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A lehetséges Tisza István-szo-
bor helyszínei között van a
Róheim-villával szemközti, vá-
rosligeti terület, illetve a jóval
forgalmasabb, a Thököly út és a
Róna utca által közrefogott köz-
terület, amelyet egyébként a
képviselõ-testület a tervek sze-

rint hamarosan Tisza István
térnek nevez majd át. Pontosab-
ban ezt javasolják majd a végle-
ges döntés meghozatalára jogo-
sult Fõvárosi Önkormányzat-
nak – mondta el lapunknak
Borbély Ádám fideszes önkor-
mányzati képviselõ. A szobrot

Tisza István miniszterelnök
1918. október 31-i meggyilko-
lásának évfordulóján mutatták
be az egykori kormányfõ ottho-
na és az ellene elkövetett me-
rénylet helyszínén, a Róheim-
villa kertjében. 

Beszámolónk a 3.oldalon

Tisza István tér is lehet Zuglóban

Csavargómentes
Zuglót!
Kulcsár József, a zuglói 22. vá-
lasztókerület országgyûlési kép-
viselõje rendezett körülményeket
szeretne elérni dr. Papcsák Fe-
renc polgármesterrel közösen
Zuglóban. „A közterületeken ne
csavargók heverésszenek a pado-
kon, virágok legyenek a parkok-
ban, ne emberek által otthagyott
hulladék; tisztaság, rend vegyen
körül bennünket. Nem tûrhetjük
el a mostani helyzetet” – mondta
lapunknak a képviselõ. Kifejtette,
a VIII. kerület után Zugló volt az a
kerület, amely célul tûzte ki a vá-
rosrész csavargóktól, azaz a több-
nyire bûnözõktõl való mentesíté-
sét. Viszont azokon a hajléktala-
nokon, akik önhibájukon kívül
kerültek az utcára, a fõváros és a
kerület is segít az ellátórendsze-
ren keresztül.

Interjúnk a 8.oldalon

Csisztu Zsuzsa
hazatért
A népszerû sportriporter és az
egykori válogatott, olimpikon
tornász Csisztu Zsuzsanna nem-
rég azzal hívta fel magára a figyel-
met, hogy aktív közszereplõként
és még aktívabb családanyakánt
jogi diplomát szerzett. Lapunk-
nak arról beszélt, az elmúlt évek-
ben számos pert indított azok el-
len a bulvárorgánumok ellen,
amelyek rágalmakat terjesztet-
tek róla. „Kilenc megnyert per
van mögöttünk az ügyvédemmel,
rengeteget tanultam ezek során
a személyhez fûzõdõ jogok védel-
mérõl” – fejtette ki. Szerinte jó
látni, hogy Zuglóban a sport és a
kultúra egyre hangsúlyosabb
szerepet kap, és azok a pozitív
változások, amelyek elkezdõd-
tek, elõbb-utóbb az élet minden
területén érezhetõk lesznek.

Cikkünk a 7.oldalon

Baán László:
egységesítés
ötvennégy év után
Az új nemzeti közgyûjteményi
épületegyüttes koncepciójáért
felelõs kormánybiztossá nevezte
ki Baán Lászlót, a Szépmûvésze-
ti Múzeum fõigazgatóját október
1-jétõl Orbán Viktor miniszter-
elnök. A fõigazgató arról beszélt
a Zuglói Lapoknak, minden ko-
rábbinál nagyobb projektet ter-
vez: egyesíteni kívánja a Szép-
mûvészeti Múzeum és a jelenleg
a Budavári Palota épületében ta-
lálható  Magyar Nemzeti Galéria
anyagát. Azt még 1957-ben,
szovjet minta alapján választot-
ták szét. A Szépmûvészeti épüle-
tében kaphatnának helyet az
úgynevezett régi mesterek, a fel-
építendõ Új Képtár pedig magá-
ba foglalná az 1800-as évek kö-
zepétõl az európai és a hazai mû-
vészek alkotásait.

Írásunk a 10.oldalon

Járási körzet jöhet létre
a kerületünkben
Dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter sokat dolgozott azért, hogy
Zuglóban létrejöhet a fõváros
egyik körzeti kormányhivatala.
Ezzel valóban önálló városrész
alakulhatna a kerületben, hiszen
a helyi önkormányzati feladatok
mellett a Bosnyák tér közelében
tervezett körzeti kormányhiva-
talban minden állami közigazga-
tási ügyet el lehet majd intézni –
mondta lapunknak Dr. Pesti Im-
re, Budapest Fõváros Kormány-
hivatalának Kormánymegbízott-
ja. Hangsúlyozta, a kormány
dönt az ügyben, õk Zuglót java-
solták elõkészületek során.
Amennyiben ez a terv megvaló-
sul, az a helyi vezetés munkájá-
nak elismerését jelentheti.
Egyébként az ország kormány ál-
tali közigazgatási átalakításának
következõ nagy lépése a 2013-tól
létrejövõ járási rendszer lesz. A
tervek szerint egy-egy ilyen kör-
zetet 200-220 ezer lakosú köz-
igazgatási egységek alkotnak, így
Budapesten a tervek szerint hét
járási körzet jöhet létre.

Interjúnk a 3.oldalon

Adventi 
gyertyagyújtás
és dísz-
kivilágítás

Hamarosan itt az advent, a kará-
csonyi ünnepre felkészülés idõ-
szaka. A csendes, ugyanakkor
éber várakozásban hagyomá-
nyaink szerint négy egymást kö-
vetõ vasárnapon meggyújtunk
egy-egy gyertyát. November 27-
én a Bosnyák téren 17 órakor a
Páduai Szent Antal-templom
elõtt szeretettel várjuk Zugló pol-
gárait, hogy együtt köszöntsük
advent elsõ vasárnapját és a ke-
rület karácsonyfájának ünnepé-
lyes díszkivilágítását. Az adventi
koszorún Papcsák Ferenc pol-
gármester gyújtja meg az elsõ
gyertya lángját, a Szent István Ki-
rály Zeneiskola növendékei ün-
nepi mûsorral, Zugló önkor-
mányzata meleg teával, mézeska-
láccsal, és sült gesztenyével teszi
meghitté az adventi hangulatot.

Forray Fanni célja
a riói olimpia
A sportrajongók többsége sze-
rint a legcsinosabb lányok a rit-
mikus gimnasztikázók között ta-
lálhatók, hiszen ez a mûvészi
sportág a mozdulatokon kívül a
nõi szépségrõl is szól. A zuglói
Forray Fanni nemcsak szép, de
a sportág országos bajnoka is
egyben. Fanni, új klubjában, az
MTK-ban végre jól érzi magát. A
közelmúltban tagja volt a világ-
bajnoki magyar csapatnak is, és
a Montpellier-i vébén elért 15.
hellyel elégedett volt. „Most, a fel-
nõtt bajnoki címmel az egyik
nagy célomat már elértem. A má-
sik nem titkolt célom az olimpiai
szereplés. Erre Londonban még
nem lesz esélyem, hisz ahhoz túl
fiatal vagyok, de négy év múlva,
Rió de Janeiróban már én sze-
retném képviselni a magyar szí-
neket” – mondta a bajnok.

Cikkünk a 15.oldalon
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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

December 5. 
14.00–17.00 óra között.

Bejelentkezés a 872-9288-as
telefonszámon.

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

December 14. 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.

December 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

November 24-i fogadóórájára
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

November 24. 17.00–19.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Sylvester János
Gimnázium

Pillangó park 5.

November 21. 17.00–18.00 óra között.
Telefon: 06 (20) 411-1640;

e-mail cím: adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

December 7. 9.00–12.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Tel.: 06 (30) 524-9069

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

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

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

November 28. 
13.00–16.00 óra között.

Bejelentkezés a 872-9165 
telefonszámon.

12. Mélykuti Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 517-8715; 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.
December 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.
December 12. 16.00–19.00 óra

között. Telefon: 06 (20) 397-5672,
e-mail: solt@zuglo.hu

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

December 7.
17.00–19.00 óra között.

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

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 363-3202

3. Kovács-Csincsák László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ elõzetes egyeztetés
alapján.

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

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 220.

Telefonon történõ egyeztetés alapján
bármikor. December 13. 16– 19 óra között.
Tel.: 06 (20) 930-8987;  varnai.laszlo@
lehetmas.hu; www.varnailaszlo.blog.hu

5. Markó Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

Minden páros hét csütörtökén
18.00–20.00 óra között.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

December 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 (20) 394-
7343 .

Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal
II. em. 220. Elõzetes egyeztetés alapján. Tel.: 06 (20)
475-1384

Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5–7.
november 18. 17.00–19.00 óra között, elõzetes beje-
lentkezés alapján. Tel.: +36 (20) 944-7069 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosvalfa park 1–3., decem-
ber 8. 17.00 órától. Tel.: 363-3202.

Dr. Bárándy Gergely Polgármesteri Hivatal II. em.
220., december 15. 17.00 órától.

Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal II. em. 220. Elõze-
tes idõpont egyeztetés alapján. Tel.: 06 (30) 414-1206.

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje
Általános ügyfélfogadás (Pétervárad u. 2.)
Telefon: 872-9000, 872-9100,
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.,
december 8. 18.00–20.00 óra között.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester december 5-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester november 28-i
(13.00–16.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester november 24-i
fogadóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszá-
mon.

JEGYZÕ

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

ALJEGYZÕ

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



Eredetileg a belvárosi Jászai Ma-
ri téren állította volna fel az 1918.
október 31-én merénylet áldoza-
taként meghalt kormányfõ, gróf
Tisza István szobrát a Tisza Ist-
ván Baráti Társaság és a Nagyko-
vácsi „gr. Tisza István” Nemzeti
Kör. Ám mivel az Országgyûlés
határozatot hozott a Kossuth La-
jos tér történelmi, 1944 elõtti ál-
lapotának helyreállításáról, s en-
nek részét képezi a mártír mi-
niszterelnök 1945-ben lebontott,
nagyszabású emlékmûvének re-
konstrukciója, az alkotásnak új
helyszínt kellett találni. A szob-
rot – ahogy arról lapunk is beszá-
molt – október 31-én Tisza Ist-

ván egykori otthona, a Hermina
úti Róheim-villa kertjében, nagy-
szabású ünnepség keretében
mutatták be. A rendezvényen
György István fõpolgármester-
helyettes is beszédet mondott,
hangsúlyozva, Tisza „hibás dön-
tései sem homályosíthatják el azt
a tényt, hogy utolsó leheletéig ha-
zája érdekében, nemzetéért küz-
dött”. A volt kormányfõ hitéért,
meggyõzõdéséért vállalta a már-
tírhalált is – mondta. Papcsák Fe-
renc XIV. kerületi polgármester
a szoborállítás elõmozdítása vé-
gett még tavaly májusban meg-
alakult bizottság tagjaként fel-
ajánlotta, a szobor végleges helye
is legyen Zuglóban.

Borbély Ádám önkormányzati
képviselõ, az október végi ren-
dezvény társszervezõje és a kerü-
leti Fidelitas vezetõje a Zuglói La-
poknak elmondta, 2003-ban
avattak emléktáblát a villánál, az-
óta minden esztendõben koszo-
rúzással megemlékeznek halála
napján az elsõ világháború végén
meggyilkolt kormányfõrõl. A
mostani, a Tisza-emlékév miatt
is különleges alkalom után meg-
kezdõdtek az egyeztetések a le-
hetséges helyszínekrõl. Ezek kö-
zött van a Róheim-villával szem-
közti, városligeti terület, illetve a
jóval forgalmasabb, a Thököly út
és a Róna utca által közrefogott

közterület, amelyet egyébként a
képviselõ-testület a tervek sze-
rint hamarosan Tisza István tér-
nek nevez majd át. Pontosabban
ezt javasolják majd a végleges
döntés meghozatalára jogosult
Fõvárosi Önkormányzatnak.

Maruzsa Zoltán, a Tisza István
Baráti Társaság lapunknak el-
mondta, régi adósság, hogy is-

mét legyen szobra a dualizmus
egyik legjelentõsebb alakjának a
fõvárosban. „Terveink szerint
április 22-én, Tisza István szüle-
tésének napján állítjuk majd fel
a nemrég bemutatott, közadako-
zásból megvalósult alkotást. Az
egyeztetések még zajlanak a kor-
mányzat, az illetékes kormány-
hivatal, az önkormányzat és tár-

saságunk képviselõi között, re-
mélhetõleg még november végén
eldõl a szoborállítás menetrend-
je” – tudtuk meg. Emlékeztetett,
a második világháború után bi-
zonyíthatóan nem a közharag,
hanem a fõvárosi kommunista
szervezet tüntette el a Parlament
elõl Tisza szobrát.

Kacsoh Dániel
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– Az új közigazgatási struk-
túrában milyen szerepet szán
a kormányzat Zuglónak?

– Kormányhivatalunk elvégez-
te azt az elõkészítõ munkát,

amelynek keretében javaslatot
tettünk a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztériumnak (KIM)
Budapest körzeti kormányhiva-
talainak kialakítására. A 2013-

tól újra létesülõ járások felosztá-
sa szerint a nagyobb vidéki or-
szágos járásokban, 200-220
ezer lakos is él majd egy-egy já-
rásban. E logika alapján, Buda-
pesten hét körzeti kormányhiva-
tal is mûködhetne, ennek az
egyik központja mindenképpen
Zugló lenne. Az elõkészítõ mun-
kálatokat már elvégeztük, a KIM
elõtt van a javaslatunk, õk ter-
jesztik be azt a kabinet elé. Nem-
sokára megszülethet az ügyben
a kormánydöntés.  

– Miért pont Zugló?
– Azt gondoljuk, olyan helyen

kell ezeket a hivatalokat kialakí-
tani, amely a közlekedés tekinte-
tében is egyfajta központnak mi-
nõsülnek. A XIV. kerület min-
denképpen ilyen centrális hely,
hiszen a pesti kerületek közül a
legnagyobb, és az átutazó forga-
lom is nagy ebben a városrész-
ben. A kerületi vezetés nyitott a
körzeti kormányhivatal létesíté-
sére és a polgármester lobbi te-
vékenysége eredményes volt, Dr.
Papcsák Ferenc mindent meg-
tett annak érdekében, hogy Zug-
ló körzeti kormányhivatali köz-
pont legyen. Ez egyébként a pol-
gármester és az egész kerületve-
zetés munkájának elismerését is
jelentheti, hiszen a zuglói kor-
mányhivatal alapítása azt jelen-
ti, hogy a kerületiek az önkor-
mányzati szerveken kívül min-
den állami hivatali ügyet is hely-
ben tudnának majd intézni. A
kormányhivatali központ mel-
lett az ÁNTSZ-központ is Zugló-
ban jöhet majd létre.

– A kerület melyik részére ter-
vezik a központ megalapítá-
sát? Teljesen új hivatalt építe-
nek fel, vagy egy már meglévõ
épületbe költöznek be?

– A helyszín biztosnak tûnik:
mindenképp a Bosnyák tér kö-
zelében szeretnénk létrehozni a
körzeti kormányhivatalt és
ÁNTSZ központot. Arról még
nincs végleges döntés, hogy zöld-
mezõs beruházás keretében

építkeznénk-e, vagy a már meg-
lévõ lehetõségeinket bõvítenénk.
A Bosnyák tér mögött mûködik
jelenleg is a Földhivatal, nem ki-
zárt, hogy ebben az irodaházban
hoznánk létre a központot.

Pindroch Tamás

Zuglóban kap végleges helyet Tisza István szobra

Dr. Pesti Imre:

Körzeti kormányhivatal létesülhet Zuglóban
Dr. Papcsák Ferenc polgármester sokat dolgozott azért, hogy
Zuglóban létrejöhet a fõváros egyik körzeti kormányhivatala.
Ezzel valóban önálló városrész alakulhatna a kerületben, hiszen
a helyi önkormányzati feladatok mellett a Bosnyák tér közelé-
ben tervezett körzeti kormányhivatalban minden állami köz-
igazgatási ügyet el lehet majd intézni – mondta lapunknak Dr.
Pesti Imre, Budapest Fõváros Kormányhivatalának Kormány-
megbízottja. Hangsúlyozta, a kormány dönt az ügyben, õk Zug-
lót javasolták elõkészületek során. Amennyiben ez a terv meg-
valósul, az a helyi vezetés munkájának elismerését jelentheti.
Egyébként az ország közigazgatási átalakításának következõ
nagy lépése a 2013-tól létrejövõ járási rendszer lesz. A tervek
szerint egy-egy ilyen körzetet 200-220 ezer lakosú közigazgatá-
si egységek alkotnak majd.
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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 meghatározott rend szerint történnek az
idõszakos parkfenntartási munkák, megkezdõdik a parkokban az
õszi lomb összegyûjtése, elszállítása. 

A kerületi kezelésû utcai fasorok faápolási munkálatait a lakossá-
gi bejelentések alapján végeztetjük.

Közút- és járdafenntartás

Általános út- és járdajavítási munkák folynak a kerület teljes terü-
letén a téli idõszak beálltáig.

Burkolatbontás

Gázvezeték csere folyik a Szabó Lõrinc utcában, a Törökõr utcá-
ban és a Colombus utcában, a Thököly úton a Hungária körút és a
Mexikói út között és a Tihany utcában. Elektromos kábelt fektet-
nek a Zászlós utcában a Mogyoródi út és a Besnyõ utca között, a Mo-
gyoródi úton a Francia út és a Zászlós utca között. Optikai kábelt
fektetnek a Kerepesi út 90.-152 szám között, az Ond vezér útján és
a Zalán utcában. Vízvezeték csere történik a Titel utcában és a
Ráskay Lea utcában.

Illegálisan lerakott szemét szállítása

Zugló kerületi önkormányzati fenntartású közterületein folyik a
lakosság által illegálisan lerakott szeméthalmok eltakarítása.

