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Újra indul a zuglói konzultáció
Egy éve vette át Zugló irányí-
tását a Fidesz-KDNP vezette
önkormányzati testület, az el-
múlt idõszakot értékelte la-
punknak dr. Papcsák Ferenc
polgármester.

– Polgármester úr, a leg-
utóbbi beszélgetéskor az ön-
kormányzat gazdálkodásá-
nak átalakítását, az ebbõl ke-
letkezõ jelentõs megtakarí-
tást, valamint az elmúlt ciklu-
sok vezetései által kötött
elõnytelen szerzõdések fel-
mondását jelölte meg, mint az
új városvezetés legfontosabb
teendõjét. Hogy áll most ez a
munka?

– A gazdálkodás átalakítása
folyamatban van, de ez nyilván-
valóan nem megy egyik hónap-
ról a másikra. Már-már köz-
hely, hogy egyszerre van pazar-
lás és pénzhiány az önkormány-
zati rendszerben, ez alól nem
kivétel Zugló sem. Ráadásul itt
egy hosszú évtizedek óta bebe-

tonozott rossz gazdálkodást
kell teljesen új alapokon újra-
szervezni. Mindezt terheli, az el-
múlt ciklus ügyeiben indult és
büntetõeljárásig eljutott össze-
fonódások és jogsértések extra
károkozása, ami súlyos hát-
rányt okoz a zuglóiaknak. Ma-
gam sem gondoltam, hogy még
egy évvel a választás után is sor-
ra esnek ki a csontvázak a szek-
rénybõl. Pedig egyszerre nagyon
nehéz a múlt sötét ügyeivel és a
kerület fejlesztésével is foglal-
kozni. 

– A legutóbbi sajtótájékozta-
tóján beszámolt egy olyan
ügyrõl, aminek értéke éves
szinten 1,6 milliárdos kárt
okozhatott Zuglónak. 

– Az átvilágítási munka végén
eljutottunk a kerület megma-
radt és bérbe adott ingatlanállo-
mányának vizsgálatáig.  Kide-
rült, a 15.000 önkormányzati
ingatlanból  mára kevesebb
mint négyezer maradt. Ez az át-
világítás a bérlakás-állományt,
valamint a 820 nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiség, azaz az üz-

letek, telephelyek és egyéb in-
gatlanokat bérletének vizsgála-
tát is érintette. Emellett sor ke-
rült az önkormányzat intézmé-
nyei által kötött bérleti szerzõ-
dések felülvizsgálatára is.
El kell mondanom, egészen el-
képesztõ dolgok derültek ki.

Folytatás a 3. oldalon

1956 forró õszére emlékeztek

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hõseire és áldoza-
taira emlékeztek október 21-
én a zuglóiak. A kerület veze-
tõi, az 56-os szervezetek, a po-
litikai pártok, az iskolák és a
civil szervezetek képviselõi a
Bosnyák téri Páduai Szent
Antal-templom falán elhelye-
zett emléktáblánál és a Forra-
dalom terén hajtottak fejet
1956 hõsei elõtt. Zugló 4500
diákja a Syma Sport- és Ren-
dezvénycsarnokban emléke-

zett meg az 55 évvel ezelõtti
eseményekrõl.

Gyertyagyújtás 
a Bosnyák téren

A feldíszített Bosnyák téren az
önkormányzat megemlékezése a
Himnusz eléneklésével vette kez-
detét, melyet Gesztesi Tóth Lász-
ló kísért orgonán. Ezt követõen
Baranyi László színmûvész Tóth
Bálint: Magyar litánia címû versét

mondta el, majd a Hangraforgó
együttes Tamási Lajos: Piros a vér
a pesti utcán, illetve Ratkó József:
Három év múlva címû megzené-
sített versét adta elõ. 

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester ünnepi beszédében úgy
vélte: a ma emberének egyik leg-
fontosabb feladata az, hogy meg-
õrizze és ápolja a hõsök és áldo-
zatok emlékét, gyermekeivel pe-
dig megismertesse 1956 hõsi
napjainak valódi történetét.

Folytatás a 6. oldalon

A nem zuglóiaknak
fizetõs lehet a parkolás

Vállalkozóbarát
kerület
Zugló a kis- és közepes vállalko-
zásokat akarja erõsíteni, megóv-
ni a hagyományos kereskedelmi
és iparos értékeket – mondta el
lapunknak Szatmáryné Jahl An-
géla, a Fõvárosi Közgyûlés Fi-
desz-frakciójának és a Magyar
Vállalkozók és Munkaadók Párt-
jának tagja, aki egyben a Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparka-
mara kollégiumi elnöke. Hang-
súlyozta, Zugló a fõvárosban a
harmadik legtöbb vállalkozással
bíró kerület, igen komoly gazda-
sági súllyal rendelkezik. Sok or-
szágos kiterjedésû vállalkozás-
nak is a kerületünkben van a
székhelye. A mikro- és kisvállal-
kozások mellett nagyszámú kö-
zepes és nagyvállalkozás is mû-
ködik. Cikkünk a 7. oldalon

Zugló-kártya
egyre több helyen
A Zugló-kártya rendszerének be-
indítását dr. Papcsák Ferenc,
kerületünk polgármestere kez-
deményezte. Az önkormányzati
képviselõ-testület által is támo-
gatott rendszer célja, hogy a zug-
lóiak alacsonyabb áron juthas-
sanak hozzá a kerületi vállalko-
zók termékeihez, áruihoz, szol-
gáltatásaihoz. 

Ahogy a polgármester is fogal-
mazott, a szisztéma révén na-
gyobb gazdasági haszonhoz jut-
hatnak a csatlakozó helyi vállal-
kozások, az általuk biztosított
árkedvezményeken keresztül
pedig pénztárcakímélõbb meg-
élhetést tudnak biztosítani a csa-
ládoknak. Ezzel a lokálpatriotiz-
mus erõsítése a cél.
Írásunk és az elfogadóhelyek

listája a 8. oldalon

Amennyiben a Fõvárosi Önkor-
mányzat hozzájárul, Zuglóban a
helyhatóság olyan parkolási öve-
zeteket létesíthet, amelyekben
fizetni kell a P+R parkolásért. A
testületi ülést követõen ennek
okairól kérdeztük Kovács Balázs
alpolgármestert.

– Mi a célja a fizetõparkolási
zóna kibõvítésének?

– Kerületünk utcáit a Buda-
pestre érkezõk közül egyre töb-
ben használják P+R parkoló-
nak. Reményeink szerint a fize-
tõparkolás bevezetésével ezek-
nek az autósoknak a döntõ több-
sége kiszorul Zuglóból. 

– A változás mennyiben érin-
ti az itt élõket?

– Akik zuglói állandó lakhely-
lyel rendelkeznek és a gépjármû-
adót is ide fizetik, azok az admi-
nisztrációs költségek kifizetése
mellett továbbra is ingyen par-
kolhatnak a lakóhelyükhöz tar-
tozó fizetõzónában.

– Hol lesznek új fizetõparko-
lók?

– Elsõ körben a Dózsa György
út–Állatkerti út–Állatkerti kör-
út–Hermina út–Ajtósi Dürer
sor–Stefánia út–Ifjúság útja kö-
zötti parkolási övezet Vágány
utca–Francia út (vasút)–Kere-
pesi út–Dózsa György út közé
esõ területtel való kibõvítését, il-
letve a Deés utca–Cinkotai
út–Szugló utca–Szuglói körvas-
út sor által határolt terület fize-
tõssé tételét kezdeményeztük a
Fõvárosi Önkormányzatnál. 

– Azt mondta „elsõ körben”,
eszerint más helyszíneken is
terveznek fizetõs övezeteket? 

– Igen, minden olyan helyen,
ahol a Zuglóba érkezõk parkoló-
nak használják az utcákat és tö-
megközlekedéssel folytatják az
útjukat. Ilyen például az Örs ve-
zér tér és környéke, ahol a házak
között mindenütt idegen autók
várakoznak. P. D.
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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

November 7. 
14.00–17.00 óra között.

Bejelentkezés a 872-9288-as
telefonszámon.

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

November 16. 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.

November 7. 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 10. 16.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Arany János 
Általános Iskola
Újvidék tér 3.

November 7. 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.
November 7. 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.
November 7. 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.
November 14. 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 (30) 212-
1803 .
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., novem-
ber 10. 17.00 órától. Tel.: 363-3202.
Dr. Bárándy Gergely Polgármesteri Hivatal II. em.
220., november 17. 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.)
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.,
november 10. 18.00–20.00 óra között.

POLGÁRMESTER

Bejelentkezés dr. Papcsák Ferenc polgármester
novemberi fogadóórájára november 8-án 8.00 órától a
872-9352-es telefonszámon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester november 7-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.



Folytatás az 1. oldalról
– Mondana példákat?
– A 820 nem lakás céljára szolgáló he-

lyiség bérlõi közül összesen 30 bérlõvel
fizettettek teljes bérleti díjat, ellenben
közel 200-an kaptak a bérleti díjból
90% fölötti kedvezményt, így gyakorla-
tilag jelképes áron bérelték az ingatlant.
Különösen hátrányos az önkormányzat
számára, hogy nem csak civil szerveze-
tek és alapítványok, hanem profitorien-
tált cégek és magánszemélyek is jelen-
tõs kedvezményben részesültek az el-
múlt években, sokszor érthetetlen, ne-
hezen magyarázható indokok alapján.
A vagyonkezelõ számításai szerint az
ilyen módon a bérlõknek adott kedvez-
mények értéke meghaladhatja az évi 1,6
milliárd forintot. A helyzetet súlyosbít-
ja, hogy a vagyonkezelõhöz érkezõ jel-
zések alapján a kedvezményesen bérelt
(tulajdonképpen ingyen kapott) helyi-
ségeket a bérlõk sok esetben szabályta-
lanul továbbadták, de már piaci alapon.
Olyan információk is vannak, mely sze-
rint civil szervezetek által kedvezmé-
nyesen bérelt ingatlanon üzleti tevé-
kenység folyik.

Furcsa szerzõdések

– Ha ez az 1,6 milliárd forint meg-
lenne, akkor egyensúlyba kerülhetne
a kerület költségvetése?

– Valóban sokkal kedvezõbb helyzet-
ben lennénk, de ez a szám a valóságban
nem biztos, hogy ennyi, hiszen ez csak
azt mutatja, hogy a hatályos rendelet
alapján kiszámolt bérleti díjhoz képest,
mekkora az évente adott kedvezmény
értéke. Teljesen természetes, hogy a
zuglóiak érdekében karitatív vagy egyéb
közhasznú tevékenységet végzõ egyesü-
letek és alapítványok jelentõs kedvez-
ménnyel juthatnak ingatlan bérlemény-
hez, ez bevett gyakorlat az önkormány-
zatoknál, nincs is vele probléma.  Jó,
ha tudjuk azonban, hogy a Lakástör-
vény rendelkezései alapján a bérelt he-
lyiségekkel kapcsolatban az önkor-
mányzat, mint bérbeadó, köteles elvé-
gezni a karbantartási-felújítási munká-
kat, melyek jelentõs, összességében
100 milliós nagyságrendû plusz költsé-
get rónak az önkormányzatra. 

– Mit tehet ilyen esetben a polgár-
mester?

– Elrendeltem a részletes felülvizsgá-
latot, mivel a jelenlegi helyzet természe-
tesen nem tartható. A felülvizsgálatnak
meg kell állapítania, hogyan alakulha-
tott ki a fenti gyakorlat, mekkora anya-
gi kár érte az önkormányzatot, és kik a
felelõsek a kialakult helyzetért. Termé-
szetesen minden szerzõdést egyedileg
meg kell vizsgálni, és hivatalos érték-
becsléssel kell megállapítani az ingat-
lan értékét, és a bérleti díj mértékét. Ez
eddig nem volt szokás Zuglóban, így lá-
tatlanban lehetett dönteni a bérleti díj-
ról. Ennek véget vetettünk, a nyár óta
értékbecslés nélkül tilos a bérbeadás!
Mellesleg a felülvizsgálattal nem az a
cél, hogy mindenáron felmondjuk egy-
egy bérlõnek, és esetleg nehéz helyzetbe
hozzunk vállalkozásokat, de az önkor-
mányzat érdekeit nem lehet semmibe
venni. Már most szeretném jelezni, ez a
felmérés is pénzbe fog kerülni, de nem
tehetünk mást, hiszen 20 év elmaradt
munkáját kell bepótolnunk. A szúró-
próbaszerûen elvégzett ellenõrzések so-
rán látható volt, hogy az elõzõ vezetéstõl
örökölt ingatlankataszter mindenkép-

pen megújításra szorul. Egy havonta né-
hány tízezer forintért bérelt udvar he-
lyén a munkatársaim raktáráruházat
és nagykereskedést találtak, egy civil
szervezet által ingyen használt helyiség-
ben pedig piaci alapon mûködõ edzõ-
termet. De elõkerült egy jelképes áron
bérbe adott telephely, ami vélhetõen
bérlakásokká lett átalakítva, és sorol-
hatnám a példákat. Reményeim szerint
a felmérés után végre tudni fogjuk, hogy
pontosan mi van a kerület tulajdoná-
ban. Szeretném, ha néhány hónap múl-
va már nem ezekkel az ügyekkel kellene
foglalkoznia a testületnek.

– Választási kampányuk egyik leg-
hangsúlyosabb eleme, a közbiztonság
javítása és a közterületek rendbetéte-
le volt. Érezhetõ-e elmozdulás ezeken
a területeken?

– Zugló vezetése nagy energiákat moz-
gósított az említett célok elérése érde-
kében. Mondhatom, hogy megszokottá
vált a rendõrség, a kerületõrség, és a
polgárõrség, közös közbiztonsági jár-
õrtevékenysége, melyen magam is rend-
szeresen részt veszek. Jól együtt tu-
dunk dolgozni az új rendõrkapitány úr-
ral, és segítségemre vannak a képvise-
lõk is. Késõ éjszakáig járjuk a várost, el-
lenõrizzük a problémás helyeket. Egy-
szerre több csapattal végezzük az ellen-
õrzéseket, és a visszajelzések szerint a
zuglói lakosok örülnek ennek az aktivi-
tásnak. Remélhetõleg nemsokára to-
vább növekszik a térfigyelõ kamerák
száma is a kerületben, ettõl is a helyzet
javulását várjuk.  De had említsem meg,
hogy rendõrlakás programot indítot-
tunk, fiatal családos zuglói rendõrök-
nek ad a város felújított bérlakást. Ez-
zel a programmal mindenki nyer, a bér-
lõ a rendesen fizetõk közé tartozik, a la-
kók biztonságérzete nõ, és nem utolsó
sorban fiatal családoknak biztosítunk
kedvezményes elhelyezést. Én minden-

képpen folytatni szeretném ezt a prog-
ramot, már az idén is keressük ennek
lehetõségét.

– Az elmúlt hetekben illegális haj-
léktalan-telepet számolt fel az önkor-
mányzat, emiatt bírálatok is érték a
sajtóban. A közterületek egy részén
viszont nem igazán látszik még ren-
dezettség. 

– A hajléktalanügyben való aktív fel-
lépést nagyon fontosnak tartom, a vá-
rosban rendet kell tenni. Véleményem
szerint a többség érdekeit is figyelem-
be kell venni: a Francia út környékén
élõk rendszeresen jelezték, hogy bor-
zalmas állapotok uralkodnak az ille-
gálisan épített bódék környékén.  Mint
kiderült, bûnözõk is bujkáltak ezeken
a helyeken, és ráadásul közegészség-
ügyi szempontból is elfogadhatatlan
volt a kialakult helyzet. Munkatársa-
im elmondták, aktív TBC-s beteget is
találtak, akit ha nem kezelnek, akár
terjesztheti a betegséget. De szeret-
ném cáfolni a sajtóban elhangzotta-
kat, hiszen Zuglóban minden hajlék-
talannak felajánlottunk nappali és éj-
szakai melegedõ helyet, az önkor-
mányzat pénzt különített el erre a cél-
ra. A bódébontás ellen tiltakozó, vala-
honnan ideérkezett (ideszervezett)
anarchista stílusú „civilek” hangulat-
keltésénél sokkal többet nyom a lat-
ban a zuglói polgárok véleménye, amit
ki is nyilvánítottak: számos helyeslõ
és támogató jelzés érkezett az önkor-
mányzathoz az akciónk után. A közte-
rületekkel kapcsolatban fontos meg-
jegyezni, hogy elindult az a munka,
melynek eredményeképpen rendezett
város lesz Zuglóból, de természetesen
itt sem megy minden úgy, mint a kari-
kacsapás. Ráadásul a közterületek je-
lentõs része a fõváros kezelésében
van, és itt nem mi vagyunk az illetéke-
sek. Ezért próbáljuk megszerezni a

Bosnyák tér környékének kezelését,
hogy végre rendet tehessünk itt is.

Igaztalan támadások

– Idõrõl idõre megjelennek az önkor-
mányzatot, és konkrétan önt bíráló,
helyenként vádaskodó cikkek a sajtó-
ban. Mennyiben befolyásolják az ön-
kormányzati munkát ezek a támadá-
sok?

– Ezzel minden politikusnak számol-
nia kell, aki jelentõs érdekeket sért.
Márpedig mi Zuglóban az elmúlt 20-30
év mutyi-világát szüntettük, szakítva a
vagyonfeléléssel, és pénzszórással.
Kénytelenek voltunk perek tucatjait in-
dítani a liberális-baloldali sajtó azon ré-
sze ellen, aki beszállt a Zugló elleni ösz-
szehangolt médiatámadásba. A napok-
ban nyertünk meg több pert jogerõsen,
és a sajtó-helyreigazítások is sorra je-
lentek meg a lapokban, hírportálokon.
Meg kell mondanom, a média egy részé-
rõl kiderült, hogy informátoruk félreve-
zette õket, de van, amelyik a bukott pe-
rek után is ott folytatja, ahol abbahagy-
ta. Nem vagyok naiv, ezek megrendelt
cikkek, és íróinak mindegy, mi az igaz-
ság. Úgy tûnik, nem a szocialisták aka-
dályozzák a munkát, hanem egy jól be-
határolható volt SZDSZ-es kör, akik je-
lenleg LMP – s színekben mozognak a
közéletben. Érdekes módon mindig ak-
kor keltenek botrányt, amikor a mun-
katársaimmal az elõzõ idõszak gyanús
ügyére bukkanunk Zuglóban, és lendü-
letet kap a múlt feltárása. A legképtele-
nebb dolgokat állítják, nem zavartatva
magukat az igazságtól. Jelentõs média-
támogatás van mögöttük, és bátran ki
merem jelenteni: egy év alatt nagyon ko-
moly, pénzben is kifejezhetõ kárt okoz-
tak Zuglónak. Ma már ott tartunk, hogy
az önkormányzat kénytelen kommuni-
kációs segítséget igénybe venni, hiszen
ellenkezõ esetben a hivatal munkatár-
sainak napi munkáját lehetetlenítenék
el a támadásokra való reagálások. 

– Visszatérve a tervekhez, hogy áll-
nak a kezdeti elképzelések, mi van
leginkább közelebb a megvalósulás-
hoz?

