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A Hõsök terén, immár negyedik
alkalommal rendezték meg a
Nemzeti Vágtát. Idén minden ed-
diginél több ló és lovas verseny-
zett a díjakért. Ahogy eddig is,
most is dr. Schuster Zoltán, a
XIV.kerület hatósági állatorvosa
ellenõrizte és vizsgálta meg a vág-
tán induló négylábúakat. A vág-

tán Malõr nevû lován Molnár
Gyöngyi diadalmaskodott a ba-
jai kistérség színeiben. A sztárok
fogathajtó versenyét a Zuglóban
élõ Keresztes Ildikó, Lázár Zol-
tánnal (képünkön) nyerte meg.

Hatalmas tömeg és nagy ér-
deklõdés jellemezte a Vágta
„Zugló sátrát”, ahol a zuglóiak-

nak Városkártya igénylésre is le-
hetõségük volt. Akkora érdeklõ-
dés volt a dr. Papcsák Ferenc
polgármester által májusban
kezdeményezett projekt iránt,
hogy az Andrássy úton elhelye-
zett sátor elõtt gyalogosforgalmi-
dugó is kialakult.
Összeállításunk a 10. oldalon

Nemzeti Vágta a Hõsök terén

Tisztelt Zuglói Polgár!

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a
devizahitelesek megsegítésének szándékával felmérést
készít.

Ha e problémakörben ön érintett, azaz Zugló területén
elhelyezkedõ ingatlanán

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

– jelzáloggal biztosított hitelét a folyósító bankja fel-
mondta és az önnel szemben fennálló követelést vala-
mely faktorcég számára eladta, és

– önhibáján kívül nem tudja ezen hitelét törleszteni,
úgy

kérjük, hogy a korábban önhöz postai úton eljuttatott kér-
dõívet töltse ki, és a díjmentesen feladható válaszboríték-
ban legkésõbb 2011. szeptember 30-ig meghosszab-
bított határidõig szíveskedjen számunkra visszakül-
deni.

A kérdõívek a hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Bács-
kai u. 53.) is hozzáférhetõk.

A kérdõívek összegzése után, valamint az adatok alap-
ján tervezett konstrukció sikeres felállítása esetén levél-
ben tájékoztatjuk a lehetõségekrõl azon polgárainkat,
akik megadják elérhetõségüket. Egyidejûleg Budapest Fõ-
város XIV. Kerület Zugló Önkormányzata hivatalos mé-
diafelületein (újság, honlap stb.) keresztül is felvilágosítás
adunk a folyamatban lévõ kormányzati és önkormányzati
intézkedésekrõl és az ezekbõl adódó lehetõségekrõl.

Tisztelettel:
Dr. Papcsák Ferenc

polgármester

„Komám, te 
nagybõgõs leszel”
A Muzsikás együttes és vezetõje
Hamar Dániel a hazai díjak után,
2008-ban a világzenei Oscar-dí-
jat, a WOMEX-et is kiérdemelte.
A zenekar az elmúlt 38 eszten-
dõben Japántól Amerikáig,
Ausztráliától Angliáig népszerû-
sítette a magyar népzenét. A
frontember, Hamar Dániel nagy-
bõgõs, gardonos 1990-ben köl-
tözött Zuglóba. A kerületi kötõ-
dése ennél jóval régebbi keltezé-
sû, hiszen gyerekként az Újlipót-
városban lakott, de az Ajtósi Dü-
rer sori I. István Gimnáziumba
járt iskolába. Itt Záborszky Jó-
zsef tanár úr – annak ellenére,
hogy közölte vele, õ zongorázik –
az elsõ órájukon ránézett, és azt
mondta: jól van, komám, akkor
te nagybõgõs leszel.

Interjúnk a 6. oldalon

Budai szépség
Zuglóban
Budáról Zuglóba költözött
Szunai Linda, az idei Miss World
Hungary gyõztese. A szépségki-
rálynõnek megválasztott 18 éves
Linda a verseny egyik szponzora
jóvoltából egy évre kapott meg
egy zuglói lakást. Linda és barát-
ja néhány hete laknak a XIV. ke-
rületben. A budai lánynak na-
gyon tetszik a városrész, bár még
szokatlan számára. 

Lindát szülei már kilencéve-
sen beíratták Sütõ Enikõ mo-
delltanfolyamára, ahol megta-
nulta a szakma alapjait. Tehet-
ségét és szépségét itthon, illetve
a határon túl is számos verse-
nyen, rendezvényen bizonyította
már. A legnagyobb sikere a Miss
World Hungary megnyerése volt,
2000 lányból választotta meg
legszebbnek a zsûri.

Riportunk a 12. oldalon

Akadálymentes
Okmányiroda
15 millió forint vissza nem térí-
tendõ támogatást nyert el a Zug-
lói Önkormányzat az Új Széche-
nyi Terv Közép-Magyarországi
Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott pályáza-
tával. A 18 millió 638 ezer 386 fo-
rint összköltségû projekt a Zug-
lói Polgármesteri Hivatal Ok-
mányirodájának komplex aka-
dálymentesítését szolgálja. Zug-
lóban több, a fogyatékkal élõk ta-
nulását segítõ intézmény is mû-
ködik. „A tavaly októberben hi-
vatalba lépett új vezetés az elsõ
pillanattól rendkívül érzékeny a
fogyatékkal élõk problémáira. Az
Önkormányzat fontosnak tartja,
hogy õk is zavartalanul intézhes-
sék hivatalos ügyeiket – mondta
Kovács Balázs alpolgármester.

Cikkünk a 4. oldalon

Visszaszorítja a bûnözést
a térfigyelõ rendszer
– Azokon a területeken, ahol ka-
mera található, ma már gyakor-
latilag rend és béke van – mond-
ta a zuglói térfigyelõ rendszerrõl
annak parancsnoka, Szilágyi
András törzszászlós. 

2006-ban, a rendszer kiépíté-
sét a kerület legveszélyeztetettebb
területeivel, a Városligettel és kör-
nyékével, illetve az Örs vezér tér-
rel kezdték meg. 2008-ban bõví-
tették a térfigyelést, jelenleg 83
kamera pásztázza a fontosabb

közterületeinket. A kamerák szá-
ma a közeljövõben dinamikusan
bõvülhet. Az önkormányzat kéré-
sére a rendõrség és rendszer ki-
építõje, az Erando Kft. közeljövõ-
ben kamerák telepítését tervezi a
Róna utca–Nagy Lajos király
út–Kerepesi út–Bánki Donát utca
által határolt területre, az Adria
lakótelepre, illetve az Ungvár ut-
ca és Kacsóh Pongrác út által ha-
tárolt lakótelep parkjaihoz.

Cikkünk a 13. oldalon
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd 
Általános Iskola

XIV.,
Ungvár utca 36.

Minden páros héten, szerda
17.00–19.00 óra között.

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

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Október 10. 
14.00–17.00 óra között.

Bejelentkezés a 872-9288-as
telefonszámon.

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Október 3. 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.

Október 3. 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

Herman Ottó
Általános Iskola

Könyvtára
Egressy út 69.

Szeptember 29. 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

Újvidék tér
Arany János

Általános Iskola
Pillangó park 5–7.

Október 3. 17.00–18.00 óra között.
Telefon: 06 (20) 411-1640;

e-mail cím: adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

FIDESZ Székház
Polgármesteri 

Hivatal

Október 3. 17.00–18.00 óra között.
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.
Október 3. 17.00–19.00 óra között. 

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

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) 587-9329; e-mail cím:
melinda.melykuti@gmail.com

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ elõzetes egyeztetés
alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Október 3. 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: zoltan.solt@gmail.com

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Október 5.
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

Október 5. 17.00–19.00 óra között.
Bejelentkezés hétköznaponként

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

FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk
Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hiva-
tal. Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 06-20-394-
7343.
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal
II. em. 219. szeptember 29. 16.00 órától.
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5-7.
október 21. 17.00-19.00 óra között, elõzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: +36-20-944-70-69 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.: 06-30-4141-206

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

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

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

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

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

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

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

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

Zugló európai parlamenti
képviselõje
Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal II. em. 220.,
október 13. 18.00–20.00 óra között.

POLGÁRMESTER

Bejelentkezés dr. Papcsák Ferenc polgármester
októberi fogadóórájára október 4-én 8.00 órától a 872-
9352-es telefonszámon.

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
fogadóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszá-
mon.

ALJEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Sáfrán Erzsébet aljegyzõ polgár-
mesteri hivatali fogadóórájára az aljegyzõi titkárságon,
elõzetes egyeztetés alapján (tel.:467-9164).
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Színes õszi kulturális
programok Zuglóban
A kerület születésnapja alkal-
mából megrendezésre kerülõ
Zuglói napok 2011 programso-
rozat számos színvonalas ren-
dezvénnyel várja a városrész
lakóit. Az eseményen részt
vesznek Zugló testvértelepülé-
seinek a képviselõi is. Zugló di-
áksága az eddigiektõl eltérõ
módon emlékezik meg október
23-áról.

A kerületi nyári kulturális sze-
zon záróakkordjaként szeptem-
ber 10-én a Vajdahunyad vár-
ban, 17-én pedig az Örs vezér te-
rén adott hangversenyt a Zuglói
Filharmónia Fúvószenekara. 

– A Zuglói Napok központi ün-
nepsége szeptember 30-án a
Szent István Király Zenemûvé-
szeti Szakközépiskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény
koncerttermében lesz. Az esemé-
nyen fellép a Zuglói Filharmónia
– Szent István Király Szimfonikus
Zenekar és Oratóriumkórus, il-
letve az erdélyi Alsórákos tánco-
sai a Mezõ együttes kíséretében.
Este az Önkormányzat táncos,
zenés összejövetelre várja a kerü-
let lakóit. Október 1-én Rákos itt,
Rákos ott címmel a Magyar Mezõ-
gazdasági Múzeumban, másnap
a Honvéd Kulturális Központ Elõ-
tér galériájában Berlin, ahogy mi
láttuk 1961–1989 címmel nyílik
fotókiállítás. Október 1-én, a ke-
rület születésnapján a Városliget-
ben mûködõ intézmények és mú-
zeumok várhatóan kedvezmén-
nyekkel fogadják a zuglóiakat –
tájékoztatta lapunkat Rozgonyi
Zoltán (képünkön) kultúráért fe-
lelõs alpolgármester.

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc évfordulójának elõ-
estéjén egy különleges program
várja a zuglói fiatalokat a Syma
csarnokban. 

– Mint pedagógus, évrõl évre
szomorúan tapasztalom, hogy
nemzeti ünnepeink egyre távo-
labb kerülnek a jövõ nemzedé-
kétõl. Az ifjúságot egyre kevésbé
érdeklik nemzeti sorsfordulóink
nagy pillanatai. A társadalmat
sújtó értékrendi válság követ-
keztében csak nagyon ritkán
tudjuk bennük a lelkesedés láng-
ját fellobbantani.  Ezek motivál-
tak bennünket arra, hogy hagyo-
mányteremtõ célzattal egy törté-
nelmileg hiteles, ismeretbõvítõ,
mûvészi élményt nyújtó prog-
rammal tegyük emlékezetessé
számukra az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 55. évfor-
dulóját egy olyan helyszínen ahol
egyszerre sok fiatalt tudunk fo-
gadni, ami már önmagában is se-
gít az események hangulatának
a megidézésében – mondta
Záborszky Kálmán.   

A szervezõk az ünnepre való
felkészülés jegyében Zugló diák-
ságának szavaló és képzõmûvé-
szeti versenyt hirdettek. Az isko-
lai selejtezõk szeptember végén,
a kerületi döntõ október köze-
pén lesz.  A szavalóverseny házi-
gazdája a Szent István Gimnázi-

um, míg a képzõmûvészeti ver-
senyé a Munkácsy Mihály Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény. 

A központi rendezvényt Forró
õsz 1956 címmel október 21-én
tartják a Syma csarnokban, aho-
vá mintegy ötezer zuglói felsõ ta-
gozatost és középiskolást vár-
nak. A mûsor házigazdája
Körtvélyessy Zsolt, Jászai-díjas
színmûvész lesz. Az elõadáson a
forradalom zenei jelképein, az
Egmont nyitányon és az V. szim-
fónia egyik tételén túlmenõen do-
kumentumfilm-részleteket vetí-
tenek, a forradalom pillanatait
idézõ versek, prózarészletek
hangzanak el.  Fellépnek a kerü-
leti versmondó verseny gyõzte-
sei, illetve a SYMA csarnok aulá-
jában az érdeklõdõk a zuglói
képzõmûvészeti verseny legjobb
alkotásait tekinthetik meg. 

Az ifjúságnak szóló esten túl-
menõen minden korosztály szá-
mára élményt adó kulturális
programok várják a zuglóiakat
az ünnep kapcsán. 

– Tavaly a Bosnyák téri Szent
Antal templomban az 1956-os
forradalom hõseinek és áldoza-
tainak az emlékére Verdi
Requiemje szólalt meg. Az idén –
a Zuglói Filharmónia hangver-
senysorozatának részeként –
Mozart Requiemjét adjuk elõ. A
mûsorban a vezényletemmel
közremûködik a Zuglói Filhar-
mónia – Szent István Király
Szimfonikus Zenekar és Orató-
riumkórus. Szólót ad elõ
Geszthy Veronika, Schöck Atala,
Megyesi Zoltán, Cser Krisztián –
mondta el lapunknak Záborszky
Kálmán, aki hozzátette: a kon-
cert ugyan a bérletsorozat része,
de mód lesz november 4-én és 5-
én szóló jegyek vásárlására is.

(Papp)

Augusztus végén dr. Papcsák Fe-
renc polgármester, Zugló or-
szággyûlési képviselõje parla-
menti delegáció élén, mint az Or-
szággyûlés Interparlamentáris
Unió Közép-Ázsiai Baráti Tago-
zatának elnöke, hivatalos látoga-
tást tett a Kirgiz Köztársaságban.
Az útra azután került sor, hogy
dr. Schmitt Pál köztársasági el-
nök meghívására Roza
Otumbajeva kirgiz államfõ júni-
us elején Magyarországra érke-
zett. Otumbajeva elnök asszony
budapesti útja során a kirgiz fél
testvérvárosi kapcsolat létesíté-
sét kezdeményezte Zugló és a
kirgíziai Csolpon-Ata város kö-
zött. Az önkormányzat képvise-
lõ-testülete június 23-i ülésén
döntött a testvérvárosi kapcso-
latot létesítésérõl. 

