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1956. október 23-án napsütéses õszi nap-
ra virradt a fõváros. A munkába igyekvõk
már tudtak a lengyelországi események-
rõl. Arról is hallottak, hogy itthon mozgo-
lódnak az egyetemisták és fõiskolások, az
írók pedig egy változásokat követelõ kiált-
ványt fogalmaztak meg. Az utca emberé-
nek mégis úgy tûnt, ez is csak egy átlagos
keddi nap lesz. Arra talán még a legmeré-
szebbek sem gondoltak, hogy aznap még
valami nagyon nagy dolog történik Ma-
gyarországon. A nép egyetlen éjszaka alatt
megdönti az önkényuralmi rendszert, s
annak romjain – 1848 óta nem látott nem-
zeti összefogással – napok alatt egy remé-
nyekkel teli országot teremt, amely már
nem szovjet gyarmat, hanem a szabad em-
berek állama.

A forradalmat és szabadságharcot a
második szovjet intervenció nyomán le-
verték, annak követelései csak az 1989-
es rendszerváltás után valósulhattak
meg. A nyugati hatalmak nem sokat te-

hettek a rabláncot széttépõ magyarokért,
mert az 1945-ben kialakult status quo-t
békés úton nem lehetett megváltoztatni.

A véreskezû megtorlók a mártírhalált
halt forradalmárokat jeltelen sírokba te-
mették, emléküket meggyalázták. Róluk,
illetve a harcok hõseirõl és az áldozatok-
ról itthon még beszélni sem volt ajánla-
tos. A nyugati világ a magyarok hõsiessé-
gét nagyra értékelte, az ottani közvéle-
mény szerint ugyanis a Nobel-díjas író,
Albert Camus szavaival élve: „A legázolt
és bilincsbe vert Magyarország többet
tett a szabadságért és az igazságért,
mint bármely nép a világon az elmúlt 20
esztendõben.”

Zuglóban gyertyagyújtással, ko-
szorúzással, filmvetítésekkel és ünnepi
hangversennyel  emlékezünk 1956 hõ-
seire.

Folytatás a 8. oldalon
Pongrátz Gergelyrõl szóló írásunk

a 10. oldalon

Egy tisztalelkû
nép lázadása

Rendõrlakást adott
át a polgármester

A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. alig egy hónap
alatt öt önkormányzati tulajdonú bérla-
kást újíttatott fel, amelyeket a képviselõ-
testület döntésének megfelelõen a kerület-
ben dolgozó rendõröknek utaltak ki. A Va-
gyonkezelõ lehetõséget biztosított arra,
hogy bérlõk maguk válasszanak burkola-
tot, konyhabútort és kiegészítõket. A Nagy
Lajos király útján található 40 m2-es egy

szoba összkomfortos lakást dr. Papcsák
Ferenc polgármester adta át Nagy István
rendõr törzsõrmesternek, aki tíz éve a
Zuglói Rendõrkapitányság munkatársa. A
környék lakói a jövõben nagyobb bizton-
ságban érezhetik magukat, ugyanis ahol
rendõrök élnek, ott általában jelentõsen
csökken a bûncselekmények száma.

Tudósításunk a 3. oldalon

Királynõ Zuglóból
A zuglói Léh Adriennt választották a leg-
szebb lánynak a Siketek és Nagyothallók
Nemzetközi Szépségversenyén, amelyet
másfél hete rendeztek meg a hallássérül-
tek kerületi tanintézetében. A verseny
zsûrijének elnöke Papcsák Ferenc polgár-
mester volt. Esztáry Éva, a verseny szer-
vezõje lapunknak elmondta: ezzel a ren-
dezvénnyel is az volt a céljuk, hogy köze-
lebb hozzák egymáshoz a hallássérülte-
ket a többségi társadalomhoz. Hasonlóan
nyilatkozott a gyõztes Léh Adrienn is, aki
azért indult a versenyen, hogy felhívja a
társadalom figyelmét a siketek és nagyot-
hallók problémáira. Adrienn egy missziót
fog ellátni, minél több helyen fogja hirdet-
ni, hogy a õk ugyanolyan részesei a közös-
ségnek, mint az egészséges emberek, sõt
rejtett kincsei a társadalomnak. Esztáry
Éva céljai között szerepel, hogy egy nap-
köziotthon és egy foglalkoztató is létesül-
jön a kerületben a hallássérülteknek.

Folytatás a 11. oldalon

Stefánia
Szalon
Telt ház fogadta október 7-én dr. Papcsák
Ferenc polgármestert, Záborsz-ky Kál-
mánt, a Zuglói Filharmónia mûvészeti ve-
zetõjét és Bóbis Ildikó vívó világbajnokot,
akik a Szeretjük Zuglót Egyesület által
szervezett elsõ Stefánia Szalon vendégei
voltak. A rendezvény polgári miliõjét a
Stefánia Palota Bessenyei terme szolgál-
tatta, ahol a három közismert zuglói sze-
mélyiséggel Csisztu Zsuzsa beszélgetett.

Cikkünk a 7. oldalon

Nívódíjas
tanárnõ
A Munkácsy Mihály Általános Iskola, tûz-
zománc-oktatója, Németh Krisztina a Ma-
gyar Formatervezõk pályázatára beküldött
munkája, az „Idõ ékszer” a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium Oktatásért Felelõs Ál-
lamtitkárságának Különdíját, azaz szak-
mai Nívó-díjat kapott. A nyakék november
közepéig látható az Iparmûvészeti Múze-
umban. Németh Krisztina 2010-ben vég-
zett a Moholy Nagy Mûvészeti Egyetemen.

Írásunk a 12. oldalon

Dr. Réti László rendõr alezredes, kapitányságvezetõ, Mazsu Gergely, a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. vezérigazgatója és dr. Papcsák Ferenc polgármester
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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

Október 27-i fogadóórájára
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola
Egressy út 69.

Október 27. 17.00–19.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

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.

November 2. 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

Október 24. 
14.00–17.00 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.

November 2.
17–19 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. November 8. 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

November 2. 17.00–19.00 óra között.
Bejelentkezés hétköznaponként

9.00– 16.00 óra között: 273-1789. 
E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk
Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hiva-
tal. Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.:06 (20) 394-
7343 .
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal
II. em. 220. Elõzetes egyeztetés alapján. Tel.: 06 (20)
475-1384
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5-7.
november 18. 17.00–19.00 óra között, elõzetes beje-
lentkezés alapján. Tel.: +36 (20) 944-7069 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosvalfa park 1–3., 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.,
október 13. 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 október 24-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester október 27-i fo-
gadóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszámon.

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.
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A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. a
közelmúltban öt önkormány-
zati tulajdonú lakást újított fel,
amelyeket a képviselõ-testü-
let határozatának megfele-
lõen a kerületben dolgozó
rendõrök vehetnek bérbe. A
negyedik beköltözésre kész
szolgálati lakást Nagy István
rendõr törzsõrmesternek dr.
Papcsák Ferenc polgármester
adta át.

Még az elõzõ képviselõ-testü-
let döntött arról, hogy öt, a kerü-
letben dolgozó, lakhatási gon-
dokkal küzdõ rendõr részére
egy-egy önkormányzati tulajdo-
nú bérlakást utal ki, ám aminek
a lakhatóvá tételérõl az illetéke-
sek megfeledkeztek. Augusztus-
ban a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.
vezetése lépett az ügyben, és alig
egy hónap alatt valamennyi la-
kást felújíttatta. Az október 12-
én átadott 40 m2-es szoba-kony-
hás, komfortnélküli, elképzelhe-
tetlenül lepusztult lakás felújítá-
sa augusztus végén kezdõdött
meg. A munka során többek kö-

zött kicserélték az összes nyílás-
zárót, vécét, zuhanyzót alakítot-
tak ki, új kéménnyel és
cirkófûtéssel, illetve konyhabú-
torral látták el a lakást. A felújí-
tás mintegy hárommillió forint-
ba került.

– A polgármesteri választási
programomban kiemelt helyen
szerepelt Zugló közbiztonságá-
nak javítása. Ennek egyik fontos
tényezõje, hogy minél több, a ke-
rületben dolgozó rendõr lakjon
a városrészben. Közismert
ugyanis, hogy ahol rendõrök él-
nek, ott jelentõsen csökken a
bûncselekmények száma –
mondta el lapunknak a lakását-
adást követõen dr. Papcsák Fe-
renc. 

A polgármester elképzelései
szerint az öt bérlemény átadása
csak elsõ lépése a zuglói „rendõr-
lakás” programnak. Dr. Papcsák
Ferenc ugyanis szeretné elérni,
hogy a fõváros a Sárrét parkban
lévõ két épületének tulajdonjogát
adja át Zuglónak. Az ügyben már
egyeztetett Tarlós István fõpol-
gármesterrel és a Belügyminisz-
térium illetékeseivel is. Amennyi-
ben a kerület a fõvárostól meg-
kapja az ingatlanokat, azokban

az önkormányzat közel száz, a
kor színvonalának megfelelõ
szolgálati lakást alakít ki.

Mazsu Gergely, a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. vezérigazgatója
kérdésünkre válaszolva kiemel-
te: a képviselõ-testület döntése
alapján felújított öt lakás vala-
mennyi bérlõjének lehetõséget
biztosítottak arra, hogy maguk
válasszák ki a burkolatot, a
konyhabútort és a kiegészítõket,
hogy a bérlemények még ottho-
nosabbak legyenek. A vezérigaz-
gató nagyon fontosnak tarja,
hogy minél több Zuglóban szol-
gáló rendõr kapjon önkormány-
zati tulajdonú bérlakást, ugyan-
is véleménye szerint a lakókö-
zösség számára is elõnyös, ha a
házukban vagy a szomszédsá-
gukban a közbiztonságban dol-
gozó személy lakik, arról nem is
beszélve, hogy egy rendõr várha-
tóan rendesen fogja fizetni a bér-
leti díjat.

– Nagyon örülök, hogy a Zug-
lóban szolgáló rendõrök lakha-
tási ügyét az önkormányzat szív-
ügyének tekinti. Az öt bérlakás
is azt bizonyítja, a városrész ve-
zetése értékeli rendõreink erõfe-
szítéseit – jelentette ki dr. Réti

László rendõr alezredes, kapi-
tányságvezetõ. Hozzátette: Nagy
István rendõr törzsõrmestert
még az elõzõ rendõrkapitány je-
lölte ki bérlõnek. A döntéssel
egyetért, ugyanis szakmailag jól
felkészült, feladatait pontosan,
nagy odaadással ellátó fiatalem-
ber. A szolgálati lakás progra-
mot jónak tartja, mert aki lakást
kap, az jobban meggondolja,
hogy másik kerületbe menjen át
dolgozni, így nagyobb helyisme-
rettel rendelkezõ rendõrei lesz-
nek Zuglónak, ami nagy elõny a
napi munka során. 

Nagy István rendõr törzsõr-
mester (képünkön) nagyon örül
a lakásnak, mint elmondta, már
annak a gondolata is jó érzéssel
tölti el, hogy a jövõben nem al-
bérletben kell laknia egy másik
kerületben. Arra nem is számí-
tott, hogy a burkolatot és a kony-
habútort is maga választhatja ki.
Mint mondta, 2001-ben szerelt
fel rendõrnek, azóta mindig Zug-
lóban szolgált. Jelenleg az Örs
vezér tér, a Nagy Lajos király út-
ja és a Fogarasi út környékének
a körzeti megbízottja. 

Papp Dezsõ

Rendõrlakást adott át a polgármester

A Columbus utca egyirányúsítá-
sának és új parkolási rendszeré-
nek a kialakításáról tartott la-
kossági fórumot október 6-án a
Mozgásjavító Általános Iskolá-
ban Kovács Balázs alpolgármes-
ter, Herminamezõ egyéni önkor-
mányzati képviselõje. 

A Fõvárosi Önkormányzat For-
galomtechnikai Alosztálya még
2007-ben hagyta jóvá a Columbus
utca egyirányúsítási tervét, ami-
nek a kivitelezését a korábbi ön-
kormányzat elhalasztotta. Az új
képviselõ-testület áprilisban dön-
tött az Erzsébet királyné útja, Ró-
na utca, Thököly út, Mexikói út ál-

tal határolt terület korlátozott se-
bességû övezetté alakításáról,
amely keretében a Columbus utca
régóta várt egyirányúsítása is
megvalósul. Kovács Balázs alpol-
gármester már ekkor jelezte, a ki-
vitelezés során csak olyan megol-
dás kerülhet szóba, amit az ott
élõk is elfogadnak, ugyanis Zugló
új vezetésének alapelve, hogy min-
den fejlesztést megelõzõen kikéri
az érintettek véleményét. 