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztály

Közmeghallgatás
Tájékoztatjuk a tisztelt zuglói polgárokat, hogy Budapest Fõ-
város XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és Polgármesteri
Hivatala 2011. évi közmeghallgatását – a lapzártánkat köve-
tõ képviselõ-testületi ülés döntése értelmében – várhatóan
november 30-án, szerdán 17 órától tartja a Zuglói Vagyon-
kezelõ Zrt. épületének házasságkötõ termében (Pétervárad
u. 7–11). A végleges idõpont megerõsítését a november 17-i
képviselõ-testületi ülést követõen honlapunkon, a
www.zuglo.hu portálon közzétesszük.

Kérdéseiket 2011. november 29-ig a hivatal portáján ad-
hatják le „Közmeghallgatás” feliratú borítékban, illetve el-
küldhetik dr. Papp Csilla jegyzõnek a jegyzo@zuglo.hu címre.

A „Zuglóiak Egymásért”
Alapítvány

pályázatot hirdet
Budapest Fõváros XIV. Kerület

Zugló Önkormányzat
diákösztöndíjának elnyerésére

Az ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson
zuglói lakosú tanulóknak középfokú tanulmá-
nyaik sikeres befejezéséhez, felsõfokú tanulmá-
nyaikra való felkészülésükhöz.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei: 
– kiemelkedõ tanulmányi eredmény, 
– kedvezõtlen szociális helyzet, 
– középfokú tanintézmény 11., illetver 12. év-

folyamán létesített tanulói jogviszony,
– állandó zuglói lakóhely.
Az ösztöndíj összege a 2011/2012. tanévre:

100 000 Ft.
Az ösztöndíjban 30 fõ részesülhet.
A pályázati kérelem benyújtásának módja a

pályázati adatlap kitöltése, valamint az adatla-
pon meghatározott mellékletek csatolása.

A pályázati ûrlap átvehetõ Budapest-Zugló
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(Bp. XIV., Bácskai utca 53.), valamint a polgár-
mesteri hivatal portáján (Bp. XIV., Pétervárad
utca 2.).

A pályázatokat 2011. december 2-ig (péntek)
kell tértivevényes postai úton megküldeni a
„Zuglóiak Egymásért” Alapítvány 1145 Buda-
pest, Pétervárad utca 2. címre. 

A borítékra kérjük ráírni: ZUGLÓI DIÁK-
ÖSZTÖNDIJ 2011/2012.

A pályázó büntetõjogi felelõsséget vállal azért,
hogy pályázatában a valóságnak megfelelõ ada-
tokat közöl.

A beérkezett pályázatok elbírálását a „Zuglói-
ak Egymásért” Alapítvány kuratóriuma végzi.
Az ösztöndíjak odaítélésérõl a kuratórium a
2011. decemberi ülésén döntést hoz. 

A pályázattal kapcsolatos információkért kér-
jük, forduljon Molnár Zsuzsanna civil kapcsola-
ti és pályázati referenshez, telefon: 872-9296.

Dr. Hajnal György
a „Zuglóiak Egymásért” Alapítvány

kuratóriumának elnöke

FELHÍVÁS
Ingyenesen igényelhetõ

zöldhulladékgyûjtõ
zsákok

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata az FKF Zrt.
Közremûködésével 15 000 db ingyenesen igényelhetõ zöldhul-
ladékgyûjtõ zsákot biztosít a zuglói lakosság számára.

Maximálisan igényelhetõ mennyiség: Társasházi lakóközössé-
genkét 20 db; családi házanként 10 db.

Zsákok igénylése: 06 (1) 467-2322-es telefonszámon vagy a
zoldprogram@zuglo.hu e-mail címen keresztül. 

Dr. Papcsák Ferenc
polgármester

„Otthonunk biztonságáért
2011.” 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyugellátásban részesülõk számára heveder-
zár, és behatolást gátló szerkezet beszerzése
és felszerelése otthonuk biztonságának növe-
lése érdekében

Pályázat leírása: A Zuglói Közbiztonsági non-
profit Kft. „Otthonunk biztonságáért 2011” cím-
mel pályázatot hirdet a bûncselekmények által
leginkább veszélyeztetett korosztály, a nyugellá-
tásban részesülõ idõskorúak segítése, otthonuk
biztonságosabbá tétele érdekében. A Zuglói Köz-
biztonsági non-profit Kft. biztosítja a nyertes pá-
lyázók lakásában hevederzár, és behatolást gát-
ló szerkezet beszerzését és felszerelését. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2011. decem-
ber 2.

A pályázaton történõ részvétel feltételeirõl, a
benyújtás módjáról további információ a Zuglói
Közbiztonsági non-profit Kft. irodáján hétköz-
nap 8-16 óra között kérhetõ

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. Iroda:
Cím: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
Telefon: 061/251-5366
E-mail: info@zknp.hu
Web: www.zknp.eu; www.zuglo.hu

Cél a kaukázusi piacaink
visszaszerzése

A
kéthetente minden

kerületi lakásba
ingyenesen jár.

Ha Ön vagy ismerõse
nem kapja 

rendszeresen
a lapot, hívja 

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

ZUGLÓI LAPOK

A régi piacaink visszaszerzése volt a célja a köztárasági elnök által vezetett delegáció kaukázusi körútjá-
nak – mondta el Dr. Papcsák Ferenc, aki az azeri-magyar parlamenti együttmûködés egyik vezetõjeként
vett részt a küldöttségben. Mint mondta, egy itthoni parlamenti szavazás miatt õ csak a türkmenisztáni
és azerbajdzsáni látogatáson tudott részt venni, a üzbegisztáni utazáson nem. Kitért arra is, hogy a
Schmitt Pál által vezetett delegációban üzletemberek, közöttük néhány zuglói vállalkozó is részt vett.
„Magyarország és így a mi kerületünk vállalkozóinak is létérdéke, hogy újra megjelenjünk a kaukázusi
piacokon. Elsõsorban az élelmiszer, gép-, gyógyszeripari együttmûködésrõl van szó. A tárgyalásaink na-
gyon hatékonyak és eredményesek voltak” – fejtette ki Dr. Papcsák Ferenc. Szerinte az energetikai meg-
állapodások megkötése is sok hasznot hozhat Magyarország számára. Képünkön Ilham Alyev Azerbaj-
dzsán elnöke fogadja a magyar küldöttséget, az államfõ dr. Papcsák Ferenccel fog kezet.



Mint ahogy Olvasóink is megszokhatták már, az
új lapstruktúra szerint ezen a helyen a zuglói ön-
kormányzati testületbe delegált ellenzéki pártok
fejthetik ki véleményüket. A legutóbbi számunk-
ban így került sor a Jobbik egyik fõvárosi képvise-
lõjének megszólalására. Ebben a számban – a sor-
rendiség megtartása mellett – a Lehet Más a Politi-
ka egyik Fõvárosi Közgyûlési tagjának nyilatko-
zatát terveztük. Megkeresésünkre elõször bele-
egyezett az interjúba, de késõbb, lapzártánk után
elállt ettõl a szándékától.

Ezért már nem volt idõnk másik politikust keres-
ni helyette.

Jószándékunk bizonyításaként, fenntartottuk
az LMP helyét, miután úgy érezzük nem rajtunk
múlott az interjú megjelentetése.

Természetesen a jövõben – amikor ismét rájuk
kerül a sor – újra szívesen állunk az LMP rendelke-
zésére, amennyiben élni kívánnak vele.

Olvasóink megértését kérve, üdvözlettel:

a Szerkesztõbizottság
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Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

A Kövér Lajos tér rendezését,
megújítását tartja egyik legfon-
tosabb feladatának Füle Berna-
dett (Fidesz-KDNP), a 7. számú
választókerület egyéni képvise-
lõje. „Ez a körzetem középpont-
ja, mégis a hozzám tartozó köz-
területek közül a leginkább fel-
újításra szoruló terület. Remé-
nyeim szerint azonban már a
közeli jövõben változás állhat be
e tekintetben” – vetítette elõre a
Zuglói Lapoknak nyilatkozva.
Kifejtette, a téma évek óta napi-
renden van, az elõzõ kerületve-
zetés még 2007-ben határozott
a 2008 és 2013 közötti idõszak
fejlesztési terve keretében a fel-
újításról. A képviselõ-testület
akkori döntése értelmében az
önkormányzat el is indította az

engedélyezési eljárásokat, meg-
szerezték a szükséges, egyéb-
ként máig érvényes szakható-
sági engedélyeket. A munkála-
tok mégsem kezdõdtek meg, a
forrást nem tették a beruházás
mögé.

„Egy éves képviselõségem so-
rán nem volt olyan fogadó órám,
amelyen a lakók ne tették volna
szóvá a tér állapotát. Sokan csa-
lódtak a négy esztendõ alatt szé-
les körben elterjedt, ám meg
nem valósult tervek miatt. Ép-
pen ezért éltem egyéni képviselõi
indítvánnyal az ügyben” – tudtuk
meg Füle Bernadett-tõl, ahogy
azt is, javaslatát a testület mai
ülésén – azaz november 17-én –
tárgyalja. A képviselõ bízik ben-
ne, támogatásra talál a terve.

A projektrõl szólva kifejtette,
az igen szavazatok gyõzelme ese-
tén 2012 márciusában kezdõd-
hetnének meg a munkálatok, ad-
digra lefolytatnák a közbeszer-
zési eljárásokat, s az év végén eu-
rópai színvonalú teret vehetné-
nek birtokba a környékbeliek. A
bruttó 220 millió forintos beru-
házás magába foglalja az út- és
parkolóépítést, valamint a hi-
ányzó közvilágítás megoldását.
Ez utóbbi egyébként a közbiz-
tonság szempontjából sem utol-
só fejlesztés lenne. A képviselõ
szerint a terv tartalmazza még az
esõvíz-elvezetés és a csatornahá-
lózat kialakítását, illetve több
forgalom-szabályozási változta-
tást. Ezzel jelentõsen megköny-

nyítenék a tér Róna utca felöli
megközelítését. Mindezeken
felül a jelenleg murvával leszórt
területen – a szükséges aszfalto-
zás mellett – növényeket is ültet-
nek majd, jelentõsen növelve ez-
zel a zöldfelületet.

Füle Bernadett a körzetét érin-
tõ egyéb, megoldandó problé-
mákról szólva beszélt az önkor-
mányzati tulajdonú, az elõzõ cik-
lusban igencsak elhanyagolt bér-
házak leromlott állapotáról is,
de elmondása szerint gyakran
érkeznek hozzá panaszok a köz-
tisztaságra, és vannak, akik szo-
ciális vagy oktatási jellegû gon-
dokkal fordulnak hozzá. „Igyek-
szem szoros kapcsolatot kiala-
kítani a körzetemben lakókkal,
gyakran találkozom velük, és
minden felmerülõ kérdésben a
lehetõségeimhez mérten a legtel-
jesebb válaszokat megadni, se-
gédkezek eligazodni a hivatali
ügyintézés útvesztõiben, a polgá-
rok által rám bízott ügyekben
személyesen tájékozódom” – fo-
galmazott. Kiemelte, mostaná-
ban sokan érdeklõdnek nála a
készülõ, új szabályozási tervrõl,
hiszen jelenleg változtatási tila-
lom van érvényben. „Amennyire
tõlem telik, segítek a tájékozó-
dásban” – mondta errõl Füle
Bernadett. A közbiztonság kap-
csán beszámolt arról, az Egressy
út és a Nagy Lajos király útja sar-
ka mögötti tömb környékérõl
egyre több jelzés érkezett hozzá
az autólopások, illetve –rongálá-

sok növekvõ számáról. „A lakók
térfigyelõ kamerákat szeretné-
nek, ezért felvettem a kapcsola-
tot az illetékes alpolgármester-
rel. November végén tartunk egy
megbeszélést. A biztonságtech-
nikai rendszer kiépítéséhez
azonban szükség van a rendõr-
ség támogató véleményére is. A

problémára mindenesetre közö-
sen próbálunk majd megoldást
találni” – mondta a képviselõ, aki
a közösségépítõ tevékenységek
közül kiemelte a Virágzó Zugló-
ért programot. A kezdeménye-
zéshez elmondása szerint körze-
tében is sokan csatlakoztak. 

K.D.

Közelebb kerülhet a felújításhoz a Kövér Lajos tér

Az ellenzék hangja
Lehet Más a Politika

2011. november 26-án 17órától
ERZSÉBET–KATALIN NYUGDÍJAS BÁL

a Kós Károly Kollégium éttermében
(1149 Budapest Mogyoródi út 19–21.)

16.30–17.00 óra Asztalfoglalás
17.00–21.00 óra Élõzene
17.00–17.30 óra Megnyító-nyítótánc
18.00–18.30 óra Budapest Tánc Stúdió
18.30–19.00 óra Vacsora
19.15–19.45 óra Giczy István 

és Mr. Jaga bûvészek
20.00–20.30 óra Tombola

Belépõjegy ára vacsorával és mûsorral: 1000 Ft

További információ:

Macsári Istvánné +36 (20) 470-6120

Mindenkit várunk szeretettel!
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Korábban már hírt adtunk róla,
hogy a tervek szerint az októberi
Magyarország-Finnország Euró-
pa-bajnoki selejtezõ lett volna az
utolsó válogatott mérkõzés a
Puskás Ferenc Stadionban. No-
vemberben viszont Albert Fló-
rán, az egyetlen magyar arany-
labdás emléke elõtt tisztelegve a
Népstadion adott helyet a való-
ban utolsó mérkõzésre. Ezúttal
Egervári Sándor tanítványai
Liechtenstein legjobbjaival talál-
koztak. Az 1953-ban épített és
azóta már életveszélyessé vált lé-
tesítményt ugyanis a tervek sze-
rint lebontják, és a helyére egy
új, modern stadion épül. Elõzõ
cikkünk idõpontjában még csak
elképzelések voltak a lehetséges
nemzeti stadionról, ám azóta
már a kormány is tárgyalta a ja-
vaslatokat, és információink
szerint döntés is született.

– Valóban így van, a kormány
ugyanis november elején egy na-
gyon fontos döntést hozott – tud-
tuk meg Bánki Eriktõl, a Parla-
ment Sport és Turisztikai Bizott-
ságának elnökétõl. – A Puskás
Ferenc Stadion lebontása után a
helyén 35 milliárd forintos álla-
mi támogatásból egy 42-45 ezres
stadion épül majd. A létesítmény
alkalmas lesz Európa Liga-dön-
tõ megrendezésére. A beruházás
egy jó féléves elõkészületi mun-
kát követõen leghamarabb
2012-ben kezdõdhet meg, és a
tervek szerint 2015-re készülne
el az új nemzeti stadion.

A kormány arról is határozott,
hogy az új stadion kizárólag a
labdarúgás szentélye lesz. Az at-

létikai pályát megszüntetik, az-
zal a reménnyel, hogy 2020-ig
egy atlétikai és egy kerékpáros
stadion is épülne majd az
Istvánmezei úti területen. A ma-
gyar futballválogatott a soron kö-
vetkezõ világbajnoki selejtezõit
már Székesfehérváron fogja ját-
szani. Az atlétikai versenyek pe-
dig, többek között a Gyulai Ist-
ván Emlékverseny is, egy idõre a
XVI. kerületi Ikarus Atlétikai
Centrumba költözhetnek át. 

A kormány arról is döntött,
hogy a Puskás Stadion mellett
a debreceni és az Üllõi úti pá-
lyát is felújítja. Az elõbbi beru-

házás egy-két hónapon belül
kezdetét veszi, a Fradi új stadi-
onja azonban a nemzeti stadi-
onnal egy idõben épülne majd.
A 2012. évi költségvetési terve-
zetben egyelõre még nem sze-
repelnek ezek a tételek, ám a
kormány ezt még a végsõ válto-
zat elfogadása elõtt átcsopor-
tosításokkal kívánja majd pó-
tolni. Információink szerint a
Puskás Ferenc Stadion bontá-
sa és az új nemzeti stadion épí-
tése során a zuglói önkormány-
zatra hatósági feladatok hárul-
nak majd.

Riersch Tamás

Körvonalazódik a nemzeti stadion jövõje

A múlt évezred hajnalán, 1911-
ben egy leleplezõ tartalmú írás
hozta lázba a budapesti nagyér-
demût. Az alig egy esztendõvel
korábban alapított Az Est hasáb-
jain ugyanis az állt, hogy a fõvá-
rosban zajló utcai lapterjesztés
közel tíz éve egy jól szervezett
bûnszövetkezet kezébe került. A
cikk szerzõje szerint az egyik je-
lentõs kiadó hallgatólagos asz-
szisztálása mellett négy személy
felosztotta a budapesti utcai áru-
sítást, melynek köszönhetõen
tulajdonképpen a rikkancsként

dolgozó gyerekek kizsákmányo-
lása folyik. A hajdani kolléga ál-
tal bemutatott módszer a követ-
kezõképp mûködött: a lapkiadó
megszabott összeget – újságtól
függõen 1–5 fillért – fizetett min-
den egyes eladott példány után,
ám az együttesen kikerekedõ ko-
ronákból a gyerekek csak fillére-
ket láttak, mert a fennmaradó
rész a piacot felosztó emberek
zsebébe vándorolt. A tranzakció
természetesen nem jöhetett vol-
na létre, ha az egyik kiadó-igaz-
gató nem áll teljes súllyal a kétes

ügylet mellé. A zsurnaliszta azt
is kinyomozta, hogy az ebül szer-
zett vagyon egy része a Király ut-
cai orfeumokban, más része két
zuglói villa formájában materia-
lizálódott.

A történet megértéséhez tudni
kell, hogy a kor embere nem kü-
lönösebben ütközött meg a gye-
rekmunkán. Mindennapos lát-
vány volt a tíz év alatti cipõpuco-
ló, a hét-nyolc esztendõs pikoló-
fiú, a gyereklány virágárus vagy a
terhek alatt görnyedezõ ifjú hor-
dár. Hogy e cikk mégis komoly
vihart kavart, vélhetõen annak
tudható be, hogy újságot egy nap
többet is vettek az emberek, így
lényegében szinte mindenki egy
kicsit érintettje lett az átverés-
nek.