– Aminek a legjobb esélyét látom, az a
Lantos Mihály sporttelepen felépítendõ
Zuglói Sport és Konferenciaközpont
ügye, itt már elõrehaladt az elõkészítés,
reményeim szerint a jövõ év közepén,
második felében elkezdõdhet a munka.
Persze ehhez sok sikeres egyeztetésre
szükség lesz még. A fõvárossal, sajnos
sokkal lassabban haladnak a tárgyalá-
sok, mint gondoltam, ezért a Remíz
ügyében sajnos még nem tudok beszá-
molni kedvezõ hírekrõl. Most, hogy be-
fejezõdött a Vagyonkezelõ átalakítása,
végére értünk a Zuglóban az elszámol-
tatásnak. Az új jegyzõ is munkához lá-
tott, tehát több idõnk lesz az elképzelé-
seink megvalósítására. Ám semmikép-
pen nem szeretnék úgy belefogni az új
dolgokba, hogy nem kérem ki a zuglói-
ak véleményét. Éppen ezért egy konzul-
táció-sorozatot kezdeményezek, ahol
várjuk a lakosság véleményét, az eddigi
munkánkkal és a jövõbeli elképzelése-
inkkel kapcsolatban is. Szeretném, ha
a zuglói lakosság aktívan elmondaná a
véleményét, milyen várost szeretne lát-
ni, milyen városban szeretne élni. 

Ezt a konzultációt még az idén útjára
kívánom indítani, hogy a jövõ évi tervek
kialakításakor már figyelembe vehes-
sük a zuglóiak véleményét! (zl)
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Újra indul a zuglói konzultáció
Dr. Papcsák Ferenc: Egy évvel a választás után is sorra esnek ki a csontvázak a szekrénybõl
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Tájékoztató 
a kerületben folyó
közterületi munkákról
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a felsorolásban jelzett
munkákról adott információk 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. A kerületi kezelésû utcai
fasorok faápolási munkálatait a lakossági bejelentések alapján vé-
geztetjük.

Közút- és járdafenntartás

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

Burkolatbontás

Gázvezeték építése folyik a Tihany utcában.
Elektromos kábelt fektetnek a Zászlós utcában a Mogyoródi út

és a Besnyõ utca között, a Mogyoródi 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. 

Vízvezetékcsere történik a Titel utcában és a Ráskay Lea utcá-
ban.Illegálisan lerakott szemét szállítása

Zugló kerületi önkormányzati fenntartású közterületein az idõjá-
rástól függõen – a pénzügyi lehetõségek függvényében – folyik az ille-
gálisan lerakott szeméthalmok eltakarítása.

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztály

Budapest Fõváros XIV. Kerület
Zuglói Önkormányzata 2011.
évi költségvetési rendeletében le-
hetõvé teszi fiatal zuglói érde-
keltségû sportolók támogatását,
ezen felhatalmazás alapján Bu-
dapest Fõváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Képviselõ-
testületének Humán Közszolgál-
tatási Bizottsága meghirdeti a
következõ pályázatot.

1. A pályázat célja:
– támogatásban részesíteni

azokat az állandó zuglói lakó-
hellyel rendelkezõ, illetve zug-
lói egyesületben versenyzõ, a
felnõtt kor alatti három után-
pótlás korosztályban – serdü-
lõ, ifjúsági vagy kadet, junior
valamint felnõtt fogyatékkal élõ
korosztályba tartozó amatõr
versenysportolókat, – akik –
egyéni és csapatsportágakban –
és elsõsorban nemzetközi szin-
ten kimagasló eredményeket
értek el,

– hozzájárulni a tehetséges
utánpótlás korú sportolók to-
vábbi felkészítéséhez, eredmé-
nyeik javításához, életpályájuk
kedvezõbb alakulásához.

2. Pályázhatnak:
– azok a zuglói állampolgárok,

akiknek állandó bejelentett la-
kóhelye Zuglóban van, illetve
azok akik zuglói sportegyesület-
ben versenyeznek, és a pályáza-
tukban feltüntetett eredményeik
– adott sportág szakszövetségé-
nek és egyesületének az eredmé-
nyek és a jelenleg is aktív sport-
tevékenység igazolásával hitele-
sítve – megfelelnek a pályázati ki-
írás követelményeinek. 

A pályázatokat a Humán Köz-
szolgáltatási Bizottság a 2011.
novemberi ülésén értékeli, mely-
rõl az érintetteket értesíti

3. Teljesítmény követelmé-
nyek:

A Humán Közszolgáltatási Bi-
zottság csak azokat a pályázato-
kat értékeli, – serdülõ, ifjúsági
vagy kadet, junior, illetve felnõtt
fogyatékkal élõ – egyéni verseny-
zõ(k) vagy csapattag(ok) kategó-
riában, – akik nemzetközi verse-
nyeken az elmúlt három évben,
és még 2011-ben is az utánpót-
lás korosztályban jogosultak
versenyezni.

Európa Bajnokságon: I–III.
helyezést,

Világbajnokságon: I–III. he-
lyezést,

Mozgássérültek Világbajnok-
ságán I–III. helyezést értek el.

4. A pályázati beadványnak
tartalmaznia kell:

– a fiatal sportoló adatait (név,
születési idõ, hely, lakcím, anyja
neve, szig. szám, taj szám), elér-
hetõségét (telefonszám), 

– valamint eredményeinek le-
írását és az azt, igazoló doku-
mentumokat (az adott sportág
szakszövetségének és sportegye-
sületének az eredményekrõl és a
tagságról szóló igazolása ), 

Pályázati adatlap nincs.

5. A pályázati keretbõl
(1 000 000 Ft, amely összeg

tartalmazza a kifizetõt, terhelõ
járulékokat is) 2011-ben maxi-
mum 5 fõ részesül támogatás-
ban, meghatározott rend sze-
rint.

6. A pályázat nyerteseinek
támogatását a Zuglói Gazdasági
Ellátó Szolgálat számfejti. 

7. A pályázatot Budapest Fõ-
város XIV. Kerület Zugló Ön-
kormányzat Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodája
címére (1145 Budapest, Bács-
kai u. 53.) kell postai úton vagy
személyesen megküldeni: 

A borítékra kérjük ráírni: „Fia-
tal zuglói sportolók pályázata”

A pályázatok
beérkezési határideje:
2011. november 25.

8. A pályázat érvénytelen és
nem kerül elbírálásra, ha:

– a pályázatot késve, vagy a
sportági szakszövetség eredmé-
nyérõl és a sportegyesületi tagsá-
gáról szóló igazolás nélkül kül-
dik be,

– ha nem felel meg a kiírásnak,
– ha a pályázat beküldése vagy

benyújtása nem az Ügyfélszolgá-
lati Irodán keresztül történik.

9. A pályázattal kapcsolato-
san részletes felvilágosítás kér-
hetõ:

Molnár Zsuzsannától (Jegyzõi
Kabinet) az alábbi elérhetõsége-
ken:

Telefon: 872-9-296
E-mail cím: molnar.zsuzsan-

naÓzuglo.hu

Budapest, 2011. október 18.

Mélykúti Melinda
Humán Közszolgáltatási

Bizottság elnök

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Képviselõ-testületének Humán Közszolgáltatási Bizottsága

pályázatot hirdet

„Fiatal zuglói sportolók támogatására”
(2011.)

A tárgyaláson elhangzott
szóbeli indokolások alapján, a
Fõvárosi Ítélõtábla helyreiga-
zítás közlésére kötelezte a
HVG Zrt.-t a hvg.hu internetes
oldalán 2011. február 21-én
megjelent „Óriási kifizetések
Papcsák körül, milliókért ad-
nak tanácsokat rokonok” címû
cikk tekintetében. Az Ítélõtáb-
la megállapította, hogy a sajtó-
szerv hamis színben tüntette
fel a valóságot, miszerint
Papcsák Ferenc polgármester
rokonait, hozzátartozóit va-

gyoni elõnyhöz juttatta. Nem
felelt meg a cikkben leírtak kö-
zül az sem a valóságnak, hogy
a zuglói önkormányzatnál
mindenki, szó szerint minden-
ki, aki most nem lett képvise-
lõ, valamilyen állást, tanács-
adói szerzõdést kapott a pol-
gármestertõl. Ebben a körben
korábban a Népszava és a Nép-
szabadság is helyreigazítást
közölt.

Az Ítélõtábla helybenhagyta
az elsõ fokon eljárt bíróság íté-
letét a HVG Zrt. alperes „Zug-
lói értékpapírvétel, az a jó cég,
amiben Papcsák is részvényes”
címû cikk tárgyában, és köte-
lezte a sajtószervet annak köz-
lésére: valótlanul állították,
hogy Papcsák Ferenc olyan
részvényekkel rendelkezett,
melybõl az Eszközkezelõ vásá-
rolt, azt a hamis látszatot kelt-
ve, hogy azért vásárolt a cég bi-
zonyos részvényt, mert annak
a polgármester részvényese
volt.

Valótlanul híresztelték, hogy
a Zuglói Eszközkezelõ Kft.
szervezeti felépítésérõl, dönté-
seirõl, és azok megalapozott-
ságáról a kerületi képviselõk-
nek nincsenek információi. A
valóságban a cég rendszeresen
tájékoztatja a képviselõ-testü-
let tagjait. Valótlanul híresztel-
te a sajtószerv azt is, hogy az

Eszközkezelõnek nincs beszá-
molási kötelezettsége a képvi-
selõ-testület felé. 

A részvényvásárlással kap-
csolatosan a Népszavában is
cikk jelent meg „Saját rész-
vényt vásárolt Papcsák köz-
pénzen” címmel. A Fõvárosi
Ítélõtábla jogerõsen annak
közlésére kötelezte a Népsza-
vát, hogy valótlanul állították,
miszerint a Zuglói Eszközke-
zelõ Kft. olyan részvényeket vá-
sárolt, melyekkel Papcsák Fe-
renc is rendelkezett a kérdéses
tranzakció idején. Nem felelt
meg a valóságnak a sajtószerv
azon közlése sem, mely szerint
Papcsák Ferenc polgármester
változtatta meg azt a korábbi
gyakorlatot, hogy bizonyos ér-
tékhatár fölött csak a képvise-
lõ-testület volt jogosult dönte-
ni az önkormányzat vagyoná-
val kapcsolatos tranzakciók-
ról.

Várhatóan egyes eljárások a
Legfelsõbb Bíróságon tovább
folytatódnak felülvizsgálati el-
járás keretében.

A Népszabadság honlapján
„Tovább gyarapszik a
Papcsák-birodalom”címmel
közölt cikk kapcsán szintén
helyreigazításra került sor,
melynek keretében a sajtó-
szerv közölte: a 2011. május
25-i cikkükben azt a valós

tényt, hogy dr. Mezõ István
2010. november 1. napjától a
zuglói önkormányzattal, vala-
mint 2010. december 6. napjá-
tól a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.-
vel határozatlan idõre szóló
ügyvédi megbízási szerzõdést
kötött, abban a hamis színben
tüntették fel, mintha mindkét
szerzõdés a cikk megjelenteté-
sének (2011. május 25. napja)
idején is hatályos lett volna, és
tájékoztatott arról is, hogy a
két megbízás keretében elvég-
zett feladatok nagymértékben
különböztek egymástól.

Valótlanul állította a Népsza-
badság azt is, hogy Papcsák
Ferenc polgármester érvényte-
lenítette a jegyzõi pályázatot
Zuglóban. A jegyzõi pályázatot
a képviselõ-testület nyilvání-
totta eredménytelennek.

A zuglói önkormányzatról,
illetve Papcsák Ferenc polgár-
mesterrõl valótlan tényeket ál-
lító sajtószervek sorában a
Klubrádió következik, akik
„Áprilisban még 2 millió fölött
keres Szíjjártó és Papcsák” cí-
mû cikkben valótlanul állítot-
ták, hogy Papcsák Ferenc ápri-
lisi fizetése eléri a 2 millió fo-
rintot, így a bíróság szintén
helyreigazításra kötelezte a
szervet. 

A Fõvárosi Bíróság helyre-
igazításra kötelezte a stop.hu

internetes honlapot üzemelte-
tõ Opt Ügynöki Kft.-t is, mivel
valótlanul állította azt, hogy a
polgármester fõként Debre-
cenben és Szabolcsban bejegy-
zett cégekkel intézteti Zugló
ügyeit. Az önkormányzat által
kötött szerzõdések közül ki-
sebb számban fordulnak elõ
olyanok, melyeket Szabolcs
megyei cégekkel kötött az ön-
kormányzat.

Fenti témákban a pri-
vatkopo.hu és a Mandiner
internetes oldalak is közölték
helyreigazítási kérelmünket,
és megjelentették a valóságnak
megfelelõ tényeket, vagyis hogy
Papcsák Ferenc egyetlen hoz-
zátartozója sem kap semmi-
lyen juttatást vagy fizetést sem.
Papcsák Ferencnek egyetlen
rokona vagy hozzátartozója
sem dolgozik a zuglói önkor-
mányzatnál és nincs szerzõdé-
ses viszonyban sem. Megjelent
továbbá az is, hogy a Weinek ve-
zette önkormányzat csak
2008-ban több mint 180 millió
forintot, 2009-ben pedig több
mint 190 millió forintot költött
külsõs szerzõdésekre, mely
közlés megfelel a valóságnak.
Budapest, 2011. 10. 25.

Budapest Fõváros
XIV. kerület

Zugló Önkormányzata
Sajtóosztály

Alaptalanok a Papcsák Ferencet támadó cikkek
A Fõvárosi Ítélõtáblán e
hónapban is zajlottak
azoknak a sajtó-helyre-
igazítási eljárásoknak
a másodfokú tárgyalá-
sai, amelyeket a zuglói
önkormányzat, illetve
Papcsák Ferenc polgár-
mester indított a valót-
lanságokat állító és
megjelentetõ balliberá-
lis médiumok ellen.
Az Ítélõtábla jogerõs
ítéleteiben marasztalta
el és sajtó-helyreigazítá-
si közlemények közzété-
telére kötelezte többek
között a HVG-t és a Nép-
szavát.



– Bár a kétharmados többséggel szemben
nehéz feladatunk van, azért bizonyos ja-
vaslatokat, elõterjesztéseket sikerült ke-
resztülvinnünk, amelyek hozzájárultak
Budapest és Zugló fejlõdéséhez – mondta
el lapunknak Czeglédi János, a Fõváro-
si Közgyûlés jobbikos képviselõje az el-
múlt egy évet értékelve. – Az önkormány-
zati ciklusnak úgy vágtunk neki, hogy
konstruktív ellenzékként politizálunk,
azokat az elõterjesztéseket támogatjuk,
amelyek Zugló és Budapest érdekeit szol-
gálják, ellentétben azokkal amelyek vi-
szályokat szülnek, vagy önös érdekeket
szolgálnak – tett hozzá a képviselõ.

A Jobbik legfontosabb feladatának az
elmúlt húsz év nemzettudat romboló ha-
tásainak semlegesítését tartja. A kerület-
ben kezdeményezték és elérték, hogy ro-
vásírással üdvözöljék a Zuglóba látogató-
kat, és hogy a magyar történelem kiemel-
kedõ személyeirõl, mint Wass Albert vagy
Pongrátz Gergely, közterület legyen elne-
vezve. Kezdeményezték egy Trianon-em-
lékmû létrehozását és a nemzeti zászló
kötelezõ használatát közintézményeken.
A kerületi Jobbik szakemberei vizsgálják
a zuglói vagyonkezelõben, úszásoktatás-
ban kialakult visszaéléseket, melyben fel-
jelentést készülnek tenni. 

– A Fõvárosi Közgyûlésben is vannak
kiemelkedõ eredményeink, negyven mó-
dosító indítványunkat fogadta be a testü-
let – hangsúlyozta Czeglédi. – Kezdemé-
nyezésünkre vonták vissza Gergényi Pé-
ter díszpolgári címét, mi állítottuk meg a
Ferihegy Airporton a taxis droszthá-
borút, és javaslatunkra kezdték vizsgálni
a privatizációs szerzõdéseket a fõvárosi
közmûcégeknél – mondta a képviselõ.

– A fõvárosban a legfontosabb feladat-
nak a budapesti családok rezsiköltségei-

nek csökkentését tûztük ki. A közmûdí-
jakat a fõváros határozza meg, és ha a cé-
geket nem adta volna el az MSZP–
SZDSZ-es városvezetés, valószínûleg
nem lennének ilyen magasak – magyaráz-
za Czeglédi. – A Vízmûvek 2011-es üzleti
tervében például felháborító, hogy a fran-
cia tulajdonosok körülbelül egymilliárd
forint osztalékot akarnak kivenni a több-
milliárdos menedzsmentdíjon felül, és
még felvesznek 1,5 milliárd forint hitelt
is hálózatkorszerûsítésre, amit majd rá-
terhelnek a lakosságra. 

A Jobbik nagyon hiányolja Zuglóban az
elszámoltatást. A korrupció elleni küzde-
lem volt a jelenlegi városvezetés egyik fõ
jelszava, ami a Jobbiknál is fõ helyet ka-
pott az õszi választási kampányban. – Nem
vagyunk megelégedve ebbõl a szempont-
ból a jelenlegi városvezetéssel, mert sok-
kal keményebb fellépést szerettünk volna,
a kerületen kívül, országosan és Budapes-
ten is – mondta a képviselõ. A zuglói Job-
bik 2011. november 11-én 18 órától éves
beszámolót tart a Cserepesházban, ahová
mindenkit szeretettel várnak. B. R.
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Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

„Az általam képviselt, 6-os szá-
mú választókerülethez köthetõ
egyik legnagyobb eredmény,
hogy a Csömöri úti Mundo-
beruházásnál, a dolgok jelenlegi
állása szerint, sikerül nagymér-
tékben érvényesíteni az önkor-
mányzat érdekeit. Az egész ke-
rület szempontjából is fontos,
hogy a befektetõ immár hajlik a
zuglói környezetbe illeszkedõ
bevásárlóközpont megvalósítá-
sára” – hangsúlyozta a Zuglói La-
poknak Ferdinandy István (Fi-
desz–KDNP), aki alpolgármes-
terként is tevékenykedik. Hozzá-
tette, jó esély van immár arra is,
hogy a régóta tervezett városköz-
pont is ezen a helyszínen épüljön
meg. Elképzelhetõ ugyanis, hogy
a most formálódó, új közigazga-

tási rendszerben Zugló kor-
mányhivatali központ is lesz,
amihez megfelelõ infrastruktú-
rát kell biztosítani – mondta
Ferdinandy. Márpedig a jelenle-
gi önkormányzati hivatal épüle-
te, amely eredetileg egyszerû bér-
ház volt, nem igen alkalmas in-
tézményi funkcióra. A leendõ
igazgatási centrumban kaphat-
na helyet a bíróság, a polgármes-
teri és a regionális kormányhiva-
tal, sõt akár a rendõrség is – tud-
tuk meg Ferdinandy Istvántól.
Leszögezte, reményei szerint
minderre még ebben a ciklusban
sor kerülhet, ám korántsem
mindegy a kerület szempontjá-
ból, hogy ez milyen feltételek
mellett történik. Utóbbi kritéri-
um fontosságára a Pöstyén utcai
Hermina Bau-beruházás is rá-
mutat, amely szintén „megörö-
költ” problémája a mostani ve-
zetésnek. „Az ügy jogilag igen bo-
nyolult, ám a lényeg az, szeret-
nénk elérni a lakások és az intéz-
ményi funkciók közötti ötven-öt-
ven százalékos arányt az épít-
ménynél” – mondta.Ferdinandy
emlékeztetett, a tavalyi választás
elõtt ígéretet tett, az önkormány-
zat megmenti a Bosnyák téri ter-
melõi piacot. „Ezt nem hogy si-
került teljesíteni, de bõvítettünk
is: már nem csak szombaton,
pénteken is van vásár, ráadásul
a korábbiaknál jóval rendezet-
tebben, higiénikusabban és tör-
vényesebben mûködik. Ez jelen-
tõs vívmány” – vélte, hozzáfûzve,

ugyanakkor megoldásra vár a
Bosnyák téri Vásárcsarnok ügye
is. „A környék képviselõjeként
azért dolgozom, hogy a mostani-
nál magasabb színvonalon, de az
értékeit megõrizve mûködhes-
sen a jövõben az állandó piac.
Semmiképpen nem támogatnék
olyan fejlesztést, amelynek révén
a bérleti díjak növekednének. A
csarnok ugyanis szinte egyedül-
álló Budapesten, hiszen elérhetõ
áron lehet normális minõségû
termékeket vásárolni. A hangu-
latot is meg kell õrizni” – véleke-
dett Ferdinandy István, megje-
gyezve, jelenleg is folynak a tulaj-
donos fõvárossal a tárgyalások
arról, hogy zuglói kézbe kerül-
jön a terület.A képviselõ min-
denképpen szeretné elérni azt is,
hogy a volt MTK-pálya, jelenleg
Lantos Mihály Sportközpont
helyszínén legalább az építése
megkezdõdjön annak a beruhá-
zásnak, amely több mint öt éve
húzódik. „A cél az, hogy a terület
sportcélú hasznosítása a jelenle-
ginél jóval magasabb színvona-
lon valósuljon meg. Kézilabda-
csarnokot építenénk fel, új vívó-
terem létesülne, és vagy ennek a
létesítménynek, vagy a fõváros-
sal közösen bõvítendõ Paskál
strandfürdõnek a részeként,
végre megfelelõ tanuszodája is
lenne a XIV. kerületnek” – mond-
ta.Ferdinandy István beszélt ar-
ról is, kiváló a kapcsolata Bá-
rány Béla atyával, aki a Bosnyák
téri Páduai Szent Antal-templom

plébánosaként valóban össze-
tartó, nagy létszámú közösséget
szervezett Zuglóban. „Tartást ad
az oda járóknak, a miséken min-
dig nagyon sokan vannak. Nap-
jaink rohanó, individualista vilá-
gában óriási szükség van erre a

munkára, s a kerületet is erõsí-
ti” – fogalmazott. És ha már kö-
zösségépítés: a 6-os számú vá-
lasztókörzetben igen sikeresnek
mondható a Virágzó Zuglóért
program.