A dr. Papcsák Ferenc vezette
delegáció a kirgiz elnök magyar-
országi látogatása alkalmából alá-
írt megállapodások és együttmû-
ködési szándék utógondozására
utazott a közép-ázsiai országba. 

A program során Kirgízia fõ-
városában, Biskekben dr.
Papcsák Ferenc megbeszélést
folytatott Zsogorku Kenesh, a
kirgiz parlament alelnökével,
Tumanov Toktogul Tumano-
vich, a Kirgiz–Magyar Baráti Ta-
gozat elnökével, Almaz Batuk-

bekov, a Parlamenti Együttmû-
ködési Bizottság elnökével,
Bekov Torogul mezõgazdasági
miniszterrel, Kemelova Dinara
Amonturovna, a nyugat-európai
kapcsolatokat felügyelõ külügy-
miniszter-helyettessel, Nurga-
ziev Rysbek, a Kirgiz Állami Ag-
rár Egyetem rektorával, Baljan
Genrih, hazánk kirgizisztáni
tiszteletbeli konzuljával, a parla-
menti ellenzéki pártok frakció-
vezetõivel, Dzsamankulov Zsa-
nat Megyetovics, Zugló testvér-
városa, Csolpon-Ata polgármes-
terével, valamint Iszik-köl kor-
mányzóság képviselõivel, gazda-
sági, politikai szereplõivel. Nem
hivatalos megbeszélésen talál-
kozott a kirgiz honvédelmi mi-
niszterhelyettessel.

A delegáció részt vett a Kirgiz
Köztársaság függetlenségének
20. évfordulója alkalmából
Csolpon-Atában rendezett ünne-
pi megemlékezésen, ahol dr.
Papcsák Ferenc a település pol-
gármesterének felkérésére rövid
beszédet mondott, amelyben
szót ejtett a két nép közös múlt-
járól, a gyökereibõl eredõ baráti
kapcsolatokról és a kölcsönös
érdekeken alapuló együttmûkö-
dés lehetõségeirõl. 

Zugló polgármestere egyéb-
ként nem elõször járt Kirgíziá-

ban, 2004-ben országgyûlési
képviselõként az ENSZ Fejlesz-
tési Programja (United Nations
Development Programme;
UNDP) felkérésre több elõadást
tartott a demokrácia kérdéseirõl
a közép-ázsiai országban. 

Dr. Papcsák Ferenc kirgíziai
útját követõen lapunknak el-
mondta: Zugló és testvérvárosa,
Csolpon-Ata között a sport, a
kultúra és az oktatás területén le-
het a kapcsolatokat erõsíteni. A
tervek szerint jövõre egy tehetsé-
ges fiatal kirgiz zenemûvész ér-
kezik Zuglóba, számára fellépé-
seket és tanulási lehetõséget biz-
tosít a kerület a Szent István Ki-
rály Zenemûvészeti Szakközép-
iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézményben. Ugyanak-
kor a BVSC Zugló asztalitenisz-
szakosztályának legreménytelje-
sebb sportolói az asztalitenisz
olimpiai és világbajnok Jónyer
István vezetésével Csolpon-
Atában edzõtáborozhatnak. 

A Dzsamankulov Zsanat
Megyetovics polgármesterrel
folytatott megbeszélés során fel-
vetõdött egy cserediákprogram
megvalósításának a lehetõsége
is. Eszerint kirgiz középiskolás-
ok, fõiskolai és egyetemi hallga-
tók jöhetnének zuglói tanul-
mányútra, illetve kerületi fiata-

lok látogathatnának el hasonló
céllal Csolpon-Atába. 

Dr. Papcsák Ferenc látogatása
során átadta a kerület Zuglói Na-
pokra szóló meghívóját
Csolpon-Ata vezetésének, akik
azonban a nagy távolság miatt
nem tudnak élni a lehetõséggel.  

Zugló polgármestere kirgíziai
tapasztalatai alapján úgy véli,
komoly lehetõségek rejlenek a
jelenleg rendkívül szerény ma-
gyar–kirgiz gazdasági és keres-
kedelmi kapcsolatokban. A kö-
zép-ázsiai országnak élelmiszer-

ipari gépsorokra, élelmiszer-
ipari termékekre lenne szüksé-
ge. Hiány van a korszerû gyógy-
szerekbõl, vitaminokból és
táplálékkiegészítõkbõl. A kirgiz
piacra való belépés jó lehetõség
minden zuglói vállalkozó számá-
ra. Dr. Papcsák Ferenc jelezte,
amennyiben van olyan megfelelõ
minõségû termékeket elõállító,
vagy forgalmazó vállalkozás a
kerületben, amelyik érdeklõdik
a kirgiz forgalmazás iránt, szíve-
sen segít a kapcsolatfelvételben. 

Papp Dezsõ

A kirgiz piac várja a zuglói vállalkozókat

Tavaly november 10-én éjjel
gyújtogatás miatt kiégett a
Tiszakerecsenyi Általános Isko-
la tanári szobája. A tüzet a szem-
ben lakó tanárnõ vette észre, aki
értesítette a tûzoltókat. A lánglo-
vagok gyors beavatkozásának
köszönhetõen a tûz nem terjedt
tovább az épületben, azonban a
tanáriban minden megsemmi-
sült. A kár megközelítette az öt
millió forintot. 

Az 1000 fõt számláló apró be-
regi település iskolájában a 13
fõs tantestület 173 diákot tanít.
Tiszakerecseny polgármestere,
Pécsi László hiába próbálkozott,
be kellett látnia, hogy a település
önerõbõl nem tudja helyreállíta-
ni az oktatáshoz nélkülözhetet-
len helyiséget, ezért a nyár folya-
mán a fõvárosi kerületekhez for-
dult segítségért. Budapesten
csupán egyetlen polgármester,
dr. Papcsák Ferenc hallotta meg
a segélykérõ szavakat, aki jól is-
meri a nehéz helyzetben lévõ Be-
regi térséget, ahol a bajbajutott
tiszaháti település is található.
Ezért is döntött úgy, hogy Zugló
mindenképpen segíteni fog. 

– Az Önkormányzatnak szá-
mos oktatási intézménye van.
Biztos voltam benne, hogy azok-
ban itt-ott fellelhetõ egy-egy hasz-
nálaton kívüli, de jó állapotú bú-
tordarab, ami Tiszakerecseny-
nek segítséget jelent – mondta

dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester.

A kerület elsõ embere
Záborszky Kálmánt, a Szent Ist-
ván Király Zenemûvészeti Szak-
középiskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény igazgató-
ját kérte fel, hogy a nyári szünet
ellenére vegye kezébe az akció
koordinálását. 

– Augusztus végén jutott el
hozzám Pécsi Lászlónak a se-
gélykérõ levele. Oktatási intéz-
mény vezetõjeként átéreztem az
iskola, illetve a település gond-
ját, ezért az igazgatói testülethez
fordultam segítségért – emléke-
zett vissza Záborszky Kálmán. 

Záborszky tanár úrnak ko-
moly segítséget nyújtott Cser-
mendyné Rapatyi Mária, a Szé-
chenyi István Általános Iskola
igazgatónõje, aki az irányítása
alatt álló tanintézetben azonnal
felkutatta a már felesleges, de
még használható bútorokat. A
Szent István Király Zenemûvé-
szeti Szakközépiskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény
és a Széchenyi István Általános
Iskola segítségének köszönhetõ-
en a tiszakerecsenyi polgármes-
ter által biztosított bútorszállító
teherautó még idejében útnak in-
dulhatott, hogy szeptember 1-
jén a szabolcsi településen is
zökkenõmentesen megkezdõd-
hessen a tanítás. P. D.
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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 tör-
ténnek az idõszakos parkfenn-
tartási munkák. Folyamatos a
napi takarítás elvégzése, külö-
nös tekintettel a forgalmas ját-
szóterekre, továbbá a száraz,
meleg idõjárás miatta a fiatal
fák, cserjék, virágágyások ön-
tözése. 

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

A kerületben továbbra is zajlik
a lakossági bejelentések alapján
történõ közterületi (fasori és
parkban lévõ) fák szívó-rágók el-
leni permetezése.

A permetezési munkák fo-
lyamán az esetleges kellemet-
lenségek miatt szíves türel-
müket és megértésüket kér-
jük.

Közút- és járda-
fenntartás

Útjavítási munkák helyszínei:
Mirtusz utca, Cserebogár utca,
Mályva tér, Kalocsai utca, Fûrész
utca Gervay utca, Várna utca,
Kerékgyártó utca. 

Járdajavítási munkák helyszí-
nei: Öv utca 139., Cinkotai út
142., Telepes utca 81., Pillangó
utca 14.

Burkolatbontás

Csatornaépítés folyik a Bazsa-
rózsa utcában a Vezér utca és a
Fischer István utca között, a
Báróczy utcában a Mogyoródi út
és az Egressy út között, valamint
az Utász utcában a Kerepesi út
és a Tábornok utca között.
Elektromos kábelt fektetnek a
Bonyhádi út 47–4.9 szám kö-
zött. Vízvezeték-bekötések cse-
réjét végzik a Bonyhádi úton a
Csernyus utca és a Gvadányi ut-
ca között, vízvezeték-rekonst-
rukció készül az Ilka utcában a
Semsey Andor utca és az Egressy
út között. Gázvezeték-rekonst-
rukciós munkát végeznek a Fü-
redi parkban és az Álmos vezér
téren, az Amerikai úton a Korong
utca és a Thököly út között, vala-
mint a Gyarmat utcában az Ame-
rikai út és a Mexikói út között. 

Illegálisan lerakott
szemét szállítása

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

Budapest Fõváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Osztály

Népszámlálás októberben
Októberben tizenötödik alka-
lommal tartanak népszámlá-
lást Magyarországon. Már fo-
lyik annak a 702 számlálóbiz-
tosnak a felkészítése, akik Zug-
lóban 73 554 címet fognak fel-
keresni. Mindenki maga dönt-
heti el, hogy számlálóbiztos-
sal, vagy önállóan kívánja ki-
tölteni a kérdõíveket. Az idén
elsõ alkalommal interneten is
lehet adatot szolgáltatni. 

A népszámlálás során kétféle
kérdõívet kell majd kitölteni. Az
egyik a lakás jellemzõire, míg a
másik a háztartásban élõk szá-
mára, gazdasági aktivitásukra,
foglalkozásukra, a munkahelyre
jutásuk módjára, valamint a
szenzitív adatokra vonatkozik.
Az utóbbi körébe az anyanyelvre,
a nemzetiségi, etnikai, vallási ho-
vatartozásra és egészségi állapot-
ra vonatkozó kérdések tartoz-
nak. A népszámláláson az
adatszolgáltatás – a szenzitív
adatok kivételével – kötelezõ. 

A felmérések október 1-jén
kezdõdnek és október 31-ig tar-
tanak. A pótösszeírások novem-
ber 1. és 8. között lesznek. Az
internetes adatszolgáltatást vá-
lasztók részére a www.enep-
szamlalas.hu elérési címû kapu
október 1-jétõl október 16-ig
lesz nyitva.

Szeptember 27. és 30. között
az illetékesek minden zuglói ház-
tartásba eljuttatnak egy csoma-
got, amely a kérdõíveket, segéd-
leteket, illetve az egyedi azonosí-
tót és az internetes belépési kó-
dot tartalmazza. 

– Aki a kérdõív önálló kitöltése
mellett dönt, az a papíralapú
nyomtatvány és az internetes

adatszolgáltatás között választ-
hat. A világhálót választó az egye-
di azonosító és a belépési kód al-
kalmazásával juthat el a kérdõ-
ívekhez, amelyek helyes kitölté-
sét a programban beépített ma-
gyarázatok segítik. Azok a zugló-
iak, akik nem rendelkeznek
internettel, de adatszolgáltatási
kötelezettségüknek elektroni-
kus úton szeretnének eleget ten-
ni, fel kell keresniük a Csertõ
park 2/A-ban mûködõ e-pontot –
mondta el lapunknak Salame
Ágnes, az Okmányiroda és La-
kossági Osztály osztályvezetõje.

A kérdõívek megválaszolása
háztartásonként 25–30 percet
vesz igénybe. Nincs különbség a
számlálóbiztosi interjúhoz hasz-
nált, az önállóan papíron és az
interneten kitöltött kérdõívek
között. 

A Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) az adatvédelemre min-
den eddiginél nagyobb hangsúlyt
fektet. A kérdõíveken nem szere-
pelhet a válaszadó neve. A címek
és a kérdõívek feldolgozása egy-
mástól elkülönítetten történik.
Az adatbevitelt követõen a papír
kérdõíveket megsemmisítik.
Adatközlés kizárólag statisztikai
összesítések formájában való-
sulhat meg. 

A népszámlálás idõszakában
a trükkös lopások megelõzése
érdekében a KSH és az Országos

Rendõr-fõkapitányság (ORFK)
szoros együttmûködésben végzi
munkáját. A rendõri szervek
bûnmegelõzési kampányt indí-
tanak.

– Az állampolgárt népszámlá-
lás címén felkeresõ személynek
sorszámmal ellátott, hivatalos
okmánnyal kell igazolni magát.
Az önállóan kitöltött kérdõíveket
is csak ilyen irattal rendelkezõ-
nek szabad átadni. Aki gyanús
körülményt észlel, értesítse a
rendõrséget, vagy kérjen taná-
csot a Bácskai utca 53.-ban tar-
tózkodó, 872-9117-es telefon-
számon elérhetõ KSH területfe-
lelõsöktõl – figyelmeztet Salame
Ágnes. 

Az októberben esedékes nép-
számlálás az elkövetkezõ tíz év-
re ad eligazítást. A szakemberek
ebbõl látják a népesség alakulá-
sát, az emberek iskolázottságát,
lakáshelyzetét, gazdasági, egész-
ségügyi, szociális, kulturális el-
látottságát és hogy hol, milyen
fejlesztésekre van szükség. Te-
hát a népszámlálás – még ha so-
kak számára kényelmetlen is – a
jövõnk szempontjából nagyon
fontos dolog. Ezért lényeges,
hogy minden állampolgár tegye
félre fenntartásait, legyen együtt-
mûködõ, és pontos adatokkal
segítse a népszámlálás eredmé-
nyességét.