A gyanúba vett hatalmasságok
természetesen nem hagyták eny-
nyiben a dolgot, s rágalmazásért
beperelték az egy csapásra nép-
szerûvé lett újságírót. A nagy ér-
deklõdés mellett lezajlott perrõl
azonban alig jelentek meg tudó-
sítások a lapokban, mert az em-
lített kiadó, ahol és ahogy csak
tehette, megakadályozta ezek
közlését.

A periratok tanúsága szerint a
tollhegyre tûzött igazgató a meg-
szellõztetett bizonyítékok hite-
lességét próbálta meg kétségbe
vonni, míg a piacot felosztó „úri-
emberek” eleve rágalomnak mi-
nõsítették a vádakat. A bizonyí-

tás azért is tûnt különösen ne-
héznek, mert az idõ elõrehalad-
tával az adatszolgáltatók – azaz a
gyerekek – egyre kevesebb haj-
landóságot mutattak a tanúsko-
dásra. Az ok ugyan nincs sehol
leírva, de vélhetõen megfenyeget-
ték õket.

Ám idõközben az is kiderült,
hogy e módszert mások is alkal-
mazták, s így egyre több ember
keveredett bele a kínos esetbe. A
tiltás ellenére dagadó botrány

üdvös hatásaként a rikkancsok
közül is megszólalt néhány me-
részebb, így a felperesek vissza-
vonták keresetüket. Az ügynek
végül annyi haszna lett, hogy az
„újdonászos” fiúk megszervez-
ték a maguk érdekvédelmi szö-
vetségét. A zuglói villák termé-
szetesen megmaradtak új tulaj-
donosaik kezén, lévén, az ügyet
feljelentés híján nem vizsgálta ki
a Magyar Királyi Rendõrség.

Lázin Miklós András

Zuglói villákba menekítették
az ebül szerzett vagyont
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– Mindig is fontos volt szá-
momra a tanulás, és úgy gondol-
tam, a jogi ismeretek elsajátítása
még jól jöhet az életben. Azt per-
sze, magam sem gondoltam,
hogy egy ilyen ismeretanyag a
közéletben és a magánéletben is
hasznos lehet a számomra. Az el-
múlt években számos pert indí-
tottam azon bulvárorgánumok
ellen, amelyek valótlan rágal-
makkal igyekeztek egy teljesen
hamis képet festeni rólam. Hosz-
szú és nehéz út volt ez, de abszo-
lút sikeres, hiszen kilenc meg-
nyert per van mögöttünk az ügy-
védemmel, mert azért gyakorló
joghallgatóként a saját védelme-
met még nem láthattam el, vi-
szont rengeteget tanultam ezek
során a személyhez fûzõdõ jogok
védelmérõl. Nagyon fontos volt
számomra, hogy bebizonyosod-
jon, pusztán a példányszámot
növelõ haszonszerzésbõl cím-
lapra tett rágalmakból és valót-
lanságokból semmi nem volt
igaz a magánéletemet illetõen. A
tanulást azonban a diploma át-
vételét követõen sem fejeztem
be. A jelenlegi sportmenedzseri
és jogi diplomám mellé ugyanis
szeretném megszerezni a sport-
szakjogászi oklevelet is, ezért
õsszel beiratkoztam a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem szak-
képzésére.

Zsuzsa 1988-ban még sporto-
lóként lehetett ott a szöuli olim-
pián, hogy aztán négy év múlva,
Barcelonában, mint szakkom-
mentátor debütálhasson. 

– Ez egy furcsa helyzet volt,
hisz 1992-ben még magam is bõ-
ven tagja lehettem volna az olim-
piai tornacsapatnak. Akkoriban
az Egyesült Államokban tanul-
tam, és az ottani egyetemi vizsgá-
im késõbb zárultak le, mint
ahogy itthon a válogatás történt.
Ezért hiába voltam jó formában,
hiába nyertem sorra az egyetemi
versenyeket a tengeren túl, a szö-
vetségi kapitány nem várhatott a
nyár közepéig a hazaérkezésem-
re. Errõl akkoriban sokat cik-
keztek, és a hír Vitray Tamás fü-
lébe is eljutott, aki felhívott, és
felajánlotta a szakkommentátori
lehetõséget. Így történhetett,
hogy 1992-ben mégiscsak ott le-
hettem az olimpián, és csapattár-
sam, Ónodi Henrietta aranyér-
mérõl tudósíthattam.

A debütálás olyannyira jól si-
került, hogy az elsõ közvetítést
egy lassan két évtizedes sportúj-
ságírói pálya – köztük hat olim-
piai közvetítés – követett. Zsuzsa
dolgozott a Magyar Televízió
Telesportjának a stábjában,
majd tíz évig a TV2 sportriporte-
re volt, 2009, a Digi Sport alapí-
tása óta itt dolgozik. Nagy örö-

mére szolgál, hogy a csatorna
több évre megvásárolta a torna-
versenyek közvetítési jogát, így
többek között Berki Krisztián
mindkét világbajnoki címét sze-
mélyesen tolmácsolhatta a ma-
gyar nézõknek. 

– Természetesen nagyon vá-
rom már a londoni olimpiát. Ha
sportriporterként szerepet ka-
pok, akkor azért, ha nem, akkor
pedig azért, mert magánember-
ként is kíváncsi vagyok, hogy a
magyar sportolók mire lesznek
majd képesek. Úgy vélem, a ked-
venc sportágam, a torna ezúttal
jóval hangsúlyosabb sportág
lesz, mint volt az elõzõ ötkarikás
játékokon. Berki Krisztiántól
mindenképpen jó szereplést vá-
rok, és még reménykedem, hogy
más magyar tornász is szerezhet
kvótát Londonra.

Csisztu Zsuzsanna sportpá-
lyafutása a KSI Tornaszakosztá-
lyában kezdõdött, majd 1985-tõl
a szintén zuglói Postás SE-ben
folytatódott. Évekkel késõbb,
már aktív sportriporterként is-
mét visszatért Zuglóba, a TV2
Róna utcai stúdiójába, ahol tíz
évet töltött el.

– 2005-ben még csak albérlõ-
ként, egy évvel késõbb azonban
már lakástulajdonosként tértem
vissza a kerületbe, amit azóta
sem bántam meg. Nem sokkal
ideköltözésem után találkoztam
egy régi tornásztársammal, Virág
Krisztinával – ma már képviselõ
asszonnyal –, aki rábeszélt, hogy
vegyek részt a helyi közéletben.
Többedmagammal megalapítot-
tuk a Nõszirom Közéleti, Kultu-

rális és Sport Közhasznú Egye-
sületet, mellyel azóta is megpró-
bálunk olyan eseményeket szer-
vezni, amivel segíteni tudunk a
rászorulóknak. Több éve már jó-
tékonysági teniszversenyeket
szervezünk, melynek bevételébõl
idén a Bethesda Gyermekkórhá-
zat támogattuk. De hasonló se-
gítséget nyújtottunk már a kerü-
leti óvodáknak és bölcsõdéknek
is. Jómagam sokáig éltem az
USA-ban, ahol megtapasztaltam,
hogy milyen fontos a társadalmi
szerepvállalás. Vannak dolgok,
amelyek megoldását nem a veze-
tõktõl, nem a politikusoktól kell
várni, hanem magunknak kell
megoldanunk, mert a mi érde-
künk változtatni ezeken.

Csisztu Zsuzsa a civil tevé-
kenység mellett gyakran vállal
háziasszonyi feladatokat is a ke-
rületben. Hol a Káposzta Feszti-
válon, hol a Kanyó Éva Tornász
Emlékversenyen, hol pedig a
BVSC centenáriumi ünnepségén
találkozni vele.

– Jó látni, hogy ebben a kerü-
letben a sport és a kultúra egyre
hangsúlyosabb szerepet kap.
Zuglóban ma már bárki találhat
magának szabadidõs elfoglaltsá-
got. Tudom, rengeteg még a ten-
nivaló, de bízom benne, hogy
azok a pozitív változások, ame-
lyek elkezdõdtek, elõbb-utóbb
az élet minden területén érezhe-
tõk lesznek.

Riersch Tamás

Csisztu Zsuzsanna hazatért Zuglóba

A népszokás szerint, november tizenegye-
dike, Márton napja zárja az éves gazdasá-
gi munkákat. Ezen a napon kóstolták meg
elõször az újbort és vágták le a tömött li-
bákat, de ennek a napnak az idõjárásából
következtettek az elõttük álló télre is: „Ha
Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha bar-
nán, kemény tél várható.”

Ezzel az étellel szeretnénk megízesíteni
Olvasóink akár enyhe, akár kemény telét
(amit november 25-ig nálunk is megkós-
tolhatnak a Márton napi finomságok kö-
zött):

Hozzávalók 4 személyre:
4 db libacomb
40 dkg vöröshagyma
5 dkg fokhagyma
2 dl étolaj
80 dkg tarkabab
20 dkg árpagyöngy
20 dkg lecsó paprika
10 dkg paradicsom
10 dkg füstölt szalonna
10 dkg paradicsompüré
10 dkg libazsír
Fûszerek (ízlés szerint):

kakukkfû, rozmaring, deli-
kát, õrölt bors, babérlevél,
Erõs Pista, õrölt kömény

A libacombokat bepácol-
juk, és a fûszerekkel bedör-
zsöljük. 2 gerezd apróra vágott fokhagy-
mát és 10 dkg szeletelt vöröshagymát szó-
runk rá, lefedjük és 2 napig a hûtõben ér-
leljük. 

A babot 1 nappal a fõzés elõtt beáztatjuk.
A megmaradt hagymát apróra vágjuk, a

libazsíron üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk
az apróra vágott lecsópaprikát és paradi-
csomot, a csipetnyi Erõs Pistát, a mara-
dék fûszereket, végül a paradicsompürét,
amivel tovább pirítjuk. Kevés hús alaplév-
el felöntjük, hozzáadjuk a beáztatott ba-
bot, annyi vízzel felengedjük, hogy ellepje,
és fedõ alatt addig fõzzük, amíg a bab fé-

lig megpuhul. Ekkor hozzáadjuk az árpa-
gyöngyöt, ha szükséges még hús alaplevet
öntünk rá, majd sütõben 180 fokon 2-3
órát sütjük. A libacombokat a hagymával
együtt egy másik tepsibe tesszük, kevés
vizet öntünk hozzá és 180 fokon 1 óra
alatt idõnként a saját levével meglocsolva
ropogósra sütjük.

Tálalás elõtt a sóletet ellenõrizzük, hogy
a bab és az árpagyöngy kellõen megpu-
hult-e, majd tányérra tesszük és ráhelyez-
zük a libacombot. Paprika- és paradi-
csomkarikákkal díszítjük.

Jó étvágyat kíván
Papp Mátyás konyhafõnök
Honvéd Kulturális Központ

Sólet ropogós libacombbal

A népszerû sportriporter (DigiTV) és az egykori válogatott,
olimpikon tornász Csisztu Zsuzsanna nemrég azzal hívta fel
magára a figyelmet, hogy aktív közszereplõként és még aktí-
vabb családanyaként jogi diplomát szerzett.
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Rendezett körülményeket sze-
retnénk elérni dr. Papcsák Fe-
renc polgármesterrel közösen
Zuglóban. A közterületeken ne
csavargók heverésszenek a pa-
dokon, virágok legyenek a par-
kokban, ne emberek által ott-
hagyott hulladék; tisztaság,
rend vegyen körül bennünket.
Nem tûrhetjük el a mostani
helyzetet – mondta lapunknak
Kulcsár József, Zugló 22. vá-
lasztókerületének országgyû-
lési képviselõje. 

„Az elmúlt húsz évben kifor-
dult magából a világ: a többség-
nek kellett mindenben alkal-
mazkodni ahhoz a hajléktalan
kisebbséghez, amely sokszor
szó szerint terrorizálta azokat,
akik adófizetõként fenntartják
ezt az országot, a várost, a kerü-
letet és a hajléktalanellátást is. A
liberálisok az emberi jogokra hi-
vatkozva elfelejtkeztek a többség
jogairól; a rendezett környezet-
hez, az egészséges élethez való
jogról és a közbiztonságról” – fej-
tette ki. Mint folytatta, ebben erõ-
teljes változást hoztak a
Fidesz–KDNP-frakciószövetség

parlamenti törvényjavaslatai, a
fõváros és a kerület új fideszes
vezetése. 

A VIII. kerület után Zugló volt
az a fõvárosi kerület, amely célul
tûzte ki azt, hogy mentesíti a vá-
rosrészt a csavargóktól. „Hang-
súlyozom, hogy a csavargóktól,
akik többnyire bûnözõk is egy-
ben. Nem azokról a hajléktala-
nokról beszélek, akik önhibáju-
kon kívül kerültek az utcára és
kilátástalan helyzetbe, rajtuk a
fõváros és a kerület is segít az el-
látórendszeren, a hajléktalan-
szállókon keresztül” – mondta el
Kulcsár József. Megfogalmazása
szerint Józsefvárosban is kide-
rült, amit Zuglóban már régóta
hangoztat: Budapest exportálja
a vidéki embereket, akiknek vi-
déken bejelentett lakcímük van,
esetenként otthonuk, házuk, de
inkább hátrahagyják azt, és a fõ-
városban próbálnak szerencsét.
Még úgy is vállalják ezt a kocká-
zatot, hogy itt nincs fedél a fejük
fölött. „Õk megint nem hajlékta-
lanok, a szerencsében bíznak,
hogy a fõvárosban majd csak
lesz valahogy, a kerületek majd

csak eltartják õket. Viszont ezt
nem engedhetjük meg: ezekért
az emberekért nem mi, hanem
azok a települések a felelõsek,
ahonnan érkeztek, ott kell meg-
oldást találni a problémájukra”
– fejtette ki a képviselõ.

Arra is kitért, hogy a bûnözõ ele-
mek, amelyek elvegyülnek a haj-
léktalanok között, sokszor megté-
vesztik az átlagembereket, a rend-
õrséget, rossz sorsukra panasz-
kodnak, és nem rettennek el a
bûncselekményektõl. Példaként
hozta fel azt az esetet, amikor a
Bosnyák téren a plébános atyát
egy csavargó megtámadta. A rend-
õrség szerencsére már elfogta az
elkövetõt. Kulcsár József szerint
a Bosnyák téren már pozitív válto-
zások is megfigyelhetõk, hiszen a
rendõrséggel szorosan együttmû-
ködve megtisztították a területet a
lumpen elemektõl.

Rosszabb viszont a helyzet a
Füredi úti lakótelep és az Örs ve-
zér tere környékén. A Rákosfalva
parkban 2008–2009-ben pado-
kat helyeztek ki, virágokat ültet-
tek. A cél az volt, hogy az ott la-
kók, arra sétálók otthonosan
érezzék magukat, a kismamák
gyermekükkel le tudjanak ülni,
az öregek meg tudjanak pihenni
a sétájuk közben a nyugodt kör-
nyezetben. Ma már ezeken a pa-
dokon is hajléktalanok alsza-
nak, esznek-isznak, szemetet,
rengeteg hulladékot, szennyes
ruhadarabokat hagynak maguk
után. Nem ritka az sem, hogy a
lakótelepi házak lépcsõházába

húzódnak a hideg elõl, és sajnos
itt sem kímélik a környezetüket.

Ugyancsak megoldásra váró
példaként emelte ki az Örs vezér
téren tapasztalható állapotokat.
Itt a X., a XVI. és a XIV. kerületi
rendõrségek és önkormányzat-
ok összefogására lenne szükség,
mert elviselhetetlen a helyzet. A
gomba környékén ittas vagy dro-
gos fiatalok, punkok gyülekez-
nek, kéregetnek és hagynak ma-
guk után minden elképzelhetõ
szennyet, az aluljárókban kétes

alakok zenélnek, koldulnak,
bolhapiacra emlékeztetõ zsibvá-
sárt rendeznek. Az orvosi rende-
lõ környéke újra és újra benépe-
sül hajléktalanokkal és cókmók-
jaikkal, melyeket gyakran bevá-
sárlókocsikban tárolnak. „Meg
kell szüntetni ezt a helyzetet, en-
nek elsõ lépése a folyamatos el-
lenõrzés, mert ne legyenek illú-
zióink, egyik napról a másikra
nem lesz megoldás” – hangsú-
lyozta az országgyûlési képvise-
lõ. Pindroch Tamás

Az új önkormányzat megalaku-
lását követõen egyértelmûvé tet-
te: Zuglóban életvitelszerûen
senki sem lakhat az utcán, illet-
ve a közterületeken illegálisan
felállított bódékban, ahol egy-egy
hideg téli éjszaka könnyen vég-
zetessé válhat egy hajléktalan
számára. Ennek megfelelõen
számolták fel a közelmúltban a
Francia úton huzamosabb ideje
mûködõ hajléktalan telepet,
amelynek lakói ma már ember-
hez méltó körülmények között
élnek.. Sajnálatos, hogy a zugló-
iak döntõ többsége által helye-
selt, jó szándékú cselekedetbõl
az olcsó népszerûségre vágyó he-
lyi LMP politikai tõkét akart ko-
vácsolni és megtévesztõ módon
a fedéltelen emberek védelmezõ-
jeként próbált tetszelegni. A
megmozdulás kifejezetten haj-
léktalanellenes volt, amely a
szervezet sajtószereplésén túl
semmilyen célt sem szolgált. 

A Francia úti hajléktalanok
közül voltak, akiket a Myrai

Szent Miklós Keresztény Egyház
(MSZMKE) Ilka utcai éjjeli me-
nedékhelyén helyeztek el, akik
társaikkal együtt a hideg idõ be-
álltával napjaik nagy részét
ugyancsak az egyház által mû-
ködtetett Cserei utcai nappali
melegedõben töltik. Az intéz-
ménynek a Thököly úton közös-
ségi háza mûködik, ahol a haj-
léktalanok többek között kéz-
mûves foglalkozásokon, illetve
vasárnaponként istentiszteleten
vehetnek részt.