KD

Megmenekült, sõt bõvült a Bosnyák téri termelõi piac

Az ellenzék hangja Tisztelt Zuglói Polgárok, Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy folyamatban van Zugló helyi értékvédelmi ren-

deletének elõkészítése, melynek keretében elkészült a rendelet szakmai megalapo-
zására szolgáló értékvizsgálat. Az értékvizsgálatot a Modern Építészetért Non Pro-
fit Kft. (Dr. Ferkai András ügyvezetõ – építész, építészettörténész) készítette el. A
kerület épületállományából – a rendelkezésre álló források, saját kutatásai, vala-
mint a civil szervezetek javaslatai alapján végzett vizsgálatai eredményeképp – kivá-
lasztotta azt a mintegy 100-120 épületet és épületegyüttest, amelyek nem állnak
mûemléki vagy fõvárosi védelem alatt, de a kerület számára építészeti vagy város-
képi szempontból értéket képviselnek, és ezért helyi védelemre érdemesek.

A teljes anyag megtekinthetõ az Ügyfélszolgálati Irodán (Bácskai utca 53.).
Az elkészült értékvizsgálat kapcsán lehetõséget kívánunk teremteni arra, hogy az

érintettek észrevételt tehessenek az ingatlanukra vonatkozóan.
Véleményüket kizárólag írásos formában, a helyrajzi szám vagy pontos cím meg-

jelölésével, Krikovszky Péter fõépítésznek címezve 2011. november 10-ig várjuk

e-mail-en a foepitesz@zuglo.hu vagy
postai úton az 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy elkészült Zugló Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzata (ZKVSZ), valamint Zugló Kerületi Szabályozási Terve (ZKSZT)
módosításának tervezete. A teljes anyag megtekinthetõ a www.zuglo.hu honlapon
és az Ügyfélszolgálati Irodán (Bácskai utca 53.).

A módosítási eljárás az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény alapján zajlik: jelenleg a 9.§ (3) bekezdés szerinti véleményez-
tetési szakaszban jár. Ebben a fázisban a külön jogszabályban meghatározott köz-
igazgatási, az érintett települési önkormányzati és az érdek-képviseleti szervek, va-
lamint társadalmi szervezetek 22 munkanapon belül adhatnak írásos véleményt a
tervezetrõl.

Mivel a vonatkozó jogszabály nem kezeli a lakossági észrevételeket, ezért kérjük,
hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket valamelyik civil szer-
vezeten keresztül vagy késõbb, a közzététel idõszakában tegyék meg.

Postai úton az alábbi civil szervezetek kapják meg az anyagot véleményezésre:

Tisztelettel:
Dr. Papcsák Ferenc

polgármester

Civil Zugló Egyesület 1145 Budapest, Gyarmat utca 6. II./5.

Herminamezõ Polgári Köre 1145 Budapest, Uzsoki utca 57.

Levegõ Munkacsoport Országos Környe-
zetvédõ Szövetség 1465 Budapest, Pf.: 1676.

Városi és Elõvárosi Közlekedési Egyesület 1072 Budapest, Klauzál tér 16. fsz. 3.

Zöld Gyûrû Alapítvány 1146 Budapest, Thököly út 74.

Zöldövezet Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai utca 218.

A Jobbik kezdeményezései Zuglóban
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A napirendi pontok tárgyalását
megelõzõen dr. Papcsák Ferenc
polgármester (Fidesz) beszá-
molt arról, hogy a Francia utcá-
ban található, az ott élõk nyugal-
mát huzamosabb ideje zavaró
hajléktalantelep felszámolásra
került. A polgármester aláhúzta:
mindenkinek tudomásul kell
venni, hogy életvitelszerûen sen-
ki sem lakhat az utcán, ugyanis
megfelelõ intézmények állnak az
otthontalanok rendelkezésére,
amelyekben biztosított az em-
berhez méltó elhelyezésük. Zug-
ló önkormányzata nem hagyja,
hogy közterületein hajléktala-
nok haljanak meg a hidegben.
Sajnálatosnak nevezte, hogy a
Város Mindenkié elnevezésû
LMP-s csoport politikai tõkét
igyekezett kovácsolni az ügybõl,
és úgy lépett fel, mintha a fedél
nélküli emberek mellett állna, de
megmozdulásával a hajléktala-
nok ellen cselekedett. Mind-
emellett azt sem vették figyelem-
be, hogy Budapest azoké is, akik
rendet és tisztaságot, egészséges
környezetet akarnak. A kerület-
vezetõ bejelentette: a felszámo-
lás során kiderült, hogy az egyik
hajléktalan TBC-s, ami közis-
merten súlyos, életveszélyes fer-
tõzõ betegség. Rozgonyi Zoltán
alpolgármester (Fidesz) dr. Imre
Gergely MSZP-s képviselõ kér-
désére válaszolva elmondta: az
önkormányzat emberségesen
jár el minden hajléktalannal, ar-
ra azonban a törvény nem ad le-
hetõséget, hogy bárkit is bekísér-
jenek a szállóra. Információi sze-
rint a megszüntetett hajléktalan-
teleprõl ketten otthonukba tá-
voztak, a többiek pedig a zuglói
önkormányzat által támogatott
egyházi szeretetotthonba men-

tek, ami évek óta a rendelkezé-
sükre áll. Zugló vezetése a fedél
nélküliek ügyében tárgyalt a Mál-
tai Szeretetszolgálattal, illetve fo-
lyamatosan tartja a kapcsolatot
a Myrai Szent Miklós Keresz-
tényegyház hajléktalanszállásá-
val. Novemberre elkészül az az
anyag, aminek az elfogadását kö-
vetõen a városrész a szállás mel-
lett munkalehetõséget is kínál a
zuglói hajléktalanoknak.

A képviselõk tájékoztatót hall-
gattak meg az Angol utca 75.-ben
mûködõ Madách Musical Tánc-
iskola Nonprofit Kft. önkor-
mányzat irányában fennálló bér-
letidíj-hátralékával kapcsolat-
ban. Sárközi Gyula igazgató ki-
jelentette: az intézmény minden
tartozását megfizeti, ugyanak-
kor részletfizetést kér, illetve azt,
hogy a fûtést sürgõsen javítsák
meg, mert a szülõk fûtetlen isko-
lába nem hozzák a gyerekeket.
Ez pedig további bevételkiesést
jelent, ami növeli a fizetési ne-
hézségeket. A képviselõk egyet-
értettek abban, hogy az intéz-
mény komoly szerepet tölt be a
tehetséggondozásban, ezért a
törvény adta keretek között ked-
vezményt nyújt a számára. En-
nek viszont az a feltétele, hogy az
iskola biztosítson a 73 zuglói la-
kóhellyel rendelkezõ diákjának
tandíjkedvezményt, illetve a rá-
szorulóknak térítésmentes ok-
tatást, valamint évente legalább
egy alkalommal tartson ingyenes
elõadást a kerületi gyerekek szá-
mára. A grémium a tánciskola
korábbi bérleti szerzõdésben
meghatározott bérleti díját no-
vembertõl egy évre havi 800 ezer
forintban állapította meg, amit
Sárközi Gyula méltányosnak ta-
lált. A városatyák felkérték a

Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.-t, hogy
sürgõsen tegyen lépéseket a tan-
intézetben a szükséges felújítá-
sok elvégzésére, illetve a fûtés
helyreállítására. Szalay Gábor, a
Budapesti Mérnöki Kamara XIV.
kerületi kapcsolattartója beje-
lentette, hogy az általa képviselt
szervezet díjmentesen segít a
legköltséghatékonyabb fûtés-
rendszer kidolgozásában. 

A jelenlévõ képviselõk döntõ
többsége elfogadta az új önkor-
mányzat elsõ félévi gazdálkodá-
sáról szóló tájékoztatót, amely
beszámolt a költségvetési elõi-
rányzatok idõarányos alakulá-
sáról, a tartalékfelhasználás és a
hiány helyzetérõl, valamint a
költségvetés teljesülésérõl. 

A grémium kezdeményezte
Budapest Fõváros Önkormány-
zatánál a városligeti várakozási
övezet kibõvítését, illetve újabb
fizetõparkoló zóna kialakítását.

(A témával címlapon lévõ írá-
sunk foglalkozik.)

A testület hozzájárult, hogy az
önkormányzat a nevelõtestület-
tel, az alkalmazotti közösséggel
és a tanulóifjúsággal közösen egy
emléktáblát helyezzen el a
Herman Ottó Általános Iskolá-
ban az intézmény fennállásának
100. évfordulója alkalmából.

A városatyák támogatták Tar-
lós István fõpolgármester azon
kezdeményezését, hogy a Mexi-
kói út, az Amerikai út és a
Colombus utca Kacsóh Pongrác
út felé esõ végénél fekvõ névtelen
területet a jövõben Roosevelt
parknak, a Városligetben a
Zichy Mihály utat és a Városlige-
ti körutat összekötõ névtelen
szakaszt pedig Lev Tolsztoj sé-
tánynak nevezzék.

A képviselõ-testület úgy dön-
tött: helyt ad a zuglói Trianon-
emlékmû méltó helyének kivá-

lasztására júniusban létreho-
zott, Markó Elemér István képvi-
selõ (Jobbik) vezette munkacso-
port javaslatának és a kerület
emlékmûvét a Reiner Frigyes
parkban állítja fel. 

A képviselõk tudomásul vették
Zugló elsõ közösségi kertjének a
kiválasztására létrehozott mun-
kacsoport véleményét. A szerve-
zet erre a célra a négy lehetséges
helyszín közül a Liszt Ferenc Ál-
talános Iskola elõkertjét javasol-
ta. A megvalósítás támogatására
az önkormányzat pályázatot
nyújtott be a Fõvárosi Környezet-
védelmi Alaphoz (FKA). Sikeres
pályázat esetén a 9,5 milliós költ-
ség 75 százalékát az FKA állja. 

A testületi ülésen letette eskü-
jét Sokác Anikó (MSZP), akit a
grémium szeptemberi ülésén vá-
lasztott meg a Humán Közszol-
gálati Bizottság külsõ tagjának. 

Papp Dezsõ

Ülésezett a képviselõ-testület

Folytatás az 1. oldalról
– A jelenlegi magyar parlament

kormánytöbbsége igyekszik
igazságot szolgáltatni azoknak,
akik az 1956-os forradalom és
szabadságharcot követõ évtize-
dek elszenvedõi voltak – jelentet-
te ki Zugló elsõ embere. Hozzá-
tette: már nagyon várja azt a pil-
lanatot, amikor hatályba lép a
Wittner Mária által kezdeménye-
zett törvény, amely megvonja a
szocializmus egykori felsõ- és
megyei vezetõitõl, a munkás-
õröktõl, a párttitkároktól a ki-
emelt nyugellátást és a pénzt az
56-os szervezeteknek és a meg-
torlások áldozatainak adják.

A beszédet követõen dr.
Papcsák Ferenc polgármester
Szécsi Istvánnal, a Magyar Poli-
tikai Foglyok Szövetsége 1956-
os Hagyományõrzõk elnökével
mécsest gyújtott a hõsök és áldo-
zatok emlékére, majd megko-
szorúzta a Bosnyák téri temp-
lom falán lévõ emléktáblát.

Koszorúzás
a Forradalom terén

A Bosnyák téri megemlékezés
folytatásaként a résztvevõk átvo-
nultak a Forradalom terére, ahol
az érkezõket a Budapesti Táro-
gatósok Baráti Társaságának ze-
néje fogadta. A kopjafák között
álló emlékmûvet az ’56-os szer-
vezetek nevében Szécsi István és

Baranyi László, Budapest Fõvá-
ros Kormányhivatala részérõl
dr. Pesti Imre kormánymegbí-
zott, a zuglói önkormányzat kép-
viseletében dr. Papcsák Ferenc
polgármester, Kovács Balázs,
Rozgonyi Zoltán és Ferdinandy
István alpolgármesterek koszo-
rúzták meg, majd a pártok, civil
szervezetek és intézmények kép-
viselõi helyezték el a megemlé-
kezés virágait.

Diákmegemlékezés
a Symában

A Syma Sport- és Rendezvény-
csarnokban hagyományteremtõ
célzattal 4500 zuglói felsõ tago-
zatos és középiskolás együtt em-
lékezett az 1956-os forradalom
és szabadságharc történelemfor-
máló napjaira. A forró õsz 1956
címet viselõ nagyszabású ren-
dezvény a fiatalok számára átél-
hetõ módon idézte fel a forrada-
lomhoz vezetõ utat, október 23-
a történéseit és az azt követõ re-
ményteli napokat. A filmrészle-
tekkel színesített elõadáson a
Záborszky Kálmán vezényelte
Zuglói Filharmónia–Szent Ist-
ván Király Szimfonikus Zenekar
közremûködésével többek kö-
zött felhangzott a forradalom ze-
nei jelképe, Beethoven: Egmont-
nyitánya is. A korabeli doku-
mentumrészletek és versek
Baranyi László és Körtvélyessy

Zsolt színmûvészek tolmácsolá-
sában jutottak el a nézõkhöz. Az
ünnepségen adták át a forrada-
lom és szabadságharc 55. évfor-
dulójára meghirdetett kerületi
szavaló- és képzõmûvészeti ver-
seny, valamint a Magyar Politi-
kai Foglyok Szövetsége 1956-os
Hagyományõrzõk által kiírt tör-
ténelmi és irodalmi pályázat dí-
jait. 

A rendezvényen megjelenteket
dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter köszöntötte, aki arra kérte a
diákokat, hogy mindig tisztelet-
tel és megbecsüléssel gondolja-
nak azokra, akik 1956-ban pél-
dát mutattak a világnak hazasze-
retetbõl és bátorságból.

– Ti vagytok azok az ifjú embe-
rek, akiknek tovább kell vinni azt
a stafétát, amely méltó mementót
állít a magyar történelem azon ki-
emelkedõ eseményének, amely-
nek köszönhetõen ma hazánk-
ban politikai alapú megkülön-
böztetés nélkül szabadon tanul-
hattok, alkothattok – mondta.

Dr. Pesti Imre Budapest Fõvá-
ros Kormányhivatalának kor-
mánymegbízottja beszédében ar-
ra kereste a választ, hogy mi a kö-
zös Nagy Imre, Maléter Pál,
Mansfeld Péter, Tóth Ilonka, vala-
mint a szabadságáért életüket ál-
dozók életútjában. Mint fogalma-
zott, a döntõ pillanatban vala-
mennyien tudták, hol a helyük,

még akkor is, ha ez a korábbi éle-
tük megtagadásával is járt. Ezért
emlékezhetünk meg együtt a dikta-
túrát kiszolgáló, mártírhalált halt
kommunista Nagy Imrérõl, a dik-
tatúra katonatisztjérõl, Maléter
Pálról, a vasesztergályosnak ta-
nuló Mansfeld Péterrõl, a gyógyí-
tás mellett elkötelezett Tóth Ilon-
káról, valamint a szabadságért
életüket adó névtelen hõsökrõl.

– Ami október 23-ától novem-
ber 4-éig tartott, az egy kis nép
harca volt a szabadságért, ön-
rendelkezésért és európaiságért
– jelentette ki Pesti Imre. Az
Egyesült Államok elnöke 1960-
ban úgy vélte, Magyarország nem
érzelmi vagy politikai alapon kö-
vetelte a függetlenségét és sza-
badságát, igénye mélyen a törté-
nelmében és kultúrájában gyö-
kerezik. 

– Nekünk ezt a kultúrát kell
megõriznünk jellemünkben, er-
kölcsünkben, szabadságszerete-
tünkben. Készen kell lennünk
arra a pillanatra, amikor puszta
kiállással, az igazság megvallá-
sával, és ha szükséges, áldozat-
vállalással is hitet tehetünk
olyan örök értékek mellett, mint
a szabadság, igazság, haza és be-
csület. Ezt üzenik nekünk és
nektek, fiataloknak az 1956-os
forradalom olyan hõsei, mint
Nagy Imre, Mansfeld Péter és a
névtelen áldozatok – húzta alá
Pesti Imre. P. D.

1956 forró õszére emlékeztek
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– Fõvárosi vagy országos vi-
szonylatban milyen a vállalko-
zói környezet Zuglóban? 

– Elsõsorban a budapesti kis-
és közepes vállalkozások fejlesz-
tésével, támogatásával foglalko-
zom. Ennek a feladatnak külön
szegmensét képezi Zugló, amely-
hez minden szállal kötõdök.
Zugló a fõvárosban a harmadik
legtöbb vállalkozással bíró kerü-
let, igen komoly gazdasági súly-
lyal rendelkezik. Sok országos
kiterjedésû vállalkozásnak is a
kerületünkben van a székhelye.
A mikro- és kisvállalkozások
mellett nagyszámú közepes és
nagyvállalkozás is mûködik. Az
önkormányzat azon rendeletei,
amelyek a vállalkozások közvet-
len mûködéséi feltételeit szabá-
lyozzák, igyekeznek csökkente-
ni a terheket és segíteni a vállal-
kozások fejlõdését. Összehason-
lítva Budapest más kerületeivel,
a nem lakás céljára használt he-
lyiségek tekintetében és a ven-
déglátó egységek nyitva tartásá-
nak kérdésében is vállalkozóba-
rát a kerület rendelete.