(Papp)

Folytatás az 1. oldalról
A XIV. kerületnek fontos sze-

repe van a budapesti fogyatékkal
élõk körében. Itt mûködik
ugyanis a Vakok Állami Intézete,
a Gyengén Látók Általános Isko-
lája, Egységes Gyógypedagógiai
módszertani Intézménye és Di-
ákotthona, a Hallássérültek
Tanintézete. Az intézmények kö-
zelsége okán évrõl évre számos
fogyatékkal élõ hozzátartozóval
rendelkezõ család telepedik le a
városrészben.

– Sokan úgy tervezik, csak ad-
dig laknak Zuglóban, amíg a fo-
gyatékkal élõ családtagjuk elvég-
zi az iskoláit, azonban az ilyenek
többsége végleg a kerületben ma-
rad, mert azt tapasztalják, hogy
a városrész a sérült emberekrõl
lehetõségeihez mérten igyekszik
gondoskodni, így a fõvárosi át-
lagnál jobb feltételek között él-
hetik hétköznapjaikat – jelentet-
te ki Kovács Balázs alpolgármes-
ter (képünkön), aki hozzátette:
Zugló tavaly októberben hivatal-
ba lépett új vezetése az elsõ pilla-
nattól rendkívül érzékeny a fo-
gyatékkal élõk problémáira. Az
Önkormányzat fontosnak tartja,
hogy – bárki máshoz hasonlóan
– õk is zavartalanul intézhessék
hivatalos ügyeiket. Ezért is in-
dult Zugló az Új Széchenyi Terv
Közép-Magyarországi Operatív
Program keretében kiírt Egyen-

lõ esélyû hozzáférés a közszol-
gáltatásokhoz (Akadálymentesí-
tés) címû pályázaton.

A Zugló Polgármesteri Hivata-
la Okmányirodájának komplex
akadálymentesítése címmel be-
nyújtott pályázatot a VÁTI Ma-
gyar Regionális Fejlesztési és Ur-
banisztikai Nonprofit Kft., mint

a Regionális Fejlesztési Progra-
mok Irányító Hatósága képvise-
letében eljáró Közremûködõ
Szervezet vezetõje támogatásra
érdemesnek ítélt meg. 

– A pályázaton az Önkormány-
zat a 18 638 386 forint összkölt-

ségû projekt megvalósításához
15 millió forint vissza nem térí-
tendõ támogatást nyert. A pénz-
bõl fizikai és infokommuniká-
ciós akadálymentesítés valósul
meg. Az Okmányirodát, Anya-
könyvi Hivatalt és ügyfélvárót
érintõ munkák várhatóan októ-
ber 1-én kezdõdnek és jövõ má-
jus 30-án fejezõdnek be – mond-
ta el Kovács Balázs. 

A tervek szerint két új akadály-
mentes parkoló, biztonságosabb
rámpa, lépcsõ melletti korlát ke-
rül kiépítésre. Az épületen belüli
zavartalan közlekedés és a helyi-
ségekbe való bejutás biztosításá-
ra a célnak megfelelõen átalakít-
ják a nyílászárókat. A földszin-
ten új akadálymentes WC létesül.

Az infokommunikációs aka-
dálymentesítés keretében
Braille-írással ellátott informá-
ciós táblákkal látják el a helyisé-
gek bejáratát, illetve hangos tér-
kép készül az intézményrõl. A fõ-
bejáratnál tapintható tájékozta-
tó táblát és térképet helyeznek
el. A hallássérültekkel való kom-
munikáció megkönnyítésére két
darab speciális hallást segítõ ké-
szülék kerül beszerzésre. 

Papp Dezsõ

Pályázati pénzbõl akadály-
mentesítik az Okmányirodát



Imre Gergely:
Megtört 
a lendület
Gyengének ítéli az új önkormányzati ve-
zetés elsõ évét Imre Gergely MSZP-s kép-
viselõ, aki szerint úgy látszik megtört a
kezdeti lendület. A politikus úgy véli,
hogy a beharangozott elképzelések kés-
nek, vagy meg sem valósulnak. Szerinte
jól kitapintható az hatékony munkát is
ellehetetlenítõ törésvonal a Fideszen be-
lül, amely a polgármesteri „hozott” kép-
viselõk és tanácsadók, valamint a „tõs-
gyökeres” zuglói csapat között feszül. A
képviselõ-testület mûködését érintõ sza-
bályok szûkítették a képviselõ-testület
hatáskörét és bõvítették a polgármestert
megilletõ jogosultságokat. A testület már
kevésbé tud befolyást gyakorolni az ön-
kormányzat gazdálkodására, míg a pol-
gármester ez irányú lehetõségei megnõt-
tek. A szakbizottságok számának csök-
kentése látszólag megtakarítást jelent, a
másik oldalon viszont növelték a kiadá-
sokat azzal, hogy újabb aljegyzõi pozí-
ciót létesítettek és bevezették a politikai
tanácsadó munkaköröket – húzta alá a
képviselõ, hozzátéve, hogy ennek ered-
ményeként „volt Fideszes önkormányza-
ti képviselõk és  családtagok jutottak zsí-
ros állásokhoz az adófizetõk pénzén.” 

Imre elmondta: nem támogatták az in-
tézményi megszorításokat, az intézmé-
nyi költségvetés tíz százalékának zárolá-
sát, de nem tudták támogatni a tervezett
kötvénykibocsátást és a szociális juttatá-
sokra szánt összegek csökkentését sem.
A képviselõ szerint a Logopédiai Intéze-
tet érintõ átszervezés botrányosra sike-
redett, hiszen szakemberek sora hagyta
el Zuglót, kifejezve tiltakozásukat az át-
gondolatlan, erõszakos átszervezés

miatt. Állandóan hangoztatja a vezetés,
hogy csak a kötelezõ feladatok ellátására
kell koncentrálni az anyagi forrásokat,
ezzel szemben a közel ötszáz tanulóból
harminc zuglóival rendelkezõ, nem kö-
telezõ feladatot ellátó Csanádi Árpád
Gimnázium fenntartását vállaltuk –
hangsúlyozta. Botrányosan zárult a nyá-
ri napközis tábor mûködtetése a BVSC
uszoda területén. Az ÁNTSZ nyáron be
akarta zárni a tábort! Szemfényvesztés
kategóriájába sorolta az új modell beve-
zetését az általános iskolákban, misze-
rint 11 magyar, 5 ének, 5 matematika
órájuk lesz diákjainknak. A valóság az,
hogy a nem kötelezõ napközis foglalko-
zások keretében megtartott foglakozáso-
kat egyszerûen „leadminisztrálják” és el-
adják újításként – mondta Imre. Adós
maradt a vezetés a Bosnyák téri kerület-
központ jövõjét érintõ pontos elképze-
léssel is. A rovásírásos üdvözlõtáblák ki-
helyezésérõl rögtön dönteni tudott a kor-
mányoldal, de a lakosság megkérdezése
nélkül nevezték el a Pákozdi teret arról a
Wass Albertrõl, aki szerinte két alkalom-
mal is vaskereszt kitüntetésben része-
sült a náci csapatok oldalán harcolva tett
szolgálataiért. B. R.
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Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

„Leginkább a közbiztonság jelen-
ti a problémát a Balázs, a
Nezsider és a Szikszó parkban,
illetve tovább az egyes választó-
körzet felé, az M3 kivezetõ szaka-
sza melletti részen. A lakosokkal
beszélve, a rendõrségi statiszti-
kákat böngészve kiderül, a betö-
réses lopások és a gépkoc-
sifeltörések száma kiugróan ma-
gas ezen a környéken” – mondja
Bihary Zoltán (Fidesz–KDNP), a
2. egyéni választókerület önkor-
mányzati képviselõje, akihez egé-
szen elképesztõ történetek is el-
jutottak. „Volt, akinek rövid idõn
belül két autóját lopták el, más-
nak rendszeresen leszívják a
benzint a tankjából. Sürgõsen
tenni kell a közbiztonság javulá-
sáért, ezt tekintem egyik legfõbb
vállalásomnak. Éppen ezért sze-
retnénk Tildy Balázs képviselõ-
társammal, aki a szomszédos vá-
lasztókerület képviselõje, közö-
sen elérni, és erõsen lobbizunk is

érte, hogy a térfigyelõkamera-
rendszert elsõsorban itt fejlessze
az önkormányzat. Pontosabban
nem is bõvítésrõl, hanem kiala-
kításról lenne szó, hiszen errefe-
lé nincs még ilyen készü-
lék” – tudjuk meg a képviselõtõl.

Ahogy egyéb ügyeknél, úgy a
térfigyelõ rendszernél is hátrál-
tató tényezõ a nem elhanyagol-
ható költségvonzat, ezért is cél-
szerû a közbiztonság szempont-
jából prioritást élvezõ területek-
re kihelyezni õket. „Márpedig
sajnos a Kacsoh Pongrác út és
Ungvár utca közötti szakasz
szinte végig annak nevezhe-
tõ” – teszi hozzá. Bihary szerint
egy, legkésõbb két éven belül
megvalósulhat a fejlesztés, „raj-
tam nem fog múlni”.

Szerencsés körülmény ugyan-
akkor – folytatja –, hogy egyre több
fiatal rendõr áll szolgálatba Zug-
lóban is. A karhatalom fizikai je-
lenlétének az utcákon elrettentõ

hatása lehet a bûnözõkre. A kép-
viselõ szerint a jelenlegi kerületve-
zetés helyzetét nehezíti, hogy az
elõzõ a jelek szerint nem fordított
kellõ figyelmet a közbiztonság
kérdésére. Miközben Zuglóban
elmaradtak a fejlesztések, a belsõ
kerületekben sikerrel alkalma-
zott térfigyelõ rendszer kialakítá-
sa révén a kiszoruló bûnözés ép-
pen a XIV. kerület terheit növelte.

„A társasházak közötti közte-
rületet is rendezni kellene ezen a
szakaszon. Az adottságok jók,
hiszen sok itt a zöldfelület. Gon-
dot jelent még, hogy a Kacsoh
Pongrác út felõli szakaszon a
gépkocsijukat féltõ autósok a fû-
re, az épületekhez egészen közel
parkolnak, mondván, a húsz mé-
terrel arrébb lévõ parkolóban már
könnyebben feltörnék a kocsiju-
kat. Szinte azonnal fel lehet hajta-
ni az M3-asra, tolvajoknak ideá-
lis” – sorolja a megoldandó felada-
tokat Bihary Zoltán (képeinken),
miközben szóba elegyedünk egy
idõs asszonnyal, aki a Balázs
park egyetlen felújított lakóhá-
zában lakik. „Zugló soha nem
volt olyan rossz a közbiztonság
szempontjából, mint az elmúlt
években lett. Egy doboz gyufát
nem lehet letenni, azt is ellop-
ják” – érzékelteti a helyzet tart-
hatatlanságát a lakó. Mindeze-
ket tetézi, hogy a házak mellett
futó szervizút iszonyúan zajos
lett, mert a kivezetõ szakasztól
elválasztó zajvédõ fal az innensõ
felén közlekedõ jármûvek hang-

ját visszaveri a lakórészek felé.
„Tildy Balázzsal közösen felve-
tettük, és már a fõvárosi illeté-
kest is megkerestük, hogy a Kas-
sai térnél kellene rávezetni a for-
galmat a pályára a Nagy Lajos ki-
rály útjáról” – mondja Bihary.

De nem kizárólag ezek jelentik
a megoldásra váró feladatokat a
választókerületben. Az M3-as
túloldalán járva Bihary megmu-
tatja a 25-ös busz Rákos-patak
nevû megállóját. Az utasok – köz-
tük nyilván idõsek és gyermekek
egyaránt – csak közvetlenül az
autópálya szélén tudnak le- és
felszállni, a szinte elviselhetetlen
hangzavar mellett a szmog is ko-
moly kihívást jelent – mindenfaj-
ta fedél nélkül – várakozóknak.
Pár méterrel arrébb ugyan kiala-
kítottak egy úgynevezett buszöb-
löt, hogy a megálló ne közvetle-
nül a száguldó autók és kamio-
nok mellett legyen, ám a BKV

szerint azért nem használják,
mert alatta fut a Rákos-patak.
Márpedig hídon nem lehet meg-
álló – számol be a kissé szõrszál-
hasogatónak tûnõ magyarázat-
ról a képviselõ, aki egyébként
nem adja fel, folyamatosan „zak-
latja” a közlekedési társaságot.

Az M3-ashoz közel, még a vá-
lasztókerületben található a
MÁV tulajdonában lévõ Rákos-
rendezõ területe, ahol valamikor
tehervonatok ezrei „jöttek-men-
tek”. Most egyes részein nyakig
ér a fû, és néhol illegális szemét-
lerakóra emlékeztet. „Pedig fan-
tasztikus lehetõségek rejlenek
ebben a területben. Sajnos, ez el-
sõsorban nem a kerületen mú-
lik” – mondja Bihary, hozzátéve,
nem mond le arról, hogy a kör-
nyékbeliek érdekében a rende-
zés elõsegítésében részt vállal-
jon, amint erre lehetõség nyílik.

Kacsoh Dániel

Tenni kell a közbiztonság javításáért!

Az ellenzék hangja
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A Muzsikás együttes itthon minden je-
lentõs elismerést (Liszt-, Kossuth-, Ma-
gyar Örökség és Príma Primissima dí-
jat) besöpört már, és 2008-ban a világ-
zenei Oscar-díjat, a WOMEX-et is kiér-
demelte és az elmúlt 38 esztendõben
Japántól Amerikáig, Ausztráliától
Angliáig népszerûsítette a magyar ze-
nét. A négyfõs együttes frontembere,
Hamar Dániel nagybõgõs, gardonos
több mint két évtizede Zuglóban lakik.