Kovács Balázs vitaindítójában
elmondta: a Columbus utca
egyirányúsítása része a Hermi-
namezõt 30-as övezetté alakító
projektnek. A Columbus utcát

követõen a többi érintett utca la-
kóival, illetve az egészségügyi in-
tézményekkel is lefolytatják az
egyeztetést. A kivitelezés, amely-
nek a forrása biztosított a 2011-
es költségvetésben, még az idén
elkezdõdik.

A jelenlévõk többsége Szalay
Gábor, a Budapesti Mérnöki Ka-
mara XIV. kerületi kapcsolattar-
tója, Columbus utcai lakos ja-
vaslatával értett egyet, amely sze-
rint a Colombus utcát a Korong
utcánál úgy kell kettéosztani,
hogy innen egyik irányba csak a
Thököly út, míg a másik irányba
csak az Erzsébet királyné útja fe-
lé lehessen haladni. A parkoló-
sávot pedig mindkét irányban a
menetirány szerinti jobb oldalon
célszerû kialakítani. Ezzel a
megoldással jelentõsen mérsék-
lõdne az M3-asról jövõ, vagy oda
irányuló átmenõ forgalom, meg-
szûnne az utcában a Millenniu-
mi földalatti végállomása miatti
P+R parkolás, illetve a Trófea ét-
terem vendégei is máshol tennék
le az autójukat. 

Voltak, akik úgy vélték: a par-
kolás egyik oldali megtiltásával a
Columbus utca Korong utca és
Thököly út közötti szakasza to-
vábbra is kétirányú maradhatna.

Varga Ágnes az engedélyezett
tervet készítõ Út-Teszt Mérnöki
és Szolgáltató Kft. munkatársa
is az egyirányúsítás mellett fog-
lalt állást. Kétirányú forgalom
esetén ugyanis a parkolás feltét-
elei nem felelnének meg a jogsza-
bályoknak és a hatóságok nem
engedélyeznék a változtatást.

Kovács Balázs az elhangzot-
takra reagálva jelezte: örül, hogy
az érintetteknek sikerült egysé-
ges álláspontot kialakítani a
Columbus utca egyirányúsításá-
val kapcsolatban. A lakossági fó-
rumon elhangzottaknak megfe-
lelõen kerül áttervezésre a ko-

rábban már engedélyezett pro-
jekt és azt fogja megvalósítani
Zugló önkormányzata. A város-
vezetés fizetõparkoló rendszer
bevezetését tervezi a kerületben
a P+R parkolás visszaszorításá-
ra. Természetesen akik Zugló-
ban laknak és a gépjármûadót is
ide fizetik, azok a kerületben a
jövõben is ingyen parkolhatnak.
Ahhoz azonban, hogy ezen a te-
rületen az Önkormányzat érde-
mi lépéseket tudjon tenni, elõbb
a Fõváros parkolási rendeletét
kell módosítani, amit kezdemé-
nyezni fognak.

P. D.

Eszmecsere a Columbus utca forgalmi rendjérõl
A Nagy Lajos király útja 126. alatti lakás a felújítás elõtt... ...és a felújítás után
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KER.INFO

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 vál-
tozhat.

Felhívás zuglói civil
szervezeteknek!
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete az 567/2011. (V. 27.) sz. határozatban döntött az új Integrált
Városfejlesztési Stratégia elkészítésérõl.

2011. szeptember–november folyamán készül az átfogó zuglói
helyzetfeltárás, illetve az új városfejlesztési stratégia. 

Zugló önkormányzata elsõ körben fel szeretné mérni, melyek azok
a helyi civil szervezetek, akik az eddig felhalmozott tapasztalatuk-
kal, jó gyakorlataikkal, meglévõ emberi erõforrásukkal tevõlegesen
is együtt kívánnak mûködni az önkormányzattal egy hosszú távú,
10–15 éves idõtávú városfejlesztési stratégia kialakításában.

Ehhez kérdõívet kitölteni a http://zuglo.hu honlapon tudnak az ér-
deklõdõk.

Kérjük, válaszolják meg a feltett kérdéseket legkésõbb 2011. októ-
ber 30-ig. 

Legyenek aktívak és együttmûködõk abban, hogy Zugló új, hosszú
távú fejlesztési stratégiája valóban releváns, testreszabott és innova-
tív legyen!

Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat
Telefon: 799-9081 és 383-8336

E-mail: gondozas@chello.hu

Szolgáltatásaink:
– szociális étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,

– nappali ellátás idõsek klubjai,
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás.

Zugló egész területén állunk rendelkezésére,
forduljon hozzánk bizalommal!

Zugló oktatásügyének egyik kiemelt területe a tehetségfejlesztés.
Kerületünk öt intézménye sikeresen pályázott az „Új Magyarország Fejlesztési Terv” keretében
megvalósuló TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0008 „Iskolai Tehetséggondozás” projektre. Az elnyert
támogatás összege: 19 146 225 Ft.
A Hogyan? Okosan! Tehetségvonat program konzorciumi projektvezetõje a Herman Ottó
Általános Iskola. A konzorcium tagjai: Kaffka Margit Általános Iskola, Kincskeresõ Óvoda, Szent
István Gimnázium és Zuglói Benedek Elek EGYMI. A projekt 2010. augusztus 1. és 2011. október
30. között valósul meg, célja a tehetségek felismerése, azonosítása és színvonalas fejlesztése.

Sajtóközlemény

Parkfenntartás

A kerület teljes területén meghatározott rend szerint történnek az
idõszakos parkfenntartási munkák. A kerületi kezelésû utcai
fasorok faápolási munkálatait a lakossági bejelentések alapján
végeztetjük. 

Közút- és járdafenntartás

Általános út- és járdajavítási munkák folynak a kerület teljes
területén a téli idõszak beálltáig

Burkolatbontás

Gázvezetékcsere folyik a Szabó Lõrinc utcában, a Törökõr
utcában és a Colombus utcában, a Thököly úton a Hungária körút és
a Mexikói út között és 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 utcában.

Illegálisan lerakott szemét szállítása

Zugló kerületi önkormányzati fenntartású közterületein az
idõjárástól függõen – a pénzügyi lehetõségek függvényében – folyik az
illegálisan lerakott szeméthalmok eltakarítása.

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Az eredetit nagyapáink is látták

Közokirat-hamisítás bûncselek-
ményének alapos gyanújával tett
feljelentést Dr. Papcsák Ferenc,
Zugló polgármestere, mert egy ön-
kormányzati kinevezési doku-
mentumon aláhamisították a ne-
vét – írta a Magyar Hírlap. Egy ta-
valy decemberi polgármesteri
rendelet alapján Dr. Papcsák Fe-
renc a polgármesteri hivatal vala-
mennyi köztisztviselõjének kine-
vezése tekintetében egyetértési jo-
got határozott meg. Így ezekben az
esetekben a helyi jegyzõ vagy a he-
lyettese csak a polgármester sze-
mélyes nyilatkozata vagy írásbeli
hozzájárulása alapján járhat el. 

A kérdéses ügyben egy köz-
tisztviselõ kinevezésérõl lett vol-

na szó. A feljelentés szerint az er-
rõl szóló dokumentumot aljegy-
zõ nem tisztázott útvonalon meg-
küldte a polgármesteri kabinet-
nek, hogy azt elõkészítsék a pol-
gármesternek. Ezeket az úgyne-
vezett „kiadmányozásra” szánt
iratokat a szakterületért felelõs
alpolgármesternek, illetve a jogi
kontroll ellátásáért felelõs jo-
gásznak a lap alján szignóval kell
ellátnia. Az aljegyzõi irodába
nem tisztázott útvonalon vissza-
került irat alapján – amelyen az
illetékes alpolgármester,
Ferdinandy István szignója sem
található – az aljegyzõ elrendelte
a köztisztviselõi foglalkoztatását
2011. augusztus 2-tõl.

A kinevezési okmányt a pol-
gármesternek augusztus 17-én
nyújtották be. Õ viszont jelezte,
hogy azzal nem ért egyet és nem
támogatta a köztisztviselõ kine-
vezését. Ezt követõen az aljegyzõ
bemutatta a kérdéses iratot,
amelyen mégis a polgármester
aláírásának tûnõ névírás látha-
tó, amelyet viszont nem ismer el
sajátjának. A köztisztviselõ jog-
viszonyát augusztus 17-én azon-
nali hatállyal felmondták. 

A kerületvezetõ független igaz-
ságügyi szakértõi véleményt
kért. Katona Ágnes okleveles
írásszakértõ szerint egyértelmû-
en nem Dr. Papcsák Ferenctõl
származik az aláírás. ZL

Közokirat-hamisítás Zuglóban?

Október elsején hatodik alka-
lommal rendezte meg a népsze-
rû veteránjármû találkozóját az
Adler S.C. és a Polgári Összefo-
gás Kerületünkért Alapítvány.
Ez egy igazi lokálpatrióta ren-
dezvény – mondta Bátki László
önkormányzati képviselõ, az

egyik szervezõ. A zuglói önkor-
mányzat, vagyonkezelõ és a ke-
rületõrség támogatta a találko-
zót, amelynek közönsége több-
sége zuglói volt. A rendezvényen
ünnepelte felszállásának száza-
dik évfordulóját a Kvasz András
által alkotott repülõgép, azaz an-

nak méretarányosan megépített,
mûködõ másolata. Révy László
restaurátor-pilótának Rozgonyi
Zoltán alpolgármester adott át
emlékserleget. Közönségszava-
zatok alapján a látogatók ked-
vence idén egy BMW Isetta mini-
autó lett. (r.t.)



A legutóbbi testületi ülésen felvetõdött
kérdésekrõl és az MSZP szerint legin-
kább megoldásra váró problémákról
mondta el véleményét lapunknak Pelyva
György, az ellenzéki párt képviselõje. A
politikus az elmaradt lakbérek beszedé-
sérõl elmondta: ezt a kérdést az elmúlt
idõszakban elhanyagolta a kerület veze-
tése, pedig a problémát csak szívós mun-
kával lehet megoldani. A politikus emlé-
keztetett, hogy korábban is százmilliós
kintlevõségei voltak az önkormányzat-
nak, amit nagy nehézségek árán lehetett
csak csökkenteni. „Ezzel a problémával
folyamatosan foglalkozni kell. Az elmara-
dások oka, hogy a bérlõk elõször a köz-
üzemi számlákat fizetik ki, hogy ne kap-
csolják ki náluk a szolgáltatást. Meg kell
velük egyezni a törlesztés részleteirõl,
ahol pedig reménytelennek tûnik az el-
maradás behajtása és már nem lehet az
önkormányzat szociális segítségére sem
számítani, ott meg kell fontolni lakók ala-
csonyabb besorolású lakásba való köl-
töztetését” – mondta Pelyva. A képviselõ
megerõsítette, hogy támogatták az új jegy-
zõ, Papp Csilla kinevezését. Ez egy bizal-
mi állás, tehát ha alkalmasnak találták a
feladatra és rendelkezik a megfelelõ kép-
zettséggel, akkor egyetértünk a kineve-
zéssel – mondta a politikus hozzátéve,
hogy ez még nem nem jelenti azt, hogy az
új jegyzõ be is válik. Ezért az MSZP átla-
gosnál hosszabb, hat hónapos próbaidõt
javasol. A politikus hangsúlyozta, hogy a
szükséges pénzügyi, gazdasági és jogi is-
meretek megszerzése érdekében külön
jegyzõképzésre lenne szükség. A költség-
vetési bizottság ellenzéki elnöke két olyan
területet jelölt meg, amelyben sürgõs vál-
tozásokra lenne szükség. Az egyik maga a
költségvetés, amelyet Pelyva György sze-
rint módosítani kell. „A büdzsé jelenleg
még egyensúlyban van, de a bevételek
nem teljesülnek, például a tervezett in-

gatlaneladásokat nem sikerült tetõ alá
hozni. Ezért csökkenteni kell a kiadáso-
kat. A kötvénykibocsájtást el kell felejte-
ni, egy esetleges újabb ilyen akció súlyos
helyzetbe hozhatja az önkormányzatot és
a jövõbeni költségvetést” – mondta a poli-
tikus. A másik probléma, hogy a pénz-
ügyi bizottságban sorra tekintjük át az
önkormányzati cégek mûködését és
számtalan hiányossággal találkozunk –
folytatta a képviselõ. „A Zuglói Vagyonke-
zelõ Rt.-nél óriási lemaradások vannak a
felújítások területén, úgy látjuk, nem fo-
lyik hatékony munka.” Pelyva György sze-
rint ugyanez jellemzõ a Zuglói Eszközke-
zelõ Rt.-re is, amelynek vagy újra meg kell
határozni a feladatait vagy meg kell szün-
tetni. Nem tudjuk, hogy az iskoláknak,
rendelõintézeteknek mi lesz a sorsa, de
ha a kormány tényleg átveszi azokat, ak-
kor az új helyzetre sürgõsen reagálni kell
– tette hozzá.