– Van arra lehetõség, hogy
még több vállalkozó válassza
otthonának a kerületet?

– Az önkormányzat pozitív
hozzáállása mellett a gazdaság
fellendülésétõl várható igazán,
hogy növekedjen a vállalkozási
kedv. Zuglóban a legalacso-
nyabb azon vállalkozók száma,
amelyek megszûntek, tönkre-
mentek az elmúlt idõszakban. A
kerületnek tehát egy viszonylag
stabil vállalkozói környezete
van. 

– Mi a véleménye a vásárló-
kat és a vállalkozásokat segítõ
Zugló-kártya bevezetésérõl?
Mennyire egyedülálló kezde-
ményezés ez?

– Nagyon jó ötlet, bár nem
egyedülálló, hiszen több kerület-
ben van hasonló. Kiválóan alkal-
mas arra, hogy a helyi vásárló-
erõt a helyi vállalkozásokhoz irá-
nyítsa. A vásárló megkapja azt az
elõnyt, hogy olcsóbban juthat jó
minõségû árukhoz, a kerületi
vállalkozóknak pedig egy átlát-
hatóbb, kiszámíthatóbb piacot
nyújt.

– Van más eszköz is a vevõk
és eladók közelebb hozásához?

– A nagyon régi bevált módsze-
rek, a figyelmesség, a szolgáltatá-
sok és áruk minõsége, a szemé-
lyes kapcsolat befolyásolja ezt
leginkább. Zuglóban több nagy
múltú vállalkozás van, amelyek
generációkon át bizonyították rá-
termettségüket. Ráadásul Zugló
szerencsére ez ideig nem tarto-
zik azon kerületek közé, ahol túl-
zottan engedték a multinacioná-
lis cégeket rátelepedni a meglévõ
kereskedelmi hálózatra. 

– Ez is egy olyan kerület, ahol
sok mesterember, például cipé-
szek, szabók, órásmesterek,
fényképészek, ragyogó vendég-
lõink, kereskedõink és szolgál-

tatóink vannak. Az õ helyzetü-
kön hogy lehet javítani?

– Ez egy országos probléma. A
kormány azért is szentelt külön
fejezetet a Széchenyi-tervben a
kisvállalkozások segítésére, tá-
mogatására, mert õk adják még
mindig a foglalkoztatás hetven
százalékát. Zugló megpróbál
életteret biztosítani a vállalko-
zóknak. Budapestnek viszont az
a fõ problémája, hogy nem ter-
melõ beruházások jöttek a fõvá-
rosba, amelyek munkahelyeket
teremtenek, hanem sok esetben,
kizárólag piacot vásároltak.
Sok-sok kisvállalkozást lehetet-
lenítettek el így. Zugló sem örö-
költ túl jó palettát ebben a tekin-
tetben, de a jelenlegi vezetés a le-

hetõségeknek megfelelõen pró-
bál ezen javítani.

– Hogyan lehet megakadá-
lyozni, hogy a multik nagy
számban telepedjenek meg itt?

– Úgy, hogy például a területe-
ket nem adják át nekik, és csak
azonos feltételekkel kapnak en-
gedélyeket.

– Milyen a kapcsolata az ön-
kormányzattal?

– Állandó egyeztetés van közöt-
tük. Minden kerületi elõterjesz-
tést megkapunk, a közgyûlésben
a kerület vezetésével egyeztetet-
ten képviselem kerületünket. A
vállalkozói érdekeket pedig
mind a kerületben, mind a fõvá-
rosban próbálom érvényre jut-
tatni. br

Vállalkozásbarát kerület

Ebben a nyáriasan könnyû ételben egy-
másra hangolódik a hús, a gyümölcs és a
sajt íze, de a körte már az õszt idézi. A re-
cept otthon is könnyen elkészíthetõ, aki
viszont egy hangulatos étteremben sze-
retné megkóstolni az ételt, az megtalálja a
Regiment étterem étlapján. 

Hozzávalók 4 fõre:
80 dkg csirkemellfilé,
a páchoz kakukkfû, bazsalikom,

oregánó, fehér bors, delikát,
60 dkg tisztított burgonya,
3 dl tej,
5 dkg vaj,
2 dl olaj,
20 dkg camembert,
30 dkg körte,
ízlés szerint só, bors, reszelt szerecsen-

dió, gyömbér.

A csirkemellfiléket kakukkfûvel, ba-
zsalikommal, oregánóval, fehér borssal
és delikáttal bepácoljuk, majd egy napig a
hûtõben érleljük. 

A friss körtét vékony szeletekre vágjuk
és vajon elõsütjük. A meghámozott bur-
gonyát eközben feltesszük sós vízbe fõni.
Egy serpenyõben az elõkészített csirke-
mell filéket megsütjük, majd tepsibe rak-
juk. A lepirított körtét a csirkemell-
szeletekre tesszük, és beborítjuk a felda-
rabolt camembert sajttal. 200 fokra elõ-
melegített sütõben a sajtot 4–5 perc alatt
rápirítjuk. 

A megfõtt burgonyát burgonyanyomón
áttörjük. Vajat és forró tejet öntünk hoz-
zá. Sóval, borssal, szerecsendióval ízesít-
jük, végül habosra keverjük. Megbolon-
díthatjuk egy kis õrölt gyömbérrel is. 

Tálalásnál a burgonyapürét ízlés sze-
rint formázhatjuk fagylaltos kanállal vagy
habzsákból. A köret mellé helyezzük a
készre sült csirkemellfiléket. Petrezse-
lyemzölddel és friss körtével díszítjük.

Jó étvágyat kíván
Papp Mátyás,

a HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 
Regiment étteremének konyhafõnöke!

Roston sült csirkemell 
körtével és camembert 
sajttal, burgonyapürével

Zugló vezetésének döntései, törekvései egyértelmûen bi-
zonyítják, hogy a kerület a kis- és közepes vállalkozásokat
akarja erõsíteni, megóvni a hagyományos kereskedelmi és
iparos értékeket – mondta el lapunknak adott interjújá-
ban Szatmáryné Jahl Angéla, a Fõvárosi Közgyûlés Fidesz-
frakciójának és a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Párt-
jának tagja, aki egyben a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara kollégiumi elnöke.
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Az alábbi táblázatban a Zuglókártya kedvezményadó he-
lyeit találják. A kedvezményadó helyeket az üzletekben ki-
helyezett matrica is jelöli. A kedvezményadó helyek száma
fokozatosan bõvül, ezért naprakész információért keressék
fel a www.zuglokartya.hu honlapot. Kellemes böngészést
kívánunk!

Fõvárosi Állat-és Növénykert 10

Családi, felnõtt, gyermek, diák,
vagy nyugdíjas jegy árából. 

Egy kártyával naponta
egy jegy vásárolható.

1/273-4900

Szépmûvészeti Múzeum 10
Az állandó és az idõszaki 

kiállításokra is. Egy kártyával
naponta egy jegy vásárolható.

1/469-7100

Arena Computer 5 Adria sétány 6/a 1/785-3397

Akvarell Papír 5 Adria sétány 6/L. 1/251-0041

Széchenyi Kertvendéglõ 10 Állatkerti út 9-11. 1/363-8920 

Üveges – Honti Ernõ 5 Álmos Vezér útja 3. 20/956-7241

Test-Lélek-Harmónia Központ 20 Álmos Vezér útja 61.

Pocak Vendéglõ 5 Bácskai u.42. 1/383-4770

Knyihár Mihály Knyihár -féle házikolbász 5 Bánki Donát pak 1. 70/502-2126

Bohn J. Autójavító Bt. 15 Boros Mátyás utca 7. 1/220-4846

Naffy Állateledel és Felszerelés 5 Bosnyák Csarnok 1/A. 20/347-2018

Lelki Egészségvédõ Alapítvány 10 Bosnyák tér 17. 1/221-7068

DE MÉRÉSTECHNIKAI KFT 5 Cserebogár u.39. 1/469-0485

CIPÕJAVÍTÓ 10 Csertõ Park 7. 1/220-4942

Sziráki Borház 5 Egressy út 10. 1/220-2440

Fodrászkellék Üzlet 10 Egressy út.12. 1/273-0859

Dr. Méhes Pál 10 Erzsébet királyné u. 77/a. 1/252-9099

CIPÕJAVÍTÓ - Bene Sándor 10 Erzsébet Királyné útja 107. 

Bõrjavítás – Bõr Universal Kkt. 5 Erzsébet Királyné útja 43/B. 1/383-3478

Nyomtatvány és Irodaeszköz Kereskedés 10 Erzsébet Királyné útja 43/E

Autószervíz 10 Fogarasi út 103. 1/220-5816,1/220-5817

Euro Gé Fitness 10 Fogarasi út 103. 1/223-6059

Mozgássziget 103. 9 Fogarasi út 103. 20/330-9090

Szépségmûvész Kozmetika 10 Fogarasi út 156. 20/365-3693

Eana Barkácsbolt 10 Fogarasi út 172. 1/220-9874 

Vegyesbolt 5 Fogarasi út 43/A. 70/421-9461

Virágüzlet 10 Fogarasi út.92.

Zuglói Sóbarlang 10 Füredi utca 18. 30/995-0572

Ruházó 10 Ilka u.25-27. 30/300-9189

Molett Modell Varroda 5 Ilka utca 32. 1/2527-240

Domino ABC 10 Kalapács utca 18. 

Bozsányi Gyula Festõmester 10 Kassai u. 41. 1/223-4282

Bede Zsuzsa Pszichológus 10 Kerékgyártó u. 53/a. 1/221-8336, 20/207-5144

Autójavító – Mattyasovszi Albert 5 Kõszeg u.40. 1/220-3287;30/251-7479

Természet Gyógyászati Rendelõ 20 Kövér Lajos u.42 . 2/216-576

KOR-NO Mozgásstúdió 10 Lõcsei u. 43. 1/251-0925

Dr. Kiss Tamás 10-20 Mogyoródi u. 131. 1/222-6674

Hotel Happy 10 Mogyoródi út 117. 1/222-9900

Babaklub.com-Babysitter Központ 20 Nagy Lajos király útja 212-214. 1/789-7007

Bõrdíszmû És Divatáru 10 Nagy Lajos Király útja 140. 1/251-0357

Búvárpinty Díszállatkereskedés 8 Nagy Lajos Király útja 183. 1/221-4661

Gálfi Lászlóné Óraékszer és Kulcsmásolás 5 Nagy Lajos Király útja 100. 

Fehér Arany Sókuckó-Sóbarlang 10 Nagy Lajos Király útja 112. 70/504-5454

Dentabo Bt. 5 Nagy Lajos király útja 126. 20/957-5386, 1/363-2734

Rákosy László Képkeretezõ 10 Nagy Lajos Király útja 128. 1/221-4973

Lakástextil – Rõfös Ház Bt. 10 Nagy Lajos Király útja 136.

Matrac Ász 7 Nagy Lajos Király útja 136. 1/878-0877, 20/977-2577

Dundi Divat Sacc Módi 5 Nagy Lajos Király útja 169. 1/786-8762

Lajos Király Étterem 10 Nagy Lajos Király útja 18. 1/383-01-49

Minõségi Magyar Borok Boltja 5 Nagy Lajos Király útja 210. 1/220- 6356 

Édes Kuckó Cukrászda 10 Nagy Lajos Király útja 72. 

Zuglói Egészségközpont 5 Ond vezér út 43.fsz.1. 30/981-4989

Katica Virágüzlet 10 Ond Vezér útja 24-31 70/328-3839

Szépségszalon 10 Örs Vezér tere 13. fszt. 30/458-7550

Big Bike 5-20% Örs vezér tere 18. 1/223-6219

Vodafone Viszonteladó MKH Tarifa Örs vezér tere 24.

Opticall Optika 15-20% Örs vezér tere 24. 30/338-5323

Alarmdirect Kft. 10 Öv u. 198. 1/363-5163

Artburkolat Bt. - Egyedi burkolatok 15 Pálma u.13. 30/921-8180

ALFA PLUS Nyelviskola 8 Pillangó park 7. 1/787-0262

ELMEFITNESS Stúdió 8 Pillangó park 7. 1/787-0262

Vodafone Viszonteladó MKH Tarifa Pillangó u. 15.

Sunflower Virág(Fogarasi Tesco) 10 Pillangó u.15. 

Ruhajavító 10 Pillangó u.16-20. 30/912-1099

Gumivezér 10 Pósa Lajos u.64. 1/787-0620

Orientcare Rekreációs Szalon 10 Róna u. 125. 1/785-5216, 1/505 6575

Centroptherm Gáz és Klímatechnika Kft. 10 Róna u. 155.fsz 4. 1/273-1350

Z’s PetShop 10 Róna u.143. 70/622-5172 

Róna Állatorvosi Rendelõ 5 Róna u.57. 1/223-5291 

Rákosy László Képkeretezõ 10 Róna utca 139. 1/221-9929

Rövidáru-Fehérnemû-Divatáru-
Gombfelhúzás-Igazítás 10 Róna utca 155. 1/252-8423

Szalámi Bolt És  Más Magyar Finomságok 10 Róna utca 205. fsz.üzlet 1/919-0970

Sisi Bál a Stefánia Palotában november 19. 20 Stefánia út 34.-36. 70/332-8852

Optika – Érci Optika Kft. 10 Szabács u. 1 1/384-3944

Kék Dimenzió 10 Szatmár u. 16. 1/273-0360

Hörnyéki György 10 Szatmár u. 38/b 1/363-6473

Fehér Sport 10 Szugló u. 125/D. 30/248-4735

Természet Gyógyászati Rendelõ 20 Szugló u.59. 2/216-576

Kabóca Kávézó 10 Szugló utca 125/D 30/366-5523

Tuti Dekor Kft. - Dekoráció 10 Szugló utca 77 fszt.6. 30/936-5749

Biogroup Kft. Magyar Étrendkiegészítõk 20 Szugló utca 83. 1/422-1082

Zuglói Kiskantin Kifõzde 10 Szugló utca 84. 70/237-6878

Autóalkatrész kis és nagykereskedelme 10 Szugló utca 89. 1/364-0039

Papír-Írószer Bolt 5 Tábornok u.11/B. 1/251-6147

Zuglói Kerekerdõ Játszókuckó és Fajátékbolt 5 Telepes u.57. 1/363-0339

Ékszerüzlet 5 Thököly út 114/A. 70/269-5846

Sulyok Biztonságtechnika 5 Thököly út 57. 1/410-5428

Thököly Étterem 10 Thököly út 80. 1/383-5044

Egyedi Bútorok 10 Thököly út 96. 30/405-7575

Katica Pékség 5 Tihanyi u.38-40 V/17. 70/328-3839

Gyöngyszem Élelmiszer 10 Újvidék tér 2. 70/943-5317

Számítástechnikai Üzlet 5 Ungvár köz 5. 1/422-1313

Nyereg Az Itató 10 Városligeti krt.2. 30/351-5217 

Függönyszaküzlet 5 Varsó u.3. 1/221-5552

Naffy kutya-cicakozmetika 5 Varsó utca 8. 20/347-2018 

HÉTVEZÉR ÉTKEZDE 5 Vezér u.110. 20/979-7873

Hotel Lucky 10 Vezér u.180. 1/383-5300

Zuglókártya-elfogadóhelyek

Kezdeményezte a Zugló-kártya rendsze-
rének beindítását dr. Papcsák Ferenc, ke-
rületünk polgármestere. A korábban az
egész önkormányzati képviselõ-testület
által is támogatott rendszer célja, hogy a
zuglóiak alacsonyabb áron juthassanak
hozzá a kerületi vállalkozók termékeihez,
áruihoz, szolgáltatásaihoz. Ahogy a pol-
gármester is fogalmazott a Zugló-kártya
internetes honlapján, a szisztéma révén

nagyobb gazdasági haszonhoz juthatnak
a csatlakozó helyi vállalkozások, az álta-
luk biztosított árkedvezményeken ke-
resztül pedig pénztárcakímélõbb megél-
hetést tudnak biztosítani a családoknak.
Mindennek persze nem titkolt célja, hogy
erõsítse a lokálpatriotizmust. Sokan, sok
helyütt próbálkoztak már városkártya-
kibocsátással, több-kevesebb sikerrel. Mi
hisszük, hogy egy városkártya (mint ami-

lyen a Zugló-kártya is) sikere akkor lesz a
mindennapokban érezhetõ és mérhetõ,
ha szakmai alapokon mûködtetik a rend-
szert – írta felhívásában dr. Papcsák Fe-
renc. A polgármester szerint kerületünk
fejlõdésének egy igen jelentõs szakaszába
érkezett. Tisztába téve megörökölt dolga-
inkat, elérkezett az idõ, amikor önkor-
mányzatunk a hosszú távú fejlesztésekre
is koncentrálhat, javítva ezáltal az itt élõk
életminõségét. Egy folyamatosan meg-
újulni képes, modern Zuglót építünk –
hangsúlyozta.A Zugló-kártya program-
hoz való csatlakozás a lakosok és a vállal-
kozók számára is ingyenes, de az utóbbi-
ak számára az egyik alapfeltétel, hogy egy
éven keresztül kedvezményeket adjanak
a kerületi lakosoknak. A kártyát minden
tizennegyedik életévét betöltött állandó
vagy ideiglenes zuglói lakcímmel vagy ide
bejelentett állandó munkahellyel rendel-

kezõ személy igényelheti, de ugyanígy jo-
gosultak rá a kerület oktatási intézménye-
iben tanuló nappali tagozatos diákok is.
Aki kártyát akar igényelni vagy további in-
formációkat akar megtudni a rendszer-
rõl, az látogasson el a www.zuglonet.hu
internetes címre vagy telefonos felvilágo-
sításért hívja munkanapokon 9 és 15 óra
között a Magyar Kedvezményhálózat tele-
fonos ügyfélszolgálatát a 36 (20) 499-
6446-os számon. Az elfogadóhelyekrõl is
az említett honlapon lehet tudakozódni.
A Zugló-kártya nyújtotta kedvezménye-
ket a tulajdonos a kártya átvételétõl tudja
igénybe venni.Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester mindenkit arra biztat, hogy töltse
ki a kártyaregisztrációt, legyen kártyabir-
tokos, és ha vállalkozása itt van a kerület-
ben, éljen a partnercégként történõ csat-
lakozás lehetõségével.