Aki a Cserei utcai intézmény-
be betér, elsõ pillanatra nem is
gondolná, hogy a hajléktalan
nappali melegedõben jár. A
tiszta helyiség inkább egy sze-
rényebb vidéki étteremre emlé-
keztet, mint hajléktalanellátó
helyre. Az asztalok körül üldö-
gélõk beszélgetnek, kártyáz-
nak, újságot, könyvet olvas-
nak. Ruházatuk, ápoltságuk
alapján fel sem tételezné az em-
ber, hogy valamennyien fedél
nélküliek.  

– A 60 férõhelyes nappali mele-
gedõ nagyon magas kihasznált-
ságú, naponta 180-an fordulnak
meg itt. Éppen ezért kérelmeztük
a bõvítését. Az új melegedõ a ter-
veink szerint 150 férõhelyes lesz
– mondta Farnady Szilvia, a
Myrai Szent Miklós Alapítvány
szakmai vezetõje. Hozzátette: az
intézményben a vezetõ mellett há-
rom szociális munkás és három
segítõ látja el a hajléktalanokat.

Azoknak a hajléktalanoknak,
akik a MSZMKE fenntartásában
mûködõ intézményben részesül-
nek ellátásban, szinte egyetlen
percet sem kell a hideg utcán töl-
teniük. A melegedõ ugyanis reggel
8-tól délután 4-ig van nyitva, míg
az éjjeli menedékhelyen délután
4-tõl reggel 8-ig lehet tartózkodni. 

– A hajléktalanok a közösségi
együttléten túlmenõen tisztálkod-
hatnak, kimoshatják a ruháikat.
Lehetõségük van étkezésre, illet-
ve ügyintézésre, igazolások, ok-
mányok beszerzésére, amelyhez
a szociális munkások nyújtanak
segítséget. Minden kedden állás-
keresõ klubbot mûködtetünk. A
hajléktalan ellátónak saját házi-
orvosa van, aki kéthetente keresi
fel az intézményt. Minden szolgál-
tatásunk ingyenes, aki azonban
nálunk kéri az ellátását, annak
rendelkeznie kell megfelelõ orvo-
si igazolásokkal – tájékoztatta la-
punkat Farnady Szilvia.

Az MSZMKE hajléktalan ellá-
tását igénybevevõk a gondozás
színvonalával és a körülmények-
kel egyaránt elégedettek. Antal,
aki 2002 óta hajléktalan, éppen
orvoshoz készült gyógyszert írat-
ni, amikor beszélgetésbe ele-
gyedtünk. Mint elmondta, a ko-
rábbiakban hol egyik, hol másik

kerületben élt hajléktalanként.
A Cserei utcai nappali melegedõ-
ben jól érzi magát, itt ugyanis
nem fázik, biztosított az étkezés
és meg is tisztálkodhat. Az éjsza-
kai szállást azonban nem veszi
igénybe, hogy miért, azt nem
árulta el.

Ancsa, aki nyolc éve hajlékta-
lan, azok egyike, akik a Francia
úti hajléktalan telep felszámolá-
sát követõen kerültek az
MSZMKE fenntartású intéz-
ménybe.

– Kezdetektõl a vasúti töltés
mellett éltem. Miután felszólítot-
tak bennünket, hogy pakoljunk
össze, mert eldózerolják a bódé-
kat, a Myrai képviselõje felaján-
lotta, hogy költözzünk ide a haj-
léktalan szállóra. Nem bántam
meg, hogy elfogadtam az ajánla-
tát, mert várakozáson felüli, kel-
lemes környezetbe kerültem.
Van fûtés, hideg-meleg víz, illem-
hely, külön nõi szoba, kimosha-
tom a ruháimat is, ugyanakkor
lehet beszélgetni a többiekkel,
tévét nézni és bármikor oda me-
gyek, ahová akarok – számolt be
a helyzetérõl Ancsa, aki a nappa-
li melegedõt és az éjszakai szál-
lást egyaránt igénybe veszi. 

Ancsa és élettársa Károly, míg
a Francia úti telepen éltek, egy
fémfelvásárlónál dolgoztak.
Nem sokkal az intézménybe köl-
tözést követõen Károly elhunyt. 

– Most a temetést intézem, utá-
na azonban állást keresek ma-
gamnak. Szakács a szakmán,
ilyen állásban azonban nem dol-
gozhatom. Nem vagyok váloga-
tós, mindent elvállalok, legszíve-
sebben azonban kerti munkát
végeznék – mondta az egyedül
maradt Ancsa.  Papp Dezsõ

Már nem fedél nélkül

Kulcsár József: rendezni kell a hajléktalanügyet

Szakmai kontroll
a kéttannyelvû
oktatásban
A zuglói Városligeti Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola 1992 óta vezetõ
szerepet vállal a kéttannyelvû
oktatásban. Az intézmény min-
denkori igazgatója tagja a
Kéttannyelvû Iskolákért Egye-
sületnek, és az intézmény min-
den évben helyet ad a képzés
országos szakmai konferenciá-
jának is. Az idei rendezvényt
október 24-én tartották. A
szakmai konferencia a kéttan-
nyelvû képzés módszertanáról
és ennek az oktatási formának
a jövõjérõl is szólt. Dr.
Ferdinandy István oktatásért
felelõs alpolgármester a kép-
zéssel kapcsolatban a követke-
zõket mondta.

Szükség van a két tanítási
nyelvû oktatásra, de szükség van
egy szakmai kontrollra is. Ma-
napság ugyanis sok iskola van,
mely magát két tanítási nyelvû-
nek nevezi, de egyébként nem fe-
lel meg ennek a kritériumnak.
Éppen ezért a Kéttannyelvû Is-
kolákért Egyesülettel közösen
egy alternatív javaslatot készítet-
tünk, mely röviden azt tartal-
mazza, hogy a jövõben egy szak-
mai kontroll mellett korlátozott
számban mûködhessenek még
két tannyelvû intézmények. Hoz-
zá kell tennem, hogy Zugló eddig
is üde színfoltja volt ennek a kép-
zési formának, hisz a kerületben
mûködõ mindkét többnyelvû is-
kolában egyaránt magas szintû
képzés folyik, ezért, ha a jövõben
is lehetõségünk lesz majd az is-
koláink mûködtetésére, akkor
ezt a képzési formát is átvesszük
majd. Riersch Tamás

Az Országgyûlés elfogadta a szabálysértési törvény módosítását,
amely szerint pénzbírsággal vagy elzárással is sújthatják azokat a
hajléktalanokat, akiket fél éven belül másodszor büntetnek meg,
mert az utcán élnek. Bekerült a jogszabályba egy olyan passzus is,
hogy a szankció nem alkalmazható, ha a városi önkormányzat nem
biztosítja a hajléktalanellátás feltételeit. Az egyik indítványozó,
dr. Papcsák Ferenc kiemelte, hogy ha Zuglóban megtárgyalják és
elfogadják azt a szociális csomagot, amellyel megoldják, hova men-
jenek a hajléktalanok, hol étkezzenek, hol töltsék az éjszakát, így
jogos elvárás, hogy ne az utcán tartózkodjanak.
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Több mint száz esztendeje tartja
tanácskozását a Magyarországi
Református Egyház zsinata a je-
lenlegi, a Városliget mellett, az
Abonyi utca 21. szám alatti szék-
házban. Az épület átadása Kálvin
János születésének négyszáza-
dik évfordulójához is kapcsoló-
dott – derül ki a zsinat kommuni-
kációs irodája által a Zuglói La-
pok rendelkezésére bocsátott
anyagból. Az egyetemes konvent
– késõbbi nevén: zsinati iroda –
már 1897-ben elhatározta, hogy
a zsinati ülések, valamint a kon-
venthez kapcsolódó irodák, bi-
zottságok mûködésének helyszí-
néül önálló épületet kell kijelöl-
ni, vagy – ha ez nem megoldható
a református egyház akkori tulaj-
donában lévõ ingatlanok közül –
új épületet kell erre a célra felépí-
teni. Az elõkészületekre az elnök-

ség Bánffy Dezsõ vezetésével bi-
zottságot jelölt ki. A grémium
éveken át rendszeresen beszá-
molt a konvent ülésein az elvég-
zett munkáról. 1903-ban a zsi-
nat döntést hozott: olyan új épü-
letre van szükség, amely nem
csupán az ülésteremnek ad he-
lyet, hanem az elnökségi szalon-
nak és a központi irodáknak is,
valamint a teológus hallgatók
számára diáklakásoknak is.
Ugyancsak határozat született az
építési terv pályáztatására vonat-
kozóan arról, hogy 310 000 ko-
ronából kell a beruházást megva-
lósítani. Ezt az összeget nyilván-
valóan hitelbõl kellett elõterem-
teni, a törlesztésbõl pedig min-
den egyházkerület részt vállalt.

Két évvel késõbb a megfelelõ
telek kiválasztására is sor ke-
rült, több javaslatot követõen vé-

gül a Thököly út és a Szabó Jó-
zsef utca sarkán elhelyezkedõ
saroktelek mellett döntött a kon-
vent. Állítólag fontos szempont
volt, hogy villamosvonal közelé-
ben legyen az új székház. Mire
azonban az igényelt hitel összege
megérkezett, ezt a telket már el-
adták. Így Kõszeghy Sándorné
telkét vásárolták meg, amely
minden kritériumnak megfelelt
– a villamos közelségét kivéve,
ezt viszont az ülésekhez szüksé-
ges csendes környezettel ellen-
súlyozta indoklásában az illeté-
kes bizottság.

Az építési pályázatot 1907-ben
hirdette meg a konvent elnöksé-
ge, a rákövetkezõ esztendõben ti-
zenkilenc terv érkezett be. Az
ezer koronával járó elsõ díjat az
„Erõs várunk” jeligére érkezett
terv kapta, míg a másodikat a „Vi-

lágosság” elnevezésû koncepció
érdemelte ki. Emellett – egyen-
ként négyszáz koronáért – meg-
vásároltak további három bead-
ványt. Mindezek egybedolgozá-
sára, illetve a végleges tervek el-
készítésére a konvent a nyertes
tervrajzok készítõjét, a neves épí-
tész Hajós Alfrédet bízta meg. A
kivitelezési feladatokra tevé-
kenységi szakáganként kért be az
elõkészítõ bizottság ajánlatokat
és a legkedvezõbb ár-érték arány
szem elõtt tartásával választotta
ki a mestereket. Bár a munkála-
tok jól haladtak, az asztalosok
1908 õszi sztrájkja miatt az épü-
letet az eredetileg határidõül sza-
bott 1908. november helyett vé-
gül csak 1909. április 5-én vehet-
ték használatba. Az elsõ zsinati

ülést az új székházban 1909. áp-
rilis 21-én tartották.

Bánffy Dezsõ fõgondnok, az elõ-
készítõ bizottság elnöke e szavak-
kal adta át az épületet: „Kezdjük
meg itt most már tanácskozásain-
kat, egyetemes egyházunk javára,
békességes hangulatban, nagy tö-
rekvéssel és igyekezettel arra,
hogy törvényileg biztosított auto-
nómiánk s az ezzel alkotott szer-
vek kezébõl ki ne csavartassék a
vezetés, mert ha ez megtörténik,
akkor bizony gyöngébbek leszünk
és nem a törvény fog felettünk
állani, csak máról holnapra fel-
hangzó, változó hangulat, mely
forradalmakat csinálhat, de épí-
teni fokozatosan és biztosan, ál-
landó szervezetet fenntartani nem
képes.” Kacsoh Dániel

A református zsinati székház
száz esztendeje Zuglóban
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Az új nemzeti közgyûjteményi épület-
együttes koncepciójáért felelõs kormány-
biztossá nevezte ki Baán Lászlót, a Szép-
mûvészeti Múzeum fõigazgatóját október
1-jétõl a miniszterelnök.

A fõigazgató – munkatársaival együtt –
éveket dolgozott azon a terven, amely le-
hetõséget nyitott volna a Szépmûvészeti
Múzeum bõvítésére. A látványos felszín
alatti – négymilliárd forintra becsült – fej-
lesztés végül is nem valósult meg. Baán
Lászlót mindez nem törte le, sõt újabb,
minden korábbinál nagyobb projektet
tervez.

– Régóta hangoztatott idea, hogy a Szép-
mûvészeti és a Magyar Nemzeti Galéria
anyagát újra egyesíteni kellene, ugyanis
1957-ben szovjet minta alapján választot-
ták szét az európai és a magyar gyûjte-
ményt, amely a Szépmûvészeti megnyitá-
sától, azaz 1906-tól addig egyben volt. A
szétválasztással a magyar anyag elveszí-
tette nemzetközi kontextusát, és ezzel
együtt az esélyt is, hogy széles körben is-
mertté és elismertté váljon határainkon
kívül. Baán László most egy földfelszín fe-
letti fejlesztést tervez, de ennek szerinte
akkor van értelme, ha nem pusztán új
múzeumépületek születnek, hanem a
több mint 50 éves rossz döntést is kijavít-
ják és újraegyesítik a magyar és európai
gyûjteményt. A Szépmûvészeti épületé-
ben kaphatnának helyet az úgynevezett
régi mesterek, a felépítendõ Új Képtár pe-
dig magába foglalná az 1800-as évek kö-
zepétõl az európai és a hazai mûvészek al-
kotásait. Tervei szerint így az elõbbi kör-
be kerülnének – az európai reneszánsz és
barokk kiemelkedõ remekmûveivel
együtt – például Mányoki Ádám és az idõ-
sebb Markó Károly alkotásai, míg az új

épületben a XIX. század közepétõl napja-
inkig keletkezett mûveket mutatnák be;
együtt a hazaiakat és európaiakat. A fõ-
igazgató szerint olyan gyûjtemény- és
munkamegosztás jöhetne létre a két in-
tézmény között, mint ami például a mad-
ridi Prado és a Reina Sofia, illetve a pári-
zsi Louvre és a Musée d’Orsay között.
Baán László szerint az új múzeumi ne-
gyedben, az Új Képtár mellett kaphatna
helyet a Magyar Fotográfia Múzeuma is.
Jelenleg a Magyar Fotográfiai Múzeum
szegényes körülmények és alapítványi ke-
retek között tengõdik Kecskeméten. Az
egész éves állami támogatása kevesebb,

mint amennyit a Széchényi Könyvtár
egyetlen napra kap. A gyûjteményt min-
denképpen a fõvárosba kellene hozni,
ugyanis ez a magyar képzõmûvészet nem-
zetközileg legismertebb ága, miközben
kevesen tudják azt, hogy Capa, Brassai,
Kertész, Moholy-Nagy, Munkácsi vagy ép-
pen Lucien Hervé magyarok voltak. Rá-
adásul a magyar fotómûvészetnek nem-
csak múltja, hanem nagyszerû jelene is
van. A fotográfiai múzeum felépítése
olyan projekt lehetne, amikor egy ikon-
épület és egy nemzetközileg elismert már-
ka, brand tudna összekapcsolódni, mág-
nesként vonzva a hazai és külföldi érdek-

lõdõket egyaránt. A Szépmûvészeti Múze-
um fõigazgatója mindkét épületet az Öt-
venhatosok terére képzeli el – kizárólag
nemzetközi tervpályázat keretén belül. A
körülbelül 40 milliárd forintos fejlesztés
nagy része EU-s pályázatból, a
2014–2020 közötti uniós költségvetési
ciklus keretén belül valósulhatna meg.
Baán László lát arra szándékot, hogy a
politikusok végigvigyék ezt a tervet, ked-
vezõ döntés esetén pedig a beruházás elõ-
készítésében õ is szerepet vállalna: 2013-
ig letenné a terveket az asztalra. Úgy látja,
öt-hat éven belül megvalósulhatna a gran-
diózus terv, amely Zugló szerepét is újra-
pozícionálhatná.

A fõigazgató arra is felhívta a figyelmet,
hogy a Városliget százhektáros területén
található intézmények együttmûködésé-
vel, egyes létesítmények szerepének újra-
gondolásával egy hatalmas, modern kul-
turális-rekreációs terület jöhetne létre a
fõvárosban. Az Állatkert, a Széchenyi für-
dõ, a megújuló Mûjégpálya, a Vajdahu-
nyad vár, a már itt lévõ és ideálmodott
múzeumok mellett, mind turistavonzó
célpont. Ezen túlmenõen az Olof Palme
Ház megfelelõ hasznosítása és a Petõfi
Csarnok feladatának újragondolása is ré-
sze a Városliget megújítási tervének. A
születendõ Andrássy-negyed, amely a Vá-
rosligettõl a budai várig vezetõ kulturális
tengelye lesz a városnak, s amelynek egyik
legfontosabb és leglátványosabb fejleszté-
se lehet az Új Képtár és a Magyar Fotográ-
fia Múzeumának épülete, nagy lehetõsé-
geket hordoz magában. Körülbelül olyat,
amilyet Bilbao használt ki egyetlen épü-
let, a Guggenheim Múzeum létrehozásá-
val, amivel egyszeriben rákerült a világ
kulturális térképére. Nagy Ákos

Szépmûvészeti Múzeum

Elvetélt terv helyett grandiózus elképzelések
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Kos – Egyszerre van jelen a
szeretetteli lendület és a türel-
metlen akarat is. Munkájuk-

ban sikerek, bölcs megoldások jöhet-
nek, a kollégákkal elmélyülhet a kap-
csolatuk. Pénzügyekben, munkalehe-
tõségekben bõségre, ha betegség van
a közelben, ott gyógyulásra számít-
hatnak.

Bika – Továbbra is tart a jó idõ-
szakuk, bár most figyelniük kell,
hogy a hangulatuk ne vigye el õket.

Kiszámíthatatlanság, hisztisség is jelen
lehet, ami többnyire nem jellemzõ e nyu-
godt jegyre. A nagyon jó megérzéseikre
most hallgathatnak. Társukkal illúziókat
kergethetnek.