– 1990-ben költöztem Zuglóba, de a ke-
rületi kötõdésem ennél jóval régebbi kel-
tezésû – mesélte a Muzsikás együttes
„hangadója”. – Még gyerekként az
Újlipótvárosban laktam a szüleimmel, de
a napjaim nagy részét már az I. István
Gimnáziumban töltöttem. Az Ajtósi Dü-
rer sori intézmény diákjaként természe-
tesen az István zenekarba is bekerültem.
Záborszky József az elsõ nap megkérdez-
te tõlünk, hogy melyikünk tanult már va-
lamilyen hangszeren. Én büszkén jelent-
keztem, hogy nyolc éve zongorázom. A ta-
nár úr rám nézett, majd azt mondta: „Jól
van, komám, akkor te nagybõgõs leszel”.
Így is lett, s bár az életem során elkanya-
rodtam az iskolában tanult klasszikus ze-
néléstõl, a hangszert mégis Záborszky ta-
nár úrnak köszönhetem. Neki köszönhe-
tõ az is, hogy két év után magam is tagja
lettem a zenekarnak, ahol egyrészt fegyel-
met, másrészt a közös zenélés szabályait
is elsajátíthattam. 

Hamar Dániel 1990-ben költözött a ke-
rületbe. Azért akkor, mert pontosan 21
évvel ezelõtt épített az ELTE egy nagy tár-
sasházat a kerületben. A Muzsikás együt-
tes nagybõgõse ugyanis civilben az ELTE
TTK geofizikus ûrkutatója (szintén Zug-

lóban, a Geofizikai Intézetben kezdte a
pályafutását), aki két koncert között a
Föld körüli térség, az úgynevezett magne-
toszféra kutatásával foglalkozik. 

– Imádom Zuglót. Nagyon szeretek sé-
tálgatni a fákkal tarkított kis utcákban,
örömmel megyek a Bosnyák téri piacra,
és, mivel feszített tempóban élek, nagyon
tudom értékelni, hogy a lakásomtól ha-
mar a Belvárosba jutok. 

Apropó, lakás. Hamar Dániel otthona
Makovecz Imre stílusát idézi, ám az iga-
zi varázsát a zene adja meg. A világhírû
Muzsikás együttesnek is sokáig gondot
jelentett a próbahelyiség. Az együttes tag-
jai hajdanán valamelyikük lakásában
összegyûlve kezdtek el zenélni. Ma már
az FMH a legfõbb gyakorló terük, ám
még mindig elõfordul, hogy otthonos kö-
rülmények között készülnek egy-egy
produkcióra.

– A napokban egy svájci vonósnégyessel
próbáltunk együtt, akikkel közösen lé-
pünk majd fel Lausanne-ban. A próbára
pedig valóban az én zuglói otthonomban
került sor. Úgy gondoltam, a két zenei for-
mációnak rövid idõ alatt nem csak zenei-
leg, hanem emberileg is össze kell hango-
lódnia, erre pedig egy barátságos otthon
nagyobb lehetõséget kínál, mint egy rideg
próbaterem. 

A magyar népzene és a nemzetközi vo-
nósnégyes együttmûködését Solymosi
Tari Emõke, a Szent István Király Zeneis-
kola zenetörténész pedagógusa, a Zene-
mûvészeti Egyetem adjunktusa tette lehe-
tõvé. Õ volt az, aki személyes ismeretsé-
geit, illetve a pályázati lehetõségeket ki-
használva megszervezte a zenészek talál-
kozását. Hamar Dánielék számára nem
volt újdonság a komolyzenei kirándulás,
az õ repertoárjukban ugyanis olyan alko-
tók (gyûjtõk) szerepelnek, akik a komoly-
zenének is kiemelkedõ alakjai. 

– Októberben a gyõri filharmonikusok-
kal lesz egy közös koncertünk, elõtte pe-
dig, szeptember 29-én a varsói komolyze-
nei fesztiválon lépünk majd fel. Ezenkívül
egy londoni kiadó The Very Best of Muzsi-
kás néven egy duplaalbumot készít, mely
az együttes 38 éves történetét dolgozza fel.

Hamar Dániel legvégül egy zuglói kez-
deményezésre is reflektált. Mint mondta,
nagyon örül, hogy a helyi önkormányzat
többek között az énekórák számát is meg-
duplázta a kerületi iskolákban.

– Az eddigi heti egyszeri énekóra rosz-
szabb volt, mint ha nem is lett volna ének-
oktatás. Annyit elért, hogy az énekléstõl
elriassza a gyerekeket és a szüleiket. Pe-

dig az énekoktatás minden tantárgy tanu-
lására jótékony hatással bír. Az énekóra
azonban csak akkor ér valamit, ha a szü-
lõk is elhiszik, hogy a zenehallgatás, a kö-
zös éneklés nem ártalmas a gyerekekre.

A Muzsikás együttes immár hetedik éve
tart rendhagyó énekórákat a diákoknak.
Ezek a MOL által támogatott, ingyenes
órák egyrészt zenei és hangszeres bemu-
tatók, melyeken az együttessel a gyerekek
is együtt énekelhetnek. A hét év alatt kö-
rülbelül 80 ezer gyerek – köztük számos
zuglói iskola növendékei is – hallgathatott
már igazi magyar népzenét a Muzsikás
együttes jóvoltából.

Riersch Tamás

Zuglóból indult egy igazi sikertörténet
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Az Országos Rendõr-fõkapitányság két
évvel ezelõtt indította útjára az Iskola
rendõre programot. A kezdeményezés
célja az volt, hogy a tanárok, a diákok és
a szülõk, ha segítségre szorulnak, tudja-
nak kihez fordulni. Az iskolarendõr egy-
részt már a jelenlétével biztonságot jelent,
másrészt gyorsan és hatékonyan tud rea-
gálni a problémákra vagy az oktatási in-
tézmények igényeire. Az iskolarendõrö-
ket a körzeti megbízottak közül válogat-
ták ki. Zuglóban is így történt, a huszon-
két kerületi általános iskolának saját
rendõre van. A kerületben azonban egy
lépéssel elõrébb is mentek: nálunk
ugyanis egyikük úgynevezett koordináto-
ri feladatot is felvállalt. Azaz egy személy-
ben õ az, aki valamennyi intézmény veze-
tõjével kapcsolatban áll, s õ közvetít az is-
kolák, illetve a kerületi kapitányság kö-
zött.

– Erre azért volt szükség, mert az isko-
larendõrök a szolgálati idejükben egyéb
közterületi feladatokat is ellátnak –
mondta Boros Attila rendõr õrnagy, a
KMB Alosztály helyettes vezetõje. – Sok
esetben azonban a közterületi munka
nem engedi, hogy száz százalékosan az
oktatási intézményre koncentráljanak. A
koordinátori szerepkör létrehozásával
erre már nincs is szükség, hisz a kollé-
gánk egymaga ellátja a kapcsolattartás-
sal, illetve az egyéb szervezési munkával
együtt járó feladatokat. 

Szeptemberben, amíg az autóvezetõk
nem szokják meg, hogy elkezdõdött a tan-
év, és emiatt megnõtt a forgalom, reggel
és délután rendõrök, polgárõrök, illetve
kerületõrök biztosítják a rendet az isko-
lák környékén. Ám ott, ahol több a ve-
szélyforrás, mindenképpen rendõr fel-
ügyeli a forgalmat.

Az idei év újdonságai közé tartozik,
hogy a rendõrség a kerületi középiskolák-
kal is felvette a kapcsolatot. Felajánlották
az együttmûködés lehetõségét, amit a
gimnáziumok igazgatói nagy valószínû-
séggel el is fogadnak majd.

Riersch Tamás

A rendõrök számára is
megkezdõdött a tanév

Átalakult a Stefánia úton mûködõ, a zug-
lóiak által „tisztiházként” ismert intéz-
mény, amely a Honvéd Kulturális Köz-
pont (HKK) nevet vette fel. A szervezetet új
menedzsment irányítja, amely az 1899-
ben alapított Országos Tudományos Tisz-
ti Kaszinó Egyesület hagyományaira tá-
maszkodva kívánja megújítani, ismét
pezsgõvé tenni a létesítményben folyó kul-
turális életet.

A HKK elsõdleges feladata továbbra is a
katonák mûvelõdésének, társas- és kö-
zösségi életének szolgálata, azonban miu-
tán a létesítménynek Zugló ad otthont,
szeretnének minél több helybélit becsábí-
tani a programjaikra – tudtuk meg az in-
tézmény vezetésétõl.

A Kulturális Központ a Zugló-kártyával
rendelkezõk számára egyedi kedvezmé-
nyek bevezetését tervezi. Így például min-
den zuglói polgár tíz százalék kedvez-
ménnyel étkezhet a Regiment étteremben,
miután a kártyatulajdonos regisztrált a
www.klubbudapest.hu internetes címen.

A Honvéd Kulturális Központ színes
programokkal várja vendégeit. A katona-
zenei hagyományok felelevenítésére Hon-
véd banda szól a Stefánián címmel inte-
raktív családi hangversenysorozat indul
októberben a Magyar Honvédség katon-
azenekarainak a közremûködésével.
Liszt 200 néven koncertsorozatot rendez-
nek, melynek házigazdája Czigány György
lesz. Október közepén Annyi arc ismerõs

címmel Payer András-emlékest várja a
könnyûzene kedvelõit. Október 2-án csa-
ládi vasárnap lesz, ahol többek között
kézmûves-foglalkozás és Halász Judit-
koncert szórakoztatja a gyerekeket. A ku-
lináris örömök kedvelõit az Erdõk, me-
zõk, vizek terített asztala elnevezésû
gasztronómiai kalandozásra hívják.

A közelmúltban megújult Stefánia Ga-
lériában – amelyet a zuglói mûvészek és
mûvészetbarátok jól ismernek – rangos
kortárs alkotómûvészek munkáit tekint-
hetik meg az érdeklõdõk hónapról hónap-
ra.

A HKK közmûvelõdési könyvtára is nyi-
tott a zuglóiak elõtt. Októberben az Õszi
Könyvtári Napok alkalmából térítésmen-
tesen lehet beiratkozni az intézmény több
mint 70 ezer kötetet számláló, gyerekol-
vasóval is rendelkezõ könyvtárába, amely
számos érdekes kezdeményezéssel várja
az olvasókat. 

Zugló születésnapja alkalmából, a Zug-
lói Napok rendezvénysorozat keretében
Berlin, ahogy mi láttuk 1961–1989 cím-
mel rendez a kerületi önkormányzat fotó-
kiállítást az Elõtér-galériában. 

Hamarosan megkezdi mûködését a
Szeretem Zuglót Egyesület, az önkor-
mányzat és a HKK égisze alatt a Stefánia
Szalon is, ahol a kerületi közélet szerep-
lõi, helyi mûvészek, sportolók várják be-
szélgetésre az érdeklõdõket. 

P. D.

Zuglóban otthon vagyunk

Csermendyné Rapatyi Mária, a Széchenyi
István Általános Iskola igazgatónõje és
az iskolarendõr egyezteti a feladatokat

A rácponty mediterrán jellegû, szerb ere-
detû étel, ám a lecsós feltét a krumpli, a
fûszerpaprika, a szalonna és a tejföl a ma-
gyar gyomornak is kedves. A rácpontyot
bárki megkóstolhatja a Regiment étte-
remben szeptember 19. és október 7. kö-
zött, hiszen a Halász hetek étlapjáról nem
hiányozhat, aki pedig otthon szeretné el-
készíteni, annak segítségül álljon itt a re-
cept:

Hozzávalók 4 személyre
4 db 15 dkg-os szelet pontyfilé,
1 kg burgonya,
10 dkg füstölt csemege szalonna,
2 közepes fej vöröshagyma,
2 db zöldpaprika,
2 db paradicsom,
2 pohár (175 gr-os) tejföl,
2 evõkanál liszt, étolaj a halszeletek elõ-

sütéséhez, só, bors, fûszerpaprika ízlés
szerint.

Elkészítése:
A burgonyát héjában megfõzzük. Külön

lábasban a füstölt szalonna felét üvegesre
pirítjuk, majd rádobjuk a vágott vörös-
hagymát, paradicsomot, paprikát úgy,
mintha lecsót fõznénk. Megszórjuk fû-
szerpaprikával (igény szerint csípõs pap-
rikával), sóval, õrölt borssal. Amíg az alap
egyet rottyan, megtisztítjuk és karikára
vágjuk a burgonyát, majd a szalonnával
kikent tepsibe egy sort lerakunk belõle.
Rátesszük a lecsó felét és erre helyezzük a
sózott, lisztben megforgatott, kevés olaj-
ban elõsütött pontyszeleteket. A maradék
krumplit rátesszük a halszeletekre. A le-
csó másik felét kevés tejföllel elkeverjük

és befedjük vele a burgonyát. A tetejét
meglocsoljuk tejföllel. Az így szépen réte-
gezett halat 160-180 fokon 30 perc alatt
készre sütjük. Hasonlóan tálaljuk, mint a
rakott burgonyát.

Díszíthetjük paradicsommal, papriká-
val, petrezselyemzölddel, kevés tejföllel
és ízlés szerint sült szalonnataréjjal.

Jó étvágyat kíván Papp Mátyás, a
Honvéd Kulturális Központ Regiment ét-
teremének konyhafõnöke!

Rácponty, 
ahogy én szeretem…
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Magyarországon 1899-ben kez-
dõdtek az elsõ, rendszeres film-
vetítések. Kissé késõbb, 1912
és 1919 között már harminckét
mozgókép-elõállító vállalat mû-
ködött hazánkban – közülük is
kiemelkedett a Star Filmgyár, a
Phönix, az Astra-stúdió és az
Uher. Az 1916-ban Zuglóban
Alexander Korda – azaz Korda
Sándor bábáskodása mellett
megalakult és játékfilmekre
specializálódott Corvin Film-
gyár is közéjük tartozott, ám
mivel folyamatosan nehéz
anyagi viszonyok között dolgo-
zott, 1928-ban tönkrement. A
cég maradványait az állami tu-
lajdonú Filmipari Alap vette
magához, és megalapította be-
lõle a Hunnia Filmgyár Rt.-t. A
társaság tevékenysége mozik
gyártására, forgalomba hozata-
lára és elõadására, valamint
mozgófényképszínházak, vagy
egyéb, ezekkel összefüggésben

álló vállalatok megszerzésére,
kibérlésére, vagy azokban való
részvételre is kiterjedt. 1931-
ben a Hunniában készült az el-

sõ magyar hangosfilm, a Kék
Bálvány.