(br)
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Ahogy arról korábban már be-
számoltunk, több mint ötszázan
érkeztek az ország különbözõ te-
lepüléseirõl, sõt, a határon túl-
ról is október elején a Rózsafü-
zért imádkozók második orszá-
gos találkozójára Zuglóba. A
Thököly úti Rózsafüzér Király-
néja Templomban Majnek Antal
munkácsi püspök celebrálta a
búcsúi szentmisét. „Hagyomány-
teremtõ szándékkal szerveztük
tavaly õsszel az elsõ alkalmat,
akkor mintegy másfélszázan lá-
togattak el a találkozóra. Az idén
szinte megtelt a templom” – szá-
molt be a tapasztalatokról a Zug-
lói Lapoknak Nagy Károly atya,
aki négy éve vezeti a plébáni-
át.„Amikor a XIV. kerületbe ér-
keztem, az itteni dokumentu-
mok között rábukkantam az
1915-ös templomszentelés ira-
taira, amelyekbõl kiderült szá-
momra, hogy nem hétköznapi
helyszínrõl van szó, ez a Rózsa-
füzér Királynéja Országos Szen-
télye” – indokolta a plébános, mi-
ért nem korlátozták a meghívot-
tak körét a fõvárosra és környé-
kére. Hozzátette, az elkövetkezõ
esztendõkben biztosan lesz foly-
tatása a kezdeményezésnek a
templom felszentelésének évfor-
dulója, illetve védõszentjének,
Rózsafüzér Királynéjának ünne-
péhez közeli hétvégén, október
elsõ szombatján.Károly atya sze-
rint a rózsafüzér-imádság „nem
pusztán idõs hölgyeknek való
foglalatosság, ahogy azt sokan
tévesen gondolják, hanem a fia-
talok számára is fontos, léleképí-

tõ lehet”. Mint fogalmazott, a kö-
zös imádság megerõsítést jelent-
het például a házaspárok számá-
ra. „Boldog II. János Pál pápa
vallotta, a rózsafüzér mondásá-
val a keresztény nép beiratkozik
Szûz Mária iskolájába, tõle ta-
nulhatjuk meg ugyanis, hogyan

kell Jézus Krisztus szavára fi-
gyelni, a Megváltót követni” –
hangoztatta a plébános.Ami az
egyedülálló templomot illeti:
1997-ben egy nagy tûzeset követ-
keztében teljesen kiégett az or-
gona és környéke, valamint je-
lentõs károkat szenvedett az

épület, melyet életveszélyessé
nyilvánítottak és használaton kí-
vül helyeztek. 2007-ben került
az Esztergom–Budapesti Fõegy-
házmegyéhez, amelynek jelentõs
anyagi támogatásával 2008 tava-
szán megkezdõdhetett a belsõ
felújítás. Többek között megerõ-
sítették a meggyengült mennye-
zetet, kicserélték az elektromos
vezetékeket. A templom 2009
novemberében újra megnyithat-
ta kapuit, beindult a hitélet, a kö-
zösségépítés. Károly atya szerint
minden korosztály, így a fiata-
lok, gyermekes családok, felnõt-
tek és nyugdíjasok is találnak
maguknak csoportot, hittan-
órát. Az orgona újjáépítése is –
mely évekkel korábban kezdõ-
dött az erre a célra létrehozott
alapítvány segítségével – a befe-
jezéséhez közeledik, de már
most kiválóan szól, rendszere-
sek az orgonakoncertek is a
templomban. Mint látható, a
templom tornya is be van állvá-
nyozva. A téglák, kövek „megöre-
gedtek”, szükséges a pótlásuk,
cseréjük. „A Róth Miksa által ké-
szített ólomüveg ablakok közül a
legsérültebbek felújítását is
kénytelenek voltunk most õsszel
elkezdeni, de a templom ékessé-
ge, a fõhomlokzati rózsaablak és
a két monumentális Kontuly Bé-
la-freskó felújításához sincs meg
a szükséges anyagi forrás, így
csak az adakozó lelkû, jó szán-
dékú emberek segítségére szá-
míthatunk” – tudtuk meg a plé-
bánostól.

Kacsoh Dániel

A rózsafüzér országos szentélye

Majnek Antal munkácsi püspök (balra)  és Nagy Károly a Rózsafüzér
Királyné plébánia plébános esperese

Gyertyagyújtás
a halottakért
November elsején minden évben
a még élõk a már üdvözült hívek
azon társaságát ünneplik, akik-
rõl megszámlálhatatlan sokasá-
guk miatt a kalendárium név
szerint nem emlékezhet meg. A
Magyar Katolikus Lexikon sze-
rint ide tartoznak az életszent-
ség hírében meghaltakon kívül
mindazok, akik a purgatórium-
ban megtisztulva már megérkez-
tek a mennyországba. Minden-
szentek, vagyis a megdicsõült
egyház ünnepét Rómában, IV.
Bonifác pápa, a Szûzanya és az
összes vértanú tiszteletére a
Pantheon 609. május 13-i fel-
szentelésétõl kezdték el ünne-
pelni. A ma is érvényes idõpont-
ra a 827 és 844 között uralkodó
IV. Gergely pápa tette át, aki
egyúttal egyetemes ünneppé is
nyilvánította. A katolikus egyház
november 2-án, Halottak napján
a tisztítótûzben szenvedõ lelkek-
rõl emlékezik meg, a hívek év-
századok óta elhunyt szerettei-
kért gyújtanak gyertyát ezen a
napon. K. D.
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Zuglói
városrészek Kiszugló

Kis-Zugló kerületünk egyik vá-
rosrésze. Határai a Bosnyák tér
déli oldala a Thököly úttól a Nagy
Lajos király útján át az Egressy
úton, a Róna utcán és a Thököly
úton át kanyarodnak vissza a
Bosnyák térig. A XIX. század-
ban, 1873-ban csatolták ezt a te-
rületet Budapest X. kerületéhez,
majd 1930 óta a XIV. kerülethez
tartozik. Kis-Zugló egyik fõ von-
zereje, hogy bár közel van a bel-
városhoz, mégis sok zöldövezet
található területén. A környék
kimondottan szép, és a tömeg-
közlekedése is átlagon felüli.

A terület egyik kiemelkedõ je-
lentõségû épülete a Páduai Szent

Antal-plébániatemplom. A téren
elõször 1923-ban emeltek ideig-
lenes templomot, melyet a nem
idõtálló bauxitbeton alapanyaga
miatt le kellett rombolni. Az új,
1620 négyzetméteres alapterü-
letû épület a régi mellett épült fel
Rimanóczy Gyula tervei szerint
1941 és 1946 között. Eredetileg
egy torony is csatlakozott volna
hozzá, ám ez a pénzhiány és a po-
litikai széljárás változása miatt
nem valósult meg. Szentélyét
Kontuly Béla Páduai Szent Antal
élettörténetét ábrázoló freskói
díszítik. Itt található fõvárosunk
egyik legjobb és legnagyobb or-
gonája. LMA

„Maga hozta ránk ezt a szörnyû vészt, most itt a leszámolás… Három lövés dördült.
Tisza elõrebukott a szõnyegen. Két golyó találta, egy a hasába fúródott, a másik a vál-
lába. A harmadik Almássy Denise arcát érte. – Végem van – mondotta Tisza, ennek
így kellett lennie.A katonák, mialatt áldozatuk haláltusáját vívta, elsiettek. Hogy mi-
lyen csapattesthez tartoztak, nem tudják.” Így tudósított 1918. november 1-jén a
Pesti Hírlap a Tisza István ellen elkövetett harmadik, ezúttal sikeres merényletrõl. A
tragikus esetre október 31-én, a Károlyi Mihály nevével fémjelzett õszirózsás forra-
dalom kitörésének napján, a Hermina úti Róheim-villában került sor, s a gyilkosok
személye máig ismeretlen.A huszadik század egyik legnagyobb formátumú politiku-
sa, az 1861 áprilisában született gróf Tisza István elõször 1903-tól 1905-ig, majd
1913 és 1917 májusa között volt az Osztrák–Magyar Monarchia magyar miniszterel-
nöke. A dualizmus évtizedeiben példátlan gazdasági fejlõdést lehetõvé tevõ, úgyneve-
zett liberális-konzervatív konszenzus, egyben az 1867-es kiegyezés híve, a parlamen-
tarizmus, a jogállamiság feltétlen támogatója volt, ugyanakkor visszautasította a ra-
dikális, forradalmi változtatásokat, így a szavazati jog teljes mértékû kiterjesztését
is. Nem rajta múlott, hogy politikája végül nem lehetett eredményes, a kialakuló bal-
és jobboldali radikalizmusok, az egyre élesedõ nemzetiségi feszültségek, de legin-
kább az elsõ világháború vérzivataros esztendõi erre esélyt sem adtak. Tiszának
egyébként éppen ez utóbbi tragédiát rótta fel számos ellensége. Pedig 1914-ben, a Fe-

renc Ferdinánd Habsburg trón-
örökös elleni merénylet után még
határozottan ellenezte, hogy fegy-
veres konfliktusba forduljanak
az események. A háborút támo-
gató német álláspont kinyilvání-
tását követõen azonban már azt
mondta: „Nehezen határoztam el
magam arra, hogy a háborút
ajánljam, de most szilárdan meg
vagyok gyõzõdve szükségességé-
rõl, és a Monarchia nagyságát
minden erõvel védelmezni fo-
gom.” Ezt követõen a nyilvános-
ság elõtt mindig kiállt a német
szövetség és a háború mellett, a
közvélemény elõtt – nem kis mér-
tékben az ellenséges, leginkább
az angol propaganda hatására –
nemsokára õ vált az egyre na-
gyobb anyagi és lelki erõfeszíté-
sekbe kerülõ, reménytelen har-
cok legfõbb felelõsévé. 1918. ok-
tóber 17-én õ mondta ki a Parla-
mentben: „Ezt a háborút elvesz-
tettük!”

Kacsoh Dániel

Tisza István emlékére

Fontos a betegség idõben történõ felfedezése

Hazánkban nagyon magas az érszûkület elõfordulásának aránya. Az érszûkület leggyakrabban
lábszáron alakul ki. Kockázati tényezõk közül ki kell emelni a cukorbetegséget és a dohányzást,
továbbá a magas vérnyomás és a vérzsírok emelkedett szintje, az elhízás is jelentõs szerepet
játszik a kialakulásában. Az érszûkület sokáig semmilyen panaszt nem okoz, a szûkület
fokozódásával járáskor fáradékonyság, végtagi fájdalom, görcs jelentkezik. A betegség elõre-
haladtával egyre kisebb távolság megtétele után kezdõdnek a panaszok, majd nyugalmi állapot-
ban is állandósulhat. A hétköznapi feladatok ellátásának akadályát jelenti, így jelentõs élet-
minõség-romlást okoz. Súlyos esetben pedig akár amputáció is szükségessé válhat. Az
érelmeszesedés mindig az egész szervezet érrendszerét érinti. A lábszáron jelentkezõ
érbetegség idõben történõ felfedezése azért is fontos, mert a szív vagy az agy ereinek
károsodását jelezheti elõre. A kezelés után megkérdezett betegek többsége arról nyilatkozott,
hogy a mindennapi életük változott meg azáltal, hogy jelentkeztek a kúrára, hisz éjszakáik nyu-
godtabbak, nem ébreszti õket a lábikragörcs, valamint a járás nem okoz olyan nehézségeket.
A betegek nagy elégedettségére az ország egész területén rendelkezésükre áll az a kiemelkedõ
találmány, mely hatékony lehetõséget kínál az érszûkület fájdalom- és szövõdménymentes
kezelésére. Dr. Khaled Nashwan Nashwan-ParasoundPlus készülékével több nemzetközi nagydí-
jat, többek között lovagi rangot érdemelt ki, valamint 2006-ban õ lett Magyarországon az év
feltalálója. Méltán, hisz több száz beteg állapotába hozott javulást a 20 alkalmas kezelés. A
készülék hatékonysága tudományosan is bizonyított. Az eredmények önmagukért beszélnek,
hisz a kezelések hatására a betegek többségének megnövekszik a járástávolság, az állandó fáj-
dalom és végtagi hidegérzet pedig csökken, esetenként megszûnik. A kezelés egy állapot-
felmérõ dopplerrel elvégzett vizsgálattal kezdõdik és azzal is fejezõdik be. Ez is és a kezelés is
fájdalommentes, hisz a készülék különbözõ frekvenciájú hanghullámok segítségével teszi
rugalmasabbá a szervezet egészében megtalálható erek falát, valamint a beszûkült vagy elzáró-
dott érszakasz környékén mellékereket képez. 
A találmányt alkalmazó centrumok számos nagyvárosban megtalálhatóak, Budapesten 5
helyen, többek között a XIV. kerületben is a betegek rendelkezésére áll a Nashwan-ParasoundPlus.
A rendelõk minden önkéntes egészségpénztárral szerzõdésben állnak.

További felvilágosítás: www.medhungary.com vagy 06 (70) 620-4121, 06 (30) 249-9289,
06 (20) 327-6835, 06 (72) 551-714.

Az érszûkületet kezelni kell
Az elhanyagolt betegség

akár amputációval is járhat

Néhány figyelemfelkeltõ adat:
– Magyarországon a halálozás 55%-a érbe-

tegségre vezethetõ vissza,
– a rokkanttá válók 17-18%-a szintén e be-

tegségcsoport áldozataiból kerülnek ki,
– az alsó végtagi érszûkületben szenvedõk a

lakosság 10-15%-át teszik ki,
– hazánkban évente közel 5000 végtagot

amputálnak.

1884. január ötödike sötét napja
volt a Magyar Királyi Postának.
Ezen az unalmas csütörtökön
ugyanis a belvárosi fõpostahiva-
talból, egészen pontosan az épü-
let rakodórámpájáról eltûnt egy
Bécsbe szánt, s negyedmillió fo-
rintot tartalmazó vaskazetta.
Akkortájt ez elképesztõen jelen-
tõs összegnek számított, hiszen
egy miniszter éves fizetése sem
érte el a tíz-tizenkétezer forintot.
Érthetõ tehát, hogy az eset hatal-
mas port vert fel. A rendõrség ta-
nuk tucatjait hallgatta ki, a pos-
tán belsõ vizsgálatot rendeltek
el, s még a nyomravezetõnek is
felajánlottak egy háromezer fo-
rintos díjat, ám a tettesnek még-
sem akadtak nyomára. Aztán
évek teltek el, s az ügy lassan fe-
ledésbe merült. Már-már úgy
tûnt, sohasem lesz megoldása,
amikor egy öreg városligeti gesz-
tenye- és hidegvíz-árus – több
mint tíz évvel az eset után – még-
is célba juttatta a hatóságokat. 

Az elõbb említett zuglói kiske-
reskedõ hajdan ugyanis szemé-
lyesen ismerte a rablás elkövetõ-
jét, bizonyos Csombor Imrét,
akitõl eddigi hallgatása fejében
folytonosan pénzt kapott. Ám az
egykori jó barát az 1890-es évek
közepére megmakacsolta ma-
gát, s nem volt hajlandó tovább
fizetni. Mivel a ligeti üzletekre
akkoriban éppen rájárt a rúd,
érthetõ, ha az árudás feljelentet-
te hûtlenné vált támogatóját.

A fõkapitány az ügyet kiadta
egyik legügyesebb emberének,
Bérczy Bélának, aki rövid idõn

belül kiderítette, hogy a Buda-
pesten nagy köztiszteletnek ör-
vendõ, az egykori Arany Sas fo-
gadót bérlõ Csombor Imre nem
egyedül, hanem Supisich József
hajdani cimborájával együtt kö-
vette el tettét, aki idõközben a
Zára közelében található Selve
szigetének grófja lett. (Nem el-
képzelhetetlen dolog ez: akkori-
ban pénzért bárki vehetett ma-
gának efféle titulusokat.)

Bérczy, valamint csapata elõ-
ször egy kalandos, ma úgy mon-
danánk, kommandós akció ke-
retében az újsütetû fõrendet
gyûjtötte be, majd a tõle kicsi-
kart tanúvallomás birtokában
Csombort is bekasztlizta. Az
utóbbi letartóztatás ugyancsak
kalandos körülmények között,
hajnali öt órakor történt. Csom-
bor körömszakadtáig tagadott,
még akkor sem ismerete be tet-

tét, amikor Supisich-kal szem-
besítették: váltig azt hangoztat-
ta, egykori jó barátja találta ki az
egész történetet. 

A korabeli lapokból kiderül,
már a letartóztatás napján óriási
jogi vita alakult ki arról, felelõs-
ségre vonható-e a két ember,
hisz a tett több mint tíz eszten-
dõvel korábban történt, ezért a
letartóztatásig rég elévült. Az
eset nyomán Csemegi Károly
professzor, a korabeli büntetõ
törvénykönyv alkotója is meg-
szólalt: úgy vélte, az igazságszol-
gáltatás már nem élhet megtorló
hatalmával, s a kincstár az õt ért
kárt csak peres úton érvényesít-
heti. Így Csombort a vonatkozó
törvények szerint, mivel nem is-
merte be a lopást, és bizonyíték
sem volt ellene, szabadon kellett
volna engedni. 

Az ügy már két hete húzódott,
mikor Csombor váratlanul beis-
merõ vallomást tett, melynek
birtokában a kincstár Supisich
és Csombor szinte egész vagyo-
nát elkobozta. A két idõs embert
ezután szabadlábra helyezték,
bár kérdés, hogy a korábbi gaz-
dagság után a mély nyomorba
csöppenve mit értek ezzel. A leg-
rosszabbul a zuglói árus járt, õ
ugyanis nem hogy a beígért há-
romezer forintos nyomravezetõi
díjat nem kapta meg, de a támo-
gatói sápoktól is elesett. Vissza-
emlékezések szerint valamikor
a XIX. század végén hunyt el; egy
városligeti bokor alatt fagyott ha-
lálra.

Lázin Miklós András

Egy zuglói besúgó

Tisza István szobra mellett balról Rozgonyi
Zoltán alpolgármester, György István fõpol-
gármester-helyettes és dr. Ferdinandy István
alpolgármester
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Kos – Amire vágynak, annak
„azonnal ott kell lenni” – s ez most
nehézséget hozhat mind nekik,

mind a környezetüknek. Próbálják meg
mindennek az idejét megadni, hisz a „zöld
almát sem szakítjuk le a fáról”! Leginkább
szerelmükkel, gyerekeikkel vitatkozhat-
nak.

Bika – Még e nyugodt jegyet is jel-
lemezheti most a türelmetlenség,
aminek oka lehet a szabadság-, a

változás utáni vágy, az otthoni harci hely-
zetekbõl való kitörés. Nagyon jó megérzé-
seik, meglátásaik lehetnek, mély érzések
jöhetnek elõ, a túlzásokra ügyeljenek!

Ikrek – Nagyon jó formában van-
nak, az eszük vág, mindent átlát-
nak, meglátnak, mint mikor a va-

ku villanásánál tisztán láthatóvá válnak a
dolgok. Ezt elsõsorban a munkájukban
tudják kamatoztatni, de a társkapcsola-
tokban is ilyen villanásszerû érzések jö-
hetnek elõ.

Rák – Otthonuk stabilitása segíthe-
ti most õket át azon a nehéznek tû-
nõ idõszakon, mikor nem találják

a belsõ egyensúlyukat, a tudatuk és a belsõ
énjük más irányba szeretne menni, egy bel-
sõ konfliktust okozva. Barátaiktól, társuk-
tól, a külvilágtól jöhet segítség, szeretet.

Oroszlán – A túlzott akarat jelle-
mezheti most õket, mely, ha ez
még hiúsággal is társul, akkor a

körülöttük levõknek komoly nehézsége-
ket okozhatnak. Társukkal konfliktus-
helyzetbe kerülhetnek, melynek vita, ve-
szekedés lehet a vége. Tudatosságuk, alá-
zatuk tud segíteni.