Ikrek – Lehetõség adódhat arra,
hogy szerepeljenek, a külvilágban
megmutassák magukat. Kedves-

ségükkel, diplomáciai készségükkel most
mindenkit el tudnak kápráztatni. Csalód-
hatnak munkatársaikban, de ez csak azt
mutatja, hogy eddig illúziókat tápláltak
irántuk.

Rák – Pénzügyi vonalon abszolút
túlzásba eshetnek. Meggondolat-
lanul költekezhetnek, majd ezt el-

lensúlyozva nem veszik meg azt, amire
szükség lenne. Otthonukat szépíthetik,
készülhetnek már a karácsonyra. Tár-
sukkal felül tudnak emelkedni a nehézsé-
geken.

Oroszlán – A nem tisztánlátás,
becsapás, becsaphatóság, a
csalódás lehetõsége is felme-

rülhet. Próbáljanak figyelni a hiúsá-
gukra, hisz leginkább emiatt, a dicsé-
retekkel tudják õket megvezetni. A
munkájukban, céljaikban a sikereket
a Nagyszerencse bolygó, a Jupiter se-
gíti.

Szûz – Világokat tudnak meg-
mozdítani, vállukra venni – s
mindezt mély szeretettel és böl-

csességgel. Lehet, hogy a szerelem, gye-
rekvállalás érzése van a háttérben. Az
utakon viszont legyenek nagyon éberek,
a köd, nem jó látási viszonyok akadályoz-
hatják õket. 

Mérleg – A felszínességtõl eljut-
hatnak a legnagyobb mélységekig,
ahol a szívük tele lehet végtelen

szeretettel, másoknak való adással, segí-
téssel. Otthonuk ujjászülethet. A pénz-
ügyi ügyekben próbáljanak meg éberek
lenni, becsaphatóak, illúziókat kergethet-
nek!

Skorpió – Amennyiben a türel-
metlenségükön, kényszeres sza-
badságvágyukon felül tudnak

emelkedni, úgy az egész világot meg tud-
ják váltani. Ezt a hatalmas, bölcs energiát
érezheti társuk, testvéreik, barátaik, gye-
rekeik. A munkájukban a csalódás lehe-
tõsége fennáll.

Nyilas – Elsõsorban a munká-
jukban érhetnek el olyan sike-
reket, amikrõl mindig is ál-

modtak – ám igyekezzenek nem a
hangulataikra hallgatni, nem túlzá-
sokba esni! Tanulmányaikban, jogi
ügyekben, külfölddel kapcsolatosan
nehézségek, bizonytalanság érzése
adódhat.

Bak – A végtelen szeretet, segíteni
vágyás összetartozik most velük,
munkájukat, céljaikat továbbra is

az angyalok segítik – csendesedjenek el,
hallgassanak belsõ hangjukra! Viszont a
türelmetlenségüket próbálják meg kezel-
ni, mely elsõsorban otthonukban jelent-
kezhet.

Vízöntõ – Egyszerre van jelen a
végtelen szeretet és a birtoklás,
uralkodás, érzelmi zsarolás ener-

giái is. Az elsõ a hitükben, a jó megérzé-
sekben, segíteni vágyásban jelentkezhet,
míg a második az utakon, a beszédben, a
testvéreikkel, szomszédokkal való kap-
csolataikban.

Halak – A stabil, határokat érzõ
erõk mellett most a türelmetlen-
séggel és a hiúsággal kapcsolatos

érzések jelenhetnek meg. Beszédükben a
végtelen bölcsesség, elfogadás átsugárzik,
melyet leginkább a barátaik élvezhetnek.
Pénzügyeikben következhet be.

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp november 17-tõl

Tuberkulózis: A múlt század
ötvenes éveiben tömegesen for-
dult elõ, Morbus Hungari-cus-
nak, azaz „magyar betegségnek”
is hívták. Napjainkban is jelen
van. Statisztikailag minden har-
madik ember találkozott már a
kórokozóval. A hat napos kor
alatti csecsemõk által kapott
BCG oltás (csúnya seb a pár he-
tes baba bal felkarján) véd a sú-
lyos betegség ellen, illetve ennek
hatékonyságát vizsgálja az úgy-
nevezett „Mantou”-próba,  amely
után a kialakuló bõrtünetet vizs-
gálják. Az emberre a szarvas-
marha-tuberkulózis is veszé-
lyes, mely emberrõl-emberre is
terjed. Rossz higiéniás környe-
zetben élõk körében egyre gya-
koribb. Gyógyítása nehéz, mert
tüdõnkben, vesénkben elmesze-
sedett falú tokban évtizedekig
fertõzõképes maradhat. Ennek
felderítésére van a MÉG MINDIG
KÖTELEZÕ TÜDÕSZÛRÉS! A
marhákat a ún. „tuberkuli-
nozás” formájában ellenõrzik,
mely a nyaki bõr redõjébe oltott
tesztanyagot jelenti, illetve az ar-
ra adott bõrelváltozás/vastago-
dás az elbírálás alapja. A tuber-
kulózis elleni védekezés, illetve
mentesítési program az egyik
szép példája az állatorvosi és a
humán kollégák közti hatékony
együttmûködésnek. Érdekes ke-
resztkérdés szokott lenni az ál-
latorvostan-hallgatók igazság-
ügyi állatorvostan vizsgáján,
hogy a múlt században hogy be-
tegedhetett meg a gazdagabb „úr-
fi” gümõkórban, míg a szegé-
nyebb, vele ugyanazon tehén te-
jét ivó szegényebb gyermek nem.
A válasz a tejszín, amit nem for-

ralnak fel használat elõtt. A sze-
gény gyerek tejszínt biztosan
nem kapott, a tejet pedig felfor-
ralták, így elpusztultak a kór-
okozók. 

Papagájkór-Ornithosis-
Chla-mydiosis: Madarak ter-
jesztik, nemcsak a papagájok,
hanem a városi galambok, ba-
romfi is. A megszáradt madár-
ürülék porként történõ beléleg-
zésével lehet fertõzõdni, majd
enyhe légúti betegségtõl a tüdõ-
gyulladásig okozhat emberben
tüneteket. Legveszélyeztetetteb-
bek a baromfival dolgozó állat-
gondozók, madártenyésztõk. A
fertõzött madarak sokszor csak
hordozók, azaz egészségesnek
látszanak, mégis terjesztik a
kórokozót. Az „átlagos” városi
ember számára a helyenként
erõsen feldúsult galambpopulá-
ció lehet veszélyes, nem véletle-
nül tesznek meg mindent Olasz-
országban, vagy a Vatikánban a
galambpopuláció gyérítése ér-
dekében. A díszmadarakat ka-
ranténozzák és kezelik forga-
lomba hozatal elõtt. Megelõzés:
szájmaszk viselése kalitka tisz-
tításakor, illetve a beszáradt
madárürülékkel, leginkább an-
nak porával való érintkezés ke-
rülése.

Salmonellosis: Mindenki hal-
lott róla, hiszen a legtöbb nyári
hírbõl nem maradhatott ki, nem
is beszélve az emlékezetes „eper-
leves” történetrõl. Lényeg, hogy
madaraktól is könnyen el lehet
kapni, hiszen a porrá omlott be-
száradt madárbélsárnál, mely a
nyálkahártyáinkra jutva oldó-
dik, nem is kell eszményibb fer-
tõzõdési mód. Ettõl függetlenül a

leggyakoribb a fertõzött állatok
bélsarával szennyezett élelmi-
szer, vagy ivóvíz általi fertõzõ-
dés. A betegség lázzal, súlyos ha-
si görcsökkel, hasmenéssel, há-
nyással jár. Átlagos személyi- il-
letve élelmiszerhigiéniával és el-
lenõrzött helyrõl származó élel-
miszerek fogyasztásával a
Salmonella fertõzõdés kockáza-
ta minimálisra csökkenthetõ.

Macskakarmolási betegség:
a macskák karmolásakor a bõr-
be kerülõ baktérium okozza a tü-
neteket, mely jellemzõen láz, fej-
fájás. Nem túl gyakori, ettõl füg-
getlenül bármilyen állat által
okozott bõrsérülést haladékta-
lanul fertõtleníteni kell, lehetõ-
leg orvosnak is meg kell mutat-
ni, mert rengeteg egyéb kóroko-
zó is bekerülhet így a szervezet-
be, nem is beszélve a veszettség
vírusáról.

Pestis: Régen retteget híre volt
a „fekete halál”-nak, még az anti-
biotikumok megjelenése elõtt.
Azóta a személyi higiénia fejlõ-
désével, illetve a betegség gyó-
gyíthatóvá válása miatt kisebb a
jelentõsége, de a mai napig van-
nak megbetegedések szerte a vi-
lágban. A fertõzés a patkányok
bolháiról emberre, majd ember-
rõl emberre terjedt és kifejezet-
ten a sûrûn lakott települések la-
kóinak betegsége volt. Több for-
mája is volt, így a híres - hírhedt
bubópestis, mely a bõrben lilás
göböket okozott, melyek késõbb
felfakadtak és sebekké alakul-
tak.

A cikksorozat harmadik ré-
szében többek között a veszett-
séggel, lépfenével foglalkozom,
illetve a zoonosisok elleni véde-
kezés lehetõségeivel.

Köszönet a cikk lektorálásáért
Dr. Fodor László egyetemi tanár-
nak, aki a Szent István Egyetem
Állatorvostudományi Karának
dékánja.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Állatok által terjesztett
betegségek (II.)

Zeg-Zug helyett
Lipták Villa

Hivatalosan 1990 óta hiába hív-
ták Zeg-Zug Gyermekháznak a
Cserepesház Hermina úti intéz-
ményegységét, a köztudatban vi-
szont nem ragadt meg ez az elne-
vezés. Volt, aki csak Úttörõház-
ként, mások Cikk-cakk háznak,
de akadtak olyanok is, akik az
építtetõrõl Lipták háznak nevez-
ték az épületet. Ezért döntött úgy
a zuglói önkormányzat, hogy
megváltoztatja az épület nevét.
Az 1924–25-ben épített szecesz-
sziós épülethez egyébként is job-
ban illik a Lipták Villa név, mint
a Zeg-Zug Gyermekház elneve-
zés. Természetesen a névváltoz-
tatáshoz a Lipták család leszár-

mazottainak az engedélye is
szükségeltetett. Szerencsére dr.
Lipták Pál utódai mind a mai na-
pig jó viszonyt ápolnak a
Cserepesházzal, ezért a szüksé-
ges engedélyek beszerzése is
könnyedén ment. Ezt követõen,
november 12-én tarthatták a
névhasználati engedély ünnepé-
lyes aláírását. Ezen a ceremóni-
án a zuglói önkormányzatot –
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
mellett – Kovács Balázs alpolgár-
mester képviselte, aki a kerületi
hagyományok ápolása miatt is
fontos lépésnek nevezte ezt az
eseményt.

Riersch Tamás

Cikksorozatomban az állatról emberre terjedõ betegségekkel
foglalkozom, kiemelve azokat, melyek jelentõsége napjaink-
ban is nagy, illetve érdeklõdésre tarthat számot. Természetesen
nem az állatoktól való elrettentés a cél, hanem az ismeretter-
jesztés és a figyelem felkeltése a higiénia iránt.
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Közel hatezren váltottak jegyet a
november 13-i, Jobb velünk a vi-
lág! elnevezésû jótékonysági kon-
certre, amelyet idén is a Papp
László Budapest Sportarénában
tartottak. Kiss Gyöngyvér, az ese-
mény sajtómunkatársa a Zuglói
Lapoknak elmondta, legfeljebb
két héten belül tud választ adni
arra a kérdésre, mekkora összeg
gyûlt össze az adományokból –
vagyis a belépõkbõl. Annyi már
most látszik, az összeg – vélhetõ-
en a válság miatt is – elmarad
majd a tavalyi, mintegy tizenhat
millió forintos bevételtõl. Ahogy
tavaly, úgy az idén is a befolyt ösz-
szeget fogyatékos, sérült embe-
rek támogatására fordítják,
konkrétabban arra, hogy a fõvá-
ros III. kerületében létrehozzák
Magyarország elsõ passzívház-
ként mûködõ közintézményét. A
lakóotthon nyolc-tíz személynek
állandó, négy fõ részére pedig át-
meneti lakóhelyül szolgálna. A
kezdeményezéshez nemrég
Újbuda is csatlakozott, amikor
ötvenmillió forint értékû telket
adományozott egy, a XI. kerület-
ben építendõ otthonhoz. De a
program internetes honlapja sze-
rint a koncerteken túl több, anya-
gi felajánlás is érkezett a Jobb ve-
lünk a világ! közösséghez. A hét-
végi rendezvényt a fõvárosi, vala-
mint több kerületi önkormány-

zat mellett a XIV. kerület is támo-
gatta. Jegyeket vásároltak, ame-
lyeket aztán a helybeli nagycsalá-
dos vagy hátrányos helyzetû la-
kosoknak ajánlottak fel.

„Újra itt vagyunk és ismét el-
mondjuk: mi nem adjuk fel!” –
ezt Schmitt Pál köztársasági el-
nök mondta megnyitó beszédé-
ben, felhívva a figyelmet arra, év-
rõl évre gyarapszik a közönség,
és a Rotary Club magyarországi
szervezete 2008 óta az egyik leg-
nagyobb támogatója a rendez-
vénynek. Az érdeklõdõk délután
két órától megváltozott munka-
képességûek által készített ter-
mékeket vásárolhattak a civil vá-
sáron, amelyet az államfõ és fele-

sége is megtekintett; közel húsz
szervezet árult gyertyákat, ké-
peslapokat, lakás-kiegészítõket
és kézi csomózású szõnyeget. Az
este koncerttel folytatódó esemé-
nyen fellépett Hobo és bandája, a
Misztrál, az Ismerõs Arcok és a
Nemadomfel Együttes, valamint
a Nemadomfel Tánckar, a Salsa
Picante, a Coincidance, a Step
and Roll Duo, a Gördülõ Tánc-
csoport, valamint a Napsugár
Anna és a Zenei Jeltáncmûvésze-
ti Társulat. Krizbai Teca elõadta
a Nemadomfel Együttes a Lelked
másik oldalán címû dalát is,
Hobo pedig egy sérült fiatalem-
berrel, Színai Tamással közösen
énekelte el a Ki vagyok én? címû
számot. Az elmúlt évek hagyo-
mányainak megfelelõen a záró
Soha nem adjuk fel címû dalt a
fellépõ zenekarok saját, általuk
írt strófával egészítették ki.

Emlékezetes, a jótékonysági
koncertsorozat még 2008-ban
indult útjára a sérült fiatalokból
álló Nemadomfel Együttes kez-
deményezésére. Abban az évben
a Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes által gondozott árva
gyerekeken segítettek a bevétel-
lel, a következõ évben pedig
Szendrõládon építették fel a csa-
ládi napközivel ellátott Nem-
adomfel Házat, hátrányos hely-
zetû gyerekeknek. KD

„Panaszoljuk, hogy a repülõgé-
pek légifolyosója pont Zugló fe-
lett húzódik – írta levelében dr.
Toldy Ferencné Répásy Mihály
utcai lakos. – Ennek következ-
tében szinte pokol az életünk,
mivel a nap minden szakában
elviselhetetlen a zaj, és ez min-
den korosztályt érint. Képtelen-
ség így pihenni, fõleg az éjsza-
kai órákban hatványozódik a
hangzavar, márpedig az alvás-
zavar és az ezzel járó idegesség
csökkenti az emberek koncent-
rálóképességét, nem beszélve a
halláskárosodásról, a
kerozinkibocsátás okozta meg-
betegedésekrõl. Nagyon alacso-
nyan szállnak a repülõgépek, és
megfigyelésünk szerint a Nagy
Lajos király útjánál, a tízemele-
tes házaknál van a fordulópont-
juk. Évekkel ezelõtt a helyi mé-
dia közremûködésével sikerült
ezt a problémát megoldani,
most tanácstalanok vagyunk,
miért történt ez a visszalépés.”

– 2005 decemberében a
Gyurcsány-kormány döntött
arról, hogy a repülõteret 75
évre vagyonkezelési szerzõ-
dés alapján külföldi hasz-
nálatba adja – mondta
Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester. – A vagyonkezelõi
jog 75 évre történõ eladása
a befektetõnek
464 milliárd

forintba
került, melybõl a kor-
mány mindössze 64 milli-
árd forintot fordított
adósságkezelésre,
a maradék 400
milliárd felszívó-
dott a 2006-os költségvetésben.
Ez a döntés, sajnos, determi-
nálta a helyzetet. A repülõtér
mûködtetése egy külföldi cég
kezelésében van, aki az érdekei
szerint nem csökkenti, hanem
növelni kívánja a reptér kihasz-
náltságát. A már megkezdett
fejlesztések arra utalnak, hogy
rövid idõn belül tovább nõhet
az utasforgalom Ferihegyen.
Ezenkívül a mi helyzetünket az
aktuális széljárás is meghatá-
rozza, hisz déli, délkeleti, kele-
ti széljárás idején a repülõk
kénytelenek a város felõl le-
szállni – az elmúlt hetekben,
hónapokban szinte csak ilyen
széljárás volt tapasztalható,
ezért érzékelhettük a kerület fe-
letti légi forgalom megnöveke-
dését –, nyugati, északnyugati
és északi széljárás esetén pedig
a város felé felszállni. A leszál-

lás folyamatában az Örs vezér
tere az a pont, amikor a gépek
egyenesbe állnak, innentõl
kezdve már mûszeres navigálás
történik. Megpróbáltuk ezt az
egyenesbe állást a Nagy Lajos
király útja és a Hungária körút
fölé terelni, ahol a gépjármûfor-
galom miatt már eleve nagy a
zaj. Azt is sikerült elérnünk,
hogy a leszálló gépek sugárfé-
ket nem használhatnak, amivel
szintén csökkenteni tudtuk a
zajártalmakat. Sajnos, az ön-
kormányzatnak nagyon mini-
mális a mozgástere ebben az
ügyben. Komoly javulást csak a
felszállások terén tudtunk elér-
ni. A gépek 60-65%-át még Zug-
ló elõtt sikerült elfordítanunk.
A XVIII. kerület kérésére azon-
ban ezen a felszállási útvonalon
5%-ot módosítottak, így a gépek
kanyarodása egészen a Füredi,
néha még a Fogarasi útig is el-
tart, ami rengeteg embernek
okoz problémát. Október 25-én

személyesen találkoztam
Szepessy Kornéllal, a
HungaroControll vezérigaz-
gatójával, akivel megegyez-
tünk abban, hogy Zugló ér-
dekei mindenképpen to-
vábbi egyeztetést kíván-
nak. Sajnos, a Gyurcsány-
kormánynak köszönhetõ-

en Zugló az úgyne-
vezett zajgátló-

védõ öve-
zet-

bõl is kikerült, te-
hát a zajvédelmi díjból sem

részesülhet a kerület
(melybõl az érintett
lakások
nyílászárócseréjét

is végre lehetett volna hajtani).
Rossz hír a kerület számára,
hogy nemrégiben feloszlatták a
Zajvédelmi Bizottságot is,
melyben 2005 óta képviseltette
magát Zugló, és az újonnan lét-
rehozandó szervezetben már
csak két kerület képviselõjének
biztosítanak majd helyet. Ez
pedig nagy valószínûséggel nem
Zugló lesz.