Baranya Róbert
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Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

Még a 2010 októberében tartott
önkormányzati választás elõtti
nyáron kezdett aláírásgyûjtésbe
a Bolgárkertész utcai térfigyelõ
kamerarendszer kialakítása ér-
dekében Mélykuti Melinda (ké-
peinken), aki azóta a zuglói
Fidesz-KDNP-frakció tagjaként,
a 12. választókörzet szószólója-
ként tevékenykedik a képviselõ-
testületben. Tavaly augusztus-
ban mintegy háromszáz állam-
polgári szignó jött össze a cél ér-
dekében. „A lakossági kezdemé-
nyezést komolyan véve akkor
ígéretet tettem: képviselõként
mindent megteszek annak érde-
kében, hogy a közbiztonság javí-
tására tett intézkedések priori-
tást élvezzenek a körzetemben.

Az említett biztonságtechnikai
beruházás most már biztosan
megvalósul, hiszen szeptemberi
ülésén a képviselõ-testület – a
rendõrségi statisztikákat is fi-
gyelembe véve – elfogadta azt az
elõterjesztést, amelynek értel-
mében tizenhárom térfigyelõ ka-
merát telepítenek az Õrs vezér
tér, a Bolgárkertész utca, a Kere-
pesi út, a Bánki Donát utca és a
Padlizsán utca térségébe” – tud-
tuk meg Mélykuti Melindától.
Rögtön hozzátette: bár az eszkö-
zök természetesen nem váltják
ki a rendõri jelenlétet az utcán,
mégis jelentõs mértékben visz-
szaszorítják majd a bûncselek-
ményeket, illetve a betörések
számát. A választókerületében

lakó képviselõ személyes tapasz-
talatok alapján is képet kapott a
közbiztonság állapotáról. A Zug-
lói Lapoknak beszámolt arról,
hogy tudomása szerint az elmúlt
idõszakban több nyakláncleté-
põt is sikerült elkapni a környé-
ken. „Egy alkalommal az egyik
szomszédom követte a rablót,
majd kérte a rendõrök segítsé-
gét. A bûnelkövetõt elfogták” –
mondta.Mélykuti Melinda –
munkájáról beszámolva – be-
szélt arról is, hogy fontos számá-
ra a környezettudatosság, a ter-
mészet szeretetére való nevelés.
„Sikerült meghívnom a Jane
Goodall Intézet kongói nagykö-
vetét, aki a Kaffka Margit Általá-
nos Iskolába elsõk között látoga-
tott el ez év májusában és immá-
ron az intézet és az iskola között
éves együttmûködés keretén be-
lül állandó környezetvédelmi
program zajlik. Azon dolgozom,
hogy a programba minél több
oktatási intézmény bekapcso-
lódjon. Az intézet zuglói képvise-
lõjével a héten beszéljük meg a
jövõbeni programtervet” –
mondta a képviselõ.Mélykuti
Melinda szerint választókerüle-
tébõl is egyre többen szeretné-
nek csatlakozni az idén tavasz-
szal indult Virágzó Zugló Prog-
ramhoz, amelynek nem pusztán
az esztétikai eredménye látszik
már, hanem kiderült, jelentõs
közösségépítõ szerepe van. És
nem utolsó sorban: jó példa az
egyéni felelõsségvállalásra is. A

képviselõ rámutatott, hogy a
programot Megyeri Szabolcs
kertészmérnök nagy odaadással
és szakmaisággal vezényelte vé-
gig. „Legutóbb a kisfiammal kö-
zösen vettünk részt egy ülteté-
sen, és megfigyeltem, ahogy az
arra sétálókra is átragadt a lel-
kesedésünk. Az ilyen apró tettek
másokat is inspirálhatnak ” – fo-
galmazott. Az elõtte álló kihívá-
sokról szólva elmondta, több la-
kos is segítségért fordult hozzá

olyan, a szociális területet érintõ
ügyekben, mint a segélyezés, a
közgyógyellátási igazolvány ki-
váltása, különbözõ megélhetési
gondok, lakásigénylés vagy köz-
üzemi és bérleti díj-hátralékok.
Mások egyes utcák egyirányú-
sítását, vagy fekvõrendõrök ki-
helyezését kérik. A parkolási ne-
hézségek megoldása szintén ko-
moly feladatot jelent, mellyel az
önkormányzatnak foglalkozna
kell. Kacsóh Dániel

Lakossági kérésre telepített köztéri kamerák

Az ellenzék hangja
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Ha anno valakinek meghibáso-
dott egy háztartási gépe, három
úton indulhatott el. Ha értett
hozzá, megjavította saját maga,
vagy keresett egy maszekot, vagy
hívta a Gelkát. A cégnek kerüle-
tünkben is volt felvevõhelye, így
talán nem lesz érdektelen felele-
veníteni a vállalat történetét. A
hajdani pletyka szerint amúgy az
itt dolgozók olykor azt is megtet-
ték, hogy olyan alkatrészeket
utaltak cserére, amelyeknek va-
lójában nem volt semmi baja.

A Gépipari Elektromos Kar-
bantartó Vállalat, azaz a Gelka
1960-ban alakult a kormány
Gazdasági Bizottságának 1960-
ban hozott határozata nyomán.
A cég szülõanyja az akkori Kohó-
és Gépipari Minisztérium volt.
Az újonnan létrejött firma fel-
adatát abban jelölték meg, hogy
vegye át a jogelõd Rádió Vétel-
technikai Vállalat, valamint az
addig országosan szétszórtan
mûködõ gyári márkaszervizek
helyett az elektromos tartós köz-
szükségleti cikkek garanciális,
illetve azon túli javítását.

A Gelka fénykorában a feladat-
körébe tartozó javító szolgáltatá-
sok kétharmadát látta el, míg a
fennmaradó szegmenst néhány
más profilú szövetkezet és ipart
váltott maszek fedte le. Életre hí-
vását követõen a vállalat lendü-
letesen fejlõdött: míg a hatvanas
években háromezer embert al-
kalmazott, addig a következõ év-
tizedben ez felszaladt hatezerre,
a nyolcvanas évek elején pedig
már közel tízezren dolgoztak ott.

Fiókjai az ország minden na-
gyobb településén megtalálható-
ak voltak, de jutott belõlük a ki-
sebb városokba is: 1985-ben
például 374 egysége mûködött.
A szolgáltatást kezdeteitõl szá-
mos anomália kísérte. Sok sze-
relõ zsebre dolgozott, azaz papír
nélkül olcsóbban megcsinálta a
rossz berendezést, mintha
ugyanezt hivatalosan tette volna.
A szakemberek ezt úgy érték el,
hogy fizetésükbõl – ismerõsök
segítségével – megvették a hiány-
cikknek számító alkatrészeket,
s ezeket némi felár ellenében épí-
tették be. (E szakik már akkor
ismerhették és alkalmazták a
nagy szovjet testvér egyik mon-
dását, miszerint: „inkább száz
barátod legyen, mint rubeled”).
A másik trükkjük az volt, hogy
olyan alkatrészeket is kicserél-
tek, amelyeknek valójában nem
volt semmi bajuk. Természete-
sen a kellõ körítéssel elõadott
történetek és a szakértelem
hangsúlyozása is mind árnövelõ
tényezõnek bizonyult. Ha pedig
valamely jelentõsebb meccs elõtt

döglött be a televízió vagy a rá-
dió, a mesterek az érintettektõl
annyit kérhettek el javítás cí-
mén, amennyit nem szégyelltek.

A szerelõk szakmai tudása ál-
talában magas színvonalú volt,
lépést tartottak a technika fejlõ-
désével. Igaz, hátrányként jelent-
kezett, hogy a javítóbázisok meg-
felelõ mûszerezettségére soha
nem jutott elegendõ forrás.

A „rendszerváltás” elõtt hét
esztendõvel, 1982-ben a Gelka
szervizeinek többsége hetvenöt,
tanácsi felügyelet alatt álló kis-
vállalattá alakult, míg kisebb ré-
szük továbbra is az anyaüzem
keretén belül mûködött.

A vállalat összlétszáma 1987-
re háromezer fõre, fiókjainak
száma negyvenhétre apadt. Ek-
kor már döntõ részben alkatré-
szeket árult, s bevételének csak
negyede származott a szerelés-
bõl. A Gelka kudarcát többek
közt nehézkességének és túlzott
bürokráciájának, no és az egyre
szaporodó maszekoknak kö-
szönhette.

A céget a kilencvenes évek ele-
jén kívánták elõször privatizál-
ni, de e kísérlet kudarcba ful-
ladt. Ezt követõen a részlegeket
leányvállalatokká, majd egysze-
mélyes kft.-kké alakították. Mi-
vel adósságállománya 1993 ele-
jére már meghaladta a cég vagyo-
nát, az év nyarán az Állami Va-
gyonügynökség annak felszámo-
lása mellett döntött. A fiókokat a
dolgozókból alakult társaságok
vették meg.

Lázin Miklós András

Zuglói történetek Zuglói
városrészek Istvánmezõ

Egy része átnyúlik a VII. És a VIII.
Kerületbe. Névadója József ná-
dor István nevû fia volt, (1817 -
1867), aki hazánkban utolsó-
ként töltötte be ezt a tisztséget.
Határai tágak: a Hermina út az
Ajtósi Dürer sortól - Thököly út -
Hungária körút - Kerepesi út -
Baross tér (Keleti pályaudvar) -
Thököly út - Dózsa György út
majd újra az Ajtósi Dürer sor a
Hermina útig. Területe a XIX.

század végén még javarészt be-
építetlen volt. Déli szegletében
1884-ben adták át a Keleti-pá-
lyaudvart, míg tõle Északra Bu-
dapest legnagyobb sportkomp-
lexuma épült ki az 1940-es évek-
tõl. A városrész közlekedésének
jelentõs lökést adott a kelet-nyu-
gati metróvonal és a régi autó-
busz-pályaudvar. A régi elõkelõk
villáiban ma javarészt nagykö-
vetségek mûködnek. lma

A Tisza István Baráti Társaság
és a zuglói Fidelitas

meghív minden kedves érdeklõdõt
a gróf Tisza István miniszterelnök 

tiszteletére rendezett hagyományos megemlékezésére,
melynek keretében

Tisza István Emlékév lezárása alkalmából 
bemutatásra kerül gróf Tisza István bronz szobra

Helyszín: 1145 Budapest Hermina út 45.
Idõpont: 2011. október 31. (hétfõ) 16.00
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Telt ház fogadta október 7-én dr.
Papcsák Ferenc polgármestert,
Záborszky Kálmánt, a Zuglói Filharmó-
nia mûvészeti vezetõjét és Bóbis Ildikó
vívó világbajnokot, akik a Szeretjük
Zuglót Egyesület kezdeményezésére
hagyományteremtõ célzattal megren-
dezett elsõ Stefánia Szalon vendégei
voltak. A polgári gondolatok jegyében
életre hívott rendezvényhez a polgári
miliõt a Stefánia Palota Bessenyei ter-
me szolgáltatta, ahol a három közis-
mert Zuglói személyiség az életérõl és
közéleti kérdésekrõl beszélgetett
Csisztu Zsuzsával. Az est résztvevõit
Gyöngyösi Ivett csodálatos zongorajá-
téka kápráztatta el.

Az elsõ Szalonon megjelenteket Rátonyi
Gábor, Zugló korábbi polgármestere, a
Szeretjük Zuglót Egyesület elnöke kö-
szöntötte, aki kiemelte, hogy a Stefánia
Szalon havi rendszerességgel várja ven-
dégeit, ahol a kerület egy-egy közismert
politikusával, mûvészével és sportolójá-
val találkozhatnak a rendezvényre elláto-
gatók. 

A beszélgetés során Bóbis Ildikóról ki-
derült, hogy zongorázni járt, ami megala-
pozta máig tartó komolyzene szeretetét.
Nagyon jó tanuló, de rendkívül eleven gye-
rek volt. Fölös energiái levezetésre vitte el
édesapja, a birkózó olimpiai bajnok
Bóbis Gyula 1957 októberében egy vívó-
terembe. A vívással való találkozása „sze-
relem volt az elsõ látásra.” A világbajnok
vívó napjaink problémáiról szólva úgy vél-
te, jelenleg hazánkban nincs szisztemati-
kus tehetséggondozás, hiányoznak azok

az egyéniségek, akik mintául szolgálhat-
nak az ifjúságnak.

Az érdeklõdõk Záborszky Kálmántól
megtudhatták, hogy polgári családban
nõtt fel. Játszott az édesapja által 1954-
ben alapított I. István Gimnázium szimfo-
nikus zenekarban. Elsõ hangszere a csel-
ló volt. Gyermekként erdész szeretett vol-
na lenni. Miután azonban az egyik nagy-
bátyja felvilágosította, hogy az erdésznek
megközelítõleg sem olyan romantikus a
munkája, mint azt õ képzelte, a zenei pá-
lya mellett döntött. Fiatal korában szíve-
sen futballozott. Szerinte a tévúton járó
oktatási rendszernek és a médiának egy-
aránt jelentõs szerepe van abban, hogy
Magyarországon ma értékrendi válság
van.  Ma a médiumok közönségigényeket
elégítenek ki és nem közvetítenek értéket,
így megfosztják az embereket a választás
lehetõségétõl.   

