
Október 6-a gyásznap a magyar
történelemben. Ezen a napon vé-
gezték ki Aradon a császári ha-
ditörvényszék ítélete alapján a
levert 1848–49-es forradalom és
szabadságharc tizenhárom hon-
véd tábornokát és Pesten az elsõ
felelõs magyar kormány minisz-
terelnökét, gróf Batthyány La-
jost. Egyikük sem készült vérta-
núnak, mindannyian tervekkel
teli, életvidám emberek voltak,
mégis emberfeletti bátorsággal
fogadták a halált. A derékba tört
életû hõsök emlékét a magyar
nép soha nem feledte, utcákat,
tereket neveztek el róluk, emlék-
mûveket emeltek a tiszteletükre,
kivégzésük napját 2001-ben a
polgári kormány Nemzeti gyász-
nappá nyilvánította.

Bár a nemzeti emlékezet tizen-
három vértanút tart számon, a
magyar Golgotán – ahogy Kos-
suth Aradot nevezte – tizenhat
honvédtiszt életét oltották ki
1849 augusztusa és 1850 febru-
árja között. Az elsõ aradi vérta-
nú – még augusztusban – Ormai
Norbert honvéd ezredes volt. Õt

október második felében Kazin-
czy Lajos ezredes, Kazinczy Fe-
renc fia, februárban pedig
Ludwig Hauk alezredes, Bem tá-
bornok hadsegéde követte a
vesztõhelyen. Az aradi várbör-
tönben halt meg Lenkey János
vezérõrnagy is, akit miután a fog-
ságban megtébolyodott, nem vé-
geztek ki. A gyásznapon róluk se
feledkezzünk meg!

Írásunk a 8. oldalon
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– Hivatalos megalakulása óta
Zugló szédületes fejlõdésen
ment keresztül, Budapest arcu-
latát meghatározó városrésszé,
Közép-Európa egyik legszebb
ékkövévé vált – jelentette ki dr.
Papcsák Ferenc polgármester a
kerület születésének 76. évfor-
dulója alkalmából rendezett ko-
szorúzáson.

A Polgármesteri hivatal bejá-
ratánál emelt, Zugló önálló ke-
rületté válását megörökítõ grá-
nittáblánál tartott megemlékezé-
sen és koszorúzáson megjelen-
tek a testvérvárosok, a civil szer-
vezetek és politikai pártok, a
XIV. kerületben mûködõ intéz-
mények képviselõi, számos vá-
rosatya és zuglói polgár. A ren-
dezvényt a Szent István Király
Zenemûvészeti Szakközépisko-

la és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény fúvósainak játéka tet-
te színessé.

Dr. Papcsák Ferenc ünnepi be-
szédében arra emlékeztette hall-
gatóságát, hogy Zugló azon ritka
települések közé tartozik, ame-
lyeknek két születésnapja van.
Mint ismeretes 1842-ben rakták
le a Hermina kápolna alapkövét,
melyet 1856. szeptember 8-án
Liszt Ferenc karnagyi közremû-
ködésével szenteltek fel. Ezen a
napon nyitotta meg Hermina-
mezõn az elsõ „honfoglaló,” Bartl
János, a „kávés” szállodáját, ami
Zugló elsõ születésnapja. A má-
sodik 1935. október 1-je, ami-
kor a VI. és VII. kerületbõl kivált
városrész önálló közigazgatási
egységgé vált és megkezdte mû-
ködését saját elöljárósága.

A polgármester zárszavában
köszöntötte Zugló valamennyi
lakóját a kerület önkormány-
zatiságának 76. évfordulója al-
kalmából, ugyanakkor remé-
nyét fejezte ki, hogy a városrész
minden lakója igazi otthoná-
nak érzi az ország egyik leggaz-
dagabb történelmi és kulturá-
lis örökségével rendelkezõ te-
lepülését.

A rendezvény záróakkordja-
ként az Önkormányzat nevében
dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter, Kovács Balázs és Rozgonyi
Zoltán alpolgármesterek, a Pol-
gármesteri Hivatal részérõl pe-
dig dr. Sáfrán Erzsébet aljegyzõ
és dr. Czirner Ákos jegyzõi kabi-
netvezetõ koszorút helyeztek el
az emléktáblánál.

Továbbiak a 3. oldalon

Ünnepi megemlékezés
és koszorúzás
Zugló születésnapján

Fotókiállítás
Milyennek látták a világjáró ma-
gyarok az ötven évvel ezelõtt fal-
lal kettéosztott Berlin hétköz-
napjait? Erre a kérdésre adott
választ az az amatõr fényképek-
bõl összeállított kiállítás, amely
a Zuglói napok 2011 rendez-
vénysorozat keretében nyílt meg
a Honvéd Kulturális Központ-
ban. A Berlin, ahogy mi láttuk
1961–1989 címû pályázati fotó-
kiállításra közel négyszáz, a
megosztott német fõvárosban
töltött napok emlékét idézõ tu-
ristafotó érkezett. 

A tárlat képei mély benyomást
tettek Cerstin Richter-Kotowski
asszonyra (képünkön), aki Zug-
ló német testvérvárosának, a
berlini Steglitz-Zehlendorf kerü-
letének képviseletében jelent
meg az eseményen. A tanácsnok-
asszony az 1989-es magyar ha-
tárnyitást bátor és helyes lépés-
nek nevezte, amiért köszönetét
fejezte ki.

Cikkünk a 8. oldalon

Új jegyzõje és új
rendõrkapitánya
van Zuglónak
A képviselõ-testület dr. Papp Csil-
lát (képünkön) választotta Zugló
jegyzõjének. A grémium egyetér-
tett dr. Réti László rendõr alezre-
des kapitányságvezetõvé történõ
kinevezésével. Az elõléptetéssel
kapcsolatos állásfoglalásra – tör-
vényi kötelezettségének megfele-
lõen – a Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság Humánigazgatási Szol-
gálat fõosztályvezetõje írásban
kérte fel a testületet.  A levélhez
mellékelte a kinevezési jogkört
gyakorló dr. Tóth Tamás rendõr
dandártábornok, Budapesti
Rendõrfõkapitány dr. Réti László
kapitányságvezetõi kinevezését
támogató elõterjesztését. A város-
atyák döntése értelmében Zugló
2012-ben is csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Folytatás a 3. oldalon

Emléküket 
soha nem felejtjük

„A mártírok az élet gyõztesei”
Büszkék lehetünk az egyházül-
dözések mártírjaira – mondta dr.
Papcsák Ferenc polgármester a
Diktatúrák egyházi áldozatai cí-
mû konferencián. Szászfalvi
László egyházügyi államtitkár
(képünkön jobbra) hangsúlyoz-
ta, az emlékezet mindig gyõz „a
semmivel, a káosszal, az anar-
chiával és az elhallgatással szem-
ben”. Kiss-Rigó László, szeged-
csanádi megyés püspök (képün-
kön balra) lapunknak kijelentet-
te, akik a történelem folyamán ül-
dözték az egyházat, maguk sem
tudták soha pontosan megmon-
dani, miért teszik ezt.

Tudósításunk a 9. oldalon
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (20) 394-7343; 

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Október 10. 
14.00–17.00 óra között.

Bejelentkezés a 872-9288-as
telefonszámon.

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

Október 11. 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

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

Október 13. 17.00–19.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Sylvester János
Gimnázium

Október 17. 17.00–18.00 óra között.
Telefon: 06 (20) 411-1640;

e-mail cím: adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Október 5. 9.00–12.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Tel.: 06 (30) 524-9069

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Körzeti Megbízotti
Iroda

Vezér út 138/B

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.
Október 10. 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

Október 11. 16.00–19.00 óra között.
Telefon: 06 (20) 930-8987;

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

5. Markó Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

Minden páros hét csütörtökén
18.00–20.00 óra között.

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.: 06-30-212-
1803.
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal
II. em. 220. Elõzetes egyeztetés alapján. Tel.: 06 (20)
475-1384
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5-7.
október 21. 17.00-19.00 óra között, elõzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: +36 (20) 944-7069 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosvalfa park 1-3., október
13. 17.00 órától. Tel.: 363-3202.
Dr. Bárándy Gergely Polgármesteri Hivatal II. em.
220., október 20. 17.00 órától.
Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal II. em. 220. Elõ-
zetes 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.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester október 10-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

Dr. Papp Csilla jegyzõ asszony fogadóórájára min-
den hónap harmadik szerdáján lehet bejelentkezni a
872-9171-es telefonszámon.

ALJEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Sáfrán Erzsébet aljegyzõ asszony
polgármesteri hivatali fogadóórájára az aljegyzõi tit-
kárságon, elõzetes egyeztetés alapján (tel.:467-9164).



Folytatás az 1. oldalról
A képviselõ-testület szeptember
22-én ellenszavazat nélkül, egy
ellenzéki politikus tartózkodás-
sal dr. Papp Csillát választotta
meg Zugló jegyzõjének, aki októ-
ber 1-jén foglalta el hivatalát.
Mint ismeretes, az Önkormány-
zat azért írt ki pályázatot a jegy-
zõi munkakör betöltésére, mert
dr. Deák Erzsébet márciusban
közös megegyezéssel távozott hi-
vatalából. 

A vitában Harrach Péter (Fi-
desz) frakcióvezetõ kiemelte: a
Fidesz frakció egyetért a jelölt
személyével. Kovács Balázs (Fi-
desz) alpolgármester elmondta:
a jegyzõválasztást elõkészítõ bi-
zottság három alkalommal ülé-
sezett és a három érdemi jelölt
közül dr. Papp Csillát találta a
legalkalmasabbnak. Dr. Papp
Csilla képviselõi kérdésre vála-

szolva aláhúzta: soha nem volt
politikus, a Fidesz Szakmai Osz-
tályán és Elnöki Irodáján is jogi
szakértõként dolgozott.  Dr.
Sáfrán Erzsébet aljegyzõ meg-
erõsítette, hogy a jelölt minden-
ben megfelelt a pályázati kiírás-
nak.

Dr. Imre Gergely (MSZP) úgy
vélte, dr. Papp Csillát szakmai
múltja alkalmassá teszi a jegyzõi
munkakör betöltésére. Frakció-
ja értékeli a jelölt õszinteségét,
illetve fontosnak tartja, hogy a
jegyzõ olyan személy legyen, aki
élvezi a polgármester bizalmát.
Az MSZP frakció támogatja dr.
Papp Csillát, azonban problé-
mák esetén a döntés politikai fe-
lelõsségét dr. Papcsák Ferenc-
nek kell viselni.   

Képviselõtársai kezdeménye-
zésére a grémium visszahívta a
Humán Közszolgálati Bizottság-
ból Várnai László (LMP) képvi-
selõt, akinek a munkáját már
többször kifogásolták. A város-
atyák Várnai helyére az MSZP ál-
tal javasolt Sokác Anikót válasz-
tották, így a bizottságban a meg-
üresedett helyet továbbra is el-
lenzéki politikus tölti be. 

A grémium megtárgyalta
Máténé Virág Krisztina (Fidesz)
képviselõasszony beszámolóját
az önkormányzati bérlakásban
élõk által felhalmozott lakbér-
hátralékról. A beterjesztés sze-
rint az idén augusztus 1-én a Va-
gyonkezelõnek 851 olyan ügyfe-
le volt, aki több mint három hó-
napja nem fizetett lakbért. Õk a
bérlõk 36,6 százalékát teszik ki
és 185 978 293 forinttal tartoz-
nak az Önkormányzatnak. 

A cég elõzõ vezetése a problé-
mát nem kezelte a súlyának meg-
felelõen. A tavaly decemberi ve-
zetõváltás elõtt keletkezett 526,

többségében nem kezelt lakbér-
tartozás összege 153 828 531 fo-
rint. Ez meghaladja a jelenlegi
kintlévõség 80 százalékát. 

A képviselõ-testület felkérte a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.-t, hogy
az Önkormányzat bevételeinek
biztosítása érdekében a törvé-
nyek és rendeletek betartásával,
következetesen lépjen fel a hát-
ralékos bérlõkkel szemben, dol-
gozzon ki egy olyan rendszert,
amely jelentõsen mérsékli a lak-
bértartozást és ösztönzi a szoci-
ális bérlakásban élõket a piaci ár
15 százalékának megfelelõ bér-
leti díj megfizetésére.

A grémium támogatta Markó
Elemér István (Jobbik) önkor-
mányzati képviselõ kezdemé-
nyezését és javasolta a Fõvárosi
Önkormányzat Közgyûlésének,
hogy a kerület tulajdonában álló
Nagy Lajos király útja és a
Fogarasi út közötti névtelen köz-
terület a jövõben az 1956-os for-
radalom és szabadságharc Cor-
vin közi parancsnokának,
Pongrátz Gergelynek a nevét vi-
selje. 

A városatyák a lakosság kéré-
sét és a szakértõk véleményét fi-
gyelembe véve 13 darab térfigye-

lõ kamera telepítésérõl döntöt-
tek, amelyek a Bolgárkertész
utca–Róna utca–Kerepesi
út–Õrs vezér tér által határolt la-
kótelepen kerülnek felszerelés-
re. A kamerák beszerzése és
rendszerbe állítása várhatóan
nettó 21 742 046 forintba kerül.  

A testület a Rózsafüzér Király-
néja Plébániát és a Budapest-
Zuglói Református Egyházköz-
ség Róna utcai templomát egy-
egy millió forintos rendkívüli tá-
mogatásban részesítette. A pénzt
a Rózsafüzér Királynéja Plébá-
nia villámcsapás, míg a Refor-
mátus Egyházközség a Róna ut-
cai templomban keletkezett
elektromos tûz és robbanás kö-
vetkezményeinek a felszámolá-
sára fordíthatja.  

A képviselõk zárt ülésen dön-
töttek a kerület születésnapja al-
kalmából adományozandó Zug-
ló díszpolgára cím odaítélésérõl
és a kerületi kitüntetésekrõl. La-
punk információja szerint Vár-
nai László nem vett részt a sza-
vazáson. Következõ lapszá-
munkban távolmaradása okáról
szeretnénk megkérdezni a kép-
viselõ urat. 

Papp Dezsõ

Zugló megalakulásának het-
venhatodik évfordulóján min-
den kétséget kizáróan kije-
lenthetjük, hogy valamennyi
zuglói lakos elemi érdeke a vá-
rosrész önálló önkormányza-
tiságának a megõrzése, a helyi
értékek megtartása, védelme
– mondta dr. Papcsák Ferenc
polgármester a kerület szüle-
tésnapi ünnepségén.

A Szent István Király Zene-
mûvészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény koncerttermében
szeptember 30-án megtartott
ünnepségen megjelentek Zugló
testvértelepülései, az erdélyi Al-
sórákos, a lengyelországi
Racibórz, a német fõváros Ber-
lin Steglitz-Zehlendorf kerüle-
tének, valamint a székelyföldi
Csíkcsicsó küldöttei, a városré-
szünkben mûködõ intézmé-
nyek képviselõi, a civil és politi-
kai szervezetek delegáltjai, az
Önkormányzat képviselõi, a ke-
rület lakói. 

– Ma zuglóinak lenni életfor-
mát, hitet, az igazság iránti elkö-
telezettséget és nagyon erõs
identitást jelent – vélekedett ün-
nepi beszédében dr. Papcsák Fe-
renc, majd napjaink feladataira
térve kijelentette: Zugló alapító-
atyái annak idején a városrész
építésére, fejlesztésére, a hit és
az igazság védelmére tettek es-
küt. Nekünk, késõi utódaiknak
ugyanez a dolgunk, õrizzük érté-
keinket, építsük, szépítsük a vá-
rosrészt, bátran álljunk ki a hit
és igazság mellett. 