Rozgonyi Zoltán hozzátette,
hogy november 28-án (hétfõn)
17 órakor a Cserepesházban
egy légtérzajfórumot tartanak,
melyre minél több érdeklõdõt
várnak. Az eseményre meghí-
vást kaptak a HungaroControll,
a Budapest Airport, a légifelü-
gyelet és az illetékes minisztéri-
um vezetõi, képviselõi is, akik
válaszolni fognak majd a lakos-
ság kérdéseire.

Riersch Tamás

MEGHÍVÓ

Légtérzajfórum
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a légi for-
galomból eredõ zajproblémák kezelése érdekében lakossági fó-
rumot szervez.

Idõpont: 2011. november 28. (hétfõ) 17 óra.
Helyszín: Zuglói Házasságkötõ Terem (Pétervárad utca

11–17.).
Várunk minden érdeklõdõt!

Rozgonyi Zoltán
alpolgármester

A Cserepesházban
a légtérzaj lesz a téma

Hobó és a Misztrál az Arénában

Jobb velünk a világ!

Requiem az 56-os hõsök emlékére

November 4-én a Bosnyák téri templomban idézték fel Zuglóban az 56-os hõsök emlékét. Bárány Béla
plébános megemlékezése után Mozart Requiemje szólalt meg a Zuglói Filharmónia – Szent István Király
Szimfonikus Zenekar és Oratóriumkórus elõadásában. Közremûködtek: Fodor Beatrix, Schöck Atala,
Megyesi Zoltán, Cser Krisztián, vezényelt Záborszky Kálmán. A megrendítõen szép elõadás után a hall-
gatóság – a szervezõk kérésére – taps nélkül, néma felállással tisztelgett az elhunyt hõsök emléke elõtt és
mondott köszönetet az elõadók produkciójáért. A percekig tartó csend méltó megkoronázása volt a Mo-
zart mû elemi erejû, az örökkévalósággal tusakodó pillanatainak, a Dies irae lángtengert festõ, vagy a
Lacrymosa könnyeket fakasztó muzsikájának.
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Pórul járt a tolvaj

Egy 28 esztendõs hajléktalan férfi és
ismeretlen társa október 22-én a Tábor-
nok utca 18. szám alatti társasház körfo-
lyosójáról eltulajdonított több, ruhaszá-
rítón lógó ruhanemût, illetve egy tál le-
vest, ami az ablakpárkányra volt kihe-
lyezve. A lakók is észlelték ezt, és azon-
nal a keresésükre indultak. A Tábornok
út és a Zászlós út keresztezõdésében lé-
võ élelmiszerbolt elõtt utol is érték az
egyik elkövetõt, akit felszólítottak, hogy
az eltulajdonított tárgyakat adja vissza,
aki viszont nem tett eleget a felszólítás-
nak. Folyamatosan hangoztatta, hogy a
nála lévõ dolgok az õ személyes tulajdo-
nát képezik, ezen tárgyakat a kezébõl
nem volt hajlandó kiengedni, sõt, azok
megtartása érdekében az egyik lakót két
alkalommal ököllel arcon is ütött, mely-
nek következtében az arcán bevérzéses
sérülések keletkeztek. A lakó ezt követõ-
en a földre vitte az elkövetõt, és a rend-
õrök kiérkezéséig nem is engedte feláll-
ni.

Sorozatcsalót fogtak el

Szeptember elején történt, hogy egy
ismeretlen személyazonosságú férfi a
Csantavér utca egyik idõs lakójától több
nagy értékû mûszaki eszközt csalt ki. A
csalások alkalmával mindig más trük-
köt alkalmazott. Hol a banki részletek
fejében vitt el egy eszközt, hol pedig javí-
tás céljából. A bûncselekményekkel kö-

zel félmillió forintos kárt okozott a sér-
tetteknek. A nyomozás során kiderült,
hogy nem csak Zuglóban, hanem a fõvá-
ros más kerületeiben is követtek el ha-
sonló bûncselekményeket. Az azonosí-
tott elkövetõt november 8-án egy össze-
hangolt akció keretében fogták el mo-
gyoródi otthonában. A férfit körülbelül
húszrendbeli csalással gyanúsítják, de
mivel feltételezhetõ, hogy ennél is több
bûncselekményt követett el, a rendõr-
ség a 461-8150-es telefonszámon várja
további sértettek jelentkezését.

Eltûntek a pillangók

A kerületi rendõrkapitányság és az ön-
kormányzat nyár végén több bejelentést
kapott, melyben a helyi lakosok jelezték,
hogy a Thököly úton ismételten nagyobb
méreteket öltött a prostitúció, és a jelen-
ség zavarja az ott lakók nyugalmát. A ke-
rületi rendõrök a Zuglói Kerületõrség hat-
hatós együttmûködésével és az önkor-
mányzat támogatásával szeptember 1-jé-
tõl minden nap 19 órától hajnalig folya-
matos járõrszolgálatot látnak el a Thököly
úton, melynek kizárólagos feladata a pros-
tituáltakkal és vendégeikkel szemben való
intézkedés. A rendõrök és a kerületõrök a
Thököly út megfelelõ pontjain gyalogosan
teljesítenek szolgálatot, illetve egy járõr-
kocsi is rendszeresen ezen az útszakaszon
tartózkodik. Az eltelt két hónapban a kö-
zös járõrszolgálat eredményeképpen til-
tott kéjelgés szabálysértés miatt 52 eset-
ben alkalmaztak feljelentést és 17 sze-

mélynek szabtak ki összesen 126 000 Ft
pénzbírságot. A kerületi rendõrség kéri a
polgárokat, hogy akik a Thököly útról ki-
szoruló prostitúció más területen való
megjelenését észlelik, jelezzék azt a Zug-
lói rendõrkapitányságnak, hogy ezeken a
helyeken is idõben intézkedni tudjanak.

Elfogták 
a fegyveres rablót

November 5-én a hajnali órákban egy
arcát sállal eltakaró fegyveres férfi az
egyik zuglói ABC-ben egy pisztollyal fe-
nyegetõzve a bevétel átadására szólítot-
ta fel az eladót. A helyszínre érkezõ zug-
lói rendõrök meghallgatták a sértettet,
és az üzlet belsõ biztonsági kamerái-
nak felvétele alapján a fegyveres rabló
nyomába eredtek. A személyleírást rá-
dión kiadták valamennyi kerületi rend-
õrjárõrnek. Nem sokkal késõbb a Sár-
rét park fás-bokros részén észrevettek
egy, a leírásnak megfelelõ férfit. A rend-
õrök körbevették a feltételezett elköve-
tõt, akit felszólítottak, hogy igazolja
magát. A férfi az intézkedés alatt rend-
kívül ziláltnak és zavartnak tûnt. A fel-
szólításnak eleget téve átadta a szemé-
lyi igazolványát. Idõközben a rendõrök
átvizsgálták a környéket, és a gyanúsí-
tott megállításától pár méterre az avar-
ban egy fekete színû lõfegyvert találtak.
A férfi a helyszínen elismerte, hogy õ
dobta el a pisztolyt, és õ járt az ABC-
ben is. Nevezettet ezután elõállították a
kapitányságra, majd a nyomozást a Bu-
dapesti Rendõr-fõkapitányság vette át.
A fegyveresen elkövetett rablás elköve-
tõjét a büntetõ törvénykönyv alapján
öttõl tizenöt évig terjedõ szabadság-
vesztéssel is büntethetik.

R. T.

Dr. Tóth Gábor rendõr vezér-
õrnagyot, Budapest rendõr-
fõkapitányát tavaly júniusban
mentették fel tisztségébõl. A
45 esztendõs szakember ren-
delkezési állományba került,
majd decemberben úgy dön-
tött, hogy elhagyja a rendõr-
séget, és a civil életben próbál
szerencsét. Idén március 16-tól
visszatért régi állomáshelyére,
Zuglóba, ahol azóta a SYMA
Rendezvény és Sportcsarnok
ügyvezetõ igazgatójaként
dolgozik.

– A rendõrségnél magas be-
osztásban dolgozott. Most egé-
szen mást csinál. Miért?

– Mert úgy éreztem, váltanom
kellett. A felmentést követõen a
miniszter úr döntése alapján in-
tenzíven angolt tanultam, nyelv-
vizsgát tettem, de nem ígérkezett
igazi feladat számomra. Ugyan-
akkor a civil szférából több lehe-
tõséget is kínáltak nekem. A fel-
mentést követõen többen megke-
restek, hogy szívesen dolgozná-
nak velem, de akkor én türelmet
kértem, hiszen a jövõmet a rend-
õrségnél képzeltem el. A körül-
mények azonban úgy alakultak,
hogy idén márciustól „civil” let-
tem, és úgy éreztem, hogy egy szá-
momra eddig ismeretlen, telje-
sen új terület a legvonzóbb. Végül
a SYMA ajánlatát fogadtam el.

– A SYMA tulajdonosi köre mi-
lyen szempont alapján válasz-
totta ki önt?

– Egy olyan embert kerestek,
aki nagy tapasztalattal rendelke-

zik a cégvezetés területén. A
rendõrséget nem szokták ugyan
klasszikus cégnek nevezni, de
minden vonatkozásában egy
nagy multicég jegyeit hordozza
magán a közel 40 milliárd forin-
tos gazdálkodással rendelkezõ
és több mint 8000 embernek
munkát adó BRFK. De a válasz-
táshoz kellett a személyes isme-
retség is. Szántó Andráshoz, a
korábbi ügyvezetõhöz, a cég
egyik tulajdonosához jó ideje ba-
ráti viszony köt. Õ pedig a sze-
mélyes ismeretség alapján úgy
döntött, hogy rám bízza a cég
mûködésének az irányítását.

– Gondolom, ügyvezetõ igaz-
gatóként sem tud elszakadni
korábbi szakterületétõl…

– Természetesen nem tudok
úgy élni, úgy viselkedni, mintha
sosem lettem volna a fõvárosi
rendõrség vezetõje. Azt a 26 évet,
melyet a hazám szolgálatában el-
töltöttem, nem lehet kitörölni az
életembõl. Természetesen nem
is akarok így tenni, hiszen büsz-
ke vagyok arra, amit saját erõm-
bõl elértem, és ami az életem na-
gyon szép periódusa volt. Jelen
pillanatban azonban a SYMA ve-
zetõje vagyok, erre kell koncent-
rálnom. Ez persze, nem jelenti
azt, hogy a hosszú évek során ki-
alakult szakmai, olykor baráti és
munkatársi kapcsolataim meg-
szakadtak volna. Ma is gyakran
vagyok olyan baráti körben, ahol
rajtam kívül szinte mindenki
rendõr. Nagyon megtisztelõ a
számomra, hogy a régi kollégák
és a partnerek sem felejtettek el.
A rendõrök manapság is megis-
mernek, gyakran odajönnek
hozzám az utcán vagy éppen egy
bevásárlóközpontban néhány

szóra, és ez nekem nagyon fon-
tos, mert talán ez a legõszintébb
visszajelzés a korábbi munkám-
ról. Kíváncsiak a véleményemre,
a szakmai tapasztalataimra. El-
készítettem már Zugló közbiz-
tonsági programjának a terveze-
tét, amit azóta már el is fogadott
a testület, és ugyanezt a munkát
a fõvárosnak is igyekszem mara-
déktalanul elvégezni.

– Március 16 óta irányítja a
zuglói céget. Várható-e változás
a SYMA üzletpolitikájában?

– Alapvetõ változásokról nincs
szó. Ugyanazt az irányvonalat
követjük majd, amit az elõdeink
már elkezdtek. Ugyanakkor a vi-
lágban lezajló változásokra ne-
künk is reagálni kellett. A recesz-
szió felgyorsította a cég gazdál-
kodásának a racionalizálását. A
korábban tervezett bõvítésekkel
is le kellett állnunk. Ugyanakkor
sikerült a C csarnokunkat egy
nemzetközi színvonalú konfe-
renciacsarnokká fejleszteni,
ahol az Európai Unió magyar el-
nökségének idején több rangos
konferenciát is tartottak. Két év
múlva a fedett pályás atlétikai vi-
lágbajnokságnak adunk majd
otthont. Amit viszont hangsú-
lyoznék, az a Zuglóval való kap-
csolat megerõsítése. A jövõben
is helyet kívánunk biztosítani a
kerületi középiskolák szalagava-
tó báljainak, október 23-án térí-
tésmentesen használhatja majd
a Szent István Király Zeneiskola
a C csarnokunkat, illetve a zug-
lói polgárõrbál helyszínét is biz-
tosítani kívánjuk. De ezenkívül
is számos lehetõséget látok a ke-
rülettel való együttmûködésre,
melyrõl már egyeztettem is a zug-
lói önkormányzat vezetõivel.

Visszatért Zuglóba a volt rendõrkapitány

Dr. Tóth Gábor 1966. október 28-án született Kalocsán. Elvégez-
te a budapesti Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskolát, a Rendõr-
tiszti Fõiskola bûnügyi szakát, és az ELTE Állam- és Jogtudomá-
nyi Karát, jogi szakvizsgát tett. Pályáját 1988-ban katonai ügyész-
ségi nyomozóként kezdte, 1990 és 2003 között öt budapesti kerü-
letben töltött be nyomozói, vizsgálati alosztályvezetõi, bûnügyi al-
osztályvezetõi, majd kapitányságvezetõi posztot. Zuglóban 2002-
ben nevezték ki kapitánynak, és 11 hónapon át töltötte be ezt a
posztot. 2003 és 2007 között Budapest rendõrfõkapitányának
bûnügyi helyetteseként dolgozott, 2007 júniusától három éven ke-
resztül a fõváros rendõrfõkapitánya volt. Riersch Tamás

BÛNÜGYI KRÓNIKA Olvasói levél

Trükkös
lopás
November 3-án délelõtt a Sugár
elõtt megszólított egy csaknem tel-
jesen fehérbõrû, rendezett öltözé-
kû nõ, hogy nincsenek-e eladó
könyveim. 

Megadtam a vonalas telefono-
mat, és címemet, hogy estefelé hív-
jon fel, megbeszélünk egy találko-
zót.Amikor fél öt tájban hazaér-
tem, a házunk elõtt egy feltehetõ-
leg roma, fiatalabb alacsonyabb
nõvel várt, majd mindketten fel-
jöttek velem a lakásba.

A másfél szobás lakást körbe-
járták, az idõsebb érdeklõdve ki-
hívott a konyhába, megjegyezve,
milyen kicsi. Ezt használta ki az
alacsonyabb nõ arra, hogy a kis-
szobában levõ fiókokat kihúzva,
az egyikben levõ harmincezer fo-
rintot zsebredugja.

Ezt persze csak távozásuk után
vettem észre.

Megállapodtunk, hogy másnap
délután négykor újra jönnek, hogy
megállapodjunk az árban. Az idõ-
sebbik készpénzfizetést ígért, de
azóta sem jönnek.

Mindenki figyelmét szeretném
felhívni, hogy efféle trükköt ne ve-
gyenek be. Két idegen személyt
egyszerre soha, semmilyen indok-
kal ne engedjenek be a lakásukba.

Név és cím
a szerkesztõségben



Szolgáltatás

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerületi
gyorsszolgálat. Csatornák, lefolyók tisz-
títása azonnal, falbontás nélkül, garanci-
ával. Tel.: 228-6193, 06 (30) 921-0948.

GÁZ-, VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, gáz-
készülékek javítása, karbantartása. Gáz-
mûveknél engedélyeztetés! Tel.: 06 (30)
944-6513, www.nl-gaz.hu, info@nl-
gaz.hu.

BÁDOGOS, TETÕFEDÕ, kisebb kõ-
mûvesmunkát, kéményfelújítást válla-
lok. Tel.: 280-1271, 06 (20) 532-7823.

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

CSÕTÖRÉSEK MÛSZERES KERE-
SÉSE-JAVÍTÁSA. Vízszerelés gyors-
szolgálat és duguláselhárítás, kerti
csap udvari vezetékcseréje ásással.
WC-k, csapok cseréje, javítása. Tel.:
06 (30) 914-3588.

JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, ÉPÍTÉS saját
kezûleg, kõmûves-, burkolómunkák,
víz-, csatorna-, fûtésszerelés, villanysze-
relés, festés-mázolás, falfúrás, bútorsze-
relés. Anyagszállítással. Tel.: 06 (20)
340-3400.