A háború után, 1948-ban a
Hunnia Filmgyár Rt. és több ál-
lamosított hasonló karakterû
üzem egyesítésével jött létre a
trösztjellegû Magyar Filmgyártó
Nemzeti Vállalat. Késõbb az is-
mét önállósult játékfilmgyártó
Hunnia, valamint a híradó- és
dokumentumfilm-gyártó Buda-
pest Filmstúdiók összevonásá-
val 1963-ban a magyar filmek ki-
zárólagos jogkörû gyártására
megalakult a Magyar Filmgyártó
Vállalat. A filmipar magas szintû
támogatása miatt a hatvanas éve-
ket a magyar filmgyártás arany-
koraként szokás emlegetni. A
nyolcvanas évek végére a romló
gazdasági helyzet szó szerint le-
tarolta a magyar filmgyártást is.

L.M.A.

Zuglói iparvállalatok 
– A Corvin Filmgyár

Rákosfalvát Szigligeti Ede alapí-
totta meg 1871-ben Zsivora
György birtokán. A területet
1873-ban csatolták a fõváros X.
Kerületéhez, majd 1930 óta Zug-
lóhoz tartozik. Az 1960-as évek
végén az itt állt korszerûtlen te-
lep döntõ részét ledózerolták, s
helyén nõtt ki a földbõl a Füredi-
úti lakótelep.

Rákosfalva és vidéke a múlt
század közepén a fentebb emlí-
tett Zsivora György ügyvéd-poli-
tikus birtoka volt, aki földjein
kertészetbõl és tehenészetbõl ál-
ló mintagazdaságot tartott fenn.
Zsivora, mint a mûvészek párt-
fogója gyakran hívta magához
vendégségbe barátait. Egy vacso-
ra után Szigligeti Ede színészben
született meg az elhatározás,
hogy telepet alapít a jó levegõjû,
tiszta és csendes mezõn. A má-

sik, prózaibb változat szerint
Zsivora olcsón vette birtokát,
majd mikor annak értéke felszö-
kött, felparcellázta és eladta a
Budapest környékén letelepedni
szándékozó sváb gazdáknak. A
városrész fejlõdésének jelentõs
lökést adott az 1880-ban meg-
nyílt Budapest-Cinkota helyiér-
dekû vasútvonal, amely jelentõ-
sen megkönnyítette a városköz-
ponttal való kapcsolatot. A fõvá-
ros az 1910-es években építtette
ki a víz- és csatornahálózatot.
A vidéken 1910-ben három,
húsz év múlva csaknem négyez-
eren laktak. Mire fölépült a Fü-
redi-úti lakótelep, a múltra szin-
te már csak az Álmos vezér téri
templom, az iskola, egy kõke-
reszt és az elsõ világháborús em-
lékmû emlékeztetett. 

lma

Képességfejlesztés – játékos módszerekkel
A zuglói Munkácsy Mihály
Általános Iskola elsõsorban
a mûvészeti képzése és az e
témakörben szervezett ki-
állításai miatt ismert. Az in-
tézménynek azonban van
egy másik erõssége is: a diá-
kok közül többen egy ké-
pességfejlesztõ program-
ban vesznek részt.

A MindLab olyan innovatív
program, amely logikai társasjá-
tékok széles skáláján keresztül
fejleszti a gyerekek gondolkodá-
sát, szociális készségeit, érzelmi
intelligenciáját és problémameg-
oldó képességét. Megtanítja azt
is, hogy miképpen alkalmazha-
tók ezek az új kompetenciák az
iskolai eredmények javítására és
a jobb életvezetésre. Az 5–14
éves gyerekek fejlesztését meg-
célzó program az iskola egyik pe-
dagógusnak, Czirbeszné Ignácz
Évának is felkeltette az érdeklõ-
dését. Elvégezte az oktatáshoz
szükséges tanfolyamot, majd a
2006/2007-es tanévben a mód-
szert a zuglói iskolában is alkal-
mazni kezdte.

– A módszer lényege, hogy in-
telligens játékok segítségével fej-
lesszük a gyerekek készségeit és
képességeit – mondta a tanítónõ.
– Ráadásul a játékok segítségé-

vel a csoportmunka, a kommu-
nikáció és a partnerrel való
együttmûködés is erõsíthetõ.
Minden játéknak saját tanterve
van, és minden játékhoz életve-
zetési ismeretek is kapcsolód-
nak. 

A programba késõbb két má-
sik pedagógus, Butkainé
Sturovics Ágnes tanító és
Tamásné Nagy Julianna
matematika–ének-zene szakos
tanárnõ is bekapcsolódott, így a
MindLab-módszer oktatására a

felsõ tagozaton is lehetõség
nyílt.

A munkácsys diákok az or-
szágos és a nemzetközi verse-
nyeken is rendre jól szerepel-
nek. A MindLab ugyanis a világ
számos országában nagy nép-
szerûségnek örvend, ezért a
négy kategóriában (a kategóri-
ák a MindLab esetében a négy fõ
játékot, a dámát, a quoridort,
az abalone-t és az octit jelentik)
már régóta Nemzetközi
MindLab olimpiát is rendeznek.

Idén nyáron erre a rangos ver-
senyre a portugáliai Cascais-
ban került sor. A négyfõs ma-
gyar csapatban pedig három
zuglói diák is helyet kapott. 

– Az olimpián azok a diákok
képviselték Magyarországot,
akik az áprilisi országos bajnok-
ságon a legjobbak voltak –
mondta Jurás Mónika pedagó-
gus, aki a portugáliai versenyre
szülõként kísérte el a gyermekét.
– Dámában Szûcs Pál (dr. Mezõ
Ferenc Általános Iskola),

octiban Koczkás Martin (Mun-
kácsy), abalone-ban Knollmajer
Gergõ (Munkácsy), quoridorban
pedig Szilágyi Botond (Dunake-
szi) volt a legjobb.

A portugáliai versenyen – mely
már a 6. MindLab olimpia volt –
az egyéni számokban Botond az
elsõ, Gergõ pedig a negyedik he-
lyen végzett. A 12 nemzet verse-
nyében Magyarország Izrael és
Brazília mögött az elõkelõ har-
madik helyet szerezte meg.

Riersch Tamás

Zuglói
városrészek Rákosfalva
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Elsõ alkalommal érkezett Magyarország-
ra a múlt héten II. János Pál pápa Totus
Tuus – „Egészen a Tiéd” elnevezésû em-
lékvonata, amelyet az érdeklõdõk a XIV.
kerületi vasúttörténeti parkban tekint-
hettek meg. A fogadó ünnepségen Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes mondott
beszédet.

A múlt hét elején hazánkba, kedden pe-
dig a zuglói Magyar Vasúttörténeti Park-
ba érkezett a boldoggá avatott II. János
Pál pápa emlékvonata. A parkban rende-
zett ünnepségen megjelent Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes is, aki köszön-
tõjében emlékeztetett arra, hogy II. János
Pál kilépett a Vatikán ezeréves falai kö-
zül, és elment a hívekhez szerte a világon,
hogy elvigye Jézus Krisztus üzenetét min-
den néphez. „Ez a vonat ezt az egész éle-
ten át tartó zarándokutat szimbolizálja, s
ahogy a pápa egykor ellátogatott Magyar-
országra, úgy most ez a vonat is eljött az õ
lelkiségével” – fogalmazott a KDNP elnö-
ke. Semjén hozzátette, a volt szentatya kü-
lönleges teológiájának alapgondolata,
hogy a kereszténység nem pusztán vallás,
az evangélium az élet minden területén
érvényes. A politikus emlékeztetett, a pá-
pává választott Karol Wojtyla annak ide-
jén Lengyelországból, vagyis megszállt te-
rületrõl érkezett Rómába, s ezért öröksé-
ge különösen sokat jelent nekünk, ma-

gyaroknak, illetve egész Kelet-Közép-Eu-
rópának. „Ez a vonat ezért a mi szabadsá-
gunk jelképe is. Ha nem lett volna II. Já-
nos Pál, aki ki merte mondani, hogy a bol-
sevizmus istentelen, ebbõl kifolyólag em-
bertelen, így spirituális értelemben rést
ütött a diktatúra falán, ma nem azt éne-
kelnénk ezen az ünnepségen, hogy Jézus
Krisztus gyõzött, hanem esetleg az Inter-
nacionálét” – mondta Semjén Zsolt, aki
szerint a pápa szellemisége ma is segíthet
mindenkit a lelki megújulásban. Az ün-
nepségen részt vett többek között Agatha
Zajegat, a lengyel nagykövet helyettese is.

A három egységbõl álló gördülõ katoli-
kus emlékhelyen kiállítás látható a pápá-
val kapcsolatos emléktárgyakból, fotók-
ból, és az érdeklõdõk vetítés keretében
szerezhetnek érdekes információkat az
egykori egyházfõ életérõl. Az emlékvonat
a Magyarországon töltött kilenc napja so-
rán több városba is ellátogatott: a fõváros
mellett „járt” Székesfehérváron és Eszter-
gomban is. A speciális vasúti szerelvény
Krakkóból indult és missziós körutat tesz
a négy visegrádi országban. A hivatalos
tájékoztató szerint a hatvannyolc méter
hosszú vasúti szerelvény körútjának cél-
ja, hogy közelebb hozza a négy közép-eu-
rópai ország lakóihoz II. János Pál pápa
személyiségét, munkásságát és szellemi-
ségét. Kacsoh Dániel

Bárány Béla zuglói fõplébános angyalföl-
di kollégájával, Nagy Jánossal közösen
áldotta meg II. János Pál pápa emlékvo-
natát. Elmondta, 1978-ban harmadéves
szeminarista volt, amikor Karol Wojtylát
Róma püspökévé választotta a bíborosok
testülete, és „felszállt a füst a sixtusi ká-
polna kéményébõl”. Béla atya hozzátette,
hogy szeminarista társaival szinte ujjong-
tak a hír hallatán, különösen amiatt, hogy
a vasfüggöny sötétebbik oldaláról, Len-
gyelországból kapott pápát az egyház – és
az egész világ. A plébános emlékeztetett
II. János Pál szavaira, aki azt mondta: „Ne
féljetek, nyissátok ki a szíveteket Krisztus
szeretete elõtt!” Béla atya idézett abból a
könyörgésbõl is, amelyet október 22-én,
II. János Pál pápa napján minden katoli-
kus templomban felolvasnak: „Irgalom-
ban gazdag Istenünk, aki boldog II. János
Pál pápát egész egyházad vezetésére szólí-
tottad, add meg nekünk, hogy tanításá-
nak erejébõl merítve bizalommal nyissuk
meg szívünket Krisztusnak, az ember
egyetlen Megváltójának üdvözítõ kegyel-
me elõtt.”

A plébános a Zuglói Lapoknak nyilat-
kozott arról is, hogy az önkormányzat ál-

tal Diktatúrák egyházi áldozatai címmel
szervezett, szeptember 29-i konferencián
a kerülethez is kötõdõ boldog Meszlényi
Zoltánról tart majd elõadást. „Mag a ke-
resztények vére – a vértanúság értékei.
Ezt a címet adtam az elõadásomnak. Õsi
mondás ugyanis, hogy minél több keresz-
tényt ölnek meg, annál többen lesznek. A
vértanúk vére nem hullik hiába, az evan-
géliumért, Krisztusért és az egyházért vál-
lalt áldozat nem következmények nélkü-
li” – mondta a plébános. Meszlényi Zol-
tánt, az Esztergomi Fõegyházmegye ak-
kori segédpüspökét 1950-ben hurcolták
el az ÁVH emberei, a kistarcsai internáló
táborban hunyt el, vélhetõen a kínzások
és a megpróbáltatások miatt. XVI. Bene-
dek pápa 2009. július 3-án jóváhagyta
boldoggá avatását. A szertartásra, melyet
Erdõ Péter bíboros és Angelo Amato ér-
sek, a Szenttéavatási Kongregáció prefek-
tusa végzett, 2009. október 31-én, ünnepi
szentmise keretében került sor az eszter-
gomi bazilikában. Ami a zuglói szálat ille-
ti: 1941. december 14-én Meszlényi Zol-
tán áldotta meg a páduai Szent Antal-
templom alapkövét. (KD)

Plébánosi áldásZuglóban is járt
a pápai emlékvonat

Rózsafüzért Imádkozók II. Országos Találkozója

„Fogjátok újra kézbe a rózsafüzért, fedezzétek fel az ima erejét
a Szentírás fényében, a liturgiával összhangban, a mindennapi élet kö-
rülményei között. Bár ez a felhívásom ne lenne pusztába kiáltott szó!”

(Boldog II. János Pál pápa)

Templomunkban, a Rózsafüzér Ima Országos Szentélyében
október 1-jén  9–16 óra között rendezzük

a RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZÓK II. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁT,

melyre szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt,
különösen is a rózsafüzérrel ismerkedni vágyókat,

a rózsafüzért imádkozókat és a rózsafüzér csoportokat, határainkon innen és túlról!
A  búcsúi szentmisét bemutatja Majnek Antal munkácsi püspök atya

A találkozó helyszíne: 1146 Budapest, Thököly út 58.
(5, 7, 173-as buszok – Cházár A.u.-i megálló)

Nagy Károly plébános
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Lovas viadal a Hõsök terén
Bár Zugló színeiben nem in-
dult lovas az idei Nemzeti Vág-
tán, a négynapos rendezvényt
kerületünk több önkormány-
zati vezetõje is meglátogatta.
Zugló sátrát több ezren keres-
ték fel.

A Hõsök terén, a homokkal fel-
szórt úttesten idén már negyedik
alkalommal rendezték meg a
mind nagyobb népszerûségnek
örvendõ Nemzeti Vágtát. Ebben
az évben minden eddiginél több
ló és lovas versenyzett a díjakért.
Ahogy eddig is, most is dr.
Schuster Zoltán, a XIV.kerület
hatósági állatorvosa ellenõrizte
és vizsgálta meg a vágtán induló
négylábúakat. Mint lapunknak
elmondta, összesen kétszázöt-
ven lovat hoztak a Nemzeti Vág-
tára, s természetesen mind-
egyiknek orvosi papírokkal kel-
lett rendelkeznie ahhoz, hogy
egyáltalán elindulhasson a ver-

senyen. A lovak még otthonuk-
ban, úgymond hazai pályán vér-
vizsgálaton estek át, mert szigo-
rúan ügyelnek arra, nehogy vala-
mi fertõzést hurcoljanak be. A lo-
vak szerencsére kivétel nélkül
egészségesnek bizonyultak, így
indulhattak a versenyen.