Az Önkormányzat által 2011-
ben alapított Zugló Díszpolgári
címet elsõ alkalommal dr. Haj-
nal György plébános-protono-
tarius kanonok, Kardos Péter fõ-
rabbi és Baranyi László színmû-
vész vehette át.

Zugló sportjáért emlékérmet
kapott dr. Horkai György vízilab-
dázó, dr. Fenyvesi Csaba vívó,
Ráczkó Gitta úszó, Szokács Gá-
bor testnevelõ tanár és a KSI
Sportegyesület Torna szakosz-
tálya. 

Zugló közbiztonságáért elis-
merõ oklevélben részesült Krä-
mer Ildikó rendõr százados,

Krajczár Anita rendõr hadnagy,
Rontó Péter rendõr õrmester,
Salamon Lajos tûzoltó százados,
Árvai Gábor polgárõr, valamint
Ikladi Endre kerületõr. 

Zuglóért emlékéremmel tün-
tették ki Juhász Erika festõmû-
vészt (interjúnk a 10. oldalon),
Szécsi Istvánt, a XIV. kerületi
POFOSZ és az 1956-os Hagyo-
mányõrzõk elnökét, Tremmelné
Druga Irma fõtanácsost, Váczi
Miklósné fõtanácsost, Balázs
Christine német nemzetiségi
óvodapedagógust, valamint Me-
ricske Zoltánt és Ütõegyüttesét.

Dr. Pálossy Béla kardiológus
fõorvos, Zárug Béla, a Zuglói Ör-
mény Kisebbségi Önkormányzat
képviselõje, Vedres Mátyás jég-
korongozó hozzátartozói posz-
tumusz vehettek át Zuglóért em-
lékérmet.

Az elismeréseket dr. Papcsák
Ferenc polgármester, Kovács
Balázs, Rozgonyi Zoltán és dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
terek adták át. 

Az ünnepségen dr. Papcsák
Ferenc polgármester testvértele-
pülési megállapodást írt alá Pé-
ter Lukáccsal (képünkön), a szé-

kelyföldi Csíkcsicsó kapcsolat-
tartó képviselõjével.

Az ünnepi mûsorban fellépett
az Alsórákosi néptáncegyüttes a
Mezõ együttes kíséretében, a
Zuglói Filharmónia – Szent Ist-
ván Király Szimfonikus Zenekar
Záborszky Kálmán vezényleté-
vel. Zongorán játszott Gyöngyösi
Ivett és Berecz Mihály. 

A rendezvényt követõen a ze-
neiskola nagytermében a Mezõ
együttes közremûködésével
táncház, míg a Cserepesházban
jazz koncert fogadta az érdeklõ-
dõket. Másnap a Mogyoródi úti
sporttelepen a VI. zuglói veterán-
jármû kiállítás várta a régi autók

szerelmeseit. Az Önkormányzat
támogatásával megtartott ren-
dezvény fõ érdekessége a Kvasz
András által épített „rákosmezei
repülõgép” másolata volt, amely-
lyel a géprepülés magyar úttörõ-
je száz évvel ezelõtt emelkedett a
magasba. 

Október 2-án ünnepi koncertet
tartottak a bosnyák téri templom-
ban a Szent István Király Szimfo-
nikus Zenekar, a Szent Antal Plé-
bánia Templom sholája és a
Szent István Király Zenemûvé-
szeti Szakközépiskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény
kórusa közremûködésével.

papp
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– Megtiszteltetés számomra, hogy a képviselõ-testület Zugló jegy-
zõjévé választott. A bizalmat meg fogom szolgálni! – mondta la-
punknak dr. Papp Csilla, aki pozitív jelnek tekinti, hogy nem csu-
pán a Fidesz-KDNP képviselõi, hanem az ellenzéki városatyák
többsége is rá szavazott.    

Dr. Papp Csilla 1996-ban a Budapesti Államigazgatási Fõisko-
lán, 2000-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jog-
tudományi Karán szerzett diplomát, majd közigazgatási szakvizs-
gát tett.

1997-tõl a Fõvárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal ügyészségi nyo-
mozója. 2000-ben az Ifjúsági- és Sportminisztériumban helyezke-
dett el, ahol az Ifjúsági Ügyekért Felelõs Helyettes Államtitkárság
fõosztályvezetõje volt. Két évvel késõbb, 2002-ben megválasztották
a Nemzetközi Programok Tanácsa elnökének. Pozícióját köztiszt-
viselõi munkaköre ellátása mellett töltötte be. 2002-tõl a Fidesz
Magyar Polgári Szövetség Szakmai Osztályának jogi referense,
majd az Elnöki Iroda Önkormányzati Koordinációs és Tájékozta-
tási Iroda irodavezetõje. 2007-tõl a Szent István Egyetem Gazdasá-
gi Jogi és Közigazgatási Intézet munkatársa. 2008-tól Pest Megye
Önkormányzatánál dolgozott, ahol elõbb kabinetfõnök, aztán a
Vagyonkezelõ és Mûszaki Iroda irodavezetõje, majd Pest Megye
Önkormányzatának aljegyzõje lett.

A jegyzõasszony férjezett, három gyermek édesanyja.

– Megtiszteltetés és komoly szak-
mai kihívás a számomra, hogy
egy 120 ezres lélekszámú város-
rész kapitányságvezetõje lehe-
tek. Munkatársaimmal azon le-
szek, hogy Zuglóban észrevehe-
tõen csökkenjen a bûncselekmé-
nyek száma, növekedjen a lakos-
ság biztonságérzete – mondta dr.
Réti László rendõr alezredes, a
Zuglói Rendõrkapitányság új ka-
pitányságvezetõje.   

Dr. Réti László 1972-ben szü-
letett Budapesten. A Rendõrtisz-

ti Fõiskolát 1995-ben kitüntetéssel végezte el. Elsõ szolgálati helye
a Tolna megyei Rendõr-fõkapitányság volt, ahol tíz éven keresztül
különbözõ nyomozói és vizsgálótiszti beosztásokat töltött be. Két
évig gazdaságvédelmi területen dolgozott, majd élet elleni és fegy-
veresen elkövetett bûncselekmények után nyomozott. Nyolc hóna-
pig a fõkapitányság jogtanácsosa volt. 

2005-ben a Tolna megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztá-
lyának helyettes vezetõje lett, majd kinevezték a Szekszárdi Rend-
õrkapitányság Bûnügyi osztályvezetõjének és kapitányságvezetõ
helyettesnek.

Munka mellett elvégezte a Janus Pannonius Tudományegyete-
met, ahol 1999-ben cum laude jogi diplomát szerzett. Tárgyalási
szinten beszél angolul. Hat éve a Rendészeti Szakvizsga Bizottság
tagja. Az idén februártól a Zuglói Rendõrkapitányság megbízott ve-
zetõje. 

Dr. Réti László két gyermek édesapja, szabadidejében rendsze-
resen sportol, spanyolul tanul, álnéven regényeket ír. Eddig hét
könyve jelent meg. 

Zugló születésnapján

Több mint 180 millióval tartoznak a lakásbérlõk Zuglóban
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KER.INFO

Tájékoztató 
a kerületben folyó
közterületi munkákról
Ebben a rovatban a kerület lakosságának jobb tájé-
koztatása érdekében ismertetjük azokat a közterületi
munkákat, amelyekre a Hivatal, vagy más hatóságok
engedélyt adtak, illetõleg azok elvégzésérõl tájékoz-
tattak bennünket. Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy
a felsorolásban jelzett munkákról adott információk
csak tájékoztató jellegûek. A pontos munkavégzés
ideje mûszaki-, idõjárási és egyéb elõre nem látható
okok miatt változhat.

Parkfenntartás

A kerület teljes területén meghatározott rend szerint történnek az
idõszakos parkfenntartási munkák. Megkezdõdik a forgalmas hely-
színeken lévõ virágágyások beültetése kétnyári virággal. 

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

Közút- és járdafenntartás

Útjavítási munkák: Gödöllõi utca, Bolgárkertész utca 15–17.,
Dorozsmai utca, Ond vezér útja 26., Kerepesi út 98., Zalán utca.

Járdajavítási munkák: Rákos-patak 92., Dongó utca 6–8., Örs
vezér tere, Róna utca 102–106., Pillangó park.

Burkolatbontás

Csatornaépítés folyik az Utász utcában a Kerepesi út és a Tábor-
nok utca között. Gázvezetékcsere folyik a Szabó Lõrinc utcában, a
Törökõr utcában és a Colombus utcában. Elektromos kábelt fek-
tetnek a Zászlós utcában a Mogyoródi út és a Besnyõ utca között, a
Mogyoródi úton a Francia út és a Zászlós utca között. Optikai ká-
belt fektetnek a Kerepesi út 90–130. szám között, az Ond vezér út-
ján. 

Illegálisan lerakott szemét szállítása

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

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Budapesti tanulmányútja során szeptember 23-án
Zuglóval ismerkedett Guo Shujin, a kínai Qingdao
város Licang Kerületi Népgyûlésének elnöke és az
általa vezetett delegáció. A Sárga-tengerbe nyúló
Shangdong-félszigeten található kikötõváros kül-
döttségét Kovács Balázs alpolgármester fogadta,
aki tájékoztatta a vendégeket a kerületrõl, az ön-
kormányzat mûködésérõl, Budapest és Zugló köz-
igazgatási rendszerérõl, a városrész gazdasági éle-
térõl, fõ turisztikai célpontjairól. Rozgonyi Zoltán
alpolgármester Zugló mai arculatának kialakulá-
sáról, infrastrukturális helyzetérõl, a kerület zöld-
övezeti jellegének megõrzésérõl szólt, illetve a Zug-
ló-kártya bevezetésének tapasztalatait osztotta
meg a kelet-kínai város küldöttségével. Krikovszky
Péter fõépítész Zugló városszerkezetével, a telkek
nyilvántartási rendszerével, feltérképezési mód-
szerével, beépítettségi mutatóival és a Városligettel
ismertette meg a vendégeket. 

Guo Shujin asszony tájékoztatójában elmondta:
a korábbi német gyarmat Qingdao ma Kína egyik
dinamikusan fejlõdõ városa, ahol mintegy három-
millióan élnek. Az általa vezetett Licang kerület-
ben 280 ezren laknak. A városnak tavaly uniós fi-
zetõeszközben számolva 2,8 milliárd euró volt a
GDP-je, ebbõl Licang kerület 600 millió eurónak
megfelelõ bevételre tett szert. Qingdao 2014-ben
nemzetközi virágkiállítást rendez. Látogatásuk
oka is ehhez kötõdik, ugyanis akkorra kerületüket

zöldebbé, virágosabbá, élhetõbbé, a turisták szá-
mára vonzóbbá szeretnék tenni, amihez Budapes-
ten, illetve Zuglóban gyûjtött tapasztalatot kíván-
ják felhasználni.

(Papp)

Kínai delegáció Zuglóban

Pályázati felhívás
gazdasági ügyintézõi állásra
Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény 1 fõ gazdasági ügyintézõt keres határozatlan idõre,
fõállásba. Fizetés a Kjt szerint. Mérlegképes könyvelõi végzett-
ség és a Kjt alapos ismerete szükséges. Elõnyt jelent iskolai,
óvodai vagy más költségvetési szervnél szerzett gyakorlat.
A fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre lehet küldeni
október 10-ig: igazgatohelyettes@aranyjanos-zuglo.sulinet.hu

„Egy társadalom igazi fokmérõje
hogyan bánik az idõsekkel” – vé-
li Gyügyeiné Tamás Viktória, aki
május óta vezeti a Zuglói Szociá-
lis Gondozó Szolgálatot. A Zug-
lói Lapoknak elmondta, a XIV.
kerület a nyolcvanas évek óta
mind a mai napig gondoskodik a
Szolgálaton keresztül a rászoru-
ló zuglói polgárokról. Gyügyeiné
kifejtette: „Étkeztetést teszünk
lehetõvé azon rászorulóknak,
akik azt koruk vagy egészségi ál-
lapotuk miatt önmaguknak, il-
letve eltartottjaik számára nem
képesek biztosítani. A házi segít-
ségnyújtás keretében gondosko-
dunk azokról az idõskorúakról,
illetve egészségügyi állapotuk
miatt rászoruló személyekrõl,
akik otthonukban önmaguk el-
látására saját erõbõl nem képe-
sek. Ezt a munkát szakképzett
gondozónõk végzik, akik bevá-
sárolnak, segítenek a tisztálko-
dásban, a szükséges ügyek elin-
tézésében.”

A szolgálat által mûködtetett
öt idõsek klubjában önellátó sze-
mélyeknek biztosítanak napköz-
beni idõtöltést, olyan progra-
mokkal, mint gyógytorna, tár-
sasjáték, zenés-táncos klubdél-
utánok vagy akár bográcsozás. A
jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás az egyedül élõknek je-

lenthet óriási segítséget. Akik
igénybe veszik ezt a szolgálta-
tást, a testükön viselt készülék-
kel tudják riasztani a Polgárõr-
ség diszpécser központján ke-
resztül az ügyeletes gondozónõt,
aki harminc percen belül a hely-
színre érkezik – tájékoztatott
Gyügyeiné Tamás Viktória, hoz-
zátéve, a szolgáltatásokat kérel-
mezni kell, a rászorulók – vagy
törvényes meghatalmazottjuk -
az Erzsébet királyné útja 49.
alatti központban vehetik fel a
kapcsolatot a szolgálattal. Az el-

látásokért térítési díjat kell fizet-
ni, az összeget az önkormányzat
állapítja meg és bizonyos esetek-
ben kedvezmény jár. „Tudjuk,
van még fejlõdései lehetõség, hi-
szen egyelõre a zuglói idõsek ke-
vesebb, mint tíz százalékával ál-
lunk kapcsolatban. A szolgálat
átszervezése, a jelenlegi vezetés
új szemlélete, valamint a szük-
séges tudnivalók mind szélesebb
körben való terjesztése segíthet
abban, hogy ellátotti létszámunk
növekedjen” – mondta a vezetõ
gondozó. KD

Átszervezett szociális szolgálat

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



Fokozott figyelemmel kíséri a civil szerve-
zeteket érintõ képviselõ-testületi döntése-
ket Tamás László Ferenc, a Zuglóiak Ér-
dekképviseleti Egyesülete (ZÉK) önkor-
mányzati képviselõje. „A nemzeti összefo-
gás kormányának feje 2011-et a megúju-
lás évének nevezte, a zuglói vezetõség is
igyekezett ehhez tartani magát. Megújult
tehát a civil szervezetek támogatásának
rendszere is, igaz nem valami gyorsan, de
hát közismert, hogy a jó munkához idõ
kell” – véli az ellenzéki képviselõ, aki em-
lékeztetett, március 10-én fogadta el a tes-
tület a 2011. évi költségvetést, benne a tár-
sadalmi szervezetek támogatásának ös-
szegével „és alig több mint két hónap múl-
va már meg is jelent a Zuglói Lapok május
12-i számában a polgármester errõl szóló
pályázatkiírása”. Tamás szerint 2010-ben
az akkor már teljesen szétesett képviselõ-
testület „a zuglói költségvetés hiányának
sötét aggályaitól kísérve” május 19-én
mégis biztosított a társadalmi szerveze-
teknek támogatást és a Társadalmi Kap-
csolatok Bizottsága aznapi ülésén döntött
a pályázat kiírásáról. Ezzel szemben idén
– folytatta - kiderült, hogy a májusi kiírás-
ban nem foglaltatnak benne az alapítvá-
nyok, részükre külön pályázatot hirdettek
június 9-én. „A polgármesteri hivatal hon-
lapja viszont már augusztus 5-én közölte
az örömhírt a nyertesekkel. A szünidei if-
júsági üdültetést szervezõknek nyár végé-
re derült ki, kapnak-e támogatást, amikor
már minden lebonyolódott. De megújul-
tak a támogatás elosztásának elvei is:
2010-ig a vállalt tevékenységgel arányo-
san részesültek anyagi javadalmazásban
az érintettek, politika mentesen. Idén si-
került túltennie magát a döntéshozó több-
ségnek ezen az ódivatú szemléleten: a Fi-
deszhez közelinek tartottaknak jóval több
jutott, mint a másként gondolkodóknak.
Az arányokról: a Fidesz által preferált
Mentor és Nõszirom egyesületek 460 000,

illetve 470 000 forintot kaptak, az egyik
legtöbb programot a legtöbb résztvevõvel
lebonyolító Nagyzugló Törökõr Egyesület
viszont csupán 80 000-et” – sorolta Tamás
László, hozzátéve, a csaknem öt hónapig
tartó pályáztatás vontatottságával ellen-
tétben álltak a civil élet más intézkedései.
„A Zuglói Civil Szervezetek Házát, ahol 19
egyesület és alapítvány tartotta összejöve-
teleit, folytatta tevékenységét, példás gyor-
sasággal zárták be, szélnek eresztve az ot-
taniakat. Érdekes módon egy sem volt kö-
zülük Fideszhez közeli. A helyiségek azóta
üresen kihasználatlanul állnak. A lényeg
mindössze annyi volt, hogy fent említett
helyen szünjön meg a civil élet, de gyor-
san. Ezek a szervezeteket érintõ kiraga-
dott példák, a napnál világosabban jelzik,
hogy milyen hozzáértéssel és milyen poli-
tikai erõvonalak mentén történik a zuglói
szervezetek munkájának megítélése és tá-
mogatása” – véli a képviselõ.