Szûz – Ha csend van körülöttük,
akkor most kiprovokálhatják a vi-
tatkozást, amiben elemében tud-

nak lenni. Persze, mert átlátják a dolgo-
kat, gyorsan vág az eszük, ez a helyzet
most különösen jellemzõ lehet. Anyagi té-
ren stabilitást érezhetnek, mely nyugal-
mat hozhat. 

Mérleg – A barátaikkal való kap-
csolataikat szervezhetik, ápolhat-
ják, bár most harciasak, vitatko-

zósak is lehetnek, mely erre a jegyre egy-
általán nem jellemzõ. Higgadtságukkal,
szeretetükkel ki tudnak lépni ebbõl az
energiából, nagyon jó megérzéseikre hall-
gassanak!

Skorpió – Még lehetnek kicsit tü-
relmetlenek, de már nagyon jól
érezhetik magukat. Nem csoda,

hisz tele vannak szeretettel, bölcsesség-
gel, mely a változtathatatlant már el tudja
fogadni. Váratlan pénz érkezhet. A közle-
kedésben legyenek még mindig éberek,
óvatosak!

Nyilas – Munkájuk eredménye
pénz formában megjelenhet, bár
váratlan kiadásokra is számíthat-

nak. Tanulmányaikkal, jogi ügyekkel,
külfölddel, külföldiekkel kapcsolatban
jöhetnek nehézségek, ne akarjanak a vi-
lágnak megfelelni, vállalják önmagukat! 

Bak – Pénzügyekben most be-
csaphatók, ha nem figyelnek oda.
Az érzéseik pozitív értelemben je-

lentõs szerepet játszhatnak az életük-
ben, meglepõen elfogadók, együtt érzõk
tudnak lenni. Ez elhozhatja számukra a
nagy Õ-t, a szerelmet, de lehet gyermek-
áldás is.

Vízöntõ – Elõzõ életbõl jövõ segít-
ségek, jó megérzéseik tehetik cso-
dálatossá otthonuk hangulatát,

amire szükségük is van, hisz most túl ér-
zékenyek lehetnek, hajlamosak az önsaj-
nálatra. Ám a mûvészeteket, az együttér-
zést is hozza: fessenek, zenéljenek, alkos-
sanak!

Halak – Egy higgadt, nyugodt erõ
segíti õket, mely megmutatkozhat
pénz formájában is, de a mások-

kal való együttérzés, másoknak való se-
gítségnyújtást is stabilizálhatja. Váratlan
fordulatok, lehetõségek jöhetnek a mun-
kájukban, a kommunikációs eszközeik-
ben is.

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp november 3-tól

Boldog születésnapot, Herman iskola!
A Herman Ottó Általános Iskola idén ünnep-
li fennállásának centenáriumát. Az évfordu-
lóra éves programsorozattal készült az is-
kola. Ennek elsõ állomása a szeptember 1-i
kerületi tanévnyitó ünnepség volt, melynek
a jubiláló intézmény volt a házigazdája. 

Október 26-án újabb ünnepi eseménynek
volt a színhelye az Egressy úti intézmény.
Ezúttal az iskola közössége és a fenntartó
önkormányzat képviselõi emléktáblát avat-
tak az épület lépcsõházában. Az eseményen
részt vett dr. Ferdinandy István alpolgár-
mester, Tószegi Attila iskolaigazgató és Fü-
le Bernadett, önkormányzati képviselõ, az
iskolaszék tagja.

Az emléktábla szép környezetbe került:
egyrészt, mert a százéves iskola lépcsõházát
az önkormányzat a nyáron teljesen felújítot-
ta, másrészt, mert korábbról olyan emlék-
táblák díszítették már a helyiség falát, mint
a Bárczy István polgármester, Sebestyén
Arthur mûépítész és Herman Ottó névadó
tiszteletére, illetve az iskola 50. évfordulójá-
ra készített alkotás. Riersch Tamás

Ajánlom ezt a cikksorozatot
mindenkinek, aki állatok köze-
lében él, különös tekintettel arra
az úriemberre, aki a Thököly
út–Hermina út sarkán a társas-
házi lakásában több száz galam-
bot tart/etet, és az állatorvosi
helyszíni szemle alkalmával a
Chlamydiosis-betegség kapcsán
kategorikusan kijelentette, hogy
„Maga ne szóljon bele olyan dol-
gokba, amikhez nem ért”.

Rendkívül izgalmas ez a téma,
nemcsak jelenlegi aktualitása,
hanem történelemformáló jelen-
tõsége miatt is. A világon jelenleg
200 körülire tehetõ (PAHO-adat)
a leírt ilyen jellegû betegségek
száma. Természetesen hazánk-
ban ennek töredéke jelent valós
veszélyt, de kellemetlen meglepe-
tések érhetik olykor hazánkfiát
is. Nemrégiben neveztek ki Zugló
bioterrorizmus elleni szakrefe-
rensének, így mélyebben a ku-
lisszák mögé látok. Sajnos, a je-
lenlegi kutatások egyik fõ iránya
ezen betegségek egy részébõl bio-

lógiai fegyver kifejlesztése. A
zoonozisok, mivel rágcsálók,
madarak terjesztik, nem is be-
szélve a rovarokról, háború ese-
tén olyan helyekre is bejuthat-
nak, melyeket szinte hermetiku-
san lezárva tartanak.

A zoonozisok olyan betegségek,
melyek leggyakrabban gerinces
állatról (WHO 1982) emberre,
majd emberrõl emberre is terjed-
hetnek. Fertõzõdhetünk közvet-
lenül az állatokkal vagy azok vá-
ladékaival érintkezve (pl. veszett-
ség), illetve ún. „vektorok” által,
ezek lehetnek pl. az állatokon
élõsködõ bolhák, kullancsok
(pestis, Lyme-kór). A hatékony
védekezéshez az állatorvosok és
humán kollégáik szoros együtt-
mûködésére van szükség, ami
egyelõre nem teljesen zökkenõ-
mentes, de tõlünk nyugatabbra
sem jobb a helyzet. Ennek egy ré-
szét törvények is szigorúan sza-
bályozzák, bár néha-néha a poli-
tika forgószele „megsuhintja” ezt
a kényes és bonyolult rendszert

is. A politikusok – esetenként ál-
latorvosi vagy orvosi végzettségük
ellenére is – egy-egy felelõtlen dön-
téssel súlyos károkat tudnak
okozni. Példa erre az ebkataszter,
azaz az egységes ebnyilvántartás
rendszerének megszüntetése
2008-ban. Ez 1930 óta mûködött
(az 1933-as cserkész jamboree,
azaz világtalálkozó miatt volt
szükség a nagyarányú veszettség
elleni mentesítésre) és nagyban
elõsegítette a járványtani nyomo-
zást, a veszettség miatti aggályos
ebek felkutatását, azonosítását és
a veszettség, mint halálos beteg-
ség Magyarországon belüli felszá-
molását (jelenleg szórványos ese-
tek vannak fõleg vadállatokban,
illetve macskákban).A kóroko-
zók baktériumok, vírusok, gom-
bák, férgek, ízeltlábú paraziták,
egysejtûek, illetve prionok (víru-
soknál is primitívebb életformák)
lehetnek.Elõször a baktériumok-
ról.Leptospirosis: heveny formá-
ban 1-2 éves kutyáknál, idült for-
mában idõseknél fordul elõ. A be-

tegség a vesét támadja, a kóroko-
zó a vizelettel ürül, az ember is ek-
képpen, azaz vizelettel
(EGÉR/PATKÁNY) szennyezett
talajjal/vízzel/élelmiszerrel fertõ-
zõdhet meg szájon át, hámsérülé-
sen vagy akár vékonyabb bõrön
keresztül (állott vízben úsztatott
eb így fertõzõdhet!). Melegebb ég-
hajlaton gyakori. Hazánkban évi
30-40 eset fordul elõ. Veszélyez-
tetettebbek a vadászok, erdé-
szek, földmûvesek, favágók, illet-
ve a rizsföldeken dolgozók. Ku-
tyák esetében sárgaság, vesetájé-
ki fájdalommal és influenzaszerû
tünetekkel jár, az állatok kön-
nyen elhullanak. A rágcsálók
azonban tünetmentesek, nem be-
tegszenek meg, viszont terjesztik
a kórt! Embereknél 90%-ban eny-
he, 10%-ban súlyos. Megelõzés:
lápos területeken gumicsizma-vi-
selés, állatfürdõhelyek kerülése,
rágcsálók távol tartása. Kutyák
számára a kombinált vakcina
megfelelõ védettséget
ad.Liszteriózis: Szintén baktéri-

um okozza, jellemzõen hasmené-
ses, esetleg influenzaszerû tüne-
tekkel jár, jól kezelhetõ antibioti-
kumokkal, diagnosztikája nehéz.

Legveszélyeztetettebbek a VÁ-
RANDÓS HÖLGYEK, ÚJSZÜ-
LÖTTEK és a 60 év felettiek, az õ
esetükben a fertõzés végzetes is
lehet. A szerves trágyázás a titok
és a fertõzés oka. A trágyában lé-
võ kórokozók jutnak esetlegesen
a pasztörizálatlan tejbe, lágy saj-
tokba, illetve a zöldség-gyü-
mölcsfélék felületére. Idén nyá-
ron pl. az USA-ban volt egy jár-
ványszerû eset, ott szennyezett
sárgadinnyétõl betegedtek meg
idõs emberek.A cikksorozat kö-
vetkezõ részében sort kerítünk
további baktériumos betegségek-
re (TBC, bubópestis, tularémia),
vírusokra stb., a cikksorozat vé-
gén pedig kiderül, hogyan is vé-
dekezzünk mindezek ellen.

(Folytatjuk)
Dr. Schuster Zoltán

www.zugloallatorvos.hu

Veszélyes, állatról emberre terjedõ betegségek (I.)
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Gróf, emigráns és írónõ

A Városligeti Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Isko-
lában immár rendhagyó módon
nem a diákok adtak elõ mûsort
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emlékére, hanem
meghívták gróf Nádasdy Borbá-
lát, aki személyes élményei alap-
ján tudott mesélni az 1956-os
õszi eseményekrõl.

– Ennek már hagyománya van
az iskolánkban – mondta
Monostoriné Prógl Klára ma-
gyartanár –, korábban már Jó-
kai Anna írónõt és Fábián Gyula
újságírót is vendégül láthattuk.

Az idei vendég október 21-én
gróf Nádasdy Borbála volt, aki
nemrég két életrajzi kötetet is
megjelentetett. A „Zagolni
zabad” és a „A szabadság zaga”

címû könyvekben a saját életét
dolgozta fel, kezdve a lepsényi
kúriaháztól, ahol gyermekkorát
töltötte, a balatonalmádi kitele-
pítésen, az 1957-es emigráción,
a bécsi színészkedésen keresz-
tül egészen a párizsi letelepedé-
séig.

A családom minden tagja
büszke a Nádasdy névre, mely
nádorokat, hadvezéreket és or-
szágbírókat adott a nemzetnek –
mondta a grófnõ. – Ugyanakkor
ez a név nagyon sok bajt jelentett
a számunkra, hisz emiatt te-
lepítették ki a családunkat, és
emiatt kellett elhagynunk az or-
szágot.

Gróf Nádasdy Borbála szemé-
lyes hangvételû elõadásában ki-
tért a forradalomra is, melyben

fiatal lányként maga is szerepet
vállalt. Édesanyjával ápoló volt
az egyik budapesti kórházban,
teherautóval járta a fõvárost, és
gyûjtötte a sebesülteket, kockáz-
tatva ezzel az életét is, hisz azok-
ban a napokban még a mentõau-
tóban ülõk sem voltak bizton-
ságban. 

– Borzasztó volt 17-18 esz-
tendõs fiatalokat meghalni lát-
ni, és megrendítõ volt végignéz-
ni, amint november 4-én a szov-
jet tankok szétlõtték a várost.
Ha visszagondolok a mögöttem
levõ évtizedekre, akkor több
szomorúságot találok, mint víg-
ságot, de az is igaz, hogy ez for-
mált engem emberré – mondta
a grófnõ.

Riersch Tamás

Október 18-án a Füredi lakótele-
pen keresztülutazók meglepõ je-
lenségre figyelhettek fel. A házak
között található iskola udvarán
ugyanis egy honfoglalás kori jur-
tasátor állt. A környékbeliek
tudták, hogy az iskolát (és az azt
körülvevõ teret) Álmos vezérrõl
nevezték el, ezért õk nem lepõd-
tek meg ezen a rendhagyó épít-
ményen.

– Intézményünkben nagy ha-
gyománya van a honfoglalás idõ-
szakáról való megemlékezésnek
– mondta Puszter Bernadett
igazgatónõ. – Az Álmos-napot
2002 óta minden esztendõben
megrendezzük, idén azonban az
Európai Unió támogatásának
köszönhetõen látványosabb esz-
közökkel tudtunk megemlékez-
ni a névadónkról.

Az Álmos Vezér Gimnázium és
Általános Iskola egyike azon zug-
lói iskoláknak, melyek a
Cserepesházzal együttmûködve
részt vesznek a TÁMOP 3.2.11-
es pályázata által támogatott „A
panelhegyeken túl…” projekt-
ben. Az unió ezt a pályázatot a
szabadidõs tevékenységek tá-
mogatására írta ki.

– Ebben a tanévben az uniós
támogatásból három témanapot
szervezünk. Az Álmos-nap en-
nek a képzeletbeli idõutazásnak
az elsõ állomása. A második nap
apáink koráról, azaz a ’60-as,
’70-es és ’80-as évekrõl szól
majd. Zárásképpen pedig egy, az
Európai Unióban történõ képze-
letbeli idõutazást szervezünk di-
ákjaink számára.

Az október 18-i esemény társ-
szervezõje az Árpád Népe Hagyo-
mányõrzõ és Sportegyesület volt.
Õk állították a jurtasátrat, mely-
ben fegyverbemutatóval egybekö-
tött rendhagyó történelemórát
tartottak a diákok számára, õk
szervezték az íjászoktatást, a kor-
hû hadgyakorlatot, õk tanították
be eleink táncait, és a tanulók ve-
lük készíthettek tarsolyt és kar-
kötõt is maguknak. A rendezvényt
stílszerûen – dr. Ferdinandy Ist-
ván alpolgármester mellett – egy
táltos nyitotta meg. 

A témanap különleges esemé-
nyei közé tartozott még a honfog-
lalás kori ruhák felpróbálása, a
csillag- és dárdahajítás, a rovás-
írás, illetve az õsi szavakkal tör-
ténõ rímfaragás is. riersch

Jurtasátor 
a panelerdõben

Október 16-án immár nyolcadik
alkalommal rendezte meg a Hu-
nyadi János Általános Iskola
Mesejátszók Bábcsoportja, illet-
ve a Cserepesház a Zuglói Báb-
fesztivált. Az idei rendezvény
helyszíne a hagyományoknak
megfelelõen a Zeg-Zug Gyermek-
ház nagyterme volt. A kerületi és
magyarországi bábcsoportok
fellépése mellett az egyik külön-
teremben bábkiállítást is ren-
deztek. A rendezvény díszvendé-
ge a Nyergesújfaluról érkezett
Pinokkió bábcsoport volt. 

– Ez a rendezvény nem a ver-
sengésrõl, nem a gyõzelemrõl
szól, hanem a kulturális érték-
közvetítésrõl, az ötletadásról és
a játékról – mondta Molnárné
Pataki Márta, a rendezvény fõ-
szervezõje. – Minden résztvevõ
gyõztes, ennek megfelelõen aján-

dékot is kap, de a fesztivál elsõ
számú nyertese a közönség,
amelyik a gyerekek által elõadott
bábelõadásokat megtekintheti.

A Hunyadi János Általános Is-
kolában immár 13 éve mûködik
bábcsoport. Márta néni és tanítvá-
nyai sok rendezvényen képvisel-
ték már a kerületet. Rajtuk kívül
az idei bábfesztiválon még részt
vett az Óperenciás, a Meseház és a
Babaház Óvoda, illetve a Benedek
Elek EGYMI. A fellépõk egyaránt
saját készítésû bábokkal játszot-
tak. Ilyen bábokból az egyik mel-
lékteremben kiállítást is rendez-
tek. A rendezvényt a Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzat is támogat-
ta (minden résztvevõt vendégül lát-
tak egy kenyérlángosra), míg a bá-
bozó gyerekek a kerületi szociális
foglalkoztató által készített aján-
dékokat kapták. –h –s

Mindenki nyertes 
volt a bábfesztiválon

Október 18-án és 19-én sorrend-
ben harmadszor is megrendez-
ték a zuglói középiskolák börzé-
jét. A rendezvény szervezõje ez-
úttal a Benedek Elek EGYMI Pe-
dagógiai Szakmai Csoportja volt.

– Ezen a rendezvényen kizáró-
lag a Zuglóban található középis-
kolák mutatkoztak be – mondta
Hernádi Ildikó pedagógiai elõ-
adó, a program fõszervezõje. –
Idén 12 iskola állított standot a
Hunyadi János Általános Iskola
könyvtárépületében. Rajtuk kívül
még a Zuglói Ifjúsági Centrum, a
Családsegítõ és a gödöllõi egye-
tem pályaválasztási tanácsadói is
a diákok rendelkezésére álltak.

A két nap során több mint 800
zuglói diák kereste fel a rendez-
vényt. Akadt olyan iskola, amely
nem csak a nyolcadikos, hanem a
hetedikes tanulói számára is lehe-
tõséget biztosított a középiskolák-
kal való szervezett találkozásra.

– A tanulólétszám csökkenése
már a középiskolákban is érez-
hetõ. Emiatt minden intézmény
számára fontossá vált az általá-
nos iskolás korú diákok érdek-
lõdése. Ez látható abból is, hogy
minden középiskola kitett ma-
gáért, és megpróbált a legérde-
kesebben és a leglátványosab-
ban bemutatkozni.

A Neumann János Számítás-
technikai Szakközépiskola pél-
dául a néhány éve világhírnevet
szerzõ diákjának, Rátai Dániel-
nek a találmányát, a Leonar3do
névre hallgató háromdimenziós
rajzprogramot hozta el a börzére.

– Az idei sulibörze abból a
szempontból is fontos volt, hogy
a jövõben a felvételi rendszer is
változni fog. Hogy milyen mér-
tékben és formában, arról most
még keveset tudni, ám a tájéko-
zódást elõsegítendõ, meghívtuk
a rendezvényre a Mérei Ferenc
Fõvárosi Pedagógiai és Pályavá-
lasztási Tanácsadó Intézetet,

melynek munkatársai egy felvi-
lágosító elõadást tartottak a ke-
rületi tanárok és a felvételi elõtt
álló gyerekek szülei számára.

A zuglói sulibörze nagy elõnye
volt, hogy más hasonló rendez-
vényekkel ellentétben ingyenes
bemutatkozási lehetõséget biz-
tosított a középiskolák számára.
Ez annak köszönhetõ, hogy a
zuglói önkormányzat fontosnak
tartja, hogy a kerületi általános
iskolások a kerületi középisko-
lákban folytassák a tanulmánya-
ikat. A rendezvény megnyitóján
ezt hangsúlyozta dr. Ferdinandy
István alpolgármester is. R. T.