Dr. Papcsák Ferenc magáról szólva el-
mondta: egy Borzsova nevû apró szabol-
csi településen töltötte a gyermekéveit,

ahová ötéves korában vezették be a vil-
lanyt. Az édesapja a helyi téeszben kovács
volt. Emellett a szülei állattartással foglal-
koztak, ami komoly odafigyelést és pon-
tosságot igényelt a családtól. Már gyer-
mekként is állandóan úton volt, ugyanis õ
volt a legkisebb gyerek, neki kellet a föl-
deken dolgozó apjának és testvéreinek az
ételt kivinni, este a tejet az átvevõ helyre
beszállítani és minden egyéb dolgot elin-
tézni. Vegyipari szakmunkásnak tanult.
Budapesten munka mellett érettségizett
le, majd elvégezte a jogi egyetemet. Ifjú
emberként foglalkozott a színészi pálya
gondolatával. Beiratkozott egy esti szí-
nészképzõbe, néhány filmben statisztált
is, azonban ahogy fogalmazott: végül a ra-
cionális énje gyõzött az álomvilággal
szemben.  Fiatal korában igazolt labdarú-

gó volt, ma is játszik a parlament csapatá-
ban. Dr. Papcsák Ferenc beszélgetõpart-
nereivel ellentétben nem látta annyira
drámainak a közállapotokat, õ úgy vélte,
az ifjúságban ma is megvan az ambíció,
csak követendõ példákra és olyan szemé-
lyekre van szükség, akik felismerik a te-
hetséget. Példaképeket Zuglóban is szép
számmal lehet találni, a helyi média fel-
adata, hogy ezen személyiségeket megis-
merjék az emberek. 

A rendezvényen dr. Papcsák Ferenc át-
adta Rácz József kertészmérnöknek azt
az oklevelet, amely azt bizonyítja, hogy a
IV. Zuglói káposzta és borfesztiválon elsõ
alkalommal odaítélt Zugló Bora címet
2011-ben az Egri Korona Borház Egri
Selection Cuvée bora nyert el.

(Papp)

Megnyílt a Stefánia Szalon

Az elmúlt heti számban szüreti étlapunk-
ról ajánlottunk egy receptet, de állandó
étlapunkon is szerepel egy olyan étel,
amely szorosan kapcsolódik a szõlõhöz
és a borhoz. A dijoni mustár az egyik leg-
kedveltebb francia mustárfajta, a nevét
adó városból, Dijon-ból származik. Sima,
világossárga, jellegzetes ízû, a fûszereken
kívül fehérbor és must vagy savanyú must
(éretlen szõlõ leve) felhasználásával ké-
szítik. 

Ezzel a különleges mustárral készül az
alábbi étel is:

Hozzávalók 4 személyre:
– 60 dkg pulykamell filé
– annyi olaj, amennyi ellepi a húst páco-

lás alatt (használjunk minél kisebb
edényt)

– ízlés szerint: Erõs Pista, pác-só, bors,
méz

– 15-20 szelet bacon szalonna
A mártáshoz:
– 1 közepes fej vöröshagyma
– 5 dkg vaj
– 2 ek. dijoni mustár
– 2 dl tejszín
– 2 dl húsleves alaplé
– étkezési keményítõ a habaráshoz
A burgonyakroketthez:
– ½ kg burgonya
– 2 tojássárgája
– 25 dkg liszt
– ízlés szerint só, bors, õrölt szerecsen-

dió
– liszt, tojás, zsemlemorzsa a paníro-

záshoz
– olaj a sütéshez
A pulykamell filét olajban bepácoljuk.

A páclébe borsot, pác-sót, Erõs Pistát,
mézet is tehetünk. Lefóliázzuk és 1 napig
állni hagyjuk.

Sütés elõtt a pulykamelleket 4-5 dkg-os
szeletekre vágva bacon szalonnába gön-
gyöljük, majd 4-5 darabot saslik nyársra
húzunk. Forró rost-lapon, vagy serpenyõ-
ben készre sütjük.

Amíg a húsok sülnek, elkészítjük a
dijoni mustármártást.

1 fej finomra vágott vöröshagymát va-
jon lepirítunk, majd hozzáadjuk a 2 evõ-
kanál dijoni mustárt, és együtt 1-2 percig
tovább pirítjuk. Felöntjük 2 dl tejszínnel
és 2 dl alaplével (ez lehet leveskockából
készített húsleves is), 2-3 percig forral-
juk. Ezután levesszük a tûzrõl és kemé-
nyítõvel behabarjuk.

Ez alatt a nyársak is elkészülnek, tá-
nyérra tálaljuk és nyakon öntjük a mus-
tármártással.

Köretnek burgonyakrokettet ajánlok
hozzá, amely készen is kapható
gyorsfagyasztva, de az alábbi recept alap-
ján el is készíthetõ.

Burgonya nyomón átnyomunk ½ kg fõtt
burgonyát, hozzáadunk 2 tojássárgáját,
25 dkg lisztet, sót, borsot, szerecsendiót.
Ezt jól összedolgozzuk, majd tetszés sze-
rint formázzuk krokett, párnácska vagy
fánk alakúra. Panírozzuk és forró bõ zsír-
ban megsütjük.

Jó étvágyat kíván
Papp Mátyás konyhafõnök
Honvéd Kulturális Központ

Grillezett pulyka medalionok
baconba göngyölve dijoni mustár-
mártással és burgonya krokettel

Csisztu Zsuzsa, Papcsák Ferenc, Bóbis Ildikó és Záborszky Kálmán



A második világháború után a
szovjet fegyverek árnyékában a
hatalmat megszerzõ Rákosi ve-
zette kommunista párt kegyetlen
diktatúrát vezetett be. „Azt hit-
tük a szocializmust fogjuk meg-
építeni, s ehelyett vérbõl és ha-
zugságból rakott börtönfalak
közé zártak.” – mondta ezekrõl
az idõkrõl késõbb Déry Tibor.

A változás reménysugara csak
Sztálin 1953-as halála után csil-
lanhatott meg, miután Nagy Im-
re lett a miniszterelnök, aki kor-
mányprogramjában gyökeres
változásokat ígért. 

A dogmatikusok azonban har-
cot indítottak a hatalom vissza-
szerzéséért, amibõl 1955-re úgy
tûnt, hogy a Rákosi-Gerõ féle
csoport került ki gyõztesen. Ek-
kor azonban a szellem már ki-
szabadult a palackból, az ifjúság
szervezkedni kezdett.  

Az októberi forradalomhoz ve-
zetõ út egyik legjelentõsebb állo-
mása Rajk László és mártírtár-
sainak a rehabilitációja, majd új-
ratemetése volt, ahol a százezres
tömeg néma döbbenettel vette
tudomásul, hogy a hatalom ko-
holt vádak alapján, ártatlan em-
bereket végeztetett ki. Ekkortól
az országban napról napra nõtt
a feszültség, az emberek gyûlé-
seket tartottak, az egyetemisták
tizenhat pontba foglalták követe-
léseiket.

Október 23-án Budapesten az
egyetemi és fõiskolai ifjúság a len-
gyelországi reformok támogatá-
sára szolidaritási tüntetést szer-

vezett, amit a belügyminiszter
elõbb betiltott, majd engedélye-
zett. A transzparenseket és zász-
lókat vivõ, „Minden magyar
együtt halad, kövessük a len-
gyel utat!”– skandáló diákok me-
nete mire a Petõfi szobortól a Bem
szoborhoz ért, hatalmas tömeggé
duzzadt. Útközben valaki kivágta
a nemzeti színû zászlóból a szov-
jet mintájú címert, a példát a tün-
tetõk mindenütt követték. 

Este a Parlament elõtt kétszá-
zezren várták, hogy Nagy Imre
szóljon hozzájuk. Eközben tünte-
tõk vonultak a Dózsa György úti
Sztálin-szoborhoz is, hogy valóra
váltsák a Tizenhat pont egyik kö-
vetelését és ledöntsék a zsarnok-
ság és elnyomás jelképét, a tíz mé-
ter magas hat tonnás szobrot. 

Gerõ Ernõ pártfõtitkár rádió-
beszéde tovább bõszítette az em-
bereket, Nagy Imre szavai csaló-
dást okoztak. A felháborodott tö-
meg megindult a Magyar Rádió
Bródy Sándor utcai épületéhez,
hogy beolvassák a Tizenhat pon-
tot, amit az ÁVH megakadályo-
zott. Tíz óra körül megindult a
Rádió hajnalig tartó ostroma.

A fõvárosi eseményekkel egy
idõben a vidéki településeken is
tüntetéseket, népgyûléseket tar-
tottak. Sok helyen ledöntötték a
szovjet emlékmûveket, leverték
a vörös csillagot, elzavarták a ko-
rábbi vezetõket, elégették az em-
berekrõl gyûjtött adatokat. 

Moszkva nem sokat késleke-
dett, a szovjet csapatok október
24-én bevonultak Budapestre. A

felkelõk elszántságának, bátor-
ságának köszönhetõen október
28-án gyõzött a forradalom. Nagy
Imre vezetésével új kormány ala-
kult, megkezdõdött a szovjet csa-
patok kivonása, Gerõ és a sztáli-
nista pártvezetés Moszkvába me-
nekült. Néhány napig úgy tûnt,
Magyarországon új világ kezdõ-
dik, azonban tizenkét forradalmi
nap után november 4-én a máso-
dik szovjet katonai intervenció
véget vetett a reményeknek. A túl-
erõ ellen vívott nemzeti szabad-
ságharcot november 11-én lever-
ték. Az idegen érdekeket kiszol-
gáló Kádár-kormány soha nem
látott megtorlásba kezdett. A ká-
dári vérbíróságok nem csak a
forradalom politikai és katonai
vezetõit küldték a vesztõhelyre,
vagy juttatták sok évre börtönbe,
hanem az egyszerû munkásokat
és parasztokat is. Az áldozatok
pontos számát ma sem tudjuk. A
forradalom és szabadságharc le-
verését követõen vélhetõen mint-
egy 400 embert végeztek ki, har-
minc ezret tartóztattak le, az in-
ternáltak, és különbözõ módon
zaklatottak száma pedig több
százezerre tehetõ. November 4-
dike után  becslések szerint 180
ezren hagyták el véglegesen az or-
szágot.

Október 23-ika minden ma-
gyar öröksége. Éppen ezért, aki
teheti, vasárnap jöjjön el az Ön-
kormányzat által szervezett meg-
emlékezésre, hogy együtt hajt-
hassunk fejet a hõsök és áldoza-
tok emléke elõtt.  Papp Dezsõ
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Tizenkét forradalmi nap
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– Nagyon meglepett a kerület
vezetõinek a döntése, váratlanul
ért ez az elismerés – mondta a
zuglói zsinagóga vezetõje. – Én
ugyanis nem itt élek, ám a zsina-
góga révén immár négy évtizede
kötõdöm a kerülethez. 

Kardos Péter fõrabbi a hetve-
nes évek legelején került a Thö-
köly úti zsinagógába. Ezt azon-
ban egy olyan megrázó élmény
elõzte meg, mely a késõbbi életét
is meghatározta.

– Személyesen is követhettem
1967-ben a zuglói nyilas per min-
den borzalmát. Innen tudtam
meg, hogy a nyilasok a zsinagó-
gába hurcolták át kivégezni áldo-
zataikat. Ezért elsõ alkalommal
nagyon meghatottan léptem a he-
lyiségbe. A zsinagóga Magyaror-
szág egyik legnagyobb mártírhe-
lye volt. A halottak emlékét azóta
már az épület külsõ falán, illetve
belül is egy-egy emléktábla õrzi,
de mi nem gyertyákkal, koszorú-
val emlékezünk a halottakra, ha-
nem azzal, hogy az egykori kivég-
zõhelyet élettel töltöttük meg.

Zuglóban a háború elõtt még
öt zsinagóga mûködött. Ebbõl a
háborút követõen már csak há-
rom maradt. Amikor Kardos Pé-
ter fõrabbi lett még mûködött a
Szatmár utcai és a Jávorka
Ádám utcai is, ám idõvel ezekbõl
kihaltak a hívek, így ma már

csak a Thököly úti épületet hasz-
nálja a zuglói zsidó közösség.

Ez a zsinagóga a befogadó in-
tézmények közé tartozik. A na-
gyobb ünnepeinken mindig meg-
telik az épület és nem csak zsidó
emberekkel, hanem olyanokkal
is, akik vagy szimpatizálnak ve-
lünk, vagy csak a családtagjukat
kísérték el. Mi mindenkit tárt ka-
rokkal fogadunk.