K. D.
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Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

Hogy mások számára egysze-
rûnek tûnõ problémák meny-
nyire meg tudják keseríteni
egy bérház lakóinak életét, azt
mi sem bizonyítja jobban,
mint amivel a Thököly út 91.
számú ház lakói fordultak a
körzet fideszes képviselõjé-
hez, Rátonyi Flórához.

Az egyik lakó elmondása sze-
rint a lakóközösség már tizenöt
éve hadakozik egy testvérpárral,
akik folyamatosan etetik a ga-
lambokat, sõt, állatmentés cí-
mén a lakásukban tartják õket.
A gondokat tetõzi, hogy a két fér-
fi nem is lakik az ingatlanban,
csak a madarakért járnak oda. A

lakók már mindent megpróbál-
tak, többször fordultak az
ÁNTSZ-hez, az önkormányzat-
hoz, és egyéb hivatalokhoz, de
párezer forintos bírságok kiveté-
sén túl semmit nem tudtak elér-
ni. A házban és a környezõ lép-
csõházakban nem lehet szellõz-
tetni, megjelentek a bogarak és a
patkányok is, az udvaron rend-
szeresen madártetemekbe bot-
lanak a lakók, a korlátokon pe-
dig vastagon áll a madárürülék.
A szülõk nem merik kiengedni a
gyerekeket játszani, mert félnek
a fertõzéstõl, amelyre egyébként
már akadt is példa. 

Végsõ elkeseredésükben az ot-
taniak birtokvédelmet kérve a
bírósághoz akarnak fordulni és
a 65 támogató aláírással nemrég
Rátonyi Flórát is megkeresték. A
képviselõ már másnap kiment a
helyszínre a kerületi állatorvos
kíséretében és kisebb huzavona

után végül be is jutottak a lakás-
ba. Elképesztõ állapotokkal
szembesültünk, galambok szá-
zai repkedtek a fejünk felett, a
madárürüléktõl pedig már a bú-
torok is elszínezõdtek – meséli a
képviselõ. Az állatorvos megírta
véleményét, amelyet eljuttatott a
hatósági osztályra. A következõ
lépés az lesz, hogy az osztályve-
zetõ a rendõrséggel és az ÁNTSZ
szakembereivel együtt végez
majd helyszíni szemlét, akik ak-
kor is felmérik a terepet, ha test-
vérpár nem nyit ajtót – mondta a
képviselõ. Hozzátette: az állapo-
tokat látva valószínûleg a két fér-
fi felszólítást kap, hogy vigyék
vagy vitessék el az állatokat egy
bizonyos határidõn belül, ha pe-
dig ez nem történik meg, a ható-
ság teszi ezt meg helyettük. Le-
het és kell is védeni az állatokat,
de ennek nem ez a módja és a he-
lye – szögezte le a képviselõ. 

Rátonyi Flóra a körzet lakói-
nak egyéb problémáiról elmond-
ta: sokan fordulnak hozzá szo-
ciális segélyért, elsõsorban a bér-
házas körzetben, mert nem tud-
ják fizetni a bérleti díjat, vagy
nem tudják finanszírozni laká-
suk felújítását, rendbehozatalát.
A kertvárosi részen sûrûn adó-
dik probléma abból, hogy sok au-
tós gyorsulásra használja az ut-
cákat, ezért a lakók fekvõrend-
õrök vagy sebességkorlátozó táb-
lák elhelyezését kérik. Volt azon-
ban arra is példa, hogy egy közép-
korú hölgy fordult hozzá azzal a

problémával, hogy a környéken
lévõ bolhapiacról kiszoruló ille-
gális árusok az õ kertje elõtt ad-
ják-veszik a portékát, szemetel-
nek és hangoskodnak. Ez is egy
olyan feladat, amit elsõre köny-
nyûnek tûnik megoldani, mégis
nehéz, hiszen nem állíthatunk a
háza elé minden hétvégén pol-
gárõröket – magyarázza a képvi-
selõ. Jelenleg pragmatikusabb
megoldásban gondolkodnak, le-
het, hogy egy olyan vasszerkeze-
tet építenek a kerítés külsõ felé-
re, amely megakadályozza, hogy

ott bárki letelepedjen és árulhas-
son. Az egyik legnagyobb és so-
kakat érintõ problémát azonban
a Thököly úti prostituáltak jelen-
tik – mondta Rátonyi Flóra. Az
önkormányzatnak sajnos kevés
lehetõsége van fellépni a jelenség
ellen, hiszen az elkövetõt leg-
többször csak rajtaütéssel lehet
elkapni. Az önkormányzat ezért
most azt fontolgatja, hogy talán
térfigyelõ kamerák elhelyezésé-
vel sikeresebben tudják felvenni
a harcot a Thököly úti prostitú-
cióval. (br)

Könnyûnek tûnõ feladatok – nehéz problémák

Az ellenzék hangja

2011. október 6.
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A pályázatot végül elnyerõ
Monsoon Rain Kft. tájékoztatása
szerint a bérleti szerzõdés alap-
ján vállalniuk kell az épület mû-

emlékvédelmi szempontokat
maradéktalanul figyelembe vevõ
felújítását, karbantartását és
mûködtetését, amelynek költsé-

gei a szakértõk szerint a
120–150 millió forintot is elér-
hetik.

A szerzõdésben az is szerepel,
hogy a bérlõnek a zuglói csalá-
dok számára a Városliget arcu-
latához illeszkedõ közösségi te-
ret alakít ki a budapesti átlagos
éttermi árakat meg nem haladó
árú étel- és italkínálattal. Ahogy
a cég képviselõitõl megtudtuk, a
céljuk az, hogy a Városligetbe
visszatérjen a „Lizsé” hangulat,
és ezt oly módon akarják ötvöz-
ni, hogy elsõsorban a zuglói csa-
ládok élvezzék ennek a „közös-
ségi terméknek” az elõnyeit,
szolgáltatásait. Koncepciójuk
szerint a család- és gyerekbarát
tér kialakítása a fõ prioritás, eb-
bõl adódóan a ligetben található
ilyen-olyan vendéglátó-ipari egy-
ségeknél mérsékeltebb árak, il-
letve gyerekprogramok és a bi-
cikliúton közlekedõ kerékpá-
rosoknak „bringapont” kialakí-
tását tervezik.

Az épületet a statikusok élet-
veszélyessé nyilvánították, a mû-
emlékvédelem és a kerületi vál-
toztatási tilalom miatt pedig
alapfeltétel, hogy a terveknek az
eredeti épület jellegét, küllemét
kell visszaadnia. A történeti ku-
tatások jelenleg is folynak, és bár
már vannak részeredmények, ez
még nem elegendõ a tervkészí-
téshez. A munka pedig természe-
tesen majd csak a különbözõ en-
gedélyek birtokában kezdõdhet

el. Mivel a cég alapvetõen figye-
lembe veszi majd a feltételek
mellett a történeti kutatásokat, a
tervek maximálisan igazodni
fognak a környezet stílusához –
ígérik a cég vezetõi. Persze nem
elég a stílust követni, a berende-
zési lehetõségeket az élelmiszer-
biztonsági és higiéniai szabályok
is meghatározzák. 

Ahogy Buza Péter nemrég a
Budapest címû folyóiratban
megjelent cikkében leírja, az ere-
detileg sokkal nagyobb, kettõs U
alakot leíró épületegyüttes ere-
deti funkciójáról, építéséról
semmit nem tudni, a ház elõször
1845-ben jelenik meg egy rajzon.
Az 1880-as évek elején egy má-
sik épületbõl ide helyezték át a

Széchenyi-fürdõ jogelõdjét. Egy
ideig a termálvízi gyógyulásra vá-
gyókat szolgálta, de a fürdõzés
népszerûvé válása következté-
ben egyre kevésbé tudta kiszol-
gálnia vendégeket, így a fürdõ vé-
gül átköltözött a termálvíz új pa-
lotájába – írja Buza. A cikkíró
gyanúja szerint az épületegyüt-
tes nagy része a zuglói térség
egyik legnagyobb, II. világhábo-
rús szõnyegbombázása során
pusztult el. A késõbb jogcím nél-
kül itt lakók arról meséltek, hogy
csendõrségi lovas õrs is táboro-
zott itt, valamint az épületben la-
kott a háború utáni elsõ fõvárosi
fõkertész. Mindezekre azonban
nincsenek hivatalos bizonyíté-
kok. B. R.

Egy igazi sikertörténet: évtizedek mulasztására találtak megoldást

Újjászületik a városligeti nyaralószálló
Újraéledhet a Városliget legrégebbi, hányattatott sorsú, de még
ma is álló épülete, amelyet régebben Artézi fürdõnek, illetve a
város elsõ nyaralószállójának is hívtak. Az elmúlt évtizedek
egyik súlyos mulasztása volt, hogy elmaradt az önkormányzati
tulajdonban lévõ mûemlék épület felújítása és hasznosítása, így
az mára életveszélyessé vált. A tavaly megalakult új önkormány-
zat azonnal keresni kezdte a megoldást az Artézi fürdõ meg-
mentésére, ennek eredményeképpen a Zuglói Vagyonkezelõ
nemrégiben nyílt pályázatot írt ki a Széchenyi-fürdõ és a csóna-
kázótó között elterülõ épület hosszú távú hasznosítására.

A bérlõ által megkezdett állagmegóvás és az azt követõ késõbbi
felújítás, százmilliós nagyságrendû kiadástól mentesíti a zuglói ön-
kormányzatot

A mûemlék épületet az utolsó pillanatban sikerül megmenteni
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Az ENSZ kezdeményezésére 1991. ok-
tóber 1-én rendezték meg elõször
az idõsek világnapját, azóta minden év-
ben ezen a napon emlékezünk a Föld
mintegy hatszázmillió lakosára. Zug-
lóban idén az Önkormányzat a világ-
nap alkalmából szeptember 29-én a
Honvéd Kulturális Központban kö-
szöntötte a kerület szépkorúit. A Zug-
lói Nyugdíjas Kézfogás Klub és a MH
Budapesti Nyugállományúak Klubja
Nõtagozata által szervezett rendez-
vényt Nagyné Barthos Éva, a Kézfogás
Klub elnöke nyitotta meg. Zugló nevé-
ben Rozgonyi Zoltán alpolgármester
köszöntötte a civil és honvédségi nyug-
díjasokat. 

Rozgonyi Zoltán beszédében úgy vél-
te: az ünnep soha nem a hétköznapok

helyettesítésére szolgál, hanem arra,
hogy alkalmat adjon az elismerésre,
megbecsülésre, köszönetre. 

Emlékeztetett arra, hogy október el-
seje a régi idõkben a katonai bevonu-
lás napja volt, ami a falvakban minden-
kit érintett. Volt aki búcsúzott és volt
akit búcsúztattak, volt akit bátorítot-
tak és volt akit vigasztaltak. Ez a nap-
jainkra elfeledett hagyomány arra fi-
gyelmeztet bennünket, hogy mûködõ
közösségben senki sem maradhat ma-
gára, senki sem maradhat feladat nél-
kül. Sajnos ma hiányzanak az ilyen kö-
zösségek. Napjainkban nem csupán a
rokonok és ismerõsök nélkül maradt
idõs emberek vannak egyedül, hanem
mindazok, akik család és közösség
nélkül élnek.  

Az alpolgármester példaértékûnek
nevezte a Zuglói Nyugdíjas Kézfogás
Klub és a MH Budapesti Nyugállomá-
nyúak Klubja tevékenységét. Fontos-
nak tartotta, hogy a két szervezet sen-
kinek sem engedi el a kezét, közösségi
életet szervez. Tevékenységük azért is
nagyon fontos, mert példát mutatnak a
fiataloknak gondoskodásból, törõdés-
bõl, odafigyelésbõl és szeretetbõl.  

Rozgonyi Zoltán közösségépítõ tevé-
kenysége elismeréséül Zugló emlék-
plakettet adott át Molnár Mihályné
nyugállományú rendõr alezredesnek,
az MH Budapesti Nyugállományúak
Klubja Nõtagozatának volt elnökének.
Az ünnepség verssel, zenés, táncos
mûsorral zárult.

P. D.

Az idõseket köszöntötte az önkormányzat

Sokan a török- vagy görögországi nyara-
lás dolmájával vagy dolmasával azonosít-
ják ezt a könnyû, nyári ételt, ám valójá-
ban egy igazi magyar szüreti fogásról van
szó, amely a Regiment étteremben októ-
ber 10. és 28. között megrendezésre ke-
rülõ Szüreti hetek étlapján is megtalálha-
tó. Aki maga szeretné megfõzni a
töltikéjét, annak a következõ receptet
ajánlom: 

Hozzávalók 4 személyre:
12 db szõlõlevél (ügyeljünk rá, hogy

permetezetlen legyen),
20 dkg darált sertéscomb,
20 dkg darált marhafelsál,
15 dkg rizs,
3 dl tejszín,
5 dkg vaj,
0,5 dl száraz fehér fõzõbor,
1 nagyobb fej vöröshagyma,
2 db tojás,
2 evõkanál liszt,
2 csomag friss kapor, ízlés szerint só,

õrölt bors.
Elkészítése:
A szõlõlevelek középsõ nagy erét lapos-

ra vágjuk, majd egy pillanatra elõbb for-
rásban lévõ vízbe, aztán hideg vízbe márt-
juk. (Friss szõlõlevél híján konzervként
kaphatót is használhatunk.)

A darált húsokat az elõre megfõzött riz-
zsel és a tojásokkal összekeverjük, sóval,
borssal, finomra vágott kaporral ízesít-
jük. Hozzáadunk fél deci tejszínt, majd
negyed óráig pihentetjük a hûtõben.

A leveleket a töltött káposztához hason-
lóan megtöltjük a töltelékkel.

Amikor elkészültünk, vajon lepirítjuk
az apróra vágott vöröshagymát, hozzáad-
juk a finomra vágott friss kaprot, felönt-
jük fehérborral és tejszínnel, majd bele-
helyezzük a töltikéket. A maradék tölte-
lékbõl gombócokat formázunk és a

töltikék mellé tesszük. Szükség esetén
egy húsleveskockából készített alaplevet
öntünk hozzá. Gyenge tûzön 25–30 per-
cig fõzzük, majd tányérra tálaljuk, a már-
tást behabarjuk, kiforraljuk. 