Bemutatkoztak 
a zuglói középiskolák
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Október 26-án, szerdán az esti
órákban szokatlanul nagy volt a
nyüzsgés a polgárõrség Laky
Adolf utcai bázisán. A helyszín-
re folyamatosan érkeztek az
egyenruhás polgárõrök, rend-
õrök, illetve önkormányzati
képviselõk és vezetõk. A Zuglói
Polgárõrség bázisán az önkor-
mányzat a rendõrséggel és a pol-
gárõrökkel közösen aznap esté-
re egy közbiztonsági akciót szer-
vezett, mely a kerület egészét
érintette. Az akció parancsnoka
dr. Réti László alezredes, kerü-
leti rendõrkapitány volt. Az õ ve-
zetésével október 26-án este és
éjjel több mint 60 rendõr és pol-
gárõr szállta meg a kerület köz-
területeit, s ha valamilyen rend-
ellenes dolgot észleltek, azonnal
intézkedtek. 

– Ez egy közös szolgálatellátás
volt, melyben a rendõrök a pol-
gárõrökkel együtt járõröztek –
mondta a kerületi kapitány. – In-
tézkedési joga azonban csak a
rendõröknek volt. Az akcióhoz
támogatást kaptunk a BRFK
Közrendvédelmi Fõosztályától
is. A bûnmegelõzés mellett az
egyik legfontosabb feladatunk
volt a hajléktalanok felderítése,
és a számukra fenntartott szál-
láshelyekre való irányítása. Az
akció során a Mexikói úti csomó-
pontot, a zuglói vasútállomást, a
Bolgárkertész utca és a Kassai

tér környékét, a Kacsóh Pongrác
úti lakótelep közparkjait, a Bos-
nyák teret és a piac körüli utcá-
kat, illetve az Örs vezér terét és a
Füredi úti lakótelepet is bejár-
tuk. A Kardos Pál vezette polgár-
õrök nagy segítségünkre voltak
ebben az akcióban, amit ezúttal
is köszönök nekik.

Az eseményen a kerület veze-
tése, dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester, Rozgonyi Zoltán és Ko-
vács Balázs alpolgármesterek, il-
letve Tildy Balázs képviselõ is
részt vettek. 

– Ez már a negyedik ilyen kö-
zös akció volt Zuglóban – mond-
ta a polgármester –, és ezzel azt
szeretnénk bizonyítani, hogy
igenis komolyan vesszük a köz-
biztonság javítását a kerületben.
Az akciónak a legfõbb célja most
is a közterületi rendõri jelenlét
növelése volt, és eddig minden
esetben pozitív visszajelzéseket
kaptunk a lakosságtól. Szeret-
nénk, ha ezeknek az akcióknak
a híre nem csak a törvénytisztelõ
állampolgárok, hanem a bûnö-
zõi körök fülébe is eljutna, mert
ha látják az eltökéltségünket,
elõbb-utóbb maguktól is tovább-
állnak a kerületbõl.

A közel hatvanfõs közrendvé-
delmi csapat ezt követõen öt
órán keresztül razziázott a kerü-
letben. Útközben minden frek-
ventált kocsmánál, szórakozó-

helyen megálltak és ellenõrizték
a törzsközönséget. A kapitány ál-
tal említett közterületeket gyalo-
gosan is bejárták, beszéltek az
állampolgárokkal, s ha olyan
esettel találkoztak, mely a köz-
rendtõl eltérõ volt, akkor vagy
szóban figyelmeztették az illetõt,

vagy intézkedtek vele szemben.
Az akció legnagyobb sikere az
volt, hogy semmi rendkívüli nem
történt a kerületben. A rend-
õröknek mindössze néhány haj-
léktalan, illetve közterületen al-
koholt fogyasztó személy adott
munkát, egyébként a kerület éj-

szaka is nyugodt és csöndes volt.
Az akció vezetõi szerint ebben
már az eddigi határozott fellépé-
sek is szerepet játszhattak, és
emiatt a jövõben is folytatni kí-
vánják majd ezeket a közös jár-
õrözéseket.

Riersch Tamás

Október 19-én rendhagyó kép fo-
gadta a Stefánia úton közlekedõ-
ket, hiszen rendõrkapitányság
udvarán ritkán látni kertészkedõ
rendõröket. Dr. Réti László alez-
redes, kapitányságvezetõ, aki ma-
ga is részt vett a különleges mun-
kában, a következõvel indokolta a
rendhagyó rendõri tevékenységet.

– Egyrészt szerettük volna
rendbe tenni tragikus módon el-
hunyt kollégánk, Radovic Dusán
emlékmûvének környékét, más-
részt a Virágzó Zuglóért prog-
ramban is részt kívántunk ven-
ni. A kerületi kapitányság elõ-
kertje egyrészt jól látható a Ste-
fánia útról, másrészt a hozzánk
érkezõ ügyfelek is naponta lát-
ják, milyen körülmények között
dolgozunk, ezért úgy gondoltuk,
nekünk is példát kell mutatnunk
a környezetünk rendbetételébõl. 

Az ötletgazda, a plakátzsaru-
ként elhíresült Tomis Károly
törzszászlós, körzeti megbízott
volt, aki magánemberként maga

is jelentkezett a zuglói önkor-
mányzat Virágzó Zugló prog-
ramjára. Így találkozott Megyeri

Szabolccsal, a Mogyoródi úti
Borhy Kertészet vezetõjével. Mi-
közben a háza elõtti utcafrontot
beültették virágokkal, szóba ke-
rült, hogy a programban intéz-
mények is részt vehetnének. 

– A kapitányság elõkertjének
rendbetételével egyrészt Dusán
emlékét szerettem volna ápolni –
mondta a népszerû zuglói körze-
ti megbízott –, de munkahelyünk
környékét is rendbe kívántuk
tenni. Jó volt látni, hogy a kollé-
gáim az elsõ szóra ásót, lapátot
ragadtak, és mindenki kivette a
részét a munkából.

A Virágzó Zugló program
rendkívül népszerû a lakosság
körében. Május eleje óta már kö-
zel 250 helyen ültettek önkor-
mányzati támogatásból növénye-
ket, virágokat. A pályázók több-
sége magánember volt, de az in-
tézmények közül is egyre többen
csatlakoznak a programhoz.

– A program lényege, hogy
amikor az állampolgárok, intéz-
mények jelentkeznek, mi fel-
mérjük a kijelölt területet, majd
virágokat, szerszámokat ho-
zunk, amit a pályázók a mi se-
gítségünkkel elültetnek – mond-
ta Megyeri Szabolcs, a program
kitalálója.

Most, hogy a rendõrség is csat-
lakozott a programhoz, adott
volt a kérdés, hogy a már beülte-
tett területeket ki védi meg.

– Természetesen odafigye-
lünk ezekre a területekre is –
mondta a rendõrkapitány –, és
ebben a munkában nagy segít-
ségünkre vannak a polgárõrök
és a kerületõrök. Egyelõre
egyetlen lakossági bejelentést
sem kaptunk a már beültetett
területek megrongálásáról, és
reméljük, ez a jövõben sem lesz
majd másként. 

riersch

Virágba borult a rendõrkapitányság

Éjszakai járõrszolgálat Zuglóban

A képen balról jobbra: Rozgonyi Zoltán, dr. Papcsák Ferenc, Kovács Balázs és dr. Réti László alezre-
des látható

Zuglói az év
polgárõre
A Budapesti és Agglomerációs
Polgárõr Szervezetek Szövetsége
a közelmúltban az „Év polgár-
õrei” közé választotta a zuglói
Hrustinszki Andreát.

Andrea korábban a zuglói ön-
kormányzatnál hagyatéki ügyin-
tézõ volt, így került kapcsolatba
a zuglói polgárõrséggel. – Elõ-
ször 2001-ben segítettem nekik.
Akkoriban ugyanis nagy szüksé-
ge volt az egyesületnek egy olyan
személyre, aki a szervezet admi-
nisztrációját intézni tudja és én
pont ilyen dolgokkal foglalkoz-
tam – mondta.

Andrea csak 2003-ig volt kül-
sõs aktivistája a Zuglói Polgárõr-
ségnek. Két év társadalmi mun-
kát követõen ugyanis maga is be-
lépett a szervezetbe. A munkája
nem sokat változott, mind a mai
napig az adminisztráció az el-
sõdleges feladata, ám hivatásos
polgárõrként a járõrözésbõl és a
rendezvény-biztosításból is kive-
szi a részét. 2008. április 1. óta
pedig már a fõmunkahelyévé vált
a Laky Adolf utcai polgárõrbá-
zis, hisz Andreát akkor a Zuglói
Kerületõrség irodavezetõjévé ne-
vezték ki. rt



Szolgáltatás

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerü-
leti gyorsszolgálat. Csatornák, lefo-
lyók tisztítása azonnal, falbontás nél-
kül, garanciával. Tel.: 228-6193, 06
(30) 921-0948.

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

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

CSÕTÖRÉSEK MÛSZERES KE-
RESÉSE-JAVÍTÁSA. Vízszerelés
gyorsszolgálat és dugulásel-
hárítás, kerti csap udvari veze-
tékcseréje ásással. WC-k, csapok
cseréje, javítása. Tel.: 06 (30)
914-3588.

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.

Kárpitosbútorok felújítása asztalos-
munkával, széles szövetválasztékkal.
Tel.: 06 (20) 957-4391. Konyha- és be-
épített szekrények méretre készítése.
Tel.: 06 (30) 940-6342.

JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, ÉPÍTÉS sa-
ját kezûleg, kõmûves-, burkolómun-
kák, víz-, csatorna-, fûtésszerelés, vil-
lanyszerelés, festés-mázolás, falfúrás,
bútorszerelés. Anyagszállítással. Tel.:
06 (20) 340-3400.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST in-
gyenes takarítással, PARKETTALE-
RAKÁST, parkettacsiszolást, parket-
tajavítást, víz-, gáz-, gipszkartonsz-
erelést, csempézést, villanyszerelést,
kõmûves-, asztalosmunkát vállal kis-
iparos garanciával. Tel.: 202-2505, 06
(30) 251-3800.

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárí-
tás, épületek szerelése, kaputelefon-
telepítés, villanytûzhely, bojlerjavítás,
VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS,
vízóracsere. Tel.: 260-4870, 06 (20)
979-0624, Pungor.

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL,
HELYSZÍNEN, garanciával! Ori-
on, Videoton, ITT-Nokia, Grun-
dig, Nordmende, Panasonic,
Samsung, Vestel, Thomson,
Schneider. Tel.: 06 (20) 531-
7638.

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

LAPOSTETÕK hõ- és csapadékvíz
elleni szigetelése garanciával.
Homlokzatfelújítás, festõ-és kõmûves-
munkák hagyományos állványozással
és alpintechnikával. Stúdió Trend De-
sign Kft. Telefon: 273-1857, 06 (20)
471-1870.

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit
más nem vállal, mi elvégezzük. Kõmû-
ves-, burkoló-, festõszakemberek áll-
nak rendelkezésre. Komplett lakásfel-
újítást is vállalunk. Tel.: 06 (30) 457-
2666, 06 (20) 514-7876.

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, parkettacsiszolás, lamináltle-
rakás. Gyors kezdéssel, garanciával,
referenciával. Pap Gábor kisiparos: 06
(30) 942-4735 vagy 360-2345.

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

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁ-
LAT! Zárnyitás, zárszerelés, betörés-
biztos hevederzár-szerelés azonnal.
Rácskészítés, kapuk, kerítések, galé-
riák, egyéb lakatosmunkák. Tel.: 06
(30) 299-1211.

KONYHA-, GARDRÓB-, BEÉPÍ-
TETT szekrény készítése méretre,
munkalapcsere, bútor-összeszerelés,
-átalakítás. Ingyenes felmérés. Tóth
Imre. Tel.: 220-2849, 06 (30) 354-
6767.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, -JAVÍ-
TÁS. WC-k, csapok javítása és cseréje.
Csõtörések, kerti csapok javítása
ásással. Mosogatógépek bekötése, für-
dõszoba-felújítás. Dugulásel-hárítás
hétvégén is. Tel.: 06 (70) 228-4157.

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB SZAKEMBEREIVEL.
Alacsony áron vállalunk szobafestést,
mázolást, tapétázást, parkettázást,
vízszerelést, villanyszerelést, burko-
lást, kõmûvesmunkát, gipszkartonsz-
erelést. Tel.: 220-5731, mobil: 06 (20)
994-6279.

BIZTONSÁGTECHNIKA: Rácsos aj-
tó, ablakrács, folyosóleválasztás, he-
vederzár, erkélybeépítés, kerítés, ka-
pu, kovácsoltvas. Egyéb lakatosmun-
kák társasházaknak. Ingyenes áraján-
lat. Tel.: 410-5428, mob.: 06 (30) 941-
5280, www.sulyok-t.hu.

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

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

VILLANYSZERELÉS! ELMÛ által
regisztrált villanyszerelõ vállalkozó
vállalja mérõhelyek, családi házak,
társasházak villanyszerelési munkáit.
Tel.: 220-2382, 06 (30) 331-9280. 

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

ASZTALOS VÁLLAL: zárszerelést,
ajtó-ablak javítást, szigetelést, kü-
szöbkészítést, bútorjavítást és egyéb
javítási munkákat. Tel.: 251-9483, 06
(20) 381-6703.

Kárpitosbútorok felújítása asztalos-
munkával, széles szövetválasztékkal.
Tel.: 06 (20) 957-4391. Konyha- és be-
épített szekrények méretre készítése.
Tel.: 06 (30) 940-6342.

FÛTÉS-, GÁZ-, VÍZSZERELÉS
(konvektorok, cirkók, bojlerek, héra),
valamint tûzhelyek javítása és beüze-
melése. Azonnal és kiszállási díj nél-
kül. Tel.: 789-2183, 06 (30) 973-6511,
06 (20) 393-2484.

FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY ki-
sebb-nagyobb takarítást, ablaktisztí-
tást, vasalást vállal. Gyors és precíz
munkavégzés. Tel.: 06 (30) 294-2227.

Minõségi Munkával Kedvezõ
Áron Vállalunk: víz-, fûtésszere-
lést, szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, kõmûves-burkoló munká-
kat, parkettázást. ZUGLÓI MEG-
RENDELÕKNEK KEDVEZMÉNY!
Tel.: 405-3305, 06 (30) 952-
4725.

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

FESTÉS 500 FT/nm-tõl, mázolás
anyaggal, tapétázás. Kisebb munkát
vállalok! LÉPCSÕHÁZ-TAKARÍTÁST
vállalok precízen, megbízhatóan. Tel.:
06 (20) 358-5302, 222-4745.

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz mun-
kavégzéssel. Igény szerint ingye-
nes kartondobozok. 10%-os hét-
végi kedvezmény. Tel.: 06 (70)
214-4235, 06 (1) 280-2542.

NÕI-FÉRFI SZABÓSÁG: ruhajaví-
tás, bõr- és irhajavítás. Cím: Ond ve-
zér útja 35. fszt. Tel.: 06 (20) 566-
9565.

TAKARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS,
szõnyeg-, kárpittisztítás, szobafestés,
tapétázás, zár-, csap-, zuhanyjavítás,
csere kedvezõ árakon. Tel.: 06 (70)
354-1590, www.takaritunk.eu.

Redõny, reluxa

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

REDÕNYÕSMUNKÁK, gurtnicsere
rövid határidõvel! Redõny, reluxa,
harmonikaajtó, szúnyogháló, szalag-
függöny-készítés, javítás. Tel.: 410-
7924, 06 (20) 934-5728.

Egészség-szépség

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja
fogpótlások készítését, javítását ga-
ranciával. Fogfehérítõ sablon és éjsza-
kai harapásemelõ készítése. Tel.: 252-
4067, 06 (20) 445-8421. Petõfalvi,
Ilosvai utca 25.

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

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

ÉRSZÛKÜLET, ÉRELMESZE-
SEDÉS gyógyítása. Érfalak tisztí-
tása, kardiológus vezetésével.
SONOTERÁPIA Bp. XIV. ker., Örs
vezér tere 16. Tel.: 220-4641,
240-2996, 06 (20) 349-4277.

GYÓGYPEDIKÛRÖS HÁZHOZ
MEGY! Kiszállási díj nélkül. Tel: 06
(20) 439-1586 Jerabek Éva.

„Csilla” Pedikûr, GOMBÁS körmök,
TYÚKSZEMEK fájdalommentes keze-
lése. XIV., Francia 40/A. 11-tõl 17-ig.
Telefon: 06 (30) 855-3443.

PFMTRENING Hatékony módszer
férfimeddõség, potenciazavarok, uro-
lógiai problémák gyógytornával törté-
nõ megelõzése. pfmtrening.uw.hu,
www. pfmtrening.hu. Tanfolyamra je-
lentkezés: 06 (70) 244-0016.

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

Ingatlan

26 nm-es dupla garázs, Mogyoródi
út 109., kerti automata kapuval szem-
ben, lankásan elérhetõ (fehér automa-
ta garázskapu) – eladó: 15 000 euró,
vagy hosszú távon bérelhetõ: 100
euró/hó. Tel.: 06 (70) 505-7799
(12–17 óra között).

TULAJDONOSTÓL ELADÓ XIV.,
Vadvirág utcában 6 lakásos társasház-
ban 66 nm-es erkélyes 2. emeleti örök-
lakás + 8 nm tároló. 21,9 M Ft. Tel.:
06 (20) 255-0372.

ZUGLÓBAN A KALOCSAI utcá-
ban induló társasházi lakások le-
köthetõk 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.
Energiatakarékos és nívós kivite-
lezés. Érdeklõdni: 06 (30) 950-
9562, www.jafferbaukft.uw.hu, e-
mail: postmasterafferbau.t-
online.hu.

ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK
Zuglóban készpénzes ügyfeleink ré-
szére, max. 10 M Ft-ig. Tel.: 06 (30)
982-3965.

KIADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK
Zuglóban max. 60 000 Ft/hó bérleti dí-
jig leinformálható fizetõképes ügyfele-
ink részére. Tel.: 06 (30) 982-3965.

TISZTELT HÖLGYEM, URAM! Mér-
nök-közgazdász gyermekei részére la-
kottan lakást vásárolna, ill. életjáradé-
ki szerzõdést kötne. Tel.: 06 (20) 282-
2788.

ZUGLÓBAN VENNÉK ZÖLDÖVE-
ZETI egyedi fûtésû 50–53 nm-es tégla-
lakást II. emeletig, 13 M Ft-ig. Érdek-
lõdni: mstrohm@freemail.hu.

ELADÓ ingatlant keresek életjára-
dékra. Hívjon bizalommal! Tel.: 06
(30) 719-4316.

ELADÓ A HERMINA úton kétemele-
tes társasházban egy másfélszobás la-
kás. Ár: 14 800 000 Ft. Tel.: 06 (30)
498-2118.

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû iroda,
70 nm, Zugló központjában, kiváló
parkolással. Konyha-, fürdõszoba-
használat, ugyanitt száraz, 15-30 nm-
es raktárhelyiségek kiadók. Tel.: 06
(70) 212-6478.

INGATLANKÖZVETÍTÉS-BÉRBE-
ADÁS: lakások, családi házak, üzle-
tek, irodák, mûhelyek, raktárak. Ér-
tékbecslés. www.zuglo2000.hu, www.
lakasbazar.hu. Tel.: 417-1837, 06
(30) 201-1951.

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

KIADÓ CZOBOR–FÛRÉSZ utca sar-
kon 36, 32 és 16 nm különálló helyisé-
gek utcai bejárattal. 1850 Ft/nm + re-
zsi/hó. Tel.: 06 (20) 924-3581.