OLCSÓN! HATÉKONYAN! JÓL! Víz-,
gáz-, központifûtés-szerelést és
duguláselhárítást vállalok! Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06 (20) 249-3743.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST in-
gyenes takarítással, PARKETTALERA-
KÁST, parkettacsiszolást, parkettajaví-
tást, víz-, gáz-, gipszkartonszerelést,
csempézést, villanyszerelést, kõmûves-,
asztalosmunkát vállal kisiparos garanci-
ával. Tel.: 202-2505, 06 (30) 251-3800.

BIZTONSÁGTECHNIKA: Rácsos ajtó,
ablakrács, folyosóleválasztás, heveder-
zár, erkélybeépítés, kerítés, kapu, ková-
csoltvas. Egyéb lakatosmunkák társas-
házaknak. Ingyenes árajánlat. Tel.: 410-
5428, mob.: 06 (30) 941-5280, www.su-
lyok-t.hu.

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását
garanciával, rövid határidõvel vállalom.
Marton Tamás Zuglóban lakó kisiparos!
Tel.: 221-1691 üzenetrögzítõvel, mobil:
06 (20) 342-7898.

Minõségi Munkával Kedvezõ Áron
Vállalunk: víz-, fûtésszerelést, szo-
bafestést, mázolást, tapétázást, kõ-
mûves-, burkolómunkákat, parkettá-
zást. ZUGLÓI MEGRENDELÕKNEK
KEDVEZMÉNY! Tel.: 405-3305, 06
(30) 952-4725.

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
épületek szerelése, kaputelefon-telepí-
tés, villanytûzhely-, bojlerjavítás, VÍZVE-
ZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóra-
csere. Tel.: 260-4870, 06 (20) 979-0624,
Pungor.

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

LAPOS TETÕK hõ- és csapadékvíz el-
leni szigetelése garanciával. Homlokzat-
felújítás, festõ-és kõmûvesmunkák ha-
gyományos állványozással és alpintech-
nikával. Stúdió Trend Design Kft. Tele-
fon: 273-1857, 06 (20) 471-1870.

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFÛ-
TÉS-SZERELÕ mester vállal készü-
lékek, berendezések cseréjét és javí-
tásokat, felújításokat, dugulásel-
hárítást. Társasházak, létesítmények
gázbiztonsági, mûszaki felülvizsgá-
latát. Tel.: 06 (30) 956-8540, 220-
5185.

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, parkettacsiszolás, lamináltlera-
kás. Gyors kezdéssel, garanciával, refe-
renciával. Pap Gábor kisiparos: 06 (30)
942-4735 vagy 360-2345.

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés, betörésbiztos he-
vederzár-szerelés azonnal. Rácskészítés,
kapuk, kerítések, galériák, egyéb laka-
tosmunkák. Tel.: 06 (30) 299-1211.

KONYHA-, GARDRÓB-, BEÉPÍTETT
szekrény készítése méretre, munkalap-
csere, bútor összeszerelés, átalakítás. In-
gyenes felmérés. Tóth Imre, tel.: 220-
2849, 06 (30) 354-6767.

DOLGOZTASSON BUDAPEST LEG-
OLCSÓBB SZAKEMBEREIVEL. Ala-
csony áron vállalunk szobafestést, má-
zolást, tapétázást, parkettázást, vízsze-
relést, villanyszerelést, burkolást, kõ-
mûvesmunkát, gipszkartonszerelést.
Tel.: 220-5731, mobil: 06 (20) 994-
6279.

KÁRPITOS VÁLLALJA modern, stíl-
bútorok áthúzását, javítását. Ingyenes
felmérés, szállítás. Rieder György kárpi-
tos. Tel.: 256-8285, www.riederkarpi-
tos.hu.

HÛTÕSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klí-
mák, autóklímák javítását vállalom hét-
végén is, garanciával! Tel.: 419-8264, 06
(70) 211-7760.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NONSTOP, fix
áron, géppel, gyorsan, tisztán, szaksze-
rûen. Tel.: 06 (1) 317-6298, 06 (20) 970-
5933.

VILLANYSZERELÉS! ELMÛ által re-
gisztrált villanyszerelõ vállalkozó vállal-
ja mérõhelyek, családi házak, társashá-
zak villanyszerelési munkáit. Tel.: 220-
2382, 06 (30) 331-9280.

KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal. Te-
lefon: 221-2392, 06 (20) 553-8582. XIV.
ker., Nagy Lajos király útja 43/B
(Fogarasi sarok).

ASZTALOS VÁLLAL: zárszerelést, aj-
tó-, ablakjavítást, szigetelést, küszöbké-
szítést, bútorjavítást és egyéb javítási
munkákat. Tel.: 251-9483, 06 (20) 381-
6703.

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KA-
PUTELEFON-TELEPÍTÉS, elektromos
hálózatkiépítés és -felújítás. HAJDÚ VIL-
LANYBOJLER javítása, vízkõtelenítés
garanciával. Érintésvédelmi felülvizsgá-
lat, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel.: 06 (30) 440-1586, 252-0813.

FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY ki-
sebb-nagyobb takarítást, ablaktisztítást,
vasalást vállal. Gyors és precíz munka-
végzés. Tel.: 06 (30) 294-2227.

FÛTÉS-, GÁZ-, VÍZ-szerelés (konvek-
torok, cirkók, bojlerek, héra), valamint
tûzhelyek javítása és beüzemelése. Azon-
nal és kiszállási díj nélkül. Tel.: 789-
2183, 06 (30) 973-6511, 06 (20) 393-
2484.

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz munka-
végzéssel. Igény szerint ingyenes kar-
tondobozok. 10%-os hétvégi kedvez-
mény. Tel.: 06 (70) 214-4235, 06 (1)
280-2542.

SZÉN-MONOXID-MÉRÉS, gázkon-
vektorok javítása, tisztítása, mûszeres
beállítása, gázszivárgás ellenõrzése. Bor-
bély János gázkészülék-szerelõ mester
06 (30) 826-0130, www.gazkonvektor-
javitas.hu.

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

Redõny, reluxa

REDÕNY, RELUXA stb. készítése ga-
rantáltan a legolcsóbban. Javítást és
gurtnicserét is vállalok. Tel.: 06 (70) 341-
9489, 06 (20) 341-0043.

REDÕNYÕS MUNKÁK, gurtnicsere rö-
vid határidõvel! Redõny, reluxa, harmo-
nika ajtó, szúnyogháló, szalagfüggöny-
készítés, javítás. Tel.: 410-7924, 06 (20)
934-5728.

Egészség szépség

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja
fogpótlások készítését, javítását garanci-
ával. Fogfehérítõ sablon és éjszakai ha-
rapásemelõ készítése. Tel.: 252-4067,
06 (20) 445-8421. Petõfalvi, Ilosvai utca
25.

ADAMOV ANNA TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS, aku-
punktõr, spirituális gyógyító. XIV., Er-
zsébet királyné 11. Minden betegséget
gyógyítok. Tel.: 220-8165, 06 (30) 450-
0821.

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

ÉRSZÛKÜLET, ÉRELMESZESE-
DÉS gyógyítása. Érfalak tisztítása
kardiológus vezetésével. SONO-
TERÁPIA Bp. XIV. ker., Örs vezér te-
re 16. Tel.: 220-4641, 240-2996, 06
(20) 349-4277.

„Csilla” Pedikûr, GOMBÁS körmök,
TYÚKSZEMEK fájdalommentes kezelé-
se. XIV., Francia 40/A. 11-tõl 17-ig. Tele-
fon: 06 (30) 855-3443.

PFMTRENING Hatékony módszer,
férfimeddõség, potenciazavarok, uroló-
giai problémák gyógytornával történõ
megelõzése. pfmtrening.uw.hu, www.
pfmtrening.hu. Tanfolyamra jelentke-
zés: 06 (70) 244-0016.

CELLULIT, GYÓGYMASSZÁZS,
TALPMASSZÁZS, pedikûr nagy gyakor-
lattal. Tel.: 06 (70) 537-3060.

LUXUS IDÕSOTTHON! Most induló
egyéni igényeket és szolgáltatást nyújtó
rákosszentmihályi kertes családias elhe-
lyezéssel keresünk ellátandó, gondozás-
ra szoruló idõseket. Tel.: 06 (30) 921-
2418.

TÁNCKLUB 50-ESEKNEK LATIN rit-
musban. Esténként az Örsön 5000
Ft/hó. Tel.: 06 (20) 966-5281, Vera.

ZUGLÓI KOZMETIKA SZERETET-
TEL várja vendégeit! Elsõ alkalommal
1500 Ft kedvezményt adunk kezelése-
inkbõl. Fiatalító, ránctalanító, ultrahan-
gos kezelések, tinikezelés. Bejelentke-
zés: 06 (30) 271-2496.

Ingatlan

26 nm-es dupla garázs, Mogyoródi út
109., kerti automata kapuval szemben,
lankásan elérhetõ (fehér automata ga-
rázskapu) – eladó: 15 000 euró, vagy
hosszú távon bérelhetõ: 100 euró/hó.
Tel.: 06 (70) 505-7799 (12–17 óra kö-
zött).

ÖRS VEZÉR TÉRTÕL 2 percre, 3 la-
kásos társasház II. emeletén, nagy tera-
szos, 102 nm-es beköltözhetõ új lakás
ajándék garázzsal eladó 27,5 M Ft-ért.
Tel.: 06 (20) 943-6541, www.ingat-
lan.com/1206207.

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû iroda,
70 nm, Zugló központjában, kiváló par-
kolással. Konyha-, fürdõszoba-haszná-
lat, ugyanitt száraz, 15-30 nm-es raktár-
helyiségek kiadók. Tel.: 06 (70) 212-
6478.

INGATLANKÖZVETÍTÉS-BÉRBE-
ADÁS: lakások, családi házak, üzletek,
irodák, mûhelyek, raktárak. Értékbecs-
lés. www.zuglo2000.hu, www.lakas-
bazar.hu. Tel.: 417-1837, 06 (30) 201-
1951.

ELADÓ 7. emeleti napos, 33 nm-es, 1
szobás, ablakoskonyhás felújítandó pa-
nellakás a Rákosfalva parkban. Irányár:
6,59 M Ft. Tel.: 06 (30) 322-1517.

RÓNA UTCÁBAN EGYSZOBÁS lakás
alacsony rezsivel kiadó. Tel.: 06 (30)
734-4014.

EGRESSY ÚT–Vezér úthoz közel, az
Adria sétányon helyiségek kiadók. Ér-
deklõdni: 06 (20) 969-9359.

TEREMGARÁZS ELADÓ az Adria ház-
ban, a Vezér út–Egressy út sarkán. Irány-
ár: 1,89 M Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 411-
0036.

ZUGLÓBAN A KALOCSAI utcában
induló társasházi lakások leköthe-
tõk 41 nm-es, 61 nm-es, 118 nm-es,
65 nm-es, 60 nm-es, 89 nm-es, 79
nm-es és 83 nm-es. Energiatakaré-
kos és nívós kivitelezés. Érdeklõdni:
06 (30) 950-9562, www.jafferbaukft.
uw.hu, e-mail: postmasterafferbau.
t-online. hu

ZUGLÓBAN, a GIZELLA ÚTON 40
nm-es, másfél szobás, nagyon alacsony
rezsijû, egyedi fûtésû 3. emeleti lakás
eladó. Kiváló közlekedés, új nyílászá-
rók, saját tároló, rendezett liftes társas-
ház. Irányár: 9,8 M Ft. Tel.: 06 (30)
9823-965

ZUGLÓBAN ELADÓ 2 szobás, mûsza-
kilag és esztétikailag is teljes körûen fel-
újított, 54 nm-es emeleti légkondis tégla
erkélyes lakás. Kiváló közlekedés, par-
kos környezet. Irányár: 10,3 M Ft. Tel.:
06 (30) 982-3965.

ZUGLÓBAN PARKOS KÖRNYEZET-
BEN, az Egressy út környékén eladó 2
szobás, 55 nm-es, tehermentes, igénye-
sen felújított, erkélyes, egyedi fûtésû
emeleti téglalakás. Irányár: 14,7 M Ft.
Tel.: 06 (30) 982-3965.

KIADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK
Zuglóban hosszú távra fizetõképes lein-
formálható ügyfeleink részére. Tel.: 06
(30) 982-3965.

ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK
Zuglóban készpénzes ügyfeleink részére
16 M Ft-ig. Lehetõleg egyedi fûtésût. Tel.:
06 (30) 982-3965.

A 1144 Budapest, Vezér utca 71. sz.
társasházban a földszinten lévõ 22 nm
alapterületû közös helyiség kiadó 2012.
január 1-jétõl. Érdeklõdni az INTÉZÕBI-
ZOTTSÁG elnökénél lehet. Tel.: 06 (30)
564-3307.

KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT kere-
sünk! Albérletpont, a bérbeadás szakér-
tõje. Tel.: 351-9578, 06 (70) 383-5004.

Oktatás

MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS kö-
zépiskolásoknak minden szinten, érett-
ségire is felkészítés gyakorlott magánta-
nárnál. Tel.: 223-1370, 06 (20) 462-
8398.

MATEMATIKÁBÓL KORREPETÁ-
LÁST, felvételire, közép és emelt szintû
érettségire felkészítést vállal szaktanár.
Zuglóban házhoz megyek. Tel.: 06 (30)
856-0975.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ok-
tatás fiatalos lendülettel, nagy gyakorlat-
tal. Minden korosztálynak, a Bosnyák tér
közelében. Magyar nyelvoktatás külföl-
dieknek. Tel.: 06 (30) 564-3915, 221-
4602.

NÉMETNYELVTANÁRNÕ oktatást,
korrepetálást, felkészítést vállal nyelv-
vizsgára, érettségire és külföldi munká-
ra a Bosnyák téren. Tel.: 221-2376, 06
(30) 959-6759.

Könyv

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásá-
rol jó állapotú, régi, kevésbé régi könyve-
ket, könyvhagyatékot. Díjtalan kiszállás!
Tel.: 352-7470, 06 (20) 916-5766, web:
www.vertesiantikvarium.hu.

Munkát kínál

A BUDAPESTI INGATLANPIACON 8
éve sikeresen mûködõ Mozaik Ingatlan
Ingatlaniroda keres több kerületben ta-
pasztalattal rendelkezõ ingatlanközvetí-
tõket, valamint ambiciózus pályakezdõ-
ket, akik kedvet éreznek, hogy kipróbál-
ják magukat ezen a területen. Biztos hát-
tér, alkalmazotti jogviszony, betanítás
biztosított. Feltétel: érettségi, jogosít-
vány, saját autó. Fényképes önéletrajzo-
kat a mozaikingatlan-online.hu e-mail
címre várjuk!

ZUGLÓBAN KERESEK olyan nyug-
díjas tanárt, aki a hét minden napján
vigyázna 2. osztályos gyermekemre
és segítene neki a tanulásban. Tel.:
06 (30) 585-2798.

Számítógép

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítés, al-
katrészcsere garanciával. Ingyenes ki-
szállással. Demeter Attila. Tel.: 256-
8680, 06 (30) 970-4870.

COMPUTERKLINIKA – számítógép-ja-
vítás, karbantartás, bõvítés, vírusirtás,
telepítés ingyenes kiszállással. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06 (30) 857-2653.

Egyéb

AKKUMULÁTOROK minden gépjár-
mûtípushoz! Szaküzletünkben bevizsgá-
lás, töltésmérés, beszerelés, kiszállítás.
Nagy választék, kedvezõ árak, akciók!
Cím: Zugló, Telepes u. 23. Tel.: 220-
9092, 06 (20) 945-8766, 06 (30) 871-
3060.

EZ NEM INTERNET, EZ A VALÓSÁG!
DISZKRÉT FÉNYKÉPES TÁRSKÖZVE-
TÍTÕ IRODA SZEMÉLYRE SZABOTT
SEGÍTSÉGGEL. TEL.: 06 (30) 217-
5151.
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Tisztelt Olvasók!
A Zuglói Lapok szerkesztõsége várja észrevételeiket, javaslataikat az újsággal kapcsolat-
ban. A kerületet érintõ problémákról szóló olvasói levelek közül minden számunkban egy-
nek megkísérlünk utánajárni. Az Önkormányzat illetékes ügyintézõjének válaszaival
együtt olvasónk észrevételét a következõ lapszámunkban közzétesszük.

zugloilapok@gmail.com

Megjelenések és lapzárták

Lap-
szám

Hirdetési 
lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök)

20. november 23. december 1.

21. december 7. december 15.

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

Apróhirdetés-felvétel: hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12 óráig, (XIV., Pétervárad utca 7/B).
Keretes hirdetésfelvétel: telefon: 06 (30) 954-3506, fax: 467-2337,

e-mail: batonyi.magdolna@zugloimedia.hu, hirdetes@zugloimedia.hu.
A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: november 23. Megjelenés: december 1.

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

Gázkészülékek javítása-karbantartása!
Csaptelepek, WC-tartályok javítása, cseréje

Egyéb vízszerelési munkák garanciával
Csõrepedés, duguláselhárítás azonnal!

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

Zugló mellett Sashalmon a
Tolnay Károly utca 7. szám
alatti úszómedencés 268 m2

+ 124 m2 pince, garázs alap-
területû családi ház eladó.

Irányár: 65 000 000 Ft
06-20-9-345-940
www.veritas.hu

Dugulás elhárítás,
víz-, gáz-,

központi fûtésszerelés
Telefon:

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

PARKETTA szakkereskedés
1149 Bp., Fogarasi út 17/A (az OBI-val szemben)

tel./fax: (1) 782 4647
www.fogarasiparketta.hu

fogarasiparketta@gmail.com

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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI,

PEDAGÓGIAI,
KISGYERMEK-GONDOZÓ
ASSZISZTENS-KÉPZÉS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu

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



15SPORTXXI. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2011. NOVEMBER 17. �� ZUGLÓI LAPOK ��

Megjelenik minden második csütörtökön 70 ezer példányban • Fõszerkesztõ: PIndroch Tamás • Képszerkesztõ:
Balogh Róbert • Szerkesztõség: 1145 Bp., Pétervárad utca 7/B, telefon/fax: 467-2337 • Internet: www.zuglo.hu. • Kiadó:
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17., telefon: 469-8103, fax: 469-8187 • Nyomdai elõkészítés:
Sprint Kft., e-mail: zuglap@sprintkiado.hu. Tördelõszerkesztõ: Holczer Gábor • Készült a Magyar Közlöny Lap és Könyv-
kiadó 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!