A töltikéket a mártással nyakon öntjük,
köretnek petrezselymes burgonyát
adunk hozzá és friss kaporlevéllel díszít-
jük.

Jó étvágyat kíván Papp Mátyás, a Hon-
véd Kulturális Központ Regiment éttere-
mének konyhafõnöke!

Töltike kapormártással,
ahogy én szeretem…
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„Magyarország, ne feledd ha-
lottaidat, bosszúálló angyal-
ként élnek õk” – járta be az or-
szágot az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc leverését
követõen a néma ellenállás idõ-
szakának jelszava. S valóban jö-
hettek jó vagy rossz idõk, a ma-
gyar nép soha nem feledte azo-
kat, akik életét a dicsõséges for-
radalmi napokat követõ könyör-
telen megtorlás derékba törte.

Õk azok, akiket egyszerûen
csak aradi tizenháromként em-
legetünk, s akikrõl a gyász nap-
ján itthon, s mindenütt a nagyvi-
lágban mi, magyarok megemlé-
kezünk.

Görgey és társai abban re-
ménykedtek, ha a cári csapatok
elõtt teszik le a fegyvert, azok
majd kordában tartják a megtor-
lást. Az oroszok azonban au-
gusztus végén átadták a honvé-
deket az osztrákoknak, így már
csak idõ kérdése volt, mikor kez-
dõdik a kegyetlen végjáték…

A császári haditörvényszék
nem sokat fontolgatott, hamar
ítélkezett a szabad, független Ma-
gyarországért küzdõk fölött. A
büntetés általában akasztás volt,
amit báró Haynau táborszernagy
csak ritkán enyhített kegyelem-
bõl „Durch Pulwer und Blei”, va-
gyis golyó általi halálra.

Október 6-án esõs napra vir-
radt az aradi vár. Ezen a napon
nem is volt ébresztõ, mert a vár-
parancsnok riadókészültséget
rendelt el. Az izgatott tüzérek égõ
kanóccal a kezükben fürkészték

a szürkeségbe veszõ, félelmete-
sen csendes várost. A gyõztes
császári hadsereg félt!

Tichy õrnagy vezényletére
elõbb Schweidel József, Kiss Er-
nõ, Dessewffy Arisztid és Lázár
Vilmos tábornokok testét sebez-
te halálra a kivégzõosztag sortü-
ze, majd a vesztõhelyre kísérték
gróf Leiningen-Westenburg Kár-
oly, Damjanich János, Nagysán-
dor József, Török Ignác, Láhner

György, Poeltenberg Ernõ,
Knezic Károly, Aulich Lajos és
gróf Vécsey Károly tábornoko-
kat, hogy Franz Bott, a brüni hó-
hér és két pribékje fizetség fejé-
ben kioltsa életüket.

1849. október 6-án Pesten
sem tétlenkedtek a megtorlók,
az elsõ felelõs magyar kormány
miniszterelnökét, gróf Batthyá-
ny Lajost állították kivégzõosz-
tag elé. 

Kevés olyan magyar él a nagy-
világban, aki ne hallott volna
már a tizenhárom, Aradon meg-
gyilkolt honvédtábornokról. Ro-
hanó világunkban azonban egy-
re kevesebben tudják: mikor vé-
gezték ki õket, kik voltak, hon-
nan jöttek, s milyen utat jártak
be az aradi vesztõhelyig. Nevü-
ket is csak kevesen tudnák felso-
rolni. Ennek ellenére emlékük
semmit sem halványult. Lehetett

ugyanis a nagy, majd a megcson-
kított Magyarországon és az el-
szakított országrészekben bár-
milyen rend, mindig megemlé-
keztek róluk, hol némán, hol
csendesen, hol fényes ünnepsé-
geken. Bátorságukat, hõsiessé-
güket, emberi tisztaságukat még
nemzeti történetünk legsötétebb
óráiban sem merte megkérdõje-
lezni senki. 

Nem csupán Batthyány és az
aradi tizenhárom lett a féktelen
bosszú áldozata, egy osztrák be-
számoló szerint 1850 végéig
4628 magyar rebellis ügyét tár-
gyalták. Ferenc József hadbírái
mintegy 500 halálos ítéletet hoz-
tak, ebbõl 110–120-at hajtottak
végre. Mintegy 1200–2000 em-
bert vetettek börtönbe, illetve
változtatták erre kegyelembõl a
halálos ítéletet. A honvédsereg
30 százalékát büntetésbõl hét év-
re besorozták a császári és kirá-
lyi hadseregbe. A volt honvédek-
nek az idõt Magyarországtól tá-
vol kellett leszolgálniuk. Az álla-
mi hivatalnokokat a legapróbb
terhelõ adat esetén elbocsátot-
ták. 1851-ben az emigráció leg-
ismertebb alakjait elítélték és tá-
vollétükben felakasztották, azaz
nevüket egy akasztófára szögez-
ték Pesten.

Az aradi vértanúk kivégzé-
sének napját 2001-ben a pol-
gári kormány nemzeti gyász-
nappá nyilvánította. Aki októ-
ber 6-án megteheti, gyújtson
egy szál gyertyát a hõsök és ál-
dozatok emlékére és tegyen
egy szál virágot emlékmûvük-
re. Megérdemlik. Õk vala-
mennyien valóban a hazáért
éltek és haltak! 

Papp Dezsõ

Az aradi tizenhárom

A Zuglói Napok záróesemé-
nyeként nyílt meg október 2-án a
Honvéd Kulturális Központ Elõ-
tér Galériájában a Berlin, ahogy
mi láttuk 1961–1998 címû fotó-
tárlat, amelynak anyagát a fallal
kettéosztott német fõvárosról
készült magyar turisták fényké-
peibõl állítottak össze a szerve-
zõk. A kiállítás ötlete dr.
Papcsák Ferenc polgármestertõl
származott. 

– Örömmel tölt el, hogy felhí-
vásunkat nem várt érdeklõdés
fogadta, és tizenhat pályázó kö-
zel négyszáz amatõrképet kül-
dött be. Ezekbõl került kiválo-
gatásra a kiállított hetven fény-
kép. A képeken kívül sokan tár-
gyi emlékeket is eljuttattak hoz-
zánk, amelyeket külön tárlók-
ban mutatunk meg önöknek –

mondta tárlatnyitó beszédében
dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter. 

A kiválasztott képeket a szer-
vezõk digitalizálták, az eredeti
felvételeket pedig visszaküldték
a tulajdonosaiknak. A megosz-
tott Berlint bemutató kiállítás
folytatásaként az önkormányzat
a pályázókat október elején ez-
zel a témával kapcsolatos beszél-
getésre, emlékezésre hívja meg.
Ekkor adják át a közönség által
legjobbnak ítélt fotó készítõjé-
nek a díjat, amely két személyre
szóló, háromnapos berlini uta-
zás.

Dr. Papcsák Ferenc befejezé-
sül köszönetét fejezte ki a pálya-
mûveket beküldõknek és a kiál-
lítást megszervezõknek, amely –
véleménye szerint – a két testvér-

település kapcsolatának maga-
sabb szintû állomását jelenti. 

Cerstin Richter-Kotowski Ber-
lin Steglitz-Zehlendorf város-
részének felnõttképzésért, kul-
túráért és állampolgári ügyekért
felelõs tanácsnoka beszédében
kiemelte: a kiállítás képei azt a
Berlint mutatják, amelyet a né-
met delegáció tagjai soha nem
láthattak, ugyanis valamennyien
a fal túloldalán, Nyugat-Berlin-
ben születtek és nõttek fel. A tár-
lat képei mély benyomást tettek
a tanácsnokasszonyra. A meg-
osztottság jelképe, a berlini fal
szerencsére már nem létezik,
azonban a tanácsnokasszony
szerint az arról készült amatõr

felvételek bemutatása nagyon
fontos. Ezek ugyanis ébren tart-
ják az emlékezetet, párbeszédet
indítanak az idõsek és a fiatalok
között, kiegészítik az ifjúság saj-
nálatosan hiányos történelmi is-
mereteit. 

– A kiállítás legkésõbbi képei
1989-ben készültek, abban az
éven, amelyben sokmillió német
életében elõször találkozott a szó
valódi értelmében vett szabad-
sággal. Október 3-a, a berlini fal
ledöntésének napja, ma ünnep
Németországban. Hogy mi, né-
metek ezen a napon ünnepelhe-
tünk, abban jelentõs szerepe volt
Magyarországnak, amely utat
nyitott a diktatúra elõl menekü-

lõ keletnémeteknek a ma-
gyar–osztrák határon. Ez bátor
tett és helyes lépés volt, amit kö-
szönünk – fejezte be beszédét
Cerstin Richter-Kotowski ta-
nácsnokasszony.

Ezt követõen Kalász Márton
költõ, író, mûfordító, egyetemi
tanár idézte fel a berlini fallal
kapcsolatos élményeit és emlé-
keit, aki hat évet töltött a meg-
osztott Berlinben elõbb a magyar
kulturális intézet ösztöndíjasa-
ként, majd munkatársaként.

Az ünnepi mûsort a Szent Ist-
ván Király Zenemûvészeti Szak-
középiskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény kamara-
zenekara szolgáltatta. (Papp)

Fotókiállítás a megosztott Berlinrõl

Gyulai Ferencné zuglói lakos az 1990-ben készült fotó elõtt, ame-
lyen õ látható, a háttérben a gyermekei szedik szét a falat
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Voltak, akik szembe mertek
szállni a kommunista inkvizíció-
val, és életüket adták keresztény
hitükért – adta meg az alaphan-
got köszöntõjében dr. Papcsák
Ferenc polgármester, a zuglói
önkormányzat és a szegedi Gál
Ferenc Hittudományi Fõiskola
közös szervezésében megvalósu-
ló, Diktatúrák egyházi áldozatai
címû konferencián szeptember
29-én. A polgármeter idézett
Márai Sándor 1949-es naplóbe-
jegyzésébõl: „Hazánk már nem a
Szent Korona, hanem az
Andrássy út 60. országa.” Ebben
az esztendõben nemcsak magya-
rul, de oroszul is bemondták
március 15-én, hogy ez a magyar
szabadság napja – mondta, fel-
hívva a figyelmet arra, hogy a Rá-
kosi- és a Kádár-korszak, de a
nyilas rémuralom egyházüldözé-
seirõl ma is keveset tudunk.
„Nem vettük birtokba múltun-
kat, ez az amnézia talán a Kádár-

korszak egyik utolsó öröksége” –
fogalmazott. Szerinte a diktatú-
ra falat emelt a hit és a hívõ közé.
Még a nyolcvanas években is hát-
rányt jelentett a vallásos meggyõ-
zõdés az egyetemi felvételi során,
és a Gellért-hegyi sziklakápolnát
lezáró, a hatvanas években épült
betonfal is egészen a rendszer-
változásig a helyén maradt – em-
lékeztetett, ugyanakkor leszö-
gezte, büszkék lehetünk az egy-
házüldözések mártírjaira. Be-
szélt arról is, a zuglóiakat külö-
nösen érzékenyen érinti, hogy
hatvan évvel ezelõtt, 1951-ben
Rákosi Mátyás parancsára le-
bontották és elhordták a
Regnum Marianum-templomot,
a magyarság engesztelõ szenté-
lyét. Napjainkról szólva megje-
gyezte, ismét van okunk remény-
kedni, hogy az evangélium eljut-
hat a fiatalokhoz, többek között
az egyre szaporodó egyházi isko-
lákon keresztül. 

Szászfalvi László, a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztéri-
um egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért fele-
lõs államtitkára elõadásában
hangsúlyozta, hogy a kommu-
nista és a szélsõjobboldali dikta-
túrák mártírjai örök példát ad-
nak minden nemzedéknek.
„Órákon keresztül tudnánk so-
rolni az áldozatokat, sok-sok
millióan voltak, többen névtele-
nül. A történelmi kataklizmák-
ban a hívõknek a legnagyobb ül-
döztetés idején is embernek kel-
lett maradniuk” – mondta Szász-
falvi. Hozzátette, az áldozatok ta-
núságtevõ életet éltek, a vértanú-
ságuk pedig „különleges magve-
tés” volt, „amelynek egyszer be
kell érnie”. A kereszténydemok-
rata politikus szerint az emléke-
zet mindig gyõz „a semmivel, a
káosszal, az anarchiával és az el-
hallgatással szemben”.

Kiss-Rigó László szeged-
csanádi püspök elõadásában
egyértelmûvé tette: a mártírokat
az egyház nem gyászolja, hiszen
õk „célba jutottak, és gyõztesei
az életnek”. A vértanúság a ke-
reszténység esetében nem a
gyengeség, hanem az erõ bizo-
nyítéka. A püspök beszámolt ar-
ról, egyházmegyéjében szakbi-
zottságot állítottak fel, hogy tu-
dományos alapon tárják fel a kö-
zelmúltat, mert tudják, hogy kö-
zöttük „vannak hõsök és szen-
tek, de vannak gyarló emberek
is, mivel a keresztények is em-
berek”.

Bárány Béla, a Bosnyák téri
Páduai Szent Antal templom plé-
bánosa saját tapasztalataival ér-
zékeltette a puha diktatúra idõ-
szakának vallásellenes hatalom-
gyakorlását, beszélt az egyházi
személyek államvédelmi megfi-
gyelésérõl a nyolcvanas években,

ugyanakkor emlékeztetett a ke-
rület „büszkeségére”, boldog
Meszlényi Zoltán segédpüspök-
re, akit tíz évvel azután, hogy
megáldotta a zuglói templom
alapkövét 1941-ben, az ÁVH em-
berei halálra kínozták a kistarc-
sai internálótáborban. A plébá-

nos felidézte az egyik rabtárs
visszaemlékezését, amely sze-
rint Meszlényi az embertelen
megpróbáltatások ellenére is egy
alkalommal az ég felé mutatva
azt mondta: „Õ többet szenve-
dett.”