Sajnos, nem mindenki jó
szándékkal közeledik a helyi zsi-
dó közösséghez. Pár éve ismeret-
lenek (valószínûleg autóból) be-
lõttek az épület ablakán. Az idei
pészahot (zsidó húsvétot) pedig
néhány meggondolatlan fiatal
zavarta meg. 

Az elmúlt évtizedekben jók
voltak a tapasztalataim. Zugló
mindig toleráns volt velünk.

Ha már a nyilas perrel
kezdtem, had utaljak rá, hogy
nekünk mindig erõt adott az
a tény, hogy a zsinagóga csak
pár méterre helyezkedik el a
híres Schlachta-háztól, amely
nagyon sok zsidó embernek
nyújtott menedéket a leg-
szörnyûbb nyilas terror ide-
jén.

Riersch Tamás

Zugló minden felekezetet tisztel
Október 1-én elsõ ízben adták a Zugló Díszpolgára elismerést.
Ezt a díjat korábban a Zuglóért Emlékérem helyettesítette, ám
a tavaly megválasztott önkormányzat úgy döntött, hogy a ke-
rület legkiválóbbjainak ne emlékérmet, hanem nevén nevezett
díszpolgári kitûntetést adjanak. Elsõ alkalommal ezt a díjat hár-
man vehették át. Egyikük, dr. Hajnal György kanonok plébános
már az emlékérmet is megkapta, így õ az elsõ „kettõs díszpol-
gár” a kerületben. Baranyai László színmûvész volt a másik díja-
zott, míg a harmadik kitüntetett Kardos Péter fõrabbi volt.



Ahogy arról korábban már
beszámultunk, a zuglói képvise-
lõ-testület támogatta a jobbikos
Markó Elemér István javaslatát,
hogy a Nagy Lajos király útja és
a Fogarasi út közötti terület a
Pongrátz Gergely tér nevet kap-
ja. A Fõvárosi Közgyûlés szep-
tember végi ülésén elfogadta a
kerületi javaslatot.Pongrátz
Gergely – becenevén „Bajusz” –,
az 1956-os szabdságharc legen-
dás alakja, a Corvin-köziek utol-
só fõparancsnoka volt. A forra-
dalom kitörésekor nem tartóz-
kodott a fõvárosban, ám egy
nappal késõbb, október 24-én,
miután értesült a történtekrõl, a
hényelpusztai állami gazdaság-
ból Budapestre utazott. Vissza-
emlékezései szerint a Corvin-
közbe – fivéreivel együtt – 25-én
került. A Rákosi-rezsim ellené-
ben felkelõk egyik legeltökél-
tebb szószólójaként azon az ál-

lásponton volt, hogy míg a szov-
jetek nem vonulnak ki az ország-
ból, nem szabad letenni a fegy-
vert. Társaival együtt követelték
a hírhedt Államvédelmi Hatóság
(ÁVH) leszerelését, a Varsó
Szerzõdés felbontását és a több-
pártrendszer bevezetését. No-
vember 4-én, a forradalmat el-
tipró szovjet hadsereg támadá-
sának napján nem adták meg
magukat a Corvin-köziek, to-
vább harcoltak, de hamarosan a
túlerõ, s különösen az aknatûz
elõl  még az éjszaka folyamán a
Víg utcába mentek át, ahol
Pongrátz lemondott poszjáról.
Mivel kilátástalannak ítélte a to-
vábbi ellenállást, a hónap végén
elhagyta az országot.Bécsben
csatlakozott a Magyar Forradal-
mi Tanácshoz, késõbb New
Yorkba költözött, ahol vagon-
gyári munkásként kezdett dol-
gozni. 1957-ben Chicagóban

megválasztották a Magyar Sza-
badságharcos Szövetség al-
elnökévé, 1959-tõl tizenkét évig
Madridban élt. Visszatérve
Amerikába biztosítási ügynök
lett, késõbb sertéstelepe volt
Arizonában. A rendszerválto-
zás után költözött végleg haza
Magyarországra. Pongrátz az
1956-os Magyarok Világszövet-
ségének, majd az 56-osok Szö-
vetségének budapesti elnöke és
a POFOSZ tiszteletbeli elnöke,
majd elnökhelyettese lett. A Pes-
ti Srácok Alapítvány létrehozója
és vezetõje. 2005-ben hunyt el.
Ravatalánál Lezsák Sándor, az
Országgyûlés jelenlegi alelnöke
ezt mondta: „Életed példázatá-
val meg tudjuk különböztetni a
nemzeti érdeket a nemzetközi-
tõl, meg tudjuk különböztetni a
terroristát a szabadságharcos-
tól.”

KD
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A kerületi diákok hosszú évek óta egy ke-
gyeleti kerékpártúrával emlékeznek az
1849. október 6-án kivégzett magyar tá-
bornokokra. A kegyeleti kerékpártúra
célpontja mindig Isaszeg, ahol a diákok
megkoszorúzzák a dicsõséges tavaszi
hadjárat emlékmûvét. 

– Az idei tanévben is a Liszt Ferenc Ál-
talános Iskola kapta azt a megtisztelõ fel-
adatot, hogy megszervezze a hagyomá-
nyos kegyeleti kerékpártúrát Isaszegre –
mondta Kerényi Lilla, a Hermina úti is-
kola szabadidõ-szervezõje. – Az iskola
bringás csapatához csatlakoztak még a
Hunyadi és a Móra diákjai és pedagógu-
sai is. A kerékpárosokat a Zuglói Polgár-
õrség motoros kísérõi segítették. Idén 33
résztvevõje volt a kirándulásnak, akik

csodálatos idõben, az õszi nyár utolsó
napján tekerték végig az utat Isaszegig és
vissza. A csapatot egy autó is kísérte,
amely a mûszaki segítségrõl gondosko-
dott. A táv több mint 60 km volt. A peda-
gógusok, a szülõk és a gyermekek telje-
sítményükkel tisztelegtek az aradi vérta-
núk emléke elõtt. Az emlékmûnél Borsai
Csaba túravezetõ segítségével felidézték
az 1848-as eseményeket, beszélgettek az
aradi vértanúk hõsiességérõl. Elhelyez-
ték az emlékmûnél a zuglói önkormány-
zat koszorúját, majd a hõsök emlékére
néhány dalt is elénekeltek. Az ünnepség
után a zuglói önkormányzat jóvoltából a
kerékpárosok szendvicset, üdítõitalt és
csokoládét kaptak. 

Riersch Tamás

Isaszegbõl zuglói
zarándokhely lett

Egy valódi szabadságharcos
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Kos – A szerelem, a sport, a gyere-
keik elõtérbe kerülhetnek. Nehéz-
séget jelenthet számukra, hogy az

elvárásoknak feleljenek-e meg, vagy az ösz-
töneikre hallgassanak? Legbelül érzik a
határaikat, ez iránymutató lehet! Nagyobb
összeg érkezhet, mely segítheti a céljaikat.

Bika – Elképzelhetõ, hogy felkérik
õket nyilvános szereplésre, ami
most kedvükre is van, hisz tele

vannak hittel, lendülettel, önbizalommal,
szeretettel. Testvéreikkel, szomszédaik-
kal kerülhetnek nehéz helyzetbe, ami
mindenképp a fejlõdésüket szolgálja, ha
ez nem is látható.

Ikrek – A munka erõsen lefoglal-
hatja õket, de az sincs kizárva,
hogy egy szerelmi kapcsolat ne-

hézségei elõl menekülnek oda. Számukra
is meglepõ lehet, a jó megérzéseik, a bel-
sõ hangjuk súgnak nekik – ne csak a raci-
onális észre hallgassanak! Pénzügyi gon-
dok lehetnek.

Rák – Az akarat elengedése most
komoly feladatot jelenthet szá-
mukra, mely az otthonukban, a

társkapcsolatban is próbatételeket pro-
dukálhat. Emiatt hajlamosak lehetnek
bezárni magukat saját börtönükbe, mely
az áradó szeretetet, érzelmeket el tudja
zárni.

Oroszlán – Érzékenyek lehetnek,
kiszámíthatatlanok, a hangulata-
ik elvihetik õket. Ez fõleg a beszéd-

ben, a közlekedésben nyilvánulhat meg.
Jelen lehetnek a félelmek is, mely mögött
a hiúságuk állhat. Higgyék el, úgy tökéle-
tesek, ahogy vannak! Munkájukban sike-
rek jöhetnek.

Szûz – Az anyagi szûkösségek mi-
att aggódhatnak – ám ha van hi-
tük, nagyobb összeg is érkezhet. A

szerelem is itt lehet, a gyermekáldás sincs
kizárva – mely megnyithatja szívüket, ér-
zelmeiket, melyet hajlamosak bezárni, s
a földi síkba ragadni a biztonságuk miatt. 

Mérleg – Pénzügyi vonalon túlzá-
sokba eshetnek. Vagy túl sokat
költhetnek, vagy túlságosan a

pénzszerzésre összpontosíthatnak – fon-
tos dolgokat elfeledve. Engedjék, hogy a
végtelen szeretet, az együttérzés, az an-
gyalok vezessék õket, mert itt vannak,
csendesen súgnának!

Skorpió – Türelmetlenség és aka-
rat, ugyanakkor egy hatalmas
nagy elfogadó szeretet, bölcsesség

is jellemezheti most õket, mely elsõsor-
ban a beszédben, közlekedésben nyilvá-
nulhat meg. Elõzõ életbõl jövõ nehézsé-
gekre, elszámolásokra számíthatnak.

Nyilas – Egy csodálatos újjászü-
letés részesei még mindig, mely-
ben az anyagiak is részt vehet-

nek. Lehet, hogy egy váratlan kiadás
vagy a szerelemben, gyerekeikkel való
kapcsolatukban jövõ nehézségek segí-
tik õket ahhoz a tudáshoz, amire szük-
ségük van. 

Bak – Akár a Nyilas jegyben szü-
lettek – egy gyökeres átalakulás,
újjászületés folyamatában vannak

jelen, ahol a türelmetlenség erõsen meg-
jelenhet, akadályozva õket céljaik eléré-
sében. Pénzügyi és szerelmi vonalon bõ-
ség, szeretet várható. Közlekedésben óva-
tosan!

Vízöntõ – Az angyalok segítik ér-
zékenységük, akaratuk elenge-
dését, ugyanakkor otthonuk át-

alakítását, bõvülését vagy a költözést is.
Az utakon türelmetlenek lehetnek, ám
nem érdemes, a hatóság megállíthatja
õket! Jogi ügyekben nehézségek adód-
hatnak.

Halak – A pénzügyi vonal átala-
kulása, nehézségei ellenére is te-
le vannak együttérzéssel, szere-

tettel, amit nagyon szépen ki tudnak fe-
jezni szavakban vagy akár értõ hallga-
tásban. Barátaikra nagy hatással lehet-
nek, bár baráti kapcsolatok véglegesen
is megszakadhatnak. 

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp október 20-tól

Álszámlálók
léptek
akcióba
Amitõl félt a rendõrség, az vi-
szonylag hamar bekövetkezett:
alig kezdõdött meg a népszámlá-
lás, máris akadtak olyanok, akik
megpróbáltak visszaélni a hely-
zettel. Dr. Tóth Tamás dandár-
tábornok szeptember végén egy
körlevélben hívta fel a kerületi
kapitányságok vezetõinek a fi-
gyelmét arra, hogy az október
1–31. közötti népszámlálást a
trükkös tolvajok is ki akarják
majd használni. A népszámláló-
kat ugyanis kötelessége been-
gedniük az állampolgároknak,
amit kiváló színészi képességek-
kel rendelkezõ csalók könnyen
kihasználhatnak. A körlevélben
a fõkapitány arra is felhívta a ke-
rületi kapitányságvezetõk figyel-
mét, hogy a számlálóbiztosok
felismerhetõségét is tudatosíta-
niuk kell a lakosság körében.
Szeptemberben valamennyi ál-
lampolgár megkapta a népszám-
lálás során kitöltendõ ûrlapo-
kat. Ezeken jól látható helyen fel
van tüntetve az illetékes számlá-
lóbiztos neve és azonosító szá-
ma. A biztosok az ingatlanokba
becsöngetve kötelesek felmutat-
ni azt a helyi jegyzõ által is aláírt
igazolványt, mely a nevüket és az
azonosító számukat is tartal-
mazza. Emellett kötelesek még a
személyazonosságukat fényké-
pes igazolvánnyal is igazolni. Ha
az állampolgár ez után is kétel-
kedne, akkor a számlálóbiztos
beengedése elõtt a Központi Sta-
tisztikai Hivatal ingyenesen hív-
ható zöldszámain – 06 (80) 200-
014 vagy 06 (80) 200-224 – is in-
formálódhat. A fõkapitány sze-
rint különösen az egyedül élõ
idõs embereknek érdemes a fel-
soroltakat betartania, mert már
a népszámlálás elsõ napjaiban
kiderült, hogy nem volt alapta-
lan a rendõrségnek az országos
eseményre hivatkozó trükkös
tolvajoktól való félelme. 