A több elõfutam után elérkezõ
döntõben mondhatni nõuralom
volt. Az öt döntõbe jutott ver-
senyzõ közül négy a gyengébb és
szebbik nem tagja volt, végül Ma-
lõr nevû lován Molnár Gyöngyi
diadalmaskodott a bajai kistér-
ség színeiben. A hölgy, aki tavaly
második lett, most örömköny-
nyek között emelhette magasba
a verseny vándordíját, az 1848-
as huszárkardot. Mellesleg tíz-
millió forinttalb lett gazdagabb,
lévén a szervezõk ezt az összeget
tûzték ki fõdíjként.

Úgy tudjuk, Molnár Gyöngyi
bravúros gyõzelme után két csi-
nos lovas is kedvet kapott ahhoz,
hogy kerületünket képviselje, ha
Zugló jövõre indulna ezen a ver-
senyen. Rátonyi Flóra, aki ön-

kormányzati képviselõ, és
Sótonyi Kata, aki versenyszerû-
en lovagol. Utóbbi hölgy édesap-
ja egyébként nem más, mint a
Magyar Lovas Szövetség alelnö-
ke. Dr Sótonyi Péter, az állator-
vostudományi egyetem anató-
miai tanszékének vezetõje, aki
több díjat is átadott. A rendez-
vényt szervezõ Lázár fivérek úgy
becsülték, négy nap alatt leg-
alább százötvenezer ember láto-
gatott ki a Hõsök terére.

A közönség soraiban láttuk
a miniszterelnök feleségét, Lévai
Anikót, valamint a jelenlegi és

a volt zuglói polgármestert,
Papcsák Ferencet és Rátonyi Gá-
bort.

Természetesen a közönség-
csalogató sztárfutam sem ma-
radt el, amelyen ezúttal Hajas
László gyõzött több lóhossznyi
elõnnyel. Eredményhirdetéskor
megkönnyebülve mondta, hogy
az addigi versenyeken rendre
„bealudt” a rajtnál, de most ré-
sen volt.

A Nemzeti Vágta nem egysze-
rûen lóverseny. Több annál. A
falvak és a városok ünnepe. A
szervezõk minden évben fel-

ajánlják a Nemzeti Vágtát az or-
szág történelmében komoly sze-
repet játszó családnak, személy-
nek. Idén Bercsényi Miklósra és
fiára, Bercsényi Lászlóra esett a
választásuk, akik révén a ma-
gyar huszárság világszerte is-
mertté vált.

A Hõsök tere közelében, a Dó-
zsa György úton felállították az
Országkonyhát, valamint a Bor-
és pálinkafalut, így a négynapos
ünnepség során semmiben nem
volt hiány, mi szem-szájnak in-
gere.

V. Zs.

Hatalmas tömeg és nagy érdeklõdés jellemezte „Zugló sátrát” a hétvégén
megrendezett Nemzeti Vágtán, ahol a zuglóiaknak Városkártya igénylésre is
lehetõségük volt.  Az érdeklõdés a Zugló Városkártya program iránt akkora
volt, hogy az Andrássy úton elhelyezett sátor elõtt gyalogos forgalmi dugó is
kialakult.

A szomszédos sátrak délelõtt 10 órakor még kongtak az ürességtõl és nap során
sem voltak zsúfoltak, de a kerületi sátornál már a délelõtti órákban sorban állás
volt. A két nap alatt közel ezer zuglói igényelte meg Városkártyáját és vehette át az
ideiglenes Zuglókártyáját a helyszínen.

A dr. Papcsák Ferenc Zugló polgármestere által májusban kezdeményezett Zugló
Városkártya Projekt a Nemzeti Vágtán mutatkozott be a nagyközönség elõtt.  Zugló
polgármestere és Rozgonyi Zoltán alpolgármester, akik a helyszínen tartózkodtak,
személyesen találkoztak és adtak tájékoztatást a lakosságnak a Városkártya Pro-
jektrõl és annak folytatásáról. 

A kártyakibocsátást végzõ Magyar Kedvezményhálózat nyolc diákmunkással és
két koordinátorral volt jelen a „Zugló sátra” elõtt elhelyezett kártyaregisztrációs
pultnál, ahol a lakosok tucatjával álltak meg kártyát regisztrálni. A „zöldpólósok”
jól és megállás nélkül végezték munkájukat este hatig, amikor el kellett a kártya-
regisztrációs pultot bontani ahhoz, hogy a kártyaregisztrációt másnap lehessen
folytatni. 

„Azt tudtuk, hogy a Zugló Városkártyához kapcsolt kedvezményszolgáltatással a
dr. Papcsák Ferenc polgármester úr által életre hívott program már az elején siker-
re számíthat, de bevallom, hogy ekkora érdeklõdésre mi magunk sem számítot-
tunk. A zuglói címerrel ellátott ajándék lufik is segítségünkre voltak abban, hogy a
gyermekes szülõk kényelmesen tudták leadni kártyaigénylésüket, amelyhez még ki-
váló muzsika is szólt a sátorból. A Zuglókártya Nemzeti Vágtán elért sikereire ala-
pozva, a hétvégi Káposztafesztiválra is kitelepülünk” – mondta el lapunknak László
Béla projektvezetõ. 

A Zugló Városkártya projekt megvalósítását végzõ Magyar Kedvezményhálózat
országos kedvezményadói rendszerében 5-50% azonnali árkedvezmény vehetõ
igénybe több mint 1200 helyen a kártyákkal, és csak Zuglóban közel 100 kedvez-
ményadó hely található. Az árkedvezmények igénybevétele már az ideiglenes kár-
tyák felmutatásával lehetséges. A szerzõdött kedvezményadó helyek listája többek
között az okmányirodai büfében és a www.zuglokartya.hu honlapon is elérhetõ.
Akinek nem sikerült a hétvégén igényelni kártyát, az az interneten keresztül és a
kártyaigénylési pontokon, köztük az Okmányiroda büféjében is megteheti 2011.
október 31-ig.

A Zuglókártya volt a befutó a Nemzeti Vágtán
Az idei év gyõztese Molnár Gyöngyi és Székely Tibor vágtakapitány

Minden futamban éles csatát láthatott a nézõsereg
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Kos – Zseniális ötleteikkel, gyor-
saságukkal bármit meg tudnak te-
remteni! Vállalkozásukban, a sze-

relemben az energiáik tombolnak – bár
ha túlmennek a határaikon, akkor aka-
dályok érkezhetnek. Társukkal lehetnek
feszült pillanatok. Anyagilag bõségre szá-
míthatnak.

Bika – Gyökeres átalakuláson, új-
jászületésen mehetnek keresztül,
amit érezhetnek nagyon nehéznek

is, hisz az elengedést kell továbbra is ta-
nulniuk. Mindemellett nagyon jól vannak.
Az elfogadás, mély szeretet, bölcsesség, hit,
nagyon jó megérzéseik vezethetik õket.

Ikrek – Bárkivel ha megbeszélés-
re, vitatkozásra kerülne sor, biz-
tos, hogy meg tudják gyõzni len-

dületükkel, észérveikkel, rendkívüli, zse-
niális meglátásaikkal. Pénzügyekben áll-
hatnak feladat elõtt, hisz váratlan kiadá-
sok jöhetnek, ami miatt szûkösnek érez-
hetik az anyagiakat.

Rák – A váratlan anyagi bevételek
ellenére most nehéznek érezhetik a
szívüket, inkább csendre, magány-

ra vágyhatnak. Ennek oka lehet a társuk-
kal való nehézségek, ami miatt otthonuk-
ban átmenetileg hadiállapotok keletkez-
hetnek. Barátaik segítségükre lehetnek.

Oroszlán – Nehézséget okozhat-
nak nekik a hatalmi szervek, de ez
csak akkor lehet, ha túlléptek a

„határaikon”. Ez vonatkozhat a pénz-
ügyekre, jogi, illetve külfölddel kapcsola-
tos dolgokra. A közlekedésben is tartsák
be a szabályokat! Munkájukban sikerek
várhatók.

Szûz – Pénzügyi nehézségek miatt
lehetnek feszültek, de lehet, hogy
ezt egy szerelmi csalódás vagy a

gyerekekkel való nehézségek miatt érez-
hetik. A tanulás most viszont nagyon jól
mehet, nyílnak a csatornák. Minden jogi
ügyhöz, utazáshoz komoly segítséget kap-
hatnak.

Mérleg – A türelmetlenség és befe-
lé fordulás lehet most leginkább
jellemzõ rájuk. Akadályokba üt-

közhetnek, el kell engedni dolgokat – de
csak azt „selejtezik ki”, amit nem mertek
felvállalni! Nagyon mélyrõl jövõ, jó megér-
zéseikre viszont most hallgassanak!

Skorpió – Ne rohanjanak! Fõleg
az utakon találkozhatnak akadá-
lyokkal, melyek megállítják õket.

A türelmetlenség és szabadságvágy most
erõsen jelen lehet, tudatosan lassítsanak!
A társukkal való kapcsolatuk nagyon so-
kat segíthet, bölcs, szeretõ figyelmet kap-
hatnak.

Nyilas – Munkájuk teljesen lefog-
lalhatja õket, melyben nagyon jó
megérzéseikkel megoldásokat

tudnak találni, elõbbre tudnak lépni, s a
siker anyagilag is megmutatkozhat.
Igaz, váratlan kiadásokra is számíthat-
nak. A szerelemben nagy átalakulások
lehetnek. 

Bak – A sok nehézség után, mint-
ha egy kicsit „kisütne a nap”, bár
még a „viharfelhõk az égen van-

nak”. Hangulataik még el tudják õket vin-
ni, amit egyébként máskor soha, de a ne-
hézségek szükségesek ahhoz, hogy elen-
gedjenek dolgokat, hogy újjá tudjanak
születni.

Vízöntõ – Nagyon gyorsak, túl len-
dületesek is lehetnek mind a be-
szédben, mind a közlekedésben,

ami miatt nehézséget teremthetnek ma-
guknak. A társukkal most mindent meg
tudnak beszélni, tisztázni. Otthonukból,
a szüleiktõl jövõ szeretet átmelegítheti
õket.

Halak – A szerelem megérintheti
õket, bár lehet, hogy épp egy pró-
bát kell kiállnia. Bölcsességüket,

elfogadásukat, mély szeretetüket most
gyönyörûen meg tudják fogalmazni, má-
soknak elmondani, illetve leírni. Munká-
juk területén zseniális meglátásaik lehet-
nek.

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp szeptember 22-tõl

Gyakran kapunk ijedt várandós hölgyektõl, vagy
családtagjaiktól telefonhívásokat a témával kap-
csolatban, így azt hiszem, nem hibázunk, ha errõl
is szót ejtünk. Neve ismerõsnek tûnhet, mert gyer-
meket tervezõ, vagy állapotos hölgyeknél „slágerté-
ma” (mellesleg teljesen jogosan), ugyanakkor elõ-
fordul, hogy a humán kollegák sajnálatos módon
összemossák más jellegû fertõzésekkel és minden-
nek eredményeképpen köd lepi be az egész témát
és a sûrû homályból csak a horrorisztikus történe-
tek és a rémhírek látnak napvilágot. Jelentkeztek
nem egyszer olyan kliensek, akik egészséges macs-
kájuk elaltatását kérték volna félve a
Toxoplasmától, amirõl csak a rémhíreket hallot-
ták. Öntsünk tehát tiszta vizet a pohárba! 

A Toxoplasma gondii egy egysejtû élõsködõ.
Olyan típus, melynek van köztigazdája és végleges
gazdája is. Egyik vagyunk mi, illetve az emlõsök,
madarak, a másik pedig a macskafélék. A
Toxoplasmának mi alapvetõen fejlõdési zsákutca
vagyunk. Emberi fertõzõdés a macskafélék beszá-
radt bélsarából szájon át történik. Ez egyszerûb-
ben: homokozóban játszó kisgyerek, aki megeszi a
homokot is, ezzel a homokba piszkító macska
szétszáradt és porrá omlott ürülékébõl megeszi a
beszáradt, Toxoplasma-zigótát (oocysta) is, ami
„kihajt” a szervezetben majd elvándorol az agyba,
illetve egyéb szervekbe, fejleszt magának egy töm-
lõt, eltokozódik és arra vár, hogy megegyen minket
egy macskaféle, amelynek belében tovább tud fej-
lõdni-szaporodni. Mivel vajmi ritkán esz meg min-
ket oroszlán, pláne macska, ezért vagyunk fejlõdé-
si zsákutca a számára. A fertõzõdés módja ilyen
esetben teljesen veszélytelen, egy pár napos lázas
tünetekkel járó gyenge vírusfertõzés tüneteivel le-
zajlik és életünk további részében semmilyen kö-
vetkezménnyel nem jár. 

Gond akkor van, amikor a terhesség elsõ-máso-
dik trimeszterében lévõ kismama – aki korábban el-

kerülte a Toxoplasma fertõzöttséget - fertõzõdik, mi-
vel a Toxoplasmának magzatkárosító hatása lehet
az anyaszervezet védekezõ mechanizmusai miatt.

Jellemzõen - ÉS ITT JÖN A FONTOS RÉSZ! – a
kismama nem a már 10 éve vele együtt élõ macská-
jától fertõzõdik meg, nem is attól, hogy homokot
eszik a játszótéren, hanem FÖLDDEL SZENNYE-
ZETT ÉLELMISZERTÕL, pl. a nem megfelelõen
lemosott nyers zöldségek, saláták, stb. fogyasztá-
sától. A kismamákat ezért szûrik rutinszerûen
Toxoplasmára.