Kacsoh Dániel

Kiss-Rigó László püspök:
Ma is szükség van
tanúságtételre
Akik a történelem folyamán ül-
dözték az egyházat, maguk
sem tudták soha pontosan
megmondani, miért teszik ezt
– nyilatkozta a Zuglói Lapok-
nak Kiss-Rigó László, szeged-
csanádi megyés püspök, a
konferencia egyik elõadója.
Hozzátette, így volt ez már a
Római Birodalom idején is.
„Bár ez paradoxonnak tûnik,
de amikor nehezebb körülmé-
nyek között él az ember, köny-
nyebb megvallania, tudatosí-
tania magában és másokban
az identitását. Az üldöztetés az évszázadok során lehetett kifino-
mult, olykor durvább, de végig kísérte az egyház életét. A keresz-
tény hitet a mai kor is kikezdi, a fogyasztó társadalommal járó el-
kényelmesedéssel, az úgynevezett értéksemlegesség diktatúrájá-
val. Napjaink embere néha szinte önként statisztál az önpusztítás-
hoz, ezért a hitbõl fakadó, valódi tanúságtételre ma is óriási szük-
sége van a világnak” – fogalmazott a püspök. Hozzátette, az elsõ
századokban, az õskeresztények idején, vagy a fasizmus és a bol-
sevizmus elnyomása, késõbb az úgynevezett puha diktatúra alatti
keresztényellenes cselekedetekre való emlékezés ma is tudatosít-
ja az érintettekben a hit megvallásának szükségességét.A jelenlegi
kormány és az egyházak közötti viszonyról szólva Kiss-Rigó Lász-
ló beszélt arról is, a kabinet a vallási  és minden más jóindulatú,
civil – közösség számára felkínálja az együttmûködést a társada-
lom javára való tevékenységhez, ehhez pedig biztosítja a megfelelõ
kereteket. „Akinek ez nem tetszik, vélhetõen nincs tisztában a köz-
jó fogalmával, vagyis azzal, mi a jó a társadalomnak” – nyomatéko-
sította a püspök. KD

„A mártírok az élet gyõztesei”
Konferenciát tartottak Zuglóban a diktatúrák egyházi áldozatairól

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

Rózsafüzért imádkozók találkozója
A katolikusok számára jeles nap október 7-dike. Ekkor tartják a Mária ünnepek sorába tar-
tozó Rózsafüzér Királynéja, vagy ahogy régebben nevezték Olvasós Boldogasszony ünnepét.
A hálanap közeledtével október 1-én a rózsafüzér ima országos szentélyében, a zuglói Ró-
zsafüzér Királynéja plébániatemplomban rendezték meg a Rózsafüzért mondók II. orszá-
gos találkozóját. A templom védõszentjének ünnepe alkalmából búcsúi szentmisét mutatott
be Majnek Antal munkácsi püspök. Az ünneplés október 7-én szentmisével folytatódik. Ek-
kor a Rózsafüzér Csoportok régebbi tagjai megújíthatják, az újabbak pedig nyilvánosan ün-
nepélyesen ígéretet tehetnek. –p –õ

Mûsoron
Beethoven: D-dúr szonáta
Beethoven: H-dúr szonáta

szünet
Bach: d-moll kettõsverseny

Közremûködik: Makó Brigitta, Makó Tünde
Bach: E-dúr hegedûverseny

Helyszín:
Vakok Iskolája és Nevelõ Otthona, Nádor Terem

Budapest, XIV., Ajtósi Dürer sor 39.
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Ha a kronológiát vesszük alapul,
akkor nem Pozsgay Imre, hanem
Jókai Anna volt az, aki elõször
népfelkelésnek nevezte az 1956
októberében történt eseménye-
ket. Ráadásul az írónõ mindezt
még 1972-ben tette, amikor tud-
valevõ, hogy a rendszer még nem
éppen volt lojális az ilyen kijelen-
tésekkel szemben. A Politikai
Foglyok Országos Szövetségé-
nek XIV. Kerületi Szervezete
szeptember 21-én a Zeg-Zug
Gyermekházban Jókai Annát
látta vendégül. 

– A zuglói barátaim éppen V.
Majzik Mária „Budapestrõl Ki-
telepítettek Emlékmûvének”
avatásán kértek fel erre a látoga-
tásra, amit én természetesen
azonnal elfogadtam – mondta
Jókai Anna. – Magamat ugyanis
olyan embernek tartom, akinek
feladata van. A legfontosabb fel-
adatom az értékrend-közvetí-
tés, amelyhez nagy szükség van
a kis közösségek, a családok, a
civil szervezetek segítségére. De
fontos feladatom a magyarság-

tudat erõsítése is. Én ugyanis
úgy vélem, nem véletlenül szü-
lettünk magyarnak. Minden
nemzetnek megvan a maga sor-
sa, és amíg ez a sors be nem tel-
jesedik, addig egy nemzetet nem
lehet elpusztítani. Pályafutásom
során 22 könyvet írtam már.
Akár elégedett is lehetnék, hisz
sok díjjal jutalmazták már az
írói munkásságomat, meghitt
családi körben élek, úgy érzem,
rendben van az életem. Ugyan-
akkor elégedett sosem lehetek.
Mindig elõre kell menni, és én
hiszek benne, hogy van elõre. Ha
nem hinnék, akkor nem tudnék
sem alkotni, sem élni.

A Zeg-Zug Gyermekházban
megrendezett író-olvasó találko-
zón Jókai Anna legújabb köny-
vét is dedikálta. A népszerû író-
nõ nem elõször járt már a kerü-
letben, legutóbb, két éve a Város-
ligeti Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola magyar
munkaközösségének a meghívá-
sát fogadta el.

Riersch Tamás

Néhány adat Helmeci Ottó test-
nevelõ mai életébõl. Mindennap
5 órakor kel, a reggelit követõen
6.30-kor már az uszodában van.
A szaunázás és a jakuzzizást kö-
vetõen 1500-2000 métert úszik,
szigorú sorrendben, elõbb mel-
len, majd háton, páros karral há-
ton, végül gyorsúszásban, hisz
így valamennyi izmát megdol-
goztatja. Ebéd után egy órát al-
szik, majd heti kétszer a közeli
iskolában kondizik. Itt szintén
szisztematikusan dolgozik, 14
szeren megy végig, a gépeket jól
ismeri, hisz a konditermet vala-
mikor maga rendezte be. Vasár-
nap délután pedig kerékpárra
ül, és nagyokat kerekezik. Imád
a patak mellett végigtekerni, de
szeret messzebbre is kalandoz-
ni. Helmeci Ottó 78 esztendõs,
elmondása szerint sosem volt
orvosnál, soha nem beteg, és
semmije se fáj. Szerinte mindezt
csakis a sportos életmódjának
köszönheti. 

– Már többször megvizsgáltat-
tam magamat, és mindig megál-
lapították, hogy a 78 év csak a
kronológiai életkorom, a bioló-
giai ennél jóval fiatalabb. Itt
akadt eltérés, volt, amelyik 54,
más mérés 56 évesnek nyilvání-
totta szervezetemet. Én persze
tudom a titkot, az egész életem a
sportról szólt, amióta nyugdíjba
mentem (11 éve), úgy élem az éle-
temet, mintha edzõtáborban len-
nék.

Helmeci Ottó fiatal korában at-
léta és röplabdázó volt. A TF, a
Vörös Meteor és a BEAC színei-
ben vidékbajnok volt rúdugrás-
ban, a TF röplabdacsapatával
pedig az NB I. 5. helyéig jutott.
Élete nagy részét – 44 esztendõt
– a gyerekek nevelésével töltötte.
Sátoraljaújhelyrõl a fõvárosba
felkerülve, az Õrnagy Utcai (ma
Csanádi) Általános Iskolában
helyezkedett el. Tanítványa volt
többek között a két Ihász-testvér
(Kálmán és Gábor), Végvári
Ádám a Neotonból, illetve a Ko-
rál gitárosa, Fischer László is.
1970-ben lett az Egressy Gábor
Szakközépiskola testnevelõje,
ahol olyan futballisták kerültek
ki a kezei közül, mint Ebedli Zol-

tán, Balogh (Torony) Gábor,
Vincze Pilu, Vincze Ottó, Szamo-
si István és Tóth Mihály. Csapa-
taival kétszer is bekerült az or-
szágos döntõbe, és a hazai, illet-
ve külföldi tornákon összesen 78
serleget gyûjtött. Helmeci Ottó
képzett úszómesterként pálya-
futása alatt kb. 350-400 embert
tanított meg úszni. Testnevelõ-
ként saját számítása szerint
nagyjából 50 ezer órát tartott, at-
létikai szakedzõként pedig a Vö-
rös Meteorban, az Újpestben, az
MTK-ban és a Postásban olimpi-
konokat és magyar bajnokokat
nevelt fel.

– Az idõs emberek testnevelé-
se és sportoltatása már régóta
foglalkoztat – mondta az örökif-
jú nyugdíjas testnevelõ. – A saját
bõrömön próbálom ki, hogy ho-
gyan lehet a nyugdíjas éveket
könnyebbé tenni. Az általam ki-
dolgozott „terápia” egy lehetõség
arra, hogy a kondíciónkat soká-
ig megõrizhessük. Engem a moz-
gás éltet. Arról nem is beszélve,
hogy sok nyugdíjas nem tud mit
kezdeni a szabadidejével. Orvos-
hoz jár, gyógyszerekkel tömi ma-
gát, és folyton azon siránkozik,
hogy a társadalomnak már nincs
szüksége rá. Pedig ez nem így
van. Egy kis odafigyeléssel meg-
hosszabbítható az emberi élet.
Nagyon fontosnak tartom, hogy
az ember már gyerekkorától
sportoljon, mert akkor hozzá-
szokik egy rendszerhez a szerve-
zete. Ilyen alapokra építve már
nyugdíjasként is könnyebben fo-
gunk mozogni.

riersch

Szõnyi István és Pór Bertalan
tanítványa volt. Dolgozott mo-
zi plakátfestõként, rajztanár-
ként, fõiskolai docensként,
eközben alkotásaiért számos
díjat és elismerést kapott. Ju-
hász Erika a háború utáni fes-
tõnemzedék egyik legképzet-
tebb, legsokoldalúbb alakja,
aki 1926-ban Budapesten szü-
letett és négy éves kora óta
Zuglóban lakik. Ma is fiatalos
lendülettel készíti pályamun-
káit, szinte soha sem pihen. Az
Arany- és Gyémántdiplomás,
Székely Bertalan Emlékérmes
festõmûvész zuglói otthoná-
ban mesélt életérõl, pályafutá-
sáról.

– Ki fedezte fel a rajzkészsé-
gét?

– Az anyai nagyanyám, akinél
gyerekként sok idõt töltöttem és
aki gyakran adott nekem papírt
és színes ceruzát. Én pedig bol-
dogan rajzoltam mindazt, ami
megfogott a környezetembõl. Fõ-
leg nagyméretû emberi alakokat
vittem papírra, könnyedén és
gyorsan.

– Már gyermekként is festõ
akart lenni?

– Igen, ezért mindig nagy igye-
kezettel rajzoltam. A rajzolás
alapfogásait a nõvéremtõl és
anyukámtól lestem el. A közép-
iskolát a Budapesti Magyar Álla-
mi Erzsébet Nõiskola Leánygim-
náziumában végeztem, ahol sze-
rencsémre Tobisch Ilona festõ-
mûvész volt a rajztanárom. 

A gimnázium utolsó évében
édesapám beíratott Gallé Tibor
híres festõiskolájába, ahol na-
gyon sokat tanultam. Az elsõ si-
kert is itt értem el egy pályáza-
ton, ahol közel száz indulóból az
én aktképem nyerte el az elsõ dí-
jat. 

– Kinek a tanítványa volt a
Képzõmûvészeti Fõiskolán?

– A felvételin az összes tanár
szavazatát megkaptam, ezért
magam dönthettem el, hogy me-
lyik mestertõl kívánok tanulni.
Én Szõnyi Istvánt választot-
tam… Öt év tanulás után közép-
iskolai rajztanári diplomát sze-
reztem, azonban a tudásomat

szerettem volna elmélyíteni,
ezért édesanyám javaslatára je-
lentkeztem továbbképzõsnek.
Erre a kurzusra már tényleg
csak a legjobbakat vették fel. Itt
egy évig Pór Bertalan osztályá-
ban tanultam, majd nagy örö-
mömre ismét Szõnyihez kerül-
hettem.

– Hol volt az elsõ munkahe-
lye?

– A Fõvárosi Mozgóképüzemi
Vállalatnál, ahol fénykép alapján
hat-nyolc négyzetméteres film-
plakátokat festettem. Késõbb az
Illatos úti általános iskolában
geometriát és rajzot tanítottam.
Késõbb, 1959-ben a Budapesti
Tanítóképzõ Fõiskola tanára,
majd docense lettem. 

– Melyik a kedvenc alkotása?
– Egy 1957-ben a vörösberényi

mûvésztelepen készült képem,
amelyen a párás, ködös, de még-
is finom színekkel teli Balatont si-
került megragadnom. Ezt a fest-
ményemet bemutatták a Mûcsar-
nokban is, többen meg akarták
venni, de nem váltam meg tõle.

– Találkozik-e a mûvészete a
közönség ízlésével?

– Úgy érzem, hogy amit csiná-
lok, tetszik az embereknek. En-
nek ellenére soha nem töreked-
tem arra, hogy mindenáron olyat
fessek, ami a közönségnek tet-
szik. Én ugyanis osztom Szõnyi
mester azon véleményét, amely
szerint a festõnek mindig olyat
kell alkotni, ami önmagának tet-

szik, neki jelent élményt, külön-
ben a mûvészete elsekélyesedik. 

– Mik a kedvenc témái?
– A víz, a napfény, a figurális

ábrázolás és a portré. 
– Milyen eszközökkel dolgo-

zik szívesen?
– Kezdetben akvarellel dolgoz-

tam. A kollégáim akvarell király-
nõnek hívtak, mert az én vízfest-
ményeim voltak a legjobbak. Az-
óta megtanultam az olaj- és a
pasztellfestést és egyéb más
technikákat is.

– Volt olyan pillanata, amikor
úgy érezte, hogy meg kell újulnia?

– Igen volt, ezért tanultam meg
a Fõvárosi Festõstúdió mester-
kurzusán a pasztelltechnikát és
a síkplasztikát. Azóta ezekkel is
sikeresen szerepelek hazai tár-
latokon. 

– Hogy alakult a magánéle-
te?

– Az elsõ férjem dr. Beleznay
Géza építészmérnök volt, akivel
a fõiskolán ismerkedtem meg
egy végzõs építész és képzõmû-
vész hallgatók számára kiírt kö-
zös pályázat kapcsán. A házas-
ságunkból egy lányunk született,
aki közgazdász és nagy örömöm-
re tehetséges festõ. Gyermekem
apjával késõbbiekben megrom-
lott a kapcsolatunk és elváltunk.
A második férjemmel gyermek-
korunktól ismertük egymást,
sajnos õ már nincs az élõk sorá-
ban.

Papp Dezsõ

Az örökifjú zuglói

Aki elõször nevezte nevén a forradalmat

Az akvarellkirálynõ



11MOZAIKXXI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2011. OKTÓBER 6. �� ZUGLÓI LAPOK ��

Kos – Egy hatalmas szabadság-
vággyal párosult türelmetlenség és
nagy akarat nehezítheti most éle-

tüket. Ezt nagy tudatossággal lehet és cél-
szerû is kezelni, hisz a céljaik elérésében
erõsen akadályozhatják ezek az erõk
õket. Túlzásokba minden területen eshet-
nek.

Bika – Érzékenységük, túlzásaik
és türelmetlenségük ellenére egy
csodálatos emelkedésben lehet ré-

szük, mely tele van igaz, segítõ szeretettel a
világ felé, s mely nagyon jó megérzéseket,
mély együttérzést hozhat. Ezt leginkább a
munkájukban tudják kamatoztatni.

Ikrek – Egy higgadt, nyugodt ener-
gia segíti most õket, mely által el
tudnak csendesedni, ki tudnak

lépni a százfelé való odafigyelésükbõl.
Tudnak alázatosak lenni, mely hozhat ne-
kik egy mély belsõ békét is. A szerelem
stabilizálódhat, esetleg egy régi kapcsolat
felújulhat.

Rák – A szabadságvágy és a túlzá-
sok lehetnek most a legjellemzõb-
bek, melyek összefügghetnek az

anyagiakkal és a barátokkal való kapcso-
latukkal is. Ez megmutatkozhat túlzott
mértékû költekezésként, a barátok felé
való nagyobb mértékû elvárásokban.

Oroszlán – A lendületük ellenére
nagyon diplomatikusan, szépen
tudják most magukat kifejezni,

képesek a kompromisszumkötésekre,
igazi jó vezetõkké, jó „királyokká” tudnak
válni. Sok jövés-menésre számíthatnak a
társukkal, akivel egy nagy szeretet van je-
len.

Szûz – A biztonság, a pénz megte-
remtése van most elõtérben, hisz
szûkösebbnek élhetik meg az

anyagiakat, mint ami a valóság. Ám mun-
kájuk gyümölcseként bõségre is számít-
hatnak ezen a területen. Társukkal az
együttérzés, egymás elfogadása van je-
len.

Mérleg – A végtelen szeretet, má-
sok segítése, a szerelemrõl való ál-
mok vagy a már meglévõ szerelem

feltételnélküli szeretete lehet a jelen való-
ságában. A társával való kapcsolatában
nagy átalakulás, újjászületés, a kapcsolat
próbájának kiállása lehetséges.