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

EGRESSY úthoz, Vezér úthoz közel,
az Adria sétányon helyiségek kiadók.
Érdeklõdni: 06 (20) 969-9359.

Oktatás

MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS
középiskolásoknak minden szinten,
érettségire is felkészítés gyakorlott
magántanárnál. Tel.: 223-1370, 06
(20) 462-8398.

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

Könyv

MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT
könyveit boldogan elszállítom! Nem
vagyok kereskedõ! Tel.: 06 (20) 956-
4084.

Számítógép

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, telepí-
tése, alkatrészcsere garanciával. In-
gyenes kiszállással. Demeter Attila.
Tel.: 256-8680, 06 (30) 970-4870.

COMPUTERKLINIKA számítógép-
javítás, karbantartás, bõvítés, vírusir-
tás, telepítés ingyenes kiszállással.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06 (30) 857-
2653.

Egyéb

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

19. november 9. november 17.

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

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

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 9. Megjelenés: november 17.

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

Veritas Étterem
Márton napi libanapok

November 7–12-ig
Kemencében sült libával, kacsával, sült 

libamájjal, falusi ízekkel várjuk vendégeinket!
Elõzetes asztalfoglalás

Telefon: 273-2233. hotel@veritas.hu
napi menü 990 Ft, desszerttel, üdítõvel

Bp. XIV., Mogyoródi út 8.
06/30 864-6564 www.hotelveritas.hu

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

MÛSZAKI BIZOMÁNYI
Hûtõ, mosógép, TV, videó

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

Elektro Bizományi Bt.
1152 Bp., Rákos u. 76–78.
Tel.: 418-2676, 8–17-ig
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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 2012-es londoni olimpia köze-
ledtével minden verseny egyre
nagyobb jelentõséggel bír. A kö-
zelmúltban három sportágban is
kvalifikációs világversenyt ren-
deztek, melyeken több zuglói
sportoló is szóhoz jutott. A tor-
nászok világbajnokságának To-
kió adott otthont. A japán fõvá-
rosban a legnagyobb kérdés az
volt, hogy a világbajnok Berki
Krisztián megszerzi-e az olim-
piai részvételi jogot. A zuglói
származású, itt nevelkedett
sportoló esélyeshez méltó mó-
don versenyezve lólengésben is-
mét világbajnok lett, s mivel a
másik két szeren is teljesítette a
kiküldetési szintet, ott lehet majd
Londonban is. Mellette ki kell
emelni a KSI SE tornászának,
Hídvégi Vidnek a szereplését,
aki ugyanezen a szeren a negye-
dik helyet szerezte meg. Õ csak
egy hajszállal maradt le az olim-
piai szereplést jelentõ dobogóról,
de a kvalifikáció megszerzésére
lesz még lehetõsége. Amennyiben
a következõ versenyen is úgy fog
tornázni, mint Tokióban, úgy
minden esélye megvan az olimpi-

ai szereplés kivívására.Az aszta-
liteniszezõk Európa-bajnoksá-
gát a lengyelországi Gdanskban
rendezték. A versenyen a magyar
nõk éremesélyesek voltak, míg a
férfiaktól tisztes helytállást vár-
tak. Az esélyeshez méltó módon
bronzérmet szerzõ magyar válo-
gatottnak tagja volt a Postás SE-
ben nevelkedett Lovas Petra is,
aki szintén jó eséllyel pályázik a
londoni kvóta megszerzésére. A
férfiaknál két zuglói fiatalember
is szerepet kapott. A bravúrosan

nyolc közé jutott magyar váloga-
tottat erõsítette Nagy Krisztián,
a BVSC-Zugló versenyzõje, míg a
KSI SE tehetsége, Lakatos Ta-
más az egyéni és a páros küzdel-
mekben jutott szóhoz. Õt nem tit-
koltan, tanulni vitték ki a vébére,
és elsõsorban azt várták el tõle,
hogy szokja a felnõtt világverse-
nyek légkörét.A vívók világbaj-
nokságát a rendezési jogot éppen
Budapest (Zugló, SYMA Csar-
nok) elõl megszerzõ szicíliai
Cataniában rendezték. A rangos

versenyen négy zuglói vívó is sze-
repet kapott. A férfi tõrcsapat tag-
jaként az MTK-s Gátai Róbert és
Széki Bence is pástra lépett, míg
a nõi és férfi kardcsapatot egy-
egy BVSC-s vívó, Várhelyi Kata
és Lontay Balázs erõsítette. A
három fiatal vívóval szemben az
elvárás a tisztes helytállás volt,
ám a világbajnoki címmel rendel-
kezõ Lontay Balázsnak nagyon
fontos volt ez a vébé. Neki ugyan-
is a csapattal olyan helyen kellett
végeznie, amely reményt adhat az

olimpiai szereplés kivívására. Ez
félig-meddig sikerült is nekik,
mert bár a magyar kardcsapat
nem jutott a négy közé, ám az el-
ért hatodik hellyel a világranglis-
tán is hatodik, jelen pillanatban
még éppen kvalifikációt jelentõ
helyre lépett elõre. Ilyen pozíció-
ban pedig rég nem volt már a ma-
gyar csapat. Balázséknak egyet-
len feladatuk maradt, hogy a feb-
ruárban hátralevõ két kvalifiká-
ciós versenyen ezt a pozíciójukat
megõrizzék. Riersch Tamás

Zuglói világ- és Európa-bajnoki eredmények
Olimpiai remények: fél szemmel már Londonra figyelünk

Hídvégi Vid Lakatos Tamás Lontay Balázs

A közelmúltban egy komoly röp-
labdabázis alakult ki a XIV. ke-
rületben. Az Ybl Miklós Építõ-
ipari Szakképzõ Iskola torna-
csarnokában 2008 õsze óta mû-
ködik RUNKIL SE néven egy röp-
labda-egyesület, melyben ma
már több mint százan (lányok és
fiúk) ûzik ezt a sportágat.

– A RUNKIL SE a Röplabda
Utánpótlás Nevelõ Központ Illés
László SE rövidítése – mondta Il-
lés László, az egyesület alapítója
és vezetõedzõje. – Még 2008
szeptemberében alakultunk. Az
Ybl tornacsarnokán kívül a szin-
tén zuglói Neumann János Mû-
szaki Szakközépiskola tornater-
mében tartjuk az edzéseinket.

A klubalapító Illés László jelen-
leg testnevelõként dolgozik egy fó-
ti iskolában. Korábban több mint
tíz évet Zuglóban tanított, így sok
szállal kötõdik a kerülethez. Illés
László maga is röplabdázó volt. A
TFSE, a ZTE és a Malév SC színe-
iben játszott a NB I-ben, sõt két al-

kalommal a válogatott mezét is
magára ölthette. A zalaiakkal egy
alkalommal ötödik helyen végzett
a bajnokságban, játékosként
részt vett az 1977-es junior Euró-
pa-bajnokságon, ahol a magyar
csapattal a kilencedik lett. Edzõ-
ként irányította a Dorog NB I-es,
az Újbuda NB II-es gárdáját is. Ez
utóbbit az NB I-be vezette. Hat évig
irányította a magyar férfi ifjúsági
és juniorválogatottat. Tanítványai
között volt többek között az egyet-
len magyar BEK-gyõztes röplab-
dázó, Nagy Péter is. Tagja a Buda-
pesti Röplabda Szövetség edzõbi-
zottságának, és õ volt két évig a
szövetség Sport XXI utánpótlás
nevelési program budapesti és
Pest megyei szakreferense.

– A RUNKIL SE-ben minden-
kit megtanítunk röplabdázni. A
legfiatalabb játékosunk alig múlt
nyolc esztendõs, a legidõsebb
pedig már 20 éves is elmúlt. Hét
csapatunk szerepel a Budapest-
bajnokságban, a gyermek fiúcsa-

patunk pedig az országos baj-
nokságban is játszik. Õk tavaly,
egy korosztállyal lejjebb a ran-
gos negyedik helyen végeztek.
Több tehetséges játékos bonto-
gatja nálunk a szárnyait, többek
között Batári Csaba és Bán Vik-
tor, akik 14 évesen a 19 évesek
országos strandröplabda-baj-
nokságán az 5. helyen végeztek,
vagy említhetném még a két 13
éves tehetségünket, Hartyáni
Gergõt és Csegezi Dénest, akik a
gyermekválogatott keretnek is a
tagjai, és már a felnõttcsap-
atunkban is bemutatkoztak.
Nemrégiben nagy megtisztelte-
tés ért bennünket, hisz a Nagy
Sportágválasztón mi képvisel-
hettük a röplabdasportot.

Aki kedvet kapott a röplabdá-
záshoz, az a www.runkil.hu
weboldalon, illetve személyesen
a Mogyoródi úti csarnokban is
sok más egyebet megtudhat er-
rõl a sportágról.

R. T.

Röplabdabázis alakult Zuglóban
Szegedi Döme, a BVSC-Fighter karatésa a Malajziában megrende-
zett kadet-, junior- és U21-es világbajnokságon a junior fiúk mezõ-
nyében a súlycsoportjában aranyérmet szerzett. A sportág történeté-
ben eddig még csak egyszer volt példa arra, hogy egy magyar sporto-
ló világbajnok legyen: pontosan tizenegy éve S. Kovács Ádámnak az
athéni korosztályos világbajnokságon sikerült ez a bravúr. Döme te-
hát ezzel a gyõzelmével sporttörténelmet írt. A tizenhét éves fiatalem-
bernek öt ellenfelét kellett legyõznie (az elsõ fordulóban erõnyerõ
volt) ahhoz, hogy a dobogó legfelsõ fokára állhasson. Az elsõ körben
egy jó nevû hollandot vert meg, majd egy dél-afrikai fiú következett,
aki majdnem megtréfálta, hisz csak két másodperccel volt már hátra
a meccsükbõl, amikor Dömének sikerült az egyenlítõ találatot bevin-
nie. A hosszabbításban azonban már magabiztosan hozta a mérkõ-
zést. Ezt követõen egy erõs spanyol, az elõdöntõben pedig az idei kon-
tinensbajnok olasz versenyzõ következett. Döme azonban rendíthe-
tetlenül menetelt elõre, és a fináléban a másik ágról bejutó lett ver-
senyzõnek sem volt ellenszere ellene. Sajó Zoltán tanítványának nem
ez volt az elsõ sikere. Tavaly ugyanis a törökországi Izmírben megren-
dezett kadet Európa-bajnokságon már megérezhette a gyõzelem ízét.
Idén azonban nem úgy sikerült a számára az Eb, ahogy azt remélte, a
megszerzett 5. hely nagyon elkeserítette, de szerencsére ez a kudarc
nem hátráltatta a világbajnoki felkészülését.

– Ez a mezõny rendkívül kiegyensúlyozott – mesélte az ifjú világ-
bajnok. – Mindenki képzett technikailag, a mérkõzések gyakorlati-
lag csak a taktikán múlnak. Így nagy szerepe van a gyõzelmemben az
edzõmnek is, aki végig ott ült mögöttem, és a fontos pillanatokban
mindig jó tanácsokat adott.

A versenykaratét
nem szabad összeke-
verni a különbözõ stí-
lusirányzatokkal. A
sportágnak ugyanis
van egy nemzetközi
szövetsége (WKF),
mely meghatározta a
karatesport verseny-
rendszerét és szabá-
lyait. Erre azért volt
szükség, hogy a karate
minél hamarabb olim-
piai sportág lehessen,
melyre leghamarabb
2016-ban Rió de Jane-
iróban lehet esélye. 

riersch

Világbajnok 
a BVSC-Zuglóból

Berki Krisztián
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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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Október 20-án a Bethesda Gye-
rekkórházban Szûcs Lajos or-
szággyûlési képviselõ, a Pest Me-
gyei Közgyûlés és a Magyar Te-
nisz Szövetség elnöke, illetve Vi-
rág Krisztina, a zuglói Nõszirom
Kulturális Közéleti és Sport
Egyesület és a Mentor Kulturális
Közéleti és Sport Egyesület ne-
vében közel 590 000 Ft-ot adott
át dr. Velkey Györgynek, a kór-
ház fõigazgatójának. 

– Ezt a pénzt a júniusi és a
szeptemberi jótékonysági te-
nisztornán gyûjtöttük össze –
mondta Virág Krisztina. – Ennek
a rendezvényünknek 2004 óta
mindig a MiniGarros Tenisz-
centrum a színhelye. Három éve
már a játékosok kérésére évente
két jótékonysági tenisztornát is
rendezünk. Az egyikre hagyomá-
nyosan június elsõ szombatján
kerül sor, a másikra pedig nyár
végén vagy õsz elején. Az idei tor-
náinkat olyan jeles személyisé-
gek is megtisztelték, mint Kulka
János színmûvész, Mészöly Gé-
za egykori válogatott labdarúgó,
fociedzõ, Harsányi Levente rádi-

ós és televíziós mûsorvezetõ vagy
éppen a Nõszirom egyesület
egyik legaktívabb tagja, Csisztu
Zsuzsanna sportriporter.

Az idei esztendõben nem csak
a tenisz szerelmesei, hanem egy
másik sportág rajongói is gyûj-
tést rendeztek a zuglói gyerek-
kórház javára. Az Egressy
Fitness Centrum néhány hete
egy jótékonysági focitornát szer-
vezett, és a torna olyan jól sike-
rült, hogy 2012-ben valószínûleg
ebbõl is kettõt rendeznek majd
évente.

– Nagyon örülünk minden
adománynak – mondta dr.
Velkey György –, mert munkánk
során sok olyan dologgal szem-
besülünk, mely meghaladja a
költségvetési keretünket. Jobb
eszközökkel a gyógyítás is haté-
konyabb lehet. Most az egyszer
használatos eszközök beszerzé-
se a legfontosabb feladat, így en-
nek az összegnek nagy részét va-
lószínûleg ilyen ezekre költjük
majd.

A Bethesda fõigazgatója el-
mondta, hogy még Rátonyi Gá-

bor polgármestersége idején
erõsödött meg a kapcsolatuk a
kerülettel. Akkoriban parkolót
épített nekik az önkormányzat,
de a jelenlegi kerületvezetés sem
feledkezett meg róluk, amit jól
bizonyít, hogy nemrégiben a cse-
csemõosztály felújítására kap-
tak támogatást az önkormány-
zattól.

– Volt egy másik sikeres kez-
deményezésünk is 2005-ben –
tette hozzá Virág Krisztina. – A
MiniGarros Teniszcentrumban
rendeztünk egy jótékonysági láb-
teniszversenyt, amelynek Orbán
Viktor miniszterelnök volt a fõ-
védnöke és díszvendége. Öröm-
mel jelenthetem be, hogy 2012-
ben ennek a kezdeményezésnek
is lesz folytatása, Mészöly Géza
ugyanis a legutóbbi tenisztornán
kezdeményezte a lábtengót. A ki-
váló futballista április 22-ére
már le is foglalta a pályát, így
nagy valószínûséggel jövõre még
több eseményen még több pénzt
tudunk majd jótékonysági célok-
ra összegyûjteni.

Riersch Tamás

Civil támogatás a Bethesdának
A zuglói Városligeti Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvû Általá-
nos Iskola 1992-ben úttörõszere-
pet vállalt azzal, hogy az ország
iskolái közül elsõként kezdte ma-
gyar és angol nyelven oktatni a di-
ákokat. (A két tannyelvû képzés
bölcsõje is Zuglóban volt, hisz leg-
elõször a zuglói Hajósban kezd-
ték a magyar–németet tanítani a
diákokat.) A Hermina úti iskola
azóta is vezetõ szerepet vállal a
két tannyelvû oktatásban. Az in-
tézmény mindenkori igazgatója
tagja a Két tannyelvû Iskolákért
Egyesületnek, és az intézmény
minden évben helyet ad a képzés
országos szakmai konferenciájá-
nak is. Az idei rendezvényt októ-
ber 24-én tartották, ezen közel
százötven intézményvezetõ és pe-
dagógus vett részt. A szakmai
konferencia azonban idén nem

csak a két tannyelvû képzés mód-
szertanáról szólt, hanem ennek
az oktatási formának a jövõjérõl
is. A készülõ köznevelési törvény-
tervezetben ugyanis nem esik szó
a két tanítási nyelvû általános is-
kolákról, mindössze annyi szere-
pel, hogy a nyelvi elõkészítõk és a
két nyelven oktató középiskolák
a jövõben a mostaninál szigorúbb
feltételek között használhatják
majd ezt a módszert. 

– Az eddigi konferenciákon
mindig egy-egy tantárgyra kon-
centráltunk – tudtuk meg Vizi
Andreától, a házigazda iskola
igazgatójától –, most azonban
minden idegen nyelven oktatott
tantárgyból ízelítõt nyújtottunk
a vendégeinknek, mellyel bizo-
nyítani kívántuk, hogy igenis le-
het angol nyelven is eredménye-
sen oktatni a gyerekeket. A két
tanítási nyelvû iskolák nagyon
népszerûek a szülõk és a diákok
körében – mondta Horváth Gá-
bor, a Kétnyelvû Iskolákért
Egyesület elnöke. – Már ezért is
kár volna megszüntetni ezt a
képzési formát. Ám ennél is fon-
tosabb érvünk, hogy az eredmé-
nyeink is a képzés hatékonysá-
gát igazolják. 

A városligetiben például nem-
csak a mérési eredmények, ha-

nem a nyolcadikban nyelvvizs-
gát tevõ diákok magas száma is
azt bizonyítja, hogy van értelme
a kétnyelvû oktatásnak. Az egye-
sület a törvényi szabályozás ér-
dekében Pokorni Zoltánhoz, az
Országgyûlés Oktatási Bizottsá-
gának elnökéhez fordult, aki ígé-
retet tett rá, hogy foglalkozni fog
a két tannyelvû általános iskolák
helyzetével.

R. T.

A két tanítási
nyelvû oktatásért

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

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

HIGH CARE CENTER
több, mint szépség

highcare14ker@upcmail.hu

Üdülési
csekket
elfogadunk!

ÕSZI AKCIÓK a High-care-ben!

ZUGLÓ-kártya
elfogadóhely!

– Villanófényes (SPL) kezelések (tartós szõr-
telenítés, pigment halványítás, stb.)

RENDKÍVÜLI AKCIÓVAL!
– 3D TARTÓS MÛSZEMPILLA a legjobb minõ-

ségben már a High-care-ben is!
– Hatásos RÁNCTALANÍTÁS, bõrmegújítás a

legkorszerûbb összetételû gyümölcssavval!
– KÚRÁK KEDVEZMÉNNYEL!

Érdeklõdjön
szalonunkban!
A High-care kezelések bizonyítottan

eredményes minõsítéssel rendelkeznek!

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

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

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

árusítása
• Éjszakai telefonügyelet

KIPUFOGÓ KLINIKA

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

Tel.: (1) 383-8055,383-0697
http://www.kipufogó.hu

Gyorsszolgálat napi 24 órában,
hétvégén is, GARANCIÁVAL!

– Klímatelepítés, karbantartás
– Villanyszerelés, hibaelhárítás
– Víz-, fûtésszerelés
– Duguláselhárítás
– Szennyvízátemelõ-javítás

Officium ’97 Kft.
H–P: 8.00–16.00. 06 (1) 433-0580
Munkaidõn túl: 06 (30) 640-1131

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