Riersch Tamás

Zuglói lány, nevezetesen Léh Adrienn
nyerte a múlt hétvégén immár máso-
dik alkalommal megrendezett Siketek
és Nagyothallók Nemzetközi Szépség-
versenyét.

Esztáry Évától (alsó képünkön bal olda-
lon), a Siketek és Nagyothallók Nemzetközi
Szépségversenyének licenc-tulajdonosától
megtudtuk, több mint hetvenen jelentkeztek
a versenyre, de végül kevesebben vállalták a
megmérettetést. A verseny annyiból is kü-
lönleges volt, hogy a helyszínen a Hallássé-
rültek Intézetének tanulói is kiállíthatták az
általuk készített kézmûves tárgyakat, ame-
lyeket szintén díjaztak. A szervezõ elmond-
ta: ezzel a rendezvénnyel is az volt a céljuk,
hogy közelebb hozzák egymáshoz a hallássé-
rülteket a többségi társadalommal. A ver-
seny zsûrijének elnöke, Zugló polgármeste-
re de. Papcsák Ferenc volt, aki ugyancsak
azt hangsúlyozta, hogy a rendezvény és az
azzal járó hírverés kiváló alkalmat teremtett

a fogyatékkal élõk beilleszkedési esélyeinek
növelésére. Esztáry Éva lapunknak elárulta,
hogy szeretnének egy napköziotthont vala-
mint egy foglalkozatót is létrehozni a kerü-
letben a hallássérültek számára. Hazánkban
nincs olyan hely, ahol õk felhõtlenül szóra-
kozhatnának, nincs egy klub ahol akár meg-
ihatnának egy kávét – hangsúlyozta Esztáry
Éva, hozzátéve, hogy a foglalkoztató termé-
szetesen munkahelyeket teremtene. A felve-
tésrõl egyeztetések kezdõdtek, és az önkor-
mányzat fel is ajánlott egy helységet is, amely
elsõ ránézésre megfelelne a céloknak. 

A nyertes Léh Adrienn bevallása szerint
azért indult a versenyen, hogy felhívja a tár-
sadalom figyelmét a siketek és nagyothallók
problémáira. Gyõztesként egy missziót fog
ellátni, minél több helyen fogja hirdetni, hogy
a õk ugyanolyan részesei a közösségnek,
mint az egészséges emberek, sõt rejtett kin-
csei a társadalomnak. Adrienn két fõiskolát
is végez és nagyon szereti az állatokat. Ké-
sõbb is olyan foglalkozást képzel el magá-
nak, amelyek kapcsolódnak az állatokhoz.

A közelmúltban a pártok is példátlan ösz-
szefogásban tettek hitet a fogyatékkal élõk
esélyegyenlõségének elõmozdításáért és kö-
zös sajtótájékoztatón sürgettek szemlélet-
váltás ezen a téren.

Baranya Róbert

A társadalom rejtett kincsei
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A népszerû Animal Cannibals együttest
lassan már a Heltai Gáspár Általános Is-
kola tiszteletbeli tagjává választhatják.
Qka és Ricsipi, a két rapsztár ugyanis
évek óta minden esztendõben részt vesz a
zuglói iskola õszi projektnapján. A fellé-
pésükért egyetlen fillért sem kérnek,
mindössze hasuk megtöltését kérik a ven-
déglátóiktól. A fellépti díjuk a Heltaiban
sokadik éve már száz palacsinta, amit a
szülõk és a pedagógusok közösen sütnek
meg számukra. A lelkes szakácsoknak
köszönhetõen ennél mindig jóval több
várja a rappereket az iskolában, de a diá-
kokat sem kell félteni, a maradék finom-
ság ugyanis eddig mindig gazdára talált.

A gasztronómia mindig is fontos részét
képezte a Heltaiban rendezett õszi pro-
jektnapoknak. Ezen a napon, ha az idõjá-
rás is úgy akarja, a szülõk fõznek a gyere-
keknek. Az iskolaudvaron kialakított al-
kalmi tûzhelyeken ebben az évben is né-
pes szülõcsapat tevékenykedett. A pro-
jektnap persze nem csak az Animal

Cannibals – és idén a Csillag születik te-
hetségkutató mûsorból ismert Mc Gyufa
– fellépésébõl és az evésbõl áll. Ilyenkor
az egész iskola egy izgalmas rendezvény-
központtá alakul át. Az október 7-ei bá-
lon az aulában kézmûves-foglalkozások,
az ebédlõben látványos produkciók (idén
például zumbabemutató, skót táncház,
klasszikus tánc oktatása) voltak láthatók,
az udvaron pedig a szabadtéri játékokon
és a fõzõversenyeken kívül szintén vissza-
térõ vendégként a Pestlõrinci Kutyakikép-
zõ Iskola bemutatója várta a gyerekeket.

– A legfõbb célja ennek a projektnap-
nak a gyerekek és a szülõk kulturált szó-
rakoztatása – mondta Czetõ Mónika pro-
jektvezetõ. – Idén az Arcadia Kft. egész-
ségmegõrzõ pályázatán nyert alapanyag-
okból a Pesti Barnabás Élelmiszeripari
Szakközépiskola diákjai a zuglói tanmû-
helyben különleges süteményeket, pék-
termékeket sütöttek, amit a diákok és a
szülõk ingyenesen kóstolhattak meg a
rendezvény alatt. 

R. T.

Amíg az iskolák nagy részében az évnek
ezen idõszakában általában szüreti mu-
latságokat rendeznek, addig az Álmos Ve-
zér Gimnázium és Általános Iskola alsós
tantestülete immár másodízben alma-
nappal kedveskedett a gyerekeknek.

Szeptember utolsó szombatján almail-
lat fogadta az iskolába érkezõket. A szü-
lõk komolyan vették az intézmény felhívá-
sát, és rengeteg finom almás sütivel ne-
veztek a süteményes versenyre. A zsûrit
komoly feladat elé állította, hogy a közel
60 sütemény közül a legjobb hármat kivá-
lassza. 

– A kollégák nagyon sok programmal
készültek erre a napra – mondta Rényi
Péter igazgatóhelyettes. – A gyerekeknek
mindössze annyi dolguk volt, hogy minél

több lehetõséget kipróbáljanak. A próba-
tételekrõl a menetlevelükre egy-egy nyo-
matot kaptak, és azok a diákok, akiknek
legalább hét pecsétet sikerült összegyûj-
teniük, azok a rendezvény végén egy sor-
soláson vehettek részt. A fõdíj egy alma
alakú marcipántorta volt.

–h –s

Felléptek a palacsintás
rapperek

Karate és hastánc
– sok salátával

Almás Álmos-nap

Nívódíjas mûvésztanár
Jó, ha a diákok olyan pedagógusoktól ré-
szesülhetnek mûvészeti képzésben, akik
maguk is képesek mûvészi szinten alkot-
ni. A Munkácsy Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény-
ben több olyan mûvésztanár is tanít, akik
magas szinten gyakorolják a mûvészetü-
ket. Közülük Németh Krisztina tûzzo-
mánc-oktató a közelmúltban rangos elis-
merésben részesült.

Október 3-án értesültem arról, hogy a
Magyar Formatervezõk pályázatára be-
küldött munkám a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium Oktatásért Felelõs Államtit-
kárságának Különdíját (úgynevezett
szakmai Nívó-díjat) kapta. 2010-ben vé-
geztem a Moholy Nagy Mûvészeti Egyetem

(régi nevén Iparmûvészeti Egyetem) ipar-
és fémmûves formatervezõ szakán. Mivel
az édesanyám is pedagógus volt, úgy gon-
doltam, hogy az ötvösi munka mellett ma-
gam is belekóstolok a tanításba. A zuglói
iskola az elsõ munkahelyem, ahol az öt-
vösség egyik válfaját, a tûzzománcot taní-
tom a gyerekeknek. A Magyar Formater-
vezõk pályázatára az egyetemi vizsga-
munkámat, az Idõ ékszert (különleges,
design nyakékszert) küldtem be, amelyet
a zsûri különdíjjal honorált.

A fiatal magyar formatervezõk idei kü-
lönlegességei, köztük Németh Krisztina
különlegesen szép nyakéke november kö-
zepéig megtekinthetõ az Iparmûvészeti
Múzeumban. Riersch Tamás

A Hunyadi János Általános Iskolában
október 10-én sport- és egészségnapot
tartottak. A rendezvénynek nagy hagyo-
mányai vannak az intézményben, ám a
pedagógusok nem csak a bevált prog-
ramokhoz ragaszkodnak, hanem min-
den esztendõben megpróbálják néhány
újdonsággal is színesíteni a kínálatot.
Idén is számos érdekes program várta
a diákokat: a forgószínpadszerû dél-
elõttön belekóstolhattak a hastáncba,
a karatéba, a latin táncokba és az íjá-
szatba is, megízlelhették, hogy milyen
is az igazi tej, de azt is megtudhatták,
hogy az internetfüggés hasonlóan ká-
ros az emberre, mint a cigarettázás
vagy a túlzott kávéfogyasztás. Az egész
napos rendezvény lebonyolításában
nem csak a tanárok, hanem a Zuglói
Polgárõrség tagjai, a védõnõk, illetve a
kétszeres világbajnoki bronzérmes
zuglói karateedzõ, Klíma Zsuzsanna is
részt vettek.

riersch
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Október 1-jén, Zugló önállósá-
gának 76. születésnapján a Zug-
ló Közbiztonságáért járó elisme-
rést többek között három rend-
õr is átvehette. 

Krämer Ildikó (felsõ kép) szá-
zados jelenleg a Vizsgálati Osz-
tály megbízott vezetõje. Még
1997-ben lett tagja a rendõrség
hivatalos állományának, és 2002
óta megszakítás nélkül Zuglóban
teljesít szolgálatot. A kitüntetett
százados Újpesten elõbb napkö-
zis pedagógusként, majd óvónõ-
ként kezdte a pályafutását. Ké-
sõbb családi okok miatt váltani
kényszerült, s mivel régi vágya
volt a rendõri munka, átképez-
tette magát, majd hivatásos rend-
õr lett. Az édesanyja volt az egyik
példaképe, aki maga is rendõr
volt. Hivatásos munkáját a Vizs-
gálati Fõosztály Gazdaságvédel-
mi Osztályán kezdte, majd vizs-
gálóból adónyomozó lett, de
2002 óta ismét vizsgálóként dol-
gozik Zuglóban. Az õ és a mun-
katársai feladata az olyan ügyek
kivizsgálása, melyben már rend-
õrkézen van az elkövetõ. Krämer
Ildikó kétszer volt a Hónap rend-
õre, ám eddigi legrangosabb elis-
merését október 1-jén vehette át.

– Nagy megtiszteltetés volt a
számomra ez az elismerés, mely
a kollégáim érdeme is. Hiszen a
rendõrségnél, azon belül pedig a
Vizsgálati Osztályon egymásra
vagyunk utalva, a napi munkánk
során szükségünk van egymás
segítségére és támogatására. 

Krämer Ildikó azon kevés
rendõr közé tartozik, aki nem
csak Zuglóban dolgozik, hanem
a lakóhelye is a kerületben talál-
ható.

Krajczár Anita (középsõ kép)
hadnagy 2001 óta dolgozik a
zuglói kapitányság Bûnüldözési
Alosztályán. Mint mondta, azon
lányok közé tartozott, aki már
diákként is rendõrnek készült.
Nyomozóként elsõsorban a csa-
lások, illetve a kiskorúak sérel-

mére vagy éppen a kiskorúak ál-
tal elkövetett bûncselekmények
tartoznak a profiljába. Sajnos,
ezekbõl bõven akad a kerület-
ben. Sikerként könyvelte el, ami-
kor egy-egy internetes csalásso-
rozatot vagy bankkártyával tör-
tént visszaélést sikerült felderí-
tenie, de néhány éve az Erzsébet
királyné úti megsüllyedt födém
miatt is neki kellett gondatlan-
ságból elkövetett veszélyeztetés
gyanúja miatt vizsgálatot indíta-
nia. Krajczár Anita is volt már a
Hónap rendõre, ezenkívül pedig
több alkalommal is fõkapitányi
elismerésben részesült. 

– A zuglói díjra nagyon büszke
vagyok, mert úgy érzem, a felet-
teseim és a kerület vezetése elis-
merte a munkámat. Úgy érzem,
érdemes volt az eddigi tíz évet itt
töltenem.

Rontó Péter (alsó kép) õrmes-
ter rendõri esküje óta Zuglóban
dolgozik. Sok más vidéki szárma-
zású kollégájával ellentétben õ
nem csak átmeneti állomáshely-
ének tekinti a XIV. kerületet, ha-
nem még sokáig ebben a kerület-
ben szeretne szolgálni. Az elmúlt
három esztendõben nem csak a
munkája, hanem a magánélete is
Zuglóhoz kötötte. Járõrvezetõ-
ként alaposan megismerte a ke-
rületet, a folyamatos közterületi
munka révén pedig számos ered-
ményt – szabálysértések meg-
szüntetését, körözött bûnözõk el-
fogását – sikerült már elérnie.