Skorpió – Egyik oldalról az igen
erõs feszültség, szabadságvágy,
robbanó energiák jelenléte, másik

oldalról egy nagyfokú bölcsesség, elfoga-
dás, a szeretet energiáinak megtapaszta-
lása lehetséges. A közlekedésben tovább-
ra is vigyázzanak, ne rohanjanak, megál-
líthatják õket! 

Nyilas – A váratlan kiadások és a
bõséges bevételek egyensúlya jel-
lemezheti a mostani anyagi hely-

zetüket. Munkájuk erõsen elõtérbe kerül-
het, melyre hatással lehetnek a lélek dol-
gai, a hangulati változások, de még a tü-
relmetlenség is. Baráti körük stabilizá-
lódhat.

Bak – A céljaik elérését mind a jó-
zan ész érvei, mind a jó megérzé-
sek segíthetik, csak engedjék el

nagy akaratukat, s a most jelen lévõ türel-
metlenségüket! Zseniális meglátásaik,
lendületük komoly anyagi bázist teremt-
hetnek, ám vigyázzanak, túlzásba ne es-
senek!

Vízöntõ – Az angyalok segítik a
még mindig tartó nehéz idõszaku-
kat, mely által egy magasabb rez-

gésszintre tudnak emelkedni, magasabb-
ról rálátni a dolgokra. Érzékenyek, túl ér-
zékenyek lehetnek. Próbáljanak középre
kerülni, ne az egyik végletbõl a másikba
esni!

Halak – Nagyon mély megérzé-
sek, másoknak való adás, szere-
tet, együttérzés vezérelheti õket,

ezzel is segítve a Föld emelkedését. Az
anyagi vonalon nehézségek adódhat-
nak, itt a nagy átalakulás még folyamat-
ban van – váratlan kiadásokra számít-
hatnak.

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp október 6-tól

A korábbi évekkel ellentétben
idén nem egy központi helyen,
hanem valamennyi iskolában egy
idõben tartották az autómentes
napot. Az idei szeptember 22-ei
már emiatt is rendhagyó volt, és
ezt csak tetézte a közelmúltban
létrejött Zugló Ifjúsági Centrum
és a Cserepesház közös ötlete.

– Az idei zuglói autómentes
nap ötletgazdája Csaniga And-
rea, a Cserepesház igazgatónõje
volt – mondta Kismarczi Fruzsi-
na, a ZIC egyik programszerve-
zõje. – A cél az volt, hogy a diáko-
kat a saját iskolájukon belül mo-
tiváljuk. A programnak két része
volt: egyrészt azt kértük, hogy
szeptember 22-én minél többen
kerékpárral vagy BKV-val men-
jenek az iskolába, másrészt,

hogy délelõtt 10 óráig valameny-
nyi kerületi intézményben ké-
szüljön egy olyan krétarajz, mely
az autómentes közlekedés fon-
tosságát hangsúlyozza. A ZIC
munkatársaiból, illetve a kerüle-
ti iskolák képviselõibõl létreho-
zott zsûri szeptember 22-én va-
lamennyi iskolát felkereste, ahol
egyrészt a kerékpárral érkezõ-
ket, másrészt az aszfaltrajzokat
is értékelte.

Szeptember 22-én tehát ház-
hoz ment a zsûri. A rendhagyó
zuglói kerékpáros túrát egy ta-
pasztalt túravezetõ, Borsai Csa-
ba vezette. A közel harmincfõs
bringacsapat útvonalát pedig a
zuglói polgárõrök biztosították.
A túrázók összesen 23,8 km-t
tettek meg a kerékpárjukkal. A

ZIC felhívását valamennyi kerü-
leti oktatási intézmény komo-
lyan vette. A sok jó alkotás közül
azonban kiemelkedett a Városli-
geti Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola diákjai-
nak a munkája, akik nem csak
az udvar egy részét, hanem a fõ-
bejárat elõtti utcarészt is teleraj-
zolták. Az aszfaltrajzversenyt en-
nek megfelelõen a Hermina úti
iskola nyerte, megelõzve a Dr.
Mezõ Ferenc és a Munkácsy Mi-
hály Általános Iskola növendé-
keit. A gyõztesek és helyezettek a
ZIC, illetve a Zuglói Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzat jóvoltá-
ból 30, 25 és 20 ezer forintos vá-
sárlási utalványt nyertek.

Riersch Tamás

Házhoz ment 
az autómentes nap

A Telekiben
figyelnek
a tehetségekre
A Teleki Blanka Gimnáziumban,
2010. október 1-vel indult, és
2011. szeptember 30-án zárult
az a program, amely az Európai
Unió támogatásának köszönhe-
tõen a tehetséggondozásról
szólt. A zuglói iskola ugyanis ko-
rábban sikerrel vett részt a
TÁMOP 3.4.4-es pályázatán, így
az unió jóvoltából egy év alatt 7,5
millió Ft-ot költhetett tehetség-
hálózatok kiépítésére.

– A pályázat legfontosabb
eredményének a szemléletfor-
málást tartom – mondta Kedves
Mónika igazgató-helyettes, pro-
jektvezetõ. – A tehetségekkel
ugyanis már nem csak szakkör
formájában foglalkozunk, ha-
nem a partnerintézmények segít-
ségével megpróbáljuk õket mi-
nél korábban kiszûrni, és tanul-
mányaik alatt végig nyomon kö-
vetni.

A Telekiben a tehetséggondo-
zás legfajsúlyosabb területe a bi-
ológia és a történelem volt, de a
projektbe a többi tantárgy – a
természettudományok, a nyelv-
oktatás is – bekapcsolódott. A
tavalyi tanévben rengeteg prog-
ramot szerveztek a diákok szá-
mára, akik így számos területen
tudták bizonyítani a rátermett-
ségüket. 

Az iskola szeptember 30-án
egy látványos programmal zárta
le ezt az évet. Ritkán fordul elõ
egy intézmény életében, hogy egy
délelõtt egyszerre olyan neves
elõadókat fogadhat, mint dr.
Romsics Ignác, dr. Németh
György, dr. Horn Ildikó vagy ép-
pen dr. Pécsi Ágnes.

A Telekiben természetesen
nem zárult le végleg a tehetség-
gondozási program. Az intéz-
mény tehetségponttá válása
ugyanis már folyamatban van,
ugyanakkor az iskola sikeresen
szerepelt a zuglói önkormányzat
tehetségsegítõ pályázatán.

R. T.

Mozart
Requiemtõl
a West Side
Story-ig
A Zuglói Filharmónia – Szent
István Király Szimfonikus Ze-
nekar számos programja kö-
zül kiemelkedik igényes mû-
sorával, és az immár félhivatá-
sos zenekar magas szintû elõ-
adásával az öt elõadásból álló
bérletsorozat, melynek hely-
színe a Mûvészetek Palotája és
a Bosnyák téri templom. A
bérletsorozat vendégkarmes-
terei és vendégmûvészei a ma-
gyar zenei élet kiválóságai:
Medveczky Ádám, Vashegyi
György, Dénes István,
Kolonits Klára, Bátki Fazekas
Zoltán, és még sokan mások.
A bérletsorozat egy elõadására
a Bosnyák téri Szent Antal
templomban kerül sor: az
1956-os forradalom hõseinek
emlékére Mozart Requiemje
szólal meg Záborszky Kálmán
vezényletével. Zugló büszkesé-
ge, a 12 éves Devich Gergely is
bemutatkozik majd a Mûvé-
szetek Palotája hangverseny-
termében, Dohnányi Gordon-
kaversenyével. A sorozat záró
hangversenyén a két örökzöld
musical (Gershwin Porgy és
Bess, Bernstein: West Side
Story) részletei fergeteges,
karneváli hangulatot teremte-
nek majd. Hangversenyeinken
elsõsorban a zuglói lakosok
érdeklõdésére számítunk, hi-
szen ez az a közösség, amely-
nek keretei között létrejött és
növekedett együttesünk,
amelynek kulturális felemel-
kedéséért több évtizede dolgo-
zunk. A bérletvásárlás lehetõ-
ségeirõl honlapunkon (www.
szentistvanzene.hu) és a Zug-
lói Zeneház pénztárában tájé-
kozódhatnak, tel. 467-0786.
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Az elmúlt három esztendõben
Zuglóban mindig akadt egy isko-
la, mely éppen centenáriumot
ünnepelt. Ez annak köszönhetõ,
hogy a múlt század tízes éveiben
sokan költöztek a fõváros ezen
részére, így egymás után épültek
az iskolák. A Liszt Ferenc és a
Széchenyi István általános isko-
lák után a 2011–12-es tanévben
a Herman Ottó is centenáriumot
ünnepelhet. 

Az Egressy úti iskola életébõl
sok nevezetes dátumot ki lehet-
ne emelni. Már a kezdés is nehéz
volt, az épület ugyanis nem ké-
szült el határidõre, így 1911-ben
csak október 23-án tudta meg-
nyitni a kapuit az iskola. 1914-
ben egy tüzérségi ezredet szállá-
soltak el az épületben. A katonák
a lovaikat a tornateremben tar-
tották. A második világháború
után az épület alagsorát atom-
biztos légópincévé alakították át.
Az iskola 1993-ban vette fel
Herman Ottó nevét, és tantestü-
lete 2002-ben az önkormányzat-
tól Zuglóért Emlékérmet vehe-
tett át. Az iskola 2006-ban nyer-

te elsõ uniós pályázatát, amit az-
tán több is követett. 2010-ben
szintén uniós pályázati forrásból
beindították a zuglói tehetségvo-
nat programot, melyet a fenntar-
tó az idei tanévben zuglói tehet-
ségprogrammá bõvített ki.

– Nagyon fontos számunkra
ez a tanév – mondta Tószegi At-
tila, az iskola igazgatója –, hisz
egy intézmény életében csak
egyszer van ilyen különleges év.
Ennek megfelelõen nagyon ké-
szülünk a centenárium megün-
neplésére. Az ünnepélyes tanév-
nyitót követõen szeptember 29-
én retro sulibulit tartottunk,
ahol egyrészt a múlt század is-
koláját és játékait kívántuk be-
mutatni, másrészt egy iskolabe-
járásra is lehetõséget biztosítot-
tunk. Október 21-én a diákok
számára helytörténeti témana-
pot szervezünk, és ugyanezen a
napon egy ünnepi értekezletre,
illetve egy centenáriumi emlék-
tábla-avatásra is sor kerül
majd. Decemberben egyrészt a
régi diákjaink és a szülõk, más-
részt a többi kerületi iskola be-

vonásával a nálunk nagyon nép-
szerû kosárlabda sportágban
megrendezzük a centenáriumi
Mikulás-kupát, míg a februári
farsang témája a múlt század di-
vatja lesz. Márciusban öreg-

diák-találkozót szervezünk, áp-
rilisban a jubileumi évkönyvün-
ket szeretnénk majd bemutat-
ni, május utolsó csütörtökén
pedig a Stefánia Palotában a
centenáriumi gálamûsorunkra

kerül majd sor. A jubileumi év
zárásaként az utolsó tanítási
napon, június 15-én egy utca-
bállal egybekötött ünnepi partit
rendezünk.

Riersch Tamás

2010-ben a Magyar Individuál-
pszichológiai Egyesület (MIPE)
szakemberei elkészítettek egy
individuálpszichológiai szemlé-
letû lelkiegészség-védõ progra-
mot, melyet 2010–11-ben a
TÁMOP 6.1.2/AKMR/09/1 szá-
mú, az „Egészségre nevelõ és
szemléletformáló életmódprog-
ramok” pályázata keretében el-
nyert hozzájárulással meg is va-
lósítottak.

– A projektet a zuglói dr. Tö-
rök Béla iskola, illetve a VI. és a
XV. kerületi Nevelési Tanács-
adók együttmûködésével hajtot-
tuk végre – mondta Szélesné dr.
Ferencz Edit, a MIPE elnöke az
egyéves program zárókonferen-
ciáján. – Ez is azt mutatja, hogy
az egyesület igyekszik a preven-
ció minden szintjén jelen lenni. 

A program célja az életfelada-
tok megoldásához szükséges, a
stresszel való megküzdést bizto-
sító életstílusjegyek kialakítása,
fejlesztése volt. Az Európai Unió

által támogatott tréningek, kép-
zések az életfeladatok területein
való hatékony, konstruktív és
egészséges mûködést kívánták
elõsegíteni.

A projekt szakmai része a zug-
lói oktatási intézményben zaj-
lott, ahol a részt vevõ diákok, pe-
dagógusok és szakemberek cso-
portmunkában dolgoztak. 

– A Dr. Török Béla iskola egy
integrált intézmény, ahol hátrá-
nyos helyzetû gyerekekkel foglal-
koznak. Ezeknek a gyerekeknek
szüksége van a bátorításra (az
individuálpszichológiát más né-
ven bátorító pszichológiának is
nevezik), ráadásul az intézmény
önerõbõl nem tudta volna meg-
oldani a gyerekek ilyen mértékû
fejlesztését sem. 

A MIPE nem elõször járt már
Zuglóban, 2010-ben ugyanis az
egyesület hagyományos vándor-
gyûlésének a Vakok Intézete
adott otthont.

riersch

Lezárult a lelkiegészség-
program zuglóban

A Róna parkban közös épület-
ben található Móka-Kacagás
Bölcsõde és Mókavár Óvoda
szeptember 1-jén ünnepelte
fennállásának 40. évforduló-
ját. A két intézmény az év eleji
beszoktatások miatt szeptem-
ber 23-án tartotta jubileumi
ünnepségét.

– Könnyû dolgom van, hisz
magam is pontosan egyidõs va-
gyok a két intézménnyel –
mondta dr. Ferdinandy István
oktatásért felelõs alpolgár-
mester. 

– Egy bölcsõdét és egy óvo-
dát az minõsít a legjobban,
hogy milyen emberek kerültek
ki a falaik közül.

Mivel két nagyon jó barátom
is ide járt, saját személyes ta-
pasztalatom alapján elmond-
hatom, ezekbõl az intézmé-

nyekbõl kiváló emberek kerül-
tek ki.

1971-ben még bolgárkerté-
szet mûködött a Róna park he-
lyén. Az akkor épült lakótelepi
házakba elsõsorban kisgyerme-
kes családok költöztek, akik
igényelték a bölcsõde és az óvo-
da létrejöttét. Az új óvoda négy
csoporttal indult, és ma is
ugyanekkora kapacitással mû-
ködik. Az óvodát az elmúlt negy-
ven esztendõben Rácz
Elemérné, Koher Lászlóné,
Cseh Lászlóné, dr. Keszei
Béláné és (jelenleg is) Petõ
Imréné vezették. Az intézmény
1996-ban Balázs Johanna ko-
rábbi óvodás ötletének köszön-
hetõen a Mókavár nevet vette fel.
Az ovi emblémáját Faltisz Ale-
xandra grafikus tervezte meg.

R. T.

Bölcsisek és ovisok együtt ünnepeltek

A Móra Ferenc Általános Iskola
idén ünnepli mûködésének 40.
évfordulóját. A jubileumi prog-
ramsorozat nyitóeseményére
szeptember 17-én került sor. 

A „Régi idõk játékai” címû ren-
dezvénynek már nagy hagyomá-
nyai vannak az iskolában, tud-
tuk meg Némethné Korom Edit
pedagógustól. Idén a program
már az Európai Unió támogatá-
sát is élvezte.

A Móra Ferenc Általános Isko-
la egyike azon zuglói iskoláknak,
melyek a Cserepesházzal együtt-
mûködve részt vesznek a
TÁMOP 3.2.11-es pályázata által
támogatott „A panelhegyeken
túl…” projektben. Az unió ezt a
pályázatot a szabadidõs tevé-
kenységek támogatására írta ki.