Jobb hír, ha pozitív az eredmény, azaz már ko-
rábban fertõzõdött, és óvatosságra intõ hír ha ne-
gatív, azaz Toxoplasmával még nem találkozott a
kismama. Szélsõségesen aggódó tulajdonosok
számára lehetõség van a saját macskájuk
Toxoplasma-fertõzöttségének szûrésére is, de elõ-
ször mindenképpen a kismama véreredményét ér-
demes megvárni, mert ha az pozitív, okafogyottá
válik az állat „vegzálása”. Mellesleg attól még, hogy
valaki Toxoplasma pozitív, ugyanúgy célszerû ala-
posan megmosni a zöldséget-gyümölcsöt, mert az
egyéb féregpetéktõl ugyanúgy meg tud fertõzõdni,
igaz azoknak nincs feltétlenül egybõl kimutatható
magzatkárosító hatásuk. 

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Toxoplasma gondii avagy
a kismamák és cicák viszonya

Ahogy arról korábban a Zuglói
Lapok is beszámolt, a következõ
években megvalósulhat az 1-es
és a 3-as villamosok pályafelújí-
tása, illetve bõvítése. A projekt
most célegyenesbe fordult,
ugyanis az Európai Mobilitási
Hét rendezvénysorozat kereté-
ben, a lezárt Andrássy úton
Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium infrastruktúráért
felelõs államtitkára és Vitézy Dá-
vid, a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) vezérigazgatója
aláírta a támogatási szerzõdést.
Uniós források bevonásával, a
BKK irányításával nemcsak a
rendkívül leromlott villamospá-
lyák felújítása történik meg, ha-
nem 2005 óta elõször, új sza-
kasszal bõvül a fõvárosi villa-
moshálózat is: az 1-es villamo-
sok 2014-tõl már a Rákóczi hí-
don át a Fehérvári útig közleked-
nek.

A BKK közlése szerint az épí-
tésekor gyorsvillamosnak terve-
zett 1-es, valamint a több fontos
csomópontot összekötõ 3-as vo-
nalán a rossz pályaállapotok mi-
att jelentõsen megnõtt a menet-
idõ, a nyolcvanas évekbeli létesí-
tés óta felújítás nélkül üzemelõ

pályákon számos sebességkor-
látozást vezetett be a BKV. Mind-
ez versenyképtelenné tette a vil-
lamosokat, az utasok pedig a
kritikus pályaállapotok miatt je-
lentõs kényelmetlenséget kény-
telenek elviselni. Eddig azonban
a hányattatott sorsú beruházás-
hoz képtelen volt a fõváros uniós
támogatást szerezni. Miután
azonban a BKK átvette az irányí-
tást, és a szakmai hiányosságo-
kat felszámolta, 2011 tavaszán a
kormány döntött a projekt támo-
gatásáról.

A mintegy negyven milliárd fo-
rintos beruházás – melyhez az ön-
részt a fõváros biztosítja – kereté-
ben a két villamosvonalon füves
vágányokat létesítenek, megújul-
nak a nagyobb közúti csomópont-
ok, illetve a villamosok érzékelé-
sére alkalmas jelzõlámparend-
szerek épülnek. A megállóhelyi
peronokat liftek beépítésével, va-
lamint a gyalogos átkelõhelyek át-
alakításával akadálymentesítik,
de megújul az utastájékoztatás is.
A BKK új, alacsonypadlós jármû-
vek beszerzését is tervezi az 1-es
és 3-as vonalakra, Völner Pál sze-
rint a kormány támogatja ezt a
célkitûzést.

Indul a villamos-
fejlesztés
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Azt mondják, aki Budán szüle-
tett, abból sosem lesz pesti. A
Duna egyik oldaláról a másikra
nehéz ugyanis átszokni. Nos, er-
re a nehéz feladatra vállalkozott
Szunai Linda, az idei Miss World
Hungary gyõztese. A szépségki-
rálynõnek megválasztott 18 esz-
tendõs hölgy ugyanis az egyik
szponzor jóvoltából egy évre egy
zuglói lakásba költözhetett.

– Lassan egy hónapja lakunk
már a párommal Zuglóban –
mondta Linda. – Nem tagadom,
kicsit furcsa megszokni ezt a vá-
rosrészt, hisz születésem óta a
Duna másik oldalán éltem. Sze-
rencsére már a verseny idején

akklimatizálódhattam, hisz a
TV2 is itt található a kerületben.
Ugyanakkor el kell mondanom,
hogy kellemes benyomásaim
vannak Zuglóról, amennyit meg-
ismertem belõle, az nagyon tet-
szik. A napokban például a pa-
tak mellett egészen az Örs vezér
térig elgörkoriztam. 

Szunai Linda fiatal kora elle-
nére az egyik legprofibb résztve-
võ volt az idei Szépségkirálynõ
versenyen. A szülei már kilenc-
éves korában beíratták Sütõ Eni-
kõ modelltanfolyamára, ahol a
szakma alapjait megtanulta. Te-
hetségét és szépségét itthon, il-
letve a határon túl is számos ver-
senyen, rendezvényen bizonyí-
totta már. Õ azonban nem elége-
dett meg a kisebb sikerekkel, so-
sem titkolta, hogy egyszer a Miss
World Hungary verseny koroná-
ját szeretné elnyerni. A versenyt
17–27 év közötti lányok számá-
ra hirdették meg. A gyõztes ed-
dig általában a 24–25 éves kor-
osztályból került ki. Kevés példa
akadt arra, hogy valaki ilyen fia-
talon nyerhesse el a koronát. 

Lindát az Andy Vajna vezette
15 fõs zsûri 2000 lány közül vá-
lasztotta a legszebbnek. Az im-
már zuglói lány ezzel a gyõzelem-
mel jogot szerzett arra, hogy ok-
tóberben a londoni világverse-
nyen képviselje majd hazánkat.

Az idei szépségkirálynõ nehéz
idõszakon van túl. A versennyel
egy idõben ugyanis érettségiznie
is kellett. Ráadásul egy olyan
nyolcosztályos gimnáziumba
járt, ahol nem nézték jó szem-
mel, hogy az egyik diák „erkölcs-

telen módon” a szépségét próbál-
ta meg kamatoztatni. A helyzet
aztán odáig fajult, hogy Linda
szüleit még az iskolába is behí-
vatták, ahol azt tanácsolták ne-
kik, hogy még az érettségi elõtt
vigyék más iskolába a lányukat.
Õk azonban nem így cseleked-
tek, Linda ugyanis ott akart
érettségizni, ahol nyolc évig ta-
nult. Pechére azonban már az
írásbeli és a szóbeli érettségi kö-
zött bemutatták a szépségkirály-
nõ-jelölteket a tévében, és ez az
érettségiztetõ tanárokat jelentõ-
sen befolyásolta. Linda szerint

ez volt az oka, hogy a vizsgái
gyengébben sikerültek a vártnál.
A múlttal azonban keveset akar
foglalkozni, célja, hogy a londoni
világversenyen is megállja majd
a helyét. Ennek érdekében az
egyetemi tanulmányait is elha-
lasztotta, szeptembertõl ugyanis
a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Jogi Karán kellett volna
megkezdenie a tanulmányait. A
szépségkirálynõ reménykedik
abban, hogy az egyetemen nem
gördítenek majd akadályt az õ
modellambíciói elé. 

Riersch Tamás

Zuglóban is otthon érzi magát a szépségkirálynõ



Betörõt fogtak
Szeptember 2-án lakossági be-

jelentés alapján a rendõrök meg-
jelentek a Lengyel utca egyik tár-
sasházánál, ahol egy hölgy arról
tájékoztatta õket, hogy egy feke-
te ruhás, vékony testalkatú férfit
látott a felsõbb emeletre felsza-
ladni. A járõrök észrevették,
hogy a leírásnak megfelelõ sze-
mély a lépcsõház ablakán félig
kihajol, és megpróbál a felsõ
emeleten kimászni. A rendõrök
a lépcsõházban megtalálták a
férfit, aki azt állította, a barátnõ-
jéhez jött a házba, de a hölgyet
nem tudta megnevezni, sõt, ma-
gát sem tudta igazolni. Arra kér-
désre, hogy miért akart kimász-
ni az emeleti ablakon, érdemi
magyarázatot nem tudott mon-
dani. Közben a járõrök találtak
egy tanút is, aki elmondta, hogy
látta, amint a szemben levõ tár-
sasház folyosóján az elfogott fér-
fi egy kb. 30 cm hosszúságú csa-
varhúzónak látszó tárggyal a ház
második emeletén az ajtót, illet-

ve az azon levõ rácsot feszegeti,
és az ott található két kerékpárt
megpróbálja eltulajdonítani. A
tanú azt is látta, hogy a tolvaj a
második emeleten a villanyóra-
szekrénybe táskákat rakott,
majd visszament a kerékpár-
okért. A szekrénybe rejtett tás-
kákban tisztálkodási szerek vol-
tak, valamint egy kamera. Az el-
fogott férfi többször tett fenyege-
tõ kijelentéseket, miszerint „ösz-
szetöretem az arcotok”, „az
apám majd elintéz titeket”, illet-
ve, hogy „úgyis teszünk arról,
hogy leszereljenek titeket”. Ezt
követõen nevezettet elõállították
a kerületi rendõrkapitányságon,
ahol gyanúsítottként hallgatták
ki, majd õrizetbe vették. A zuglói
rendõrök kezdeményezték neve-
zett elõzetes letartóztatásának
elrendelését is.

Autófeltörõk 
tetten érése

A kerületi rendõrkapitányság
eljárást folytat négy Nógrád me-

gyei férfi, valamint egy szökés-
ben lévõ ötödik társuk ellen. Ne-
vezettek szeptember 2-án saját
gépkocsijukkal közlekedve meg-
jelentek a Fûrész utca és Erzsé-
bet királyné útja sarkán, ahol
megálltak egy parkoló Citroen
Jumper tehergépkocsi mellett,
majd megkísérelték azt feltörni.
Ennek során mindkét jobb olda-
li zárbetétet megrongálták. Az el-
követõk szerencsétlenségére a
szomszédos kondicionálóte-
remben edzését végzõ, szolgála-
ton kívüli rendõr, aki egyébként
a zuglói rendõrkapitányság kör-
zeti megbízottja, az ablakon ke-
resztül észrevette õket, és telefo-
non azonnal értesítette kollégáit.
Idõközben a gépjármûhöz visz-
szatért a sértett is, aki megzavar-
ta a bûnözõket, de addigra már a
zuglói járõrök is több irányból a
helyszínre érkeztek, így sikerült
megakadályozniuk a tolvajok
egy részének a menekülését. Az
ötfõs bandából hármat a helyszí-
nen, egyet pedig valamivel ké-
sõbb elfogtak, ötödik társuk el-

len pedig körözést adtak ki. A
zuglói rendõrök gyanúsítottként
hallgatták ki a négy férfit, akik
vallomást tettek. Közülük egyi-
kük elmondta, hogy éppen azért
jöttek Budapestre, hogy ott bûn-
cselekményeket kövessenek el,
és abból pénzhez jussanak. A
gyanúsítottak mindegyike volt
már büntetve vagyon elleni bûn-
cselekmények miatt, igazolható
jövedelemmel nem rendelkez-
tek. Mindezek alapján a zuglói
rendõrök õrizetbe vették a gya-
núsítottakat, és elõterjesztést
tettek az ügyészségnek nevezet-
tek elõzetes letartóztatására. 

Nyaklánckitépõk
elfogása

Szeptember 5-én bejelentés
érkezett a zuglói rendõrkapi-
tányság ügyeletére, mely szerint
a Hungária körúton közlekedõ
1-es villamos Kacsóh Pongrác úti
megállójában egy ötfõs társaság
a nyitott ablakon keresztül a vil-
lamoson ülõ egyik hölgy nyaká-
ból megpróbálta kitépni az arany
nyakláncot. A helyszínre érkezõ
rendõrjárõr még látta, amint

ketten a rendõrök elõl sietõsen
bekanyarodnak a Bethesda ut-
cába a Hermina út irányába, míg
a másik három a Hungária körút
másik oldalán igyekszik távozni.
A rendõrök utóbbiak után siet-
tek elõször, és fel is tartóztatták
õket. Egy fõtörzszászlós felszólí-
totta õket igazolványaik átadásá-
ra, mire egyikük a zsebébe nyúlt,
és elõvett egy fémnyelû zsebkést.
Ezt a rendõr azonnal kiverte a
kezébõl, a személyeket a járõr-
autóhoz vitték, és átvizsgálták a
ruházatukat. Elõállításuk után
kiderült, hogy még aznap a
szomszédos XV. kerületben is
kitépték egy hölgy nyakából az
aranyláncot, s az ottani tettesek
személyleírása megegyezett a
zuglói rendõrök által elfogott
személyekével. A kihallgatás so-
rán az elfogott férfiak egyike be-
ismerte a XV. kerületi bûncse-
lekmény elkövetését. Ezalatt a
másik két férfit is elfogták a zug-
lói járõrök. Ruházatuk átvizsgá-
lása során szakadt nyakláncok
kerültek elõ, melyek egyértelmû-
en bûncselekmények elköveté-
sére utaltak. Az elkövetõket õri-
zetbe vették.

Riersch Tamás
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BÛNÜGYI KRÓNIKA
Kondizó rendõr akadályozta meg
az autófeltörést

Bûncselekmény, közlekedési baleset vagy egyéb lakossági 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.)

A zuglói önkormányzat 2006-
ban kezdte a térfigyelõ rendszer
kiépítését. Akkoriban nagyon
sürgõs volt a dolog, hisz a belvá-
rosi kerületeket egymást követõ-
en kamerázták be, ami azt jelen-
tette, hogy a VI., VII. és VIII. ke-
rületbõl a bûnözõk kiszorultak,
és egyre nagyobb számban jelen-
tek meg a XIV. kerületben. Az
egyik legveszélyeztetettebb terü-
let a Városliget és környéke, il-
letve az Örs vezér tere volt, ahol
naponta követtek el bûncselek-
ményeket. Ennek megfelelõen az
elsõ zuglói kamerákat is az érin-
tett területeken helyezték el. A
kamerarendszert aztán 2008-
ban bõvítették, ennek megfelelõ-
en jelenleg 83 kamera pásztázza
a fontosabb közterületeinket.
Ebbõl 34 a Városligetben, 32 az
Örs vezér tér és környékén,
nyolc a Bosnyák tér körül, négy a
Mexikói úti csomópont környé-
kén, négy a Stadionok körül, egy
pedig a Kassai térnél vigyázza a
rendet. 