ZUGLÓI LAPOK

A magyar futball szerelmesei még ma is
elõszeretettel emlegetik a legendás új-
pesti aranycsapatot. A Szentmihályi,
Káposzta, Solymosi, Noskó, Dunai III,
Göröcs, Nagy László, Bene, Dunai II,
Kuharszki (majd Fazekas) és Zámbó
alkotta csapat 1969 és 1975 között ösz-
szesen hét alkalommal nyerte meg a
magyar bajnokságot, háromszor a Ma-
gyar Népköztársaság Kupáját, 1969-
ben a Vásárvárosok Kupájában a dön-
tõbe, 1974-ben pedig a Bajnokcsapat-
ok Európa Kupájában az elõdöntõbe
jutott. Noskó Ernõ annak az együttes-
nek volt az oszlopos tagja. Ez pedig szó
szerint értendõ, hisz a szigorú hátvéd
nagy szerepet játszott abban, hogy a
csapat fazonszabászai, Göröcs,
Zámbó, Bene és Dunai a meccsek nagy
részében a támadásokra koncentrál-
hassanak.

Noskó Ernõ hosszú ideje Zuglóban él,
sportpályafutását befejezve a XIV. ke-
rületben nyitott vendéglõt Csalogató né-
ven, mely létesítmény (igaz, ma már
nem az õ irányításával), de még mindig
mûködik, és sok zuglói embernek ked-
velt helye. Noskó Ernõ, aki nem melles-
leg 15 alkalommal a magyar válogatott
címeres mezét is magára húzhatta,
1968-ban a magyar olimpiai válogatott
tagjaként aranyérmet nyert a mexikóvá-
rosi olimpián. Az újpestiek beállósa
1964-ben fedezetként kezdte pályafutá-
sát a lila-fehéreknél. Korábbi csapatá-
ban, a Vasas Izzóban még csatárt ját-
szott, akkoriban azonban már az is
nagy szó volt, ha valaki állandó helyet
vívott ki magának egy budapesti nagy-
csapatban. Bárki volt a lila-fehérek
edzõje, Noskó alapembernek számított,
mert mindig semlegesíteni tudta az el-
lenfél legveszélyesebb játékosát. Ezek-
bõl pedig bõven akadt, a hazai válasz-
tékból Albert Flórián, Tichy Lajos, Far-
kas János, a nemzetközi sztárok közül
pedig Uli Hoeness és Johann Cruyff is
tudna mesélni a zuglói védõvel való ta-
lálkozásokról. Persze, a kiváló védõ pá-

lyafutása sem csak sikerekbõl állt. A
nagyválogatottban éppen az ominózus
csehszlovákok elleni budapesti mecs-
csen mutatkozott be, hogy aztán Mar-
seille-ben részese legyen az egyik legna-
gyobb magyar futballdrámának, a cseh-
szlovákok elleni ki-ki meccsen elszen-
vedett 4-1-es verségnek.

Noskó Ernõ a pályafutását befejezve
szakított a futballal. Szinte minden
energiáját a Csalogató étterem mûköd-
tetése kötötte le. Az olimpiai bajnok
sztárfocista jelenlétének köszönhetõen
az Amerikai út és a Korong utca sarkán
található kisvendéglõ hamar a törzs-
szurkolók kedvenc helyszíne lett. Az
idén kereken 70 esztendõs volt futbal-
lista ma már nem foglalkozik az étte-
remmel, azt unokaöccse viszi tovább.
Nyugdíjasként azonban még mindig ér-
deklõdéssel nézi a hazai és a nemzetkö-
zi futballmeccseket. Mint mondta, na-
gyon sajnálja azt, ami volt csapatánál,
az Újpestnél jelenleg történik, de öröm-
mel látja, hogy a magyar válogatott is-
mét kezdi belopni magát a szurkolók
szívébe.

rsch

Az újpesti aranycsapat
zuglói bekkje

A Postás Sport Egyesület október 10-én
elsõ fokon pert nyert a Róna utcai létesít-
mény használati jogával kapcsolatban a
telep három tulajdonosa, a Magyar Posta,
a Magyar Telekom és az Antenna Hungá-
ria ellen. Az elsõfokú ítélet azonban nem
emelkedik jogerõre, mivel a vesztes felek
fellebbezést nyújtottak be. 

– Gyakorlatilag egy 2006 óta burjánzó
ügy végére tehetünk pontot – mondta Ros-
tás Gábor, a zuglói egyesület elnöke. – Ak-
kor kezdõdött ugyanis az állami tulajdo-
nok eladása, ami utolért bennünket is.
Elõbb a mûködési támogatást vonták meg
tõlünk a tulajdonosok, majd 2007 decem-
berében felszólítottak bennünket, hogy
hagyjuk el a létesítményt.

Az idén 112 esztendõs sportegyesület
vezetõsége mindent megtett annak érde-
kében, hogy a Róna utcai sporttelepet ne
kelljen elhagynia. Elõször tárgyalni pró-
báltak a tulajdonosokkal, ám azok nem
hajlottak a kompromisszumokra. 

– Szerencsére több olyan dokumentu-
mot sikerült elõásnunk, mely az igazun-
kat bizonyítja. Többek között egy 1956-os
államigazgatási határozatot, melyben az
állt, hogy a Népstadion építése miatt kár-
pótolt intézmények, köztük mi is (a Postás
SE korábbi telephelye a stadion helyén
volt) a cserelétesítményre kezelõi jogot
kapjanak. Ugyancsak igazolni tudtuk,
hogy 1964-ben az egyesület ezt a kezelõi
jogot átadta a Magyar Posta Vállalatnak,
akik cserébe vállalták, hogy fenntartják a
létesítményt és mûködtetik az egyesületet.

A három tulajdonos errõl másképpen
gondolkodott, és eleinte úgy tûnt, a bíró-
ság is nekik ad igazat. 2009 decemberé-
ben ugyanis született már egy elsõ fokú
ítélet, amely kimondta, hogy a sportegye-

sület „rosszhiszemûen és jogcím nélkül”
használja a létesítményt. A klubvezetés
fellebbezést nyújtott be, és a Fõvárosi Íté-
lõtábla az elsõ fokú eljárás megismétlését
rendelte el.

– A megismételt eljárás során már kellõ
súllyal foglalkoztak a bizonyítékainkkal,
így nagy lépést tettünk az igazunk felé. A
másodfokú döntés körülbelül fél éven be-
lül várható. Amennyiben az ítélet jogerõre
emelkedik, azonnal benyújtjuk a kártéríté-
si igényünket. Ez részben anyagi, hisz a tu-
lajdonosok 2007 óta nem teljesítik a fel-
adatukat, azaz nem támogatják az egyesü-
letünk mûködését. Ugyanakkor nem anya-
gi kárpótlásra is igényt tartunk majd, hisz
az elmúlt évek történései szinte teljes egé-
szében szétverték a versenysportunkat.

A zuglói Postás SE-ben jelenleg tíz szak-
osztályban közel 400-an sportolnak. A
szabadidõs sportoláson van a hangsúly,
de a nõi asztalitenisz- és tornaszakosz-
tályban még a nehéz körülmények ellené-
re is magas szintû munka zajlik. Az elõb-
bi szakosztály felnõttcsapata néhány éve
bajnok volt, ETTU-kupát nyert, a Bajno-
kok Ligájában pedig harmadik volt. A fia-
tal tehetségekbõl álló csapat idén is esé-
lyes az Extra Liga megnyerésére. A nõi tor-
nászok közül pedig a közelmúltban meg-
rendezett tokiói világbajnokságon a hat-
fõs magyar csapatban hárman is helyet
kaptak a klub versenyzõi közül.

– A MATÁV (ma Magyar Telekom) utol-
jára 2007-ben adott támogatást nekünk.
Szerencsére a Magyar Posta Zrt.-nél a
2010-es vezetõváltást követõen már nem
így gondolkodnak. Õk ugyanis tavaly tíz-
millió forint támogatást adtak nekünk, és
úgy tûnik, idén is számíthatunk majd a
segítségükre. Riersch Tamás

Maradhat a Postás SE

A sportrajongók többsége szerint a leg-
csinosabb lányok a ritmikus gimnaszti-
kázók között találhatók. Más sportágak
képviselõi persze, vitatkoznak ezzel, de
az kétségtelen tény, hogy ez a mûvészi
sportág a mozdulatokon kívül a nõi
szépségrõl is szól.

November 5-én Soroksáron rendez-
ték a sportág országos bajnokságát,
ahol a zuglói Forray Fanni pályafutása
során elsõ ízben állhatott a dobogó leg-
magasabb fokára. Az ifjú bajnok – hisz
Fanni még csak most fog érettségizni a
Kölcsey Ferenc Gimnáziumban – igazi
sportcsaládból származik. Édesapja,
Forray Attila birkózó, édesanyja, Forray
Vanda pedig tornász volt. A ritmikus
gimnasztikát azonban érdekes módon
az édesapa választotta a lánya számára.
Köszönhetõen annak, hogy a Nemzeti

Sportcsarnokban a birkózók és a
ritmikus sportgimnasztikások (ko-
rábban így hívták ezt a sportágat) kö-
zel edzettek egymáshoz, és a marcona
birkózók érthetõ módon rajongtak a
hajlékony lányokért. Fanni sikeréhez
azonban ez még kevés lett volna, ám
szerencsére az atyai döntés mellé az õ
tehetsége is párosult. A hazai ritmikus
gimnasztika mezõnyében viszonylag
kevesen vannak, ez pedig a sportolók
fejlõdését is megnehezíti. Ezt Fanni is
korán megtapasztalta, de azt mondta,
új klubjában, az MTK-ban végre jól érzi
magát. A közelmúltban tagja volt a vi-
lágbajnoki magyar csapatnak is, és a
Montpellier-i vébén elért 15. hellyel elé-
gedett volt.

– Eddig pályafutásom során minden
korosztályban országos bajnok lehettem

– mesélte Fanni. – Most, a
felnõtt bajnoki címmel az
egyik nagy célomat már el-
értem. A másik nem tit-

kolt célom az

olimpiai
szereplés. Erre
Londonban még
nem lesz esélyem,

hisz ahhoz túl fiatal
vagyok, de négy év

múlva, Rió de Janeiró-
ban már én szeretném

képviselni a magyar színeket.
Magyar ritmikus gimnaszti-

kás utoljára 2000-ben, Sydney-
ben lehetett ott az olimpián. A
hazai versenyzõk közül már
csak a Szent István Gimnázium-
ban érettségizett Vass Dóra ér-
het oda Londonba, de a szak-
emberek szerint a második
számú magyar versenyzõ, Fan-
ni esélyes arra, hogy négy év
múlva olimpiai résztvevõ le-

hessen. riersch

Zuglói siker a szép 
lányok versenyében
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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
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305.90

425.90

207.90

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
www.binetfogaszat.hu � Nyitva: 8 órától

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 1 óra alatt!
� Röntgen helyben
� Fogsorkészítés rövid határidõre
� Fogsorjavítás, -pótlás, megvárható melybõl 

10% engedmény ezen hirdetés felmutatójának

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 1 óra alatt!
� Röntgen helyben
� Fogsorkészítés rövid határidõre
� Fogsorjavítás, -pótlás, megvárható melybõl 

10% engedmény ezen hirdetés felmutatójának

Gasztroenterológiai
magánrendelés Zuglóban
– emésztõszervi betegségekkel

foglalkozó szakrendelés –
Kedves zuglói lakosok!

Nagy szeretettel várom a nyelõcsõ, gyomor,
máj, hasnyálmirigy és bélbetegségekkel

küszködõ-, vagy az ezen szervek kóros
mûködésének tüneteivel élõ betegeket.

Reflux? Gombócérzés?
Haspuffadás? Székrekedés?
Véres széklet? Hasmenés?

– Forduljon hozzánk bizalommal! –
Az endoszkópos vizsgálatokat (gyomortükrözés,

vastagbéltükrözés) korszerû-, új eszközökkel
fájdalommentesen végezzük.

A vastagbélrák szûrés így kíméletesen végezhetõ.
dr. Szõnyi Mihály

belgyógyász, gasztroenterológus
bejelentkezés, információ:

06-20-515-51-34, 06-20-973-12-50

Zuglói teremgarázs-
beállóhelyek eladók!
(Jurisich u. 20., Szugló u 91., Szugló u. 93-95.,

Szentes u. 37., Lõcsei u. 62.)
1 500 000 Ft–2 500 000 Ft

06 (20) 934-5940
www.veritas.hu

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

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

Tûztánc
az Álmosban
Az általános iskolás korú gyere-
kek ismereteinek játékos formá-
ban történõ bõvítése érdekében
az Álmos Vezér Gimnázium és
Általános Iskola az alsó tagoza-
tos diákok számára november
11-én hagyományõrzõ témana-
pot szervezett. 

A helyszín, a Cserepesház
nagyterme volt, ahol a Csür-
rentõ együttes zenéjére közel
150 diák ismerkedett a magyar
népzenével. 

A rendezvény során az együt-
tes egy rövid népzenei koncertet
adott a zuglói diákoknak, akik
azt követõen egy tapasztalt tánc-
tanár segítségével ismerkedhet-
tek meg a különbözõ tájegységek
táncaival.

A tanulást elõsegítve a zené-
szek és a tánctanár játékos for-
mában vezette be a gyerekeket a
magyar népi kultúrába. 

A táncok közül a legnagyobb
sikere a tûztáncnak volt, ami-
kor egy képzeletbeli máglyát
kellett körbetáncolniuk a diá-
koknak. 

A rendezvényt az Európai
Unió pályázaton keresztül támo-
gatta.

R.T.

Egészségnap
a Hétszínvirág óvodában
Óvodánkban az idén is megrendeztük a már hagyománnyá vált
Családi Egészségnapot. A  nevelési programunk egyik kiemelt fel-
adata az egészséges életmódra nevelés, melynek szerves része az
egészség megõrzõ preventív szemlélet és életmód formálása.

Október 28-án pénteken is nagy volt az érdeklõdés, 72 család
vett részt az egészségnapon. amelyhez sikerült több szervezet támo-
gatását is elnyernünk, Nagy sikert aratott a Magyar Orvostanhallga-
tók Egyesülete által mûködtetett „Teddy Doktorok” elnevezésû
program, akik játékos módon megismertették a gyerekekkel az or-
vos gyógyító munkáját. 

A SODEXO cég, amely  óvodánk étkeztetésérõl gondoskodik, vál-
tozatos egészséges ételek bemutatóját és kóstolóját biztosították az
érdeklõdõk számára. 

A Dohányzás Megelõzõ Programot két éve vezettük be óvodánk-
ban. Ennek módszerét, játékos programját az Országos Egészség
Fejlesztõ Intézet projektje alapján végezzük. A program elsõdleges
célja a megelõzés és az egészségtudatos szemlélet formálása. A gye-
rekek  színezõvel, kirakókkal, a szülõk pedig felvilágosító jellegû
plakáttal és szórólapokkal formálhatták dohányzás-ellenes attitûd-
jüket.  A délelõtt folyamán lehetõség nyílt arra is, hogy a gyermekek
és szüleik együtt barkácsoljanak. Mindenki elkészíthette a saját „bio
körtéjét” papírból. Sokan vettek részt az ingyenes vérnyomásméré-
sen, ahol önkéntesen válaszoltak általános egészségi állapotukat
érintõ kérdésekre is. 

A rendezvényen részt vett dr. Ferdinandy István oktatásért felelõs
alpolgármester valamint dr. Halmai-Kuron Gabriella jogi- és intéz-
ményi referens az Oktatási és Mûvelõdési Osztály munkatársa.

Lámpás felvonulás
a lakótelepen

Szent Márton legendája nem
csak az egyházi mítoszokban, ha-
nem a világi életben is rendkívül
népszerû. A katonaként hírnevet
szerzõ, majd megkeresztelkedõ,
és számos kiemelkedõ cseleke-
detet véghezvivõ férfiú, mikoron
megtudta, hogy õt az egyházi mél-
tóságok a franciaországi Tours
püspökévé szeretnék kinevezni,
megpróbált elmenekülni a meg-
tisztelõ cím elõl, bebújt egy
libaólba, ám az állatok elárulták
õt a gágogásukkal. Márton nap-
ján – november 11-én – az embe-
rek hagyományosan libát esz-
nek, és ezen a napon kóstol-
hatjuk meg az újbort is. Zugló-
ban elõször a Móra Ferenc Álta-
lános Iskola diákjai honosították
meg a Márton-napi ünnepséget.
Az intézmény diákjainak lámpás
felvonulása mindig kuriózum-

nak számít a Füredi lakótelepen,
amelyet idén, november 11-én
délután, a sötétedést követõen
tartottak. A Móra Ferenc Általá-
nos Iskolában nem csak a német
nemzetiségi oktatásnak, hanem
a Jeles Napok programsorozat-
nak is nagy hagyománya van.
Szeptember 20-án, a Gyerme-
kek Világnapján a régi idõk játé-
kaival ismerkedhettek a diákok,
októberben a szüreten volt a
hangsúly, a november eleje pe-
dig a Márton-napi elõkészületek-
rõl, illetve a lámpás felvonulás-
ról szólt. Az idei programban a
felvonulás elõtt kézmûves foglal-
kozás, német nyelvû drámajá-
ték, kiállítás, táncház és libakós-
tolás is szerepelt.

Riersch Tamás
Márton-napi menü-

ajánlatunk a 7-es oldalon.