– Nagy meglepetés volt a szá-
momra ez az elismerés, hisz egy
ilyen rangos díjhoz én még túl fi-
atalnak érzem magamat. Termé-
szetesen megtiszteltetésnek ve-
szem, hogy a feletteseim észre-
vették és értékelték a munká-
mat. Zugló kiváló tanulópálya
egy kezdõ rendõrnek. Én nem
véletlenül kerültem ide, hanem
magam választottam ezt a kerü-
letet, mely döntésemet az elmúlt
három évben egyszer sem bán-
tam meg. R. T.

Akik sokat tettek
Zugló közbiztonságáért

A zuglói önkormányzat hosszú
évek óta a legtöbb támogatást a
közbiztonság területén dolgozó
szervezeteknek adja. Támogatja
a kerületi rendõrkapitányságot,
segíti a tûzoltókat, és jelentõs
összegeket áldoz a polgárõrség
hatékonyabb mûködtetésére is.
A Képviselõ-testület 1997. má-
jus 27-én létrehozta a Kerületõr-
ség Zuglóért Közalapítványt ami
mûködteti a Zuglói Kerületõrség
szervezetét, amely Zugló általá-
nos közrendjének erõsítését tûz-
te zászlajára. Ennek érdekében
formaruhás járõrszolgálatot lát
el gyalogosan, kerékpárral, mo-
torral és gépkocsival.

– Munkatársaink a 2011-es év
elsõ felében 33240 órát töltöttek
el Zugló közbiztonságán és köz-
tisztaságán munkálkodva
mondta Kardos Pál, a Zuglói Ke-
rületõrség vezetõje. - Az átlagos
létszámunk 33 fõ. A közterületi
szolgálatok egy részét folyama-
tosan a nap 24 órájában végez-
zük. Az állampolgári bejelenté-
sek fogadása és az azokra törté-
nõ reagálás szervezetten törté-
nik. A kivonuló szolgálat folya-
matos mûködtetése a felügyeleti

rendszerekre érkezõ jelzések és
az állampolgári bejelentésekre
történõ azonnali reagáló képes-
ség miatt szükséges. Egy egész-
ségügyi veszélyhelyzet, egy folya-
matban lévõ betörés, egy veszé-
lyeztetett helyzetben lévõ Zuglói
polgár segítése nem szenvedhet
késedelmet. 

– A többi szolgálat 6:30 és
23:30 óra között történik. Reggel
az oktatási intézmények határoz-

zák meg fõ tevékenységünket, ko-
ra délután ismét iskolai biztosí-
tás a fõ feladat. A délutáni és esti
órákban a nagyforgalmú közle-
kedési csomópontokban látunk
el szolgálatot. Posztos kerület-
õreink a teljes idõszak alatt jelen
vannak. Idõjárástól függõen indí-
tunk kerékpáros járõröket is. A
kerületõröknek a posztos szol-
gálatok mellett napi rendszeres-
séggel ismétlõdõ feladataik is
vannak, mint például a játszóte-
rek és sportpályák nyitása és zá-
rása. A nap nagy részében azon-
ban meghatározott járõrútvona-
lon gyalogosan látnak el szolgála-
tot.

Zugló abban a szerencsés
helyzetben van, hogy párhuza-
mosan két jól szervezett civil
közbiztonsági szervvel rendelke-
zik. A Zuglói Polgárõrség és a Ke-
rületõrség között sok az átfedés,
több olyan embert is foglalkoz-
tatnak, akik a munkaidejükben
és a szabadidejükben is a kerü-
let közbiztonságáért dolgoznak.

A kerületõrök szolgálatukat
elsõsorban a közterület-felügye-
lõvel, rendõrrel vagy polgárõrrel
közösen látják el. Szolgálat alatt

minden olyan esetben intézked-
nek, amire utasítást kapnak, il-
letve amire saját észlelésük alap-
ján kötelezve vannak. Az intéz-
kedések száma az év elsõ 6 hó-
napjában 31598 volt. 

A kerületõrök a járõrözésen, a
rendezvények biztosításán és a
preventív tevékenységen kívül
két speciális feladatot is ellát-
nak. Egyrészt egy távfelügyeleti
rendszert mûködtetnek, mely
minden zuglói lakos számára in-
gyenesen elérhetõ. A távfelügye-

let azonban nem lenne hatékony,
ha a kerületõrség nem rendel-
kezne egy kivonuló egységgel. A
jelzést követõen pillanatok alatt
a helyszínre érkezõ kerületõrök
számos alkalommal tetten érték
a betörõket. Ezen kívül az úgy-
nevezett házi segítségnyújtó
rendszer is hozzájuk tartozik,
így immár az idõsek védelmét
nem csak közbiztonsági, hanem
egészségügyi szempontból is a
kerületõrök látják el.

Riersch Tamás

Kerületõrség is vigyázza Zugló rendjét

Október 15-én a kõbányai Óhegy
park volt a helyszíne a Budapes-
ti és Agglomerációs Polgárõr
Szervezetek Szövetsége által
rendezett polgárõrnapnak. A ke-
rület határán túl rendezett ese-
mény többszörösen is zuglói kö-
tõdésû volt: egyrészt a BPSZ
székhelye Zuglóban található,
emiatt a rendezést a Zuglói Pol-
gárõr és Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület vállalta fel, másrészt a ren-
dezvény egyik védnöke dr.
Papcsák Ferenc zuglói polgár-
mester volt. 

– A polgárõrnap apropóját az
adta, hogy megköszönjük a fõvá-
rosban és az agglomerációban
mûködõ több mint 80 polgárõr-
szervezet 3300 polgárõrének azt
az áldozatos munkát, amit a sza-
badidejük rovására a közbizton-
ság javítására fordítottak –
mondta Kardos Pál, a BPSZ el-
nöke. Az esemény egyrészt ün-
nepség volt, ahol a legjobb pol-
gárõrök jutalmat vehettek át, de
a nap látványosságokról és szó-
rakozásról is szólt. A parkban
bemutatót tartottak a komman-
dósok (a NAV bevetési csoportja)
és a kutyás rendõrök is, illetve a
rendezvénnyel egy idõben zajló
fõvárosi polgárversenynek is az
Óhegy parkban volt a befutója.

A rendezvényen a fõvédnök,
dr. Tarlós Istvánt egyik helyette-
se, György István, míg a rendez-
vény másik védnökét, dr. Tóth
Tamás dandártábornokot, Bu-
dapest rendõr-fõkapitányát Fü-
löp Valter ezredes, bûnügyi he-
lyettes képviselte. Rajtuk kívül
szinte valamennyi budapesti ka-
pitányság és több kerületi ön-
kormányzat képviseltette magát.
Zugló színeiben dr. Réti László
alezredes, kerületi kapitány, és
Rozgonyi Zoltán közbiztonság-
ért felelõs alpolgármester vett
részt a programon. 

Kerületünk több elismerésben
is részesült: a BPSZ Érdemérem
ezüst fokozatát Hankó András
Miklós, a bronz fokozatát pedig
Farkas Gergely és Juhász Zoltán
vehette át. Az év kiváló polgár-
õrei között is akadt egy zuglói
polgárõr, Hrustinszki Andrea. A
volt budapesti polgárõr vezetõ
emlékére alapított Zsombor
György emlékérmet is egy zuglói
polgárõr, Tóth István Sándor
kapta. Nemeskéri István a BPSZ
elnöki dicséretében részesült, a
partnerintézmények közül pedig
Zugló önkormányzata elismerõ
díszoklevelet kapott a fõvárosi
polgárõröktõl.

–h –s

Fõvárosi polgárõrök
ünnepe

Kardos Pál, a Zuglói Kerületõr-
ség vezetõje



Szolgáltatás

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

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

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

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

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

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELY-
SZÍNEN, garanciával! Orion, Video-
ton, ITT-Nokia, Grundig, Nord-
mende, Panasonic, Samsung, Vestel,
Thomson, Schneider. Tel.: 06 (20)
531-7638.

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 saját
kezûleg, kõmûves-, burkolómunkák, víz-
, csatorna-, fûtésszerelés, villanyszerelés,
festés-mázolás, falfúrás, bútorszerelés
anyagszállítással. Tel.: 06 (20) 340-3400.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit
más nem vállal, mi elvégezzük. Kõmû-
ves, burkoló, festõ szakemberek állnak
rendelkezésre. Komplett lakásfelújítást
is vállalunk. Tel.: 06 (30) 457-2666, 06
(20) 514-7876.

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

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

TETÕFEDÕ BÁDOGOS. Régi tetõk fel-
újítása, javítása, új tetõk fedése, cserepe-
zés, palázás, zsindelyezés, bádogozás,
kisebb ácsmunkák. Tel.: 291-0081, 06
(30) 401-7462.

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

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

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, JAVÍTÁS.
WC-k, csapok javítása és cseréje. Csõtö-
rések, kerti csapok javítása ásással. Mo-
sogatógépek bekötése, fürdõszoba-fel-
újítás. Duguláselhárítás hétvégén is.
Tel.: 06 (70) 228-4157.

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

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

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

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

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

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

EGYEDI FÉNYKÉPES BÖGRÉK és
személyre szóló gravírozott tollak készí-
tése. Érdeklõdni: 100 FORINTOS BOLT,
Nagy Lajos király útja 156.
www.bogre.5mp.eu.

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

ASZTALOS VÁLLAL: zárszerelést, aj-
tó-, ablakjavítást, szigetelést, küszöbké-
szítést, 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.

Redõny, reluxa

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

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

Egészség, szépség

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

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGY-
ÁSZ, REFLEXOLÓGUS, akupunktõr,
spirituális gyógyító. XIV., Erzsébet király-
né 11. Minden betegséget gyógyítok. Tel.:
220-8165, 06 (30) 450-0821.

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

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

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

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

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

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

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

Ingatlan

ZUGLÓBAN I. EMELETI 54 nm-es
zöldövezeti, csendes, 2 szobás, étkezõ-
konyhás, erkélyes lakás extrákkal (új
nyílászárók védõráccsal, padlófûtéses
konyha, új gázkonvektorok, nappaliban
látványkonvektorok, külön WC és pincei
tároló, felújított vasajtóval). Irányár:
15,9 M Ft. Tel.: 06 (20) 924-5539.

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

ZUGLÓBAN ÚJVILÁG UTCÁBAN zárt
udvarban sorgarázsból 14 nm-es egyedi
garázs Mûszertechnikával szemben el-
adó. Irányár: 1 999 000 Ft. Tel.: 06 (30)
271-3169.

ELADÓ lakást keresek a kerületben.
Tel:. 06 (70) 315-2274.

ZUGLÓI LAKÓTELEPEN ELADÓ
másfél szoba + gardróbszobás, 46 nm-
es igényesen felújított, azonnal költözhe-
tõ 2. emeleti napfényes lakás, liftes ház-
ban, saját 6 nm-es tárolóval. Új konyha,
új ablakok, új biztonsági bejárati ajtó, új
radiátorok, tágas, világos nappali. Kivá-
ló közlekedés, alacsony rezsi, jó levegõ,
zöldövezeti környezet, jó lakóközösség.
Irányár: 9,8 M Ft. Tel.: 06 (30) 982-3965.

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

KIADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK
Zuglóban max. 60 000 Ft/hóért leinfor-
málható fizetõképes ügyfeleink részére.
Tel.: 06 (30) 982-3965.

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

ZUGLÓBAN VENNÉK ZÖLDÖVEZE-
TI, egyedi fûtésû, 50–53 nm-es téglala-
kást II. emeletig, 13 M Ft-ig. Érdeklõdni:
mstrohm@freemail.hu.

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

KIADÓ LAKÁSOKAT és házakat kere-
sünk! Lõrincz Péter. Albérletpont, a bér-
beadás szakértõje! Tel.: 351-9578, 06
(70) 383-5004.

ELADÓ A HERMINA úton kétemeletes
társasházban egy másfélszobás lakás.
Ár: 14 800 000 Ft. Tel.: 06 (30) 498-
2118.

INGATLANKÖZVETÍTÉS-BÉRBE-
ADÁS: lakások, családi házak, üzletek, iro-
dák, mûhelyek, raktárak. Értékbecslés.
www.zuglo2000.hu, www.lakasbazar.hu
Tel.: 417-1837, 06 (30) 201-1951.

Oktatás

SIKERES ANGOL NYELVVIZSGÁD-
HOZ kérd diplomás tanár segítségét!
Hívd a 06 (30) 402-1480-as telefonszá-
mot.

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

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

Könyv

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

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

Számítógép

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

DARIUS NET SZÁMÍTÁSTECHNI-
KA SZERVIZ. Számítógépek, note-
bookok, nyomtatók javítása, rend-
szer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Cím: 1144 Bp., Ond ve-
zér útja 36/D. Tel.: 06 (30) 333-9201.