Szeptember 17-én a Mórában
az alábbi különlegességek kerül-
tek elõ: bikák vetélkedése, dió-
torony, par-inpar, köldökdüdör-
getõ, Fülöp-szigeteki krum-
plivívás, kalózkocka, hordólo-
vaglás és még sok-sok meglepe-

tés a régi korok majdnem elfele-
dett játékaiból autentikus kellé-
kekkel.

– Ezzel a rendezvénnyel a csa-
ládoknak kedveskedtünk –
mondta Némethné Korom Edit. –
Jó volt látni, hogyan játszott
együtt apuka a lányával, vagy két
testvér, és olyan is volt, hogy két
kolléga mérte össze erejét a hor-

dón. Az igazi családi hangulathoz
a szülõi munkaközösség is hoz-
zájárult: bográcsolással emelték
a rendezvény hangulatát, puszta-
pörkölt, paprikáskrumpli-speci-
alitás és óriás palacsinta volt a
menü. A volt diákjaink önkéntes-
ként segítették a programot, õk
voltak a játékmesterek.

– h –s

Régi idõk játékai a Mórában

A Herman is százéves lett



Elfogták 
a nyaklánckitépõt

Szeptember 18-án telefonon jelentette
be egy idõs hölgy, hogy 19.00 óra körüli
idõben, a Fogarasi úton, a 80-as trolibusz
Fischer István utcai megállójában egy  fér-
fi letépte a nyakában levõ aranyláncát,
majd azzal elfutott. A sértett megkísérelte
követni a tettest, de végül szem elõl tévesz-
tette. A bûncselekményt azonban egy já-
rókelõ is észlelte, s õ szintén követni kezd-
te az elkövetõt, miközben mobiltelefon-
ján folyamatosan tájékoztatta a rendõrsé-
get a férfi mozgásáról. A tettes a bûncse-
lekmény elkövetése után a Fischer István
utca és Fogarasi út keresztezõdésénél lé-
võ parkos részen egy bokor mögött elbújt,
majd, amikor a sértett távozott a terület-
rõl, elõjött, és a Zsálya utca irányába ha-
ladt tovább, ahova a szemtanú is követte.
A Zsálya utcában bement egy borozóba,
ahol a kerthelyiségben leült. A tanú végig
közvetítette a tettes mozgását a rendõrök-
nek, akik hamarosan meg is érkeztek a
helyszínre, ott a személyt igazoltatták,
majd átvizsgálták a ruházatát. Ennek so-
rán a férfi zsebébõl elõkerült a letépett
arany lánc. A vizsgálat további részében a
gyanúsított lakásából több zálogcédula is
elõkerült, melyek egytõl egyig sérült
aranytárgyakról szóltak. A gyanúsított
büntetett elõéletû, az elmúlt idõszakban
súlyos testi sértés és rablás bûntette mi-
att került eljárás alá, ám eddig szabadlá-
bon védekezhetett. A bûncselekményt kö-
vetõen a zuglói nyomozók gyanúsítottként
hallgatták ki a férfit, majd az õrizetbe vé-
telét rendelték el.

Extasy volt a tabletta
A XIV. kerületi Rendõrkapitányság ká-

bítószerrel való visszaélés miatt indított

eljárást egy budapesti férfi ellen. A zuglói
járõrök szeptember 19-én este igazoltat-
ták a férfit a Tábornok utcában, akirõl ki-
derült, hogy kábítószerrel való visszaélés
miatt elfogatóparancs van ellene. A zuglói
rendõrök átvizsgálták a férfi ruházatát és
zsebében 35 db fehér tablettát találtak. A
férfi beismerte, hogy a zsebében talált tab-
letták Extasy nevû kábítószerek. Ezt kö-
vetõen a kapitányság készenléti szolgála-
tát ellátó nyomozók azonnal házkutatást
tartottak a férfinél, aki – együttmûködést
színlelve - további tablettákat mutatott
meg nekik. A rendõrök azonban nem hit-
ték el, hogy a férfi mindent átadott nekik,
ezért egy kábítószer-keresõ kutyát is be-
vetettek, amelyik további több mint száz
darab Extasyra bukkant a lakásban. A
zuglói rendõrök összesen 137 tablettát
foglaltak le a férfinél.

Autófeltörõk õrizetben
A zuglói rendõrkapitányság járõrei

szeptember 28-án õrizetbe vettek egy 22
éves férfit, aki megalapozottan gyanúsít-
ható azzal, hogy 20 éves társával aznap a
kora hajnali órákban egy Újváros park-
ban leállított személygépkocsiból külön-
féle cserépedényeket, vállalkozói számla-
tömböt, bélyegzõt és egyéb használati tár-
gyakat tulajdonított el. Az elkövetõket - ál-
lampolgári bejelentés alapján - a helyszín-
re kiérkezõ zuglói rendõrök elfogták. Az
anyagi kár megtérült. Az ügyben a további
eljárást a XIV. kerületi Rendõrkapitány-
sága folytatja le. Riersch Tamás
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BÛNÜGYI KRÓNIKA

Bûncselekmény, közlekedési baleset vagy egyéb la-
kossági panaszok esetén hívható telefonszámok:
�� 107 vagy 112 központi segélyhívók
�� 06-80-555-111 ingyenesen hívható telefontanú
�� 461-8150 BRFK XIV. kerületi Rendõrkapitányság
�� 251-5366 Zuglói Polgárõrség és Kerületõrség (Laky

Adolf u. 36.)

Nem kell ahhoz nagy futballra-
jongónak lenni, hogy a Hajdú B.
nevet ismerje az ember. A nézõk
többsége ugyanis csak így hívja
Hajdú István sportriportert. A
Zuglóban élõ kommentátort két
Bajnokok Ligája mérkõzés kö-
zött sikerült utolérnünk. Beszél-
getésünk helyszíne pedig stílsze-
rûen egy zuglói sportpálya, a
BVSC focistadionjának a lelátó-
ja volt.

– Kezdjük mindjárt a névvel:
hogy lett Hajdú Istvánból Haj-
dú B.?

– Hajdú Istvánként kezdtem a
pályafutásomat, ám 1991-ben a
Magyar Televízió akkori sport-
osztályvezetõ-helyettese, Palik
László átadott nekem egy levelet,
melyben a debreceni városi tévé
egyik vezetõje, Hajdu István kér-
te, hogy a sportosztály azonos
nevû ifjú dolgozója sürgõsen vál-
toztasson nevet. Ez a levél egyéb-
ként mind a mai napig a birto-
komban van. Én rögtön felhív-
tam a kollégát, s próbáltam
egyezkedni vele: õ ugyanis rövid
u-val írta a nevét, én meg hosszú-
val, de hajthatatlannak bizo-
nyult. A mi szakmánkban az a
szokás, hogy ilyen esetekben an-
nak kell lépnie, aki késõbb kezd-
te a pályafutását, így nekem kel-
lett valamit tennem. Én ezt a „B
közepes” variációt választottam.

– Többször nyilatkoztad már,
hogy Kamerun 1982-es váloga-
tottja indította el a kommentá-
tori karrieredet.

– Ez mondjuk egy kicsit erõs,
de annyi mindenképpen igaz,

hogy gyerekként imádtam gomb-
focizni, a barátaimmal állandó-
an bajnokságokat szerveztünk,
és én Roger Milláékkal rengeteg
tornát nyertem. A kommentálás-
ból pedig annyi igaz, hogy én már
akkoriban – lehettem 6-7 éves –
közvetítettem is ezeket a mérkõ-
zéseket. Sportriporter azonban
én is úgy lettem, mint mások, el-
végeztem egy újságíró-iskolát,

bekerültem az MTV Telesport
szerkesztõségébe, és végigjár-
tam a szamárlétrát.

– Legtöbbször focit közvetí-
tesz. Kommentátorként hogy
érzed magadat más sportágak-
ban?

– Elvem, hogy az ember azzal
foglalkozzon, amihez ért. Nem
véletlen, hogy nem közvetítek
Forma–1-es futamokat. A foci-

hoz konyítok valamicskét, ez
azonban nem zárja ki, hogy más
sportágakban idegenül mozog-
nék. Jelenleg nem csak a Bajno-
kok Ligája mérkõzéseket közve-
títem, hanem az Eurosporton
Bundesliga-mérkõzéseket is, de
korábban a Bajnokok Ligája ké-
zilabda-mérkõzéseket is én
kommentáltam. Ez mindjárt egy
másik sportág. Ezenkívül jártam
én is olimpián, ahol nem csak
futballt játszanak: 2004-ben,
Athénban például én közvetít-
hettem a magyar–szerb vízilab-
dadöntõt, ami pályafutásom
egyik kiemelkedõ sportélménye
volt.

– A pályafutásod sokáig elvá-
laszthatatlan volt Faragó Ri-
chárdétól. Egy jó ideje azonban
más csatornákon dolgoztok.

– Egészen 2000-ig mindketten
a Telesport stábjához tartoz-
tunk. Majd én a Sport 1-hez ke-
rültem, és amikor õ is csatornát
váltott, addigra már szerzõdé-
sem volt a Viasattal. Jelenleg te-
hát valóban más csatornáknál
dolgozunk, de azért van egy kö-
zös projektünk: bennünket kér-
tek fel, hogy a hangunkat kölcsö-
nözzük a FIFA videójátékhoz.
Barátságunk természetesen a
munkahelyeink elválása után is
töretlen maradt.

– A nézõk egy felmérés alap-
ján tavaly téged választottak a
leghitelesebb televíziós szemé-
lyiségnek. A dicséreteken kívül
a kritikák is eljutnak hozzád?

– Egy sportriportert legtöbb-
ször azért támadnak, mert min-

den csapat tábora meg van arról
gyõzõdve, hogy a kommentátor
az éppen aktuális ellenféllel
szimpatizál. A legnehezebb do-
log azt tudatosítani a szurkolók-
ban, hogy a riporter egyik csa-
patnak sem szurkol, pusztán a
tényeket kommentálja, vagy a vé-
leményét mondja el a látottakról.
Ezenkívül természetesen nekem
is voltak emlékezetes hibáim.
Szerencsére nem sokszor kellett
„szégyenkeznem”, s talán emiatt
lettem én a leghitelesebb.

– Sok nagy stadionban meg-
fordultál már. Van kedvenc
helyszíned?

– A nagycsapatok stadionjai
valóban varázslatos helyszínek,
amelyeket nem lehet megszokni.
Engem is magával szokott ragad-
ni egy-egy aréna hangulata. A
kedvencem az Anfield Road Li-
verpoolban, mert az ottani kö-
zönség tud a legjobban szurkol-
ni. De hatalmas élményt jelentett
a tavalyi BL-döntõt a Wembley-
bõl közvetíteni.

– Az utazgatások fáradalma-
it pedig Zuglóban szoktad kipi-
henni.

– Még 2005-ben költöztem a
kerületbe. Azért választottuk
Zuglót, mert csendes, mert zöld
és közel van a városhoz. Közel
van a Városliget, illetve a két
munkahelyem. Arról nem is be-
szélve, hogy véletlenül éppen ab-
ban a zuglói utcában lakom,
melyben valamikor a legnagyobb
magyar labdarúgónak, Puskás
Öcsinek is az otthona volt.

R. T.

Hajdú, aki mindenkinek B



SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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.

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFÛ-
TÉS-SZERELÕ mester vállal készülé-
kek, berendezések cseréjét és javítá-
sokat, felújításokat, dugulásel-
hárítást. Társasházak, létesítmények
gázbiztonsági, mûszaki felülvizsgála-
tát. Tel.: 06 (30) 956-8540, 220-5185.

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.

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 dugulásel-
hárítást vállalok! Hívjon bizalommal!
Tel.: 06 (20) 249-3743.

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

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

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-telepítés,
villanytûzhely, bojlerjavítás, VÍZVEZE-
TÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere.
Tel.: 260-4870, 06 (20) 979-0624, Pungor.

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

LAPOSTETÕK 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.

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.

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

Minõségi Munkával Kedvezõ Áron
Vállalunk: víz-, fûtésszerelést, szo-
bafestést, mázolást, tapétázást, kõ-
mûves-burkoló munkákat, parkettá-
zást. ZUGLÓI MEGRENDELÕKNEK
KEDVEZMÉNY! Tel.: 405-3305, 06
(30) 9524-725.

KÁRPITOS VÁLLALJA modern, stílbú-
torok áthúzását, javítását. Ingyenes fel-
mérés, szállítás. Rieder György kárpitos,
tel.: 256-8285, www.riederkarpitos.hu.

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

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

HOMLOKZATOK, függõfolyosók, lép-
csõházak felújítása. Alpintechnikai
munkák, veszélytelenítés, vakolatok ja-
vítása. Homlokzatfestés. Tetõfedés, bá-
dogozás, ereszcsatornák javítása. Panel-
szigetelés. Lépcsõk, járdák, kerítések
felújítása, mûkõmunkák. Átrium Kft.
Tel.: 06 (20) 935-7089.

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

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.

DOLGOZTASSON BUDAPEST LEG-
OLCSÓBB SZAKEMBEREIVEL. Ala-
csony áron vállalunk szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, parkettázást, vízszere-
lést, villanyszerelést, burkolást, kõmû-
vesmunkát, gipszkartonszerelést. Tel.:
220-5731. Mobil: 06 (20) 994-6279.

PÁRKAPCSOLATI, HÁZASTÁRSI
KONFLIKTUSAINAK megoldásában, vá-
lás megelõzésében forduljon független
igazságügyi közvetítõhöz! Hatékony
konfliktuskezelés mediációval! Tel.: 06
(20) 442-2039, marsandormail.com.

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

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.

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

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

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

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.

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

EGYEDI FÉNYKÉPES BÖGRÉK és sze-
mélyre szóló gravírozott tollak készítése.
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.

REDÕNY, RELUXA

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

REDÕNYÕSMUNKÁK, 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 garan-
ciával. Fogfehérítõ sablon és éjszakai
harapásemelõ készítése. Tel.: 252-
4067, 06 (20) 445-8421. Petõfalvi,
Ilosvai utca 25.

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

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

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.

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

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

PROBLÉMÁI VANNAK A GYERMEK-
NEVELÉSBEN? Krízishelyzetben van?
Kérje diplomás pszichológus segítségét:
06 (30) 438-8983.

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

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).

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

TULAJDONOSTÓL azonnal költözhe-
tõ, Szigetszentmiklóstól 5 km-re
Tökölön, központban dupla telken 3 szo-
bás felújított, cirkós ház eladó. Még egy
ház építhetõ rá. Irányár: 10,9 M Ft. Tel.:
06 (30) 347-8045.

LEGOLCSÓBB, ÖSSZEKÖLTÖZÕK-
NEK. Budapest XV., MÁV-telepnél 3 ge-
nerációs családi ház (2×50 nm és egy 36
nm), 540 nm-es telken, megosztva is,
sürgõsen eladó. Pincével, melléképület-
tel. Több autónak parkolási lehetõség-
gel. Irányár: 24 900 000 Ft. Tel.: 06 (20)
922-3901.

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.

TULAJDONOSTÓL ELADÓ XIV., Vad-
virág utcában 6 lakásos társasházban 66
nm-es, erkélyes 2. emeleti öröklakás + 8
nm tároló. 21,9 M Ft. Tel.: 06 (20) 255-
0372.

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.

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

ÜZLETHELYiSÉG KIADÓ Telepes ut-
cai lakótelepen. 20 nm 40 000 Ft/hó.
Tel.: 06 (30) 605-0599.

OKTATÁS

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

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

MATEMATIKATANÍTÁST vállal 21
éves gyakorlattal rendelkezõ lelkiisme-
retes szaktanár középiskolásoknak,
felsõ tagozatosoknak. Házhoz is me-
gyek! Tel.: 06 (20) 580-2758, 383-
6120.

MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS,
korrepetálás középiskolásoknak, fõis-
kolásoknak türelmes tanártól. Tel.: 06
(20) 331-4066.

MATEMATIKA-, KÉMIATANÍTÁS álta-
lános iskolásoknak gyakorlott magánta-
nárnál. Tel.: 06 (30) 358-9061,
mibi54@gmail.com.

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

KÖNYV

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

MUNKÁT KÍNÁL

NYUGDÍJAS HÖLGYEKET KERE-
SÜNK napi 4 órába telefonos munkára.
Jelentkezni: H–P: 11–14 óráig. Tel.: 06
(20) 776-4688.

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.
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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)

17. október 12. október 20. 20. november 23. december 1.

18. október 26. november 3. 21. december 7. december 15.

19. november 9. november 17.

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

PARKETTA
szakkereskedés

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

www.fogarasiparketta.hu
fogarasiparketta@gmail.com

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 12. Megjelenés: október 20.

MÛSZAKI BIZOMÁNYI
Hûtõ, mosógép, TV, videó

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

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

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

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

Egyéb vízszerelési munkák garanciával
30 éve Zuglóban dolgozom!

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

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

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.
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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

Október 11-én nem csak egy „si-
ma” Európa-bajnoki mérkõzést
játszanak majd a Puskás Ferenc
Stadionban. Azon kívül, hogy a
Magyarország–Finnország talál-
kozónak remélhetõleg a tovább-
jutás szempontjából is tétje lesz
majd, egyvalamiért mindenkép-
pen történelmi találkozó lesz az
október 11-ei meccs. Az lesz
ugyanis a néhai Népstadion utol-
só eseménye. A mérkõzést köve-
tõen végleg bezárják a nagy múl-
tú létesítményt, melyet a tervek
szerint még idén elkezdenek
majd bontani. A bontást az 1953-
ban épített stadion állapota indo-
kolja. Az utóbbi idõben a felsõ

karzat olyannyira leromlott már,
hogy azt életveszélyessé nyilvání-
tották és lezárták. Ennek kö-
szönhetõen az október 11-ei ma-
gyar–finn meccset is csak 27 ezer
nézõ tekintheti meg. Pedig ugyan-
ebben a stadionban 1954-ben
még 110 ezren látták a ma-
gyar–angolt, de az 1982-es ma-
gyar–norvég vagy az 1986-os ma-
gyar–brazil találkozókon is több
mint 80 ezren ültek a lelátókon.

– Jelen pillanatban a kormány
elõtt van egy elõterjesztés, mely a
stadionberuházásról szól –
mondta Bánki Erik, az Ország-
gyûlés Sport és Turisztikai Bi-
zottságának elnöke. – Ez az elõ-

terjesztés tartalmazza a beruhá-
zás pontos ütemtervét és költség-
vetési vonzatát is. A kormány vár-
hatóan egy hónapon belül dönte-
ni fog az elõterjesztésrõl, és ezt
követõen idén már meg is kez-
dõdhet a létesítmény bontása.

A sietségre azért van szükség,
mert a bontás révén az ország
egy jó idõre nemzeti stadion nél-
kül marad majd. Jövõre pedig
már fontos világbajnoki selejte-
zõket fog játszani a válogatot-
tunk, többek között a világelsõ
hollandok ellen is, arról nem is
beszélve, hogy stadion híján a
komolyabb koncertek rendezé-
sérõl is lemondhatunk.

– A bontást követõen egy 60 ez-
res stadion építését tervezzük. Ez
a bontással együtt körülbelül 36
hónapot vesz majd igénybe. Két
tervünk van: egyrészt, hogy egy
technikai megoldással a stadion
alsó szektorát atlétikai pályává
alakítjuk majd át, illetve, hogy a
stadionban csak futballmérkõzé-
seket rendeznénk, az atlétikaver-
senyek számára pedig egy kisebb
létesítményt építenénk.

Az új nemzeti stadion építése
atlétikai pálya nélkül 70-80 mil-
liárd, atlétikai pályával (illetve
egy, a nézõtér alá épített 6000 fõs
konferenciaközponttal) pedig
120 milliárd forint lenne. Termé-

szetesen ez nem mindegy, és ép-
pen ezért tárgyalja majd a kor-
mány ezt az elõterjesztést.
Ugyanakkor a nehéz gazdasági
helyzetben is egyértelmû, hogy az
országnak szüksége van egy sok
nézõ befogadására alkalmas
nemzeti stadionra, ahol a jövõ-
ben akár komolyabb sportese-
ményeket, például Bajnokok Li-
gája döntõjét is lehetne rendezni.

Október 11-étõl tehát Zugló, a
fõváros és az egész ország búcsú-
zik majd a stadiontól, de mind-
ezt annak reményében tesszük,
hogy néhány év múlva egy mo-
dern, szép létesítménnyel gazda-
godunk majd. Riersch Tamás

Búcsú a stadiontól

A KSI SE fiatal öttusázóját a jövõ nagy ígé-
retének tartják. A korosztályos versenye-
ken rendre a világ legjobbjai között volt,
most pedig már a felnõttek között is bizo-
nyítja a tehetségét. Ráadásul egy olyan
sportágban, ahol a válogatott közelébe is
csak a legjobbak legjobbjai tudnak eljut-
ni. A londoni kvótákért zajló versenyben
Robi már legyõzte a külföldi ellenfeleket,
ám ahhoz, hogy biztos résztvevõ lehessen,
még a hazai riválisokkal is meg kell majd
küzdenie. Ez utóbbi feladat még a kvóta-
szerzésnél is nehezebb lesz.

– Öttusában a versenyzõk nem maguk-
nak, hanem a nemzetüknek szereznek
kvótákat. Londonban 2-2 nõi és férfiöttu-
sázó képviselheti majd az országot. Erre
a két helyre azonban többen is aspirál-
nak. Az idei feladat a kvótaszerzés volt,
jövõre pedig az olimpiai csapatba való be-
kerülés lesz a cél. Kasza Róbert izgalmas
nyáron van túl.

– A júniusi londoni világkupa volt a
csúcspontja az idei évemnek. Az a gyõze-
lem, és a kvótaszerzés egy jól sikerült fel-
készülés eredménye volt. Ezek után na-

gyon bíztam benne, hogy az Eb-n és a vb-
n is hasonló formában tudok majd verse-
nyezni. Sajnos, ez nem így történt, ám a
két világversenyen szerzett három ér-
memmel talán nem kell szégyenkeznem.

Az Európa-bajnokságot Angliában,
Gillinghambben rendezték. Robi az egyé-
ni versenyben csak a 25. helyen végzett, a
csapattal pedig egy hajszállal maradt le a
dobogóról. Váltóban viszont a Kasza Ró-
berttel felálló magyar csapat volt a leg-
jobb. A világbajnokság helyszíne az orosz
fõváros volt. Moszkvában pedig a legna-
gyobb ellenfelek a házigazda orosz ver-
senyzõk voltak. A magyarok azonban áll-
ták a versenyt velük. Robi második leg-
jobb magyarként 5. lett, a csapattal ezüst-
érmet szerzett, a váltóban pedig megint a
legjobb volt.

– A világbajnoksággal véget ért az idei
szezon. Most pár hetet pihenünk, majd
kezdjük a következõ évre való felkészü-
lést. Az olimpia elõtt valamennyi világku-
paversenynek, illetve a világbajnokság-
nak is nagy lesz a tétje, ezeken a versenye-
ken szeretnék minél jobban szerepelni.
Nem tagadom, nagy álmom, hogy én is
rajthoz állhatok majd az olimpián. Hat-
éves koromtól sportolok, ezzel teltek és
telnek el a napjaim. Elõször a KSI-ben a
tornaszakosztályban töltöttem el két évet,
majd átnyergeltem az öttusázókhoz. Ez a
szerelem a mai napig tart.

A Csanádiban érettségizõ, majd a Test-
nevelési Egyetemen diplomát szerzõ zug-
lói sportoló 1998-ban nyert elõször kor-
osztályos országos bajnokságot. 2004-
ben már az ifjúsági és junior Európa-baj-
nokságon is sikerült egy arany- és két
ezüstérmet begyûjtenie. Nyert junior vi-
lágbajnokságot és Európa-bajnokságot
is, és már 2008-ban a felnõtt Eb-n egyéni-
ben és váltóban 3., csapatban 2., a vébén
pedig váltóban 3. volt. R. T.

Kasza Róbert már tudja,
milyen érzés Londonban nyerni

Az elmúlt félévben a BVSC-Zugló Asztali-
tenisz Szakosztálya európai uniós támo-
gatás segítségével népszerûsítette a rend-
szeres testmozgást és az asztaliteniszt a
zuglói általános iskolások körében.

Kilenc tanintézmény 63 ötödikes és ha-
todikos diákja vett részt abban a magyar
sport területén példaértékû összefogás-
sal megvalósult projektben, amely szep-
tember 26-án díjkiosztóval zárult.

– A programsorozattal az volt a célunk,
hogy az asztaliteniszen keresztül megsze-
rettessük a sportot a gyerekekkel, javít-
suk az egészségi állapotukat, illetve felhív-
juk a figyelmüket a helyes táplálkozásra –
foglalta össze a fõbb célokat Herendi Iván
projektigazgató, a 25-szörös bajnok BVSC
szakoszály-igazgatója a díjkiosztóval egy-
bekötött sajtótájékoztatón. – A program
elején és végén is végeztünk állapotfelmé-
rést, és ez kimutatta, hogy a résztvevõk-
nek fél év alatt átlagban egy kilóval nõtt az
izomtömegük, és jelentõsen javult a fizi-
kai állapotuk. A résztvevõk ezentúl bármi-
kor ingyen lejöhetnek hozzánk a BVSC-be
pingpongozni, és reméljük, barátaik köré-
ben is elmesélik a pozitív élményeiket, s
ennek hatására egyre többen jelentkeznek
majd nálunk asztaliteniszezni.

Herendi Iván elmondta, hogy egy profi
pályázatíró cég segítségével sikerült az
EU-s társfinanszírozáshoz hozzájutniuk.
Az Új Széchenyi Terven, valamint az Új
Magyarország Fejlesztési Terven keresz-
tül összesen bruttó tízmillió forint támo-
gatást nyertek el az Európai Unió Szociá-
lis Alapjából.

– A kilenc partneriskolából öt intéz-
mény – a Hunyadi, a Munkácsy, a Dr. Me-
zõ Ferenc, a Jókai és az Arany – kapott ki-
váló minõsítést, míg a részt vevõ 63 diák
közül 13-an érdemelték ki ezt az elisme-
rést. A program részeként a kerületi diá-
kok számára egy versenysorozatot is szer-

veztünk, amelyben több mint 120 kerüle-
ti tanuló vett részt. Az 5. osztályosok kö-
rében Gaál Csaba (Dr. Mezõ Ferenc), a 6-
osoknál pedig Palotai Bálint (Arany) érde-
melte ki a Zugló Bajnoka címet.

Az ünnepélyes eredményhirdetéssel –
melynek két díszvendége, a világbajnok
Jónyer István és Gergely Gábor voltak –
hivatalosan lezárult a féléves program, de
ahogy azt Herendi Iván elmondta, már
gondolkodnak a folytatásról.

– A 13 kiváló minõsítést kapott diák
számára lehetõvé tesszük, hogy idén és
jövõre ingyenesen látogassák a hobbicso-
portunkat. Ha sikerül olyan szintre jutni-
uk, akkor a versenyzõk között is öröm-
mel látjuk õket. Ezenkívül szeretnénk az
elsõ osztályosok számára heti rendsze-
rességgel kihelyezett testnevelés órákra
lehetõséget biztosítani a Szõnyi úti aszta-
litenisz-csarnokunkban. 

– Reményeink szerint az idei esztendõ-
ben újból kiírják ezt a pályázatot – tette
hozzá Szentpáli Gábor, a BVSC-Zugló
ügyvezetõ igazgatója. A BVSC-Zugló léte-
sítményei ugyanis kiváló helyszínei lehet-
nek a mindennapos testnevelésnek és a
mozgásnak. riersch

Pingponggal népszerûsítették
a sportot a kerületben
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L FOGORVOSI RENDELÕ

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

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

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

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

árusítása
• Éjszakai telefonügyelet

384.90

305.90

380.90

207.90

HIGH-CARE NYÍLT NAP
– OKTÓBER 8.
Forradalmian új medical cosmetics
eljárás csak a High-Care-ben!

OXIGÉNION TERÁPIA – Olyan látvá-
nyos eredményt hoz, amelyre termé-
szetes úton még nem volt példa. 

Jelentkezzen be, várjuk hívását!
HIGH-CARE CENTER/STÚDIÓ – Bp. XIV., Vezér u. 147/B.
Nyitva tartás: H–P: 8–20, Szo: 8–14. Bejelentkezés: (1) 814-3345,
06-20-529-8850, e-mail: highcare14ker@upcmail.hu

Az õszi nyílt nap további kiemelt kúrái:
bõrfiatalító kezelések, hámlasztások, mezoterápia, botox kezelések.

Kérje ajándék kezelésünket!
Vásároljon 20 % kedvezménnyel terméket és bérletet!

KIPUFOGÓ KLINIKA

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

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

Gyorsszolgálat napi 24 órában,
hétvégén is, GARANCIÁVAL!

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

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

Bár az idõjárás még a nyári han-
gulatot idézi, Zuglóban már meg-
kezdõdött a síszezon. A Fogarasi
Síiskola ugyanis mindig szep-
tember utolsó hétvégéjén tartja
az évadnyitó nyílt napját. A síis-
kola idén már a hetedik szezon-
ját kezdte. Babos Sándor, az in-
tézmény vezetõje elmondta, hogy
az elmúlt hat évben sikerült jó
kapcsolatokat kialakítani a ke-
rület oktatási intézményeivel. 

– Elmondhatjuk, hogy a nehéz
gazdasági helyzet ellenére nem
csak tartani tudjuk a létszámun-
kat, hanem évrõl évre nagyobb
számban fogadjuk az érdeklõdõ-
ket. A síelés egyre népszerûbb
Magyarországon, s az emberek
többsége rájött arra, hogy érde-
mes az alapokat minél jobban el-
sajátítani. Ezt követõen ugyanis
a sípályán történõ síelés sokkal
nagyobb élményt jelenthet.

A Fogarasi Síiskolában egy
szezon alatt – októbertõl márci-
us végéig –3,5–4 éves kortól már
önálló, biztonságos technikát le-
het elsajátítani. Az elmúlt sze-
zonban összesen 21 csoport vet-
te igénybe a síiskola szolgáltatá-
sait, de ennél is többen voltak,
akik az egyéni oktatást választot-
ták. Az idei esztendõben is közel
20 oktató várja majd a jelentke-
zõket. A síiskola a haladóknak

pedig ismét szervez majd külföl-
di sítáborokat. 

A szeptember 24-ei síbörzével
egybekötött nyílt napot 25-én
mindjárt egy mûanyagpályás sí-
verseny követte. A szezon során
ismét sor kerül majd a
Símikulásra, melyre várják a sí-
elni vágyó gyerekeket, illetve feb-
ruárban megtartják a hagyomá-
nyos jelmezes sífarsangot is. A
téli szünetben pedig intenzív tan-
folyamok lesznek. 

– Nagyon büszkék vagyunk,
hogy a síiskola jó híre messzire
eljutott, hisz
nem csak Zug-
lóból, hanem
más kerületek-
bõl, illetve az
agglomeráció-
ból is keresnek
már bennünket
– mondta Babos
Sándor. – Ter-
mészetesen el-
sõsorban a zug-
lóiak síelését
szeretnénk biz-
tosítani, és re-
méljük, idén is
sokan kóstol-
nak majd bele
ebbe a fantaszti-
kus sportágba.
Riersch Tamás

Hó nélkül is beindult a síszezon