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

Egyéb

EZ NEM INTERNET, EZ A VALÓSÁG!
DISZKRÉT FÉNYKÉPES TÁRSKÖZVE-
TÍTÕ IRODA SZEMÉLYRE SZABOTT
SEGÍTSÉGGEL. TEL.: 06 (30) 217-
5151.

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

Lap-
szám

Hirdetési
lapzárta (szerda)

Megjelenés
(csütörtök)

18. október 26. november 3. 20. november 23. december 1.

19. november 9. november 17. 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

Hotel Veritas
étterem, kávézó

Szállodai szobák, konferenciatermek bérelhetõk
zárt garázzsal, parkolóval

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

06/30 864-6564 www.hotelveritas.hu

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: október 26. Megjelenés: november 3.

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.

Bõvebb információ:
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

Társasházkezelés,
könyvelés

VVáállllaalljjuukk  ttáárrssaasshháázzaakk  kkoommpplleetttt  kkeezzeelléésséétt
mmûûsszzaakkii,,  ggaazzddaassáággii  hhááttttéérrrreell,,  vvaallaammiinntt
KKfftt..,,  BBtt..,,  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóókk  tteelljjeesskköörrûû

kköönnyyvveelléésséétt,,  sszzéékkhheellyysszzoollggáállaattáátt..
ffookkuusszzkkfftt@@hhddssnneett..hhuu

0066--3300--99886666--664422

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI,

PEDAGÓGIAI,
KISGYERMEK-GONDOZÓ
ASSZISZTENS-KÉPZÉS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu

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

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVÍZ
Hûtõ, mosógép, TV, videó,

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

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

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

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

fogarasiparketta@gmail.com
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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 BVSC-Zugló nem csak a férfi vízilabdá-
ról, hanem a nõi pólóról is híres. Valami-
kor az 1980-as évek közepén a Szõnyi úti
uszoda egyike volt a magyar nõi vízilabda-
sport hazai bölcsõinek. Azt elmúlt hetek
eredményei pedig azt bizonyítják, hogy a
mai fiatalok méltó követõi az elõdöknek.
Szeptemberben két világversenyt is ren-
deztek nõi vízipólóban, és a magyar válo-
gatott a madridi U17-es Európa-bajnok-
ságon, illetve a trieszti U20-as világbaj-
nokságon is egyaránt a második helyen

végzett. A két válogatottban összesen 4
zuglói játékos – Horváth Anna, Farkas Ka-
ta, Illés Anna és Kisteleki Hanna – kapott
szerepet. A vasutas különítménynek pe-
dig a sikerek kivívásában is nagy szerepe
volt.

– A válogatottakban szerepet kapó lá-
nyok sikere a BVSC-ben folyó szakmai
munkát is dicséri – mondta Petrovics Má-
tyás korábbi nõi szövetségi kapitány, aki
egy éve a BVSC-Zugló felnõtt és junior nõi
csapatát irányítja. – Kollégámmal,
Gruber Laurával ugyanis megpróbálunk
a maroknyi e sportágat választó lányból a
jövõ csapatát kialakítani. Ennek már fel-
nõtt korosztályban is látszanak az ered-
ményei: az OB I-es csapatunk ugyanis ta-
valy a nyolccsapatos bajnokságban az
ötödik helyet szerezte meg. Többek kö-
zött azt az angol válogatottat is sikerült le-
gyõznünk, mely már biztos olimpiai részt-
vevõ, és tavaly gyakorlás gyanánt a ma-
gyar bajnokságban szerepelt. A csapat
ezenkívül a Magyar Kupában is harmadik
lett. Az idei esztendõben pedig még erõ-
sebbek lehetünk, hisz nyáron több válo-
gatott játékos választott bennünket. A je-
lenlegi felnõtt nõi pólóválogatottnak Illés
Anna, Kisteleki Hanna, Szilágyi Réka,
Tóth Ildikó, Csabai Dóra és Tomaskovics
Eszter személyében immár hat BVSC-s
tagja van.

A lányok közül a legnagyobb terhet Illés
Anna viseli. A mindössze 17 esztendõs
lány 2011-ben három nagy világverse-
nyen, az U17-es Eb és az U20-as vb mel-
lett a nyári sanghaji felnõtt világbajnoksá-
gon is szerepelt. 

– A BVSC-Zugló Vízilabda Szakosztá-
lyának vezetése megbízható, nyugodt hát-
teret biztosít a szakmai munkához –
mondta a vezetõedzõ. – Ugyanakkor jó
lenne, ha minél többen jelentkeznének
pólózni, mert akkor nagyobb lenne a me-
rítési lehetõség. 

Petrovics Mátyás és Gruber Laura min-
dennap 16–20 óra között várja a Szõnyi
úti uszodában a vízilabda iránt érdeklõdõ
lányokat. A szakosztállyal kapcsolatos in-
formációk megtalálhatók a www.bvsc.eu
weboldalon.

Riersch Tamás

A Nemzetközi Sportdöntõ Bizottság
(CAS) érvénytelenítette a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság hat hónapos szabá-
lyát, azaz a félévnél tovább eltiltott, de a
büntetésüket már letöltött sportolók is
részt vehetnek (amennyiben kvótát sze-
reznek) a londoni olimpián. Ez a döntés
több magyar sportolót, köztük a BVSC-
Zugló világbajnok birkózóját, Kiss Ba-
lázst is érintette.

A BVSC-Zugló 96 kg-os kötöttfogású
birkózóját 2009-ben még az egész ország
ünnepelte. A fiatal zuglói sportoló Farkas
Péter 1991-es várnai gyõzelmét követõen
nyert ismét vébé aranyat a magyar birkó-
zósportnak. Balázst akkortájt a 2012-es
londoni olimpia egyik nagy esélyesének
tartották. Aztán néhány hónap alatt na-
gyot fordult vele a világ. 2010-ben egy ad-
dig legálisan használt táplálékkiegészítõ
fogyasztása miatt doppingvétséget köve-
tett el, és egy évre eltiltották a versenyzés-
tõl. Balázs vétlen volt az esetben, az általa
használt táplálékkiegészítõ ugyanis csak
2010. január 1-je után került fel a dop-
pinglistára, amirõl õt nem tájékoztatták.
A nemzetközi szövetség ezt azzal jelezte,
hogy a birkózóknál automatikus kétéves
eltiltás helyett Balázst csak egy évre tiltot-
ta el a versenyzéstõl. Mindenesetre Zugló
legutolsó világbajnoka egy éven át csak
edzeni tudott. Az eltiltása 2011. március
18-án járt le, így õ is indulhatott a dort-
mundi Európa-bajnokságon, ahol a má-
sodik fordulóban súlyos bordasérülést
szenvedett, és emiatt vissza kellett lépnie
a versenybõl. A sikertelen Eb-t követõen
héthetes kihagyás várt rá. Ez az idõszak
talán az egyéves eltiltásnál is hosszabb
volt számára. A szeptemberi isztambuli
kvalifikációs világbajnokságon a máso-
dik körben egy neves török ellenfelet ka-
pott. A kellemetlen stílusú hazai verseny-
zõ nem csak a fanatikus közönség, hanem
a bírók támogatását is élvezte. Így fordul-
hatott elõ, hogy az akció nélküli elsõ két
menetben egyszer sem intették meg azért,
mert karmolta Balázst, illetve többször
belenyúlt a szemébe is. A harmadik me-
netben aztán ennél is vadabb dolgot mû-
velt. Balázs derékra támadott, amikor a
török váratlanul felé fordult, és belehara-
pott az arcába. A vak is láthatta, hogy mi

történt, kivéve a bírókat, akik a fognyo-
mok és a vérzõ seb ellenére is folytatást
rendeltek el. Akció már nem történt, így a
török jutott tovább. Sajnos, a döntõbe
már nem került be, ennek köszönhetõen
Balázs sem birkózhatott a vigaszágon az
olimpiai kvótát jelentõ 3–5. helyért.

– Ahhoz, hogy én is ott lehessek majd
Londonban és harcba szállhassak az
aranyéremért, elõbb nekem is kvótát kell
szereznem. Tavasszal három esélyem is
lesz: elõször Bulgáriában, ahonnan két,
majd Kínában, ahonnan három, legvégül
Finnországban, ahonnan megint két ver-
senyzõ kvalifikálhatja magát az olimpiára.

Balázsra a verseny nélküli idõszakban
is izgalmak várnak. A fiatal tehetséges
sportoló novemberben államvizsgázik a
BGF Vendéglátó és Turisztika szakán. Azt
követõen pedig azonnal munkához lát,
hisz márciusban, a kvalifikációs verse-
nyek idejére a lehetõ legjobb erõben sze-
retne lenni.

riersch

A Kaffka Margit Általános Iskolában nagy
hagyománya van a focinak. Amióta mûfü-
ves pályával lett gazdagabb az iskola, az-
óta ez a sportág még népszerûbb lett. Az
intézményben immár hatodik éve õsszel

rendezik meg a 24 órás focitornát, és
2006 óta a legnagyobb magyar labdarúgó,
Puskás Ferenc tiszteletére játszanak a
csapatok. Az idei eseményre október 7-én
került sor, és egészen másnap, október 8-

án reggel 9 óráig pattogott a labda elõbb a
mûfüvön, majd a tornateremben. 

– Az iskolának a focin kívül hagyomá-
nyos rendezvénye még a süteménysütõ
verseny is, melyet ezúttal a 24 órás focival
egy idõben rendeztünk meg – mondta Var-
ga László Zoltán igazgató. – A szülõk ezút-
tal is kitettek magukért, körülbelül 60-fé-
le süteményt sütöttek, amit a tízfõs zsûri
édes és sós kategóriában értékelt. Ezt kö-
vetõen a süteményeket egységáron árul-
tuk, a bevétel pedig az iskolai alapítvá-
nyunkat gazdagította. 

A sütemény jól jött a focisták számára
is, akik 24 órát becsülettel végigjátszot-
ták, és emiatt nagy szükségük volt energi-
ára. Sok szülõ és régi diák is bekapcsoló-
dott a programba, és az eseménynek
akadt egy igazi sztárvendége is. Hajdú
Norbert, a Budapest Honvéd felnõtt lab-
darúgócsapatának kapitánya egy dekázó
és büntetõlövõ versenyt rendezett a részt-
vevõknek. 

– Norbit a Rockvilág.hu internetes rá-
dió hozta el az eseményre – mondta

Bekényi Ádám testnevelõ. – A rádió
ugyanis közvetítette a 24 órán át tartó
mérkõzéseket, így sokan élõben követhet-
ték az eseményeket. Minden esztendõben
meghívunk más iskolát is, ebben az év-
ben a Herman Ottó Általános Iskola csa-
patát láttuk vendégül a tornán.

R. T.

Balra lent Kisteleki Hanna, fölötte Hor-
váth Anna, középen Petrovics Mátyás,
elõtte jobbra I l lés Anna, és jobbra lent
Farkas Kata

Madrid és Trieszt
zuglói hõsei

Kiss Balázs
ott lehet az olimpián

Nonstop foci sok süteménnyel
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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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Teljes körû fogászati ellátás

új!

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

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

10% engedmény ezen hirdetés felmutatójának
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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 LAKÁSSZÖVETKEZET
KÉPVISELETET KERES

Zuglói Lakásszövetkezet
közös képviseletre szervezetet

vagy magánszemélyt keres!
Árajánlatot, referenciát, kérdéseket kérjük

a lakasszovetkezet14ker@gmail.com
e-mail címre, 10 napon belül.

Aktív
tanévkezdés
a GYIÖK-ben

Lipcsei György, a Wesselényi
Miklós Mûszaki Szakközépisko-
la tizenkettedik évfolyamos
diákja lett zuglói Gyermek- és If-
júsági Önkormányzat (GYIÖK)
új elnöke. Mint lapunknak el-
mondta, szeretné az eddigieknél
is szorosabbra fonni kapcsola-
tot a kerületi iskolákkal. Így a
testületi üléseiknek elõször a
Wesselényi, majd az Álmos isko-
lák lesznek a helyszínei. Emel-
lett szeretné a sport- és a kultúra
terén is tágítani a lehetõségeket.
„Nagy segítségünkre lesz ebben
a szomszédos XV. kerület, amely
a Csomópont nevû – öt hónapon
keresztül tartó – tehetségkutató
programjával segíti munkánkat”
– mondta. A GYIÖK alelnökének
Tamás Dávidot (Álmos Vezér
Gimnázium és Általános Iskola
diákja) választották meg, míg az
új titkár a korábbi elnök, Virág
Péter László lett.  A képviselõk
döntöttek arról is, hogy megala-
kítják a kulturális és sport bi-
zottságot, a többi bizottság létre-
hozását azonban elhalasztot-
ták. RT