– Azokon a területeken, ahol ka-
mera található, ma már gyakorla-
tilag rend és béke van – foglalta
össze a rendszer hatékonyságát
Szilágyi András törzszászlós, a
zuglói térfigyelõ hálózat parancs-
noka. – A kamerák kihelyezését
követõen a bûnelkövetõk hamar
megtanulták, hogy a kamerák ál-
tal megfigyelt területen nem érde-
mes a rend õreivel ujjat húzni.

A kamerák tehát elérték a ha-
tásukat. Ugyanakkor nem sza-
bad arról sem megfeledkezni,
hogy Zugló a fõváros egyik legna-
gyobb kerülete, ahol a bûnelkö-
vetõknek is sokkal szabadabb a
mozgástere.

– Annak idején annyi kamerá-
val, amennyi most nekünk van,
a VIII. kerületet szinte teljes egé-

szében le tudták fedni. Nálunk
sajnos nem így van, hiszen amíg
a bekamerázott területeken
csökken a bûnözés, addig a ke-
rület más pontjain ennek ellen-
kezõje figyelhetõ meg.

Azaz a kamerarendszer bõví-
tését mindenképpen folytatni
kell. Erre egyébként a lakosság-
nak igénye is van. Legalábbis ez
derül ki azokból a kérésekbõl,
melyek az önkormányzat zöld-
számára érkeznek.

Az önkormányzat kérésére a
rendõrség és a zuglói térfigyelõ
rendszer kiépítõje, az Erando
Kft. szakemberei már több terü-
letet is bejártak a kerületben.
Megnézték a Róna utca–Nagy La-
jos király út–Kerepesi út–Bánki
Donát utca által határolt terüle-
tet, ahova 13 kamera kihelyezé-
sét tervezik, az Adria lakótele-
pet, mely 15 kamerát bírna el, il-
letve az Ungvár utca és Kacsóh
Pongrác út által határolt lakóte-

lepet a hozzá tartozó összes
parkkal, ahol szintén 15 kamera
elhelyezését tartanák indokolt-
nak.

– A rendõrség minden kame-
rarendszer-bõvítési igényt támo-
gat, ám természetesen tisztában
vagyunk, hogy ez nem megy
egyik napról a másikra. Ennek
megfelelõen a tudomásunkra ju-
tott bûncselekmények alapján
állandó jelleggel egy bûnügyi tér-
képet készítünk, és ez alapján

rangsoroljuk a leginkább fertõ-
zött területeket. 

A térfigyelõ kamerákat az ön-
kormányzat által fizetett szabad-
idõs rendõrök figyelik 24 órá-
ban. A kamerarendszer üzemel-
tetõje a Zuglói Közbiztonsági
Nonprofit Kft. A kamerák felvé-
teleit 72 órán keresztül õrzi a
rendszer, azt követõen, ha nem
történt semmi rendkívüli eset,
automatikusan megsemmisíti
azokat. R. T.

Kamerák vigyázzák a kerületet



SZOLGÁLTATÁS

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

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

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFÛ-
TÉS-SZERELÕ mester vállal készülé-
kek, berendezések cseréjét és javításo-
kat, felújításokat, duguláselhárítást.
Társasházak, létesítmények gázbizton-
sági, mûszaki felülvizsgálatát. Tel.: 06
(30) 956-8540, 220-5185.

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.

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
gyorsszolgálat, bojlerjavítás Zuglóban
kiszállási díj nélkül. Telefon: 06 (20)
939-3799.

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

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

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

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

OLCSÓN! HATÉKONYAN! JÓL! Víz-,
gáz-, központifûtés-szerelést és dugulás-
elhárítást 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,
asztalos munkát vállal kisiparos garan-
ciával. Tel.: 202-2505, 06 (30) 251-3800.

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

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

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

Családi és társasházak, nyaralók eresz
és faszerkezeteinek festése, mázolása
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.

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

ANTENNASZERELÉS és javítás, földi
és mûholdas rendszerek telepítése ga-
ranciával. Tel.: 384-3948, 06 (30) 212-
3870.

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

ASZTALOSMUNKÁK vállalása! Egye-
di elképzelések megvalósítása! Ajtók, ab-
lakok helyszíni javítása, passzítása, bú-
torok készítése, javítása, összeszerelése,
zárak cseréje. T.: 06 (70) 512-9743, 06
(20) 554-7004.

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

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) 952-4725.

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.

DOLGOZTASSON BUDAPEST LEG-
OLCSÓBB SZAKEMBEREIVEL. Ala-
csony áron vállalunk szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, parkettázást, vízszere-
lést, villanyszerelést, burkolást, kõmû-
vesmunkát, gipszkartonszerelést. Tel.:
220-57-31, mobil: 06 (20) 994-6279.

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.

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

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.

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

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

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

KONYHABÚTOR-KÉSZÍTÉS MÉRET-
RE. Munkalapcsere, ajtófrontcsere, lap-
ra szerelt bútorok összeszerelése,
bútorátalakítás, ingyenes felmérés és ár-
ajánlat. Tel.: 06 (30) 354-6767, 220-
2849.

PÁRKAPCSOLATI, VÁLÁSI KONFLIK-
TUSAINAK megoldásában, válás megelõ-
zésében forduljon független igazságügyi
közvetítõhöz! Hatékony konfliktuskeze-
lés mediációval! Tel.: 06 (20) 442-2039,
marsandormail.com.

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

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

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.

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

PFMTRENING hatékony módszer, fér-
fimeddõség, potenciazavarok, urológiai
problémák gyógytornával történõ meg-
elõzése. pfmtrening.uw.hu, www.
pfmtrening.hu, Tanfolyamra jelentke-
zés: 06 (70) 244-0016.

PSZICHOLÓGIAI tanácsadás és keze-
lés felnõtteknek, serdülõknek és gyer-
mekeknek a zuglói Lelki Egészségvédõ
Alapítványnál. Bejelentkezés: 06 (30)
350-7823, 06 (30) 447-1662, Honlap:
www.lelkiegeszsegert.hu.

EGÉSZSÉGVÉDELEM, JÖVEDE-
LEMKIEGÉSZÍTÉS. Ingyenes termék-
kóstoló (áfonyakivonat, D3 vitamin+…
természetes alapanyagokból). Tel.: 06
(20) 926-4620.

IDÕS BETEG GONDOZÁSA csendes
kertes rákosszentmihályi, 42 nm-es csa-
ládi házban fõbérlõként közjegyzõi ga-
ranciával. 5,5 M Ft. 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).

XIV. kerület, Csömöri úton társasház-
ban zárt udvarban kocsibeálló kiadó. Ér-
deklõdni: 06 (20) 546-8599.

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. 06 (20) 922-
3901.

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.

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

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

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

OKTATÁS

MATEMATIKA, FIZIKA oktatása, kor-
repetálás középiskolásoknak, fõiskolás-
oknak türelmes tanártól. Tel.: 06 (20)
331-4066.

ZUGLÓBAN BACHATA tanfolyam in-
dul szept. 8., latintánc szept. 22., kubai
salsa szept. 26. www.bossanova.
mlap.hu, tel.: 06 (30) 708-9002.

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

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

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

ZUGLÓI PEDAGÓGUS korrepetálást
vállal minden tantárgyból nyelvek kivéte-
lével, házhoz megyek. Tel.: 06 (20) 953-
3407.

ZOLTÁN ERIKA TÁNCISKOLA FEL-
VÉTELT HIRDET! Jöhetnek kicsik, ju-
niorok és nagyok! A lényeg, hogy szeress
táncolni és szeresd a zenét. Beiratkozás
és egyben bemutatóóra: 2011. 09. 27.
16–18 óráig. Helyszín: XIV., Vezér u.
60/A. Érdeklõdni: 06 (20) 291-7849 vagy
06 (20) 939-3300.

ZUMBAOKTATÁS A CASA DE LA
MUSICABAN (1088 Bp., Vas utca 16.)!
Hétfõn és pénteken 10–11-ig, szerdán
7–8-ig, vasárnap 18–19-ig. Óradíj: 800
Ft/alkalom. Érdeklõdni: 06 (70) 409-
9031-es telefonszámon.

KÖNYV ÉS ANTIKVITÁS

Régiséggyûjtõ eladná még nem vá-
logatott gyûjteményét. Egyben való
elvitelük esetén kedvezmény, de vá-
logatás is szóba jöhet. Telefon: 06
(20) 572 4067

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

MUNKÁT KÍNÁL

THÖKÖLY ÚTI PRESSZÓBA önállóan
dolgozó, 25 és 40 év közötti nõi felszolgá-
lót keresünk. Tel.: 06 (20) 529-5211.

GONDNOK-KARBANTARTÓ HÁZ-
FELÜGYELÕ házaspárt keres a XIV.,
Ond vezér útja 19–27. lakásszövetkezet.
A munkavégzés idejére szolgálati lakást
biztosítunk önkormányzati cserelakás
fejében, mely ezen a környéken legyen
min. 46 nm, másfél szobás. Érdeklõdni:
H–P 16–18 óráig, 222-7665.

SZÁMÍTÓGÉP

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

EGYÉB

PÉNZÜGYI TERVEZÉS, egyénivállal-
kozás-oktatás szeptember 28-án 15–19
órakor a Cserepesházban (XIV., Vezér út
28/B) dr. Hámori Éva pénzügyi tanács-
adóval 06 (20) 231-6324.

INDONÉZ RATTAN ÜLÕGARNITÚRA
Zuglóban eladó! 3 személyes kanapé, 2
db fotel, üveglapos dohányzóasztal.
Irányár: 140 000 Ft. Tel.: 06 (20) 966-
7266.
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Tisztelt Olvasók!

A Zuglói Lapok szerkesztõsége várja észrevételeiket, javas-
lataikat az újsággal kapcsolatban. A kerületet érintõ problé-
mákról 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)

16. szeptember 28. október 6. 19. november 9. november 17.

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

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

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

SZABÓ KÁROLY
ÉS FIA

vízvezeték szerelõk

A legkisebb munkától a lakásfelújításig.

Csõtörés és duguláselhárítás 0–24 h-ig.

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

Hotel Veritas
étterem, kávézó

Szállodai szobák, konferenciatermek bérelhetõk
zárt garázzsal, parkolóval

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

06/30 864-6564 www.hotelveritas.hu

Dugulás elhárítás,
víz-, gáz-,

központi fûtésszerelés
Telefon:

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

PARKETTA
szakkereskedés

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

www.fogarasiparketta.hu
fogarasiparketta@gmail.com

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVÍZ
Hûtõ, mosógép, TV, videó,

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

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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI,

PEDAGÓGIAI,
KISGYERMEK-GONDOZÓ
ASSZISZTENS-KÉPZÉS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu

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

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

MENÕ MANÓ TORNA
Zenés-tornás foglalkozás

6 hónapostól 4 éves gyerekeknek
a STEFÁNIA

Kulturális Központban!
HÉTFÕ 9.30 Mini Manó;
10.10 Menõ Manó Torna
www.menomanotorna.hu

06 (20) 392-1833



15SPORTXXI. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 22. �� ZUGLÓI LAPOK ��

Megjelenik minden második csütörtökön 70 ezer példányban • Fõszerkesztõ PIndroch Tamás • Képszerkesztõ: Balogh Róbert • Szerkesztõség: 1145 Bp., Pétervárad
utca 7/b. Telefon/fax: 467-2337 • Hirdetésfelvétel hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12 óráig • A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! Internet: www.zuglo.hu.
Keretes hir-detésfelvétel: Tel: 06-30-954-3506, Fax: 467-2337, e-mail: batonyi.magdolna@zugloimedia.hu • Kiadó: Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17.
Telefon: 469-8103, fax: 469-8187 • Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft. E-mail: zuglap@sprintkiado.hu Tördelõszerkesztõ: Holczer Gábor • Készült a Magyar Közlöny Lap
és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdájában. Felelõs vezetõ: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató • Terjesztés: 3 PROFI Kft. 1138 Budapest, Révész u. 2/C, Telefon:
06 (30) 478-8806 • Kéziratokat, fényképeket nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza! • Következõ hirdetési lapzárta: szeptember 28. Megjelenés: október 6.

ZUGLÓI
LAPOK

A felsõoktatási intézmények kö-
zül a Testnevelési Egyetem dip-
lomaosztó ünnepsége az átlagnál
is nagyobb figyelmet érdemel.
Ezen az eseményen ugyanis nem
csak a végzett hallgatók vehetik
át a diplomájukat, hanem a ko-
rábban végzett edzõk legjobbjai
is mesteredzõi diplomát kap-
nak. A címre pályázni kell, a bí-
rálóbizottság pedig megvizsgálja
a jelentkezõ edzõi kvalitásait, il-
letve a tanítványai által elért
eredményeket, majd ez alapján
dönt a szakmai elismerés oda-
ítélésérõl. A szigorú feltételek-
nek csak a legjobbak felelnek
meg, idén például 19 edzõ kan-
didált erre az elismerésre, ám
közülük csak négyen vehették át
a mesteredzõi címet. Köztük volt

a KSI SE fiatal cselgáncsedzõje,
Pánczél Gábor is.

A 44 esztendõs szakember 18
éve foglalkozik már fiatalok kép-
zésével. Egykor maga is cselgán-
csozott, de, mivel meglehetõsen
késõn, 14 esztendõs korában
kezdte el ezt a sportágat, és nem
is volt túl jó versenyzõ típus, ko-
molyabb sporteredményekkel
nem igazán büszkélkedhetett.
Ám annál jobb pedagógus és edzõ
vált belõle. Ezt vehette észre
Hetényi Antal, a KSI SE csel-
gáncsszakosztályának elnöke,
Pánczél Gábor egykori edzõje, aki
már fiatalon a TF-re küldte a ta-
nítványát. Neki is köszönhetõ,
hogy Pánczél Gábor ma már a
zuglói egyesület elsõ számú csel-
gáncsedzõje. Tanítványai között

több válogatott versenyzõ is talál-
ható. A legsikeresebb eddig
Baczkó Bernadett volt, aki az ifi-
és junior Európa-bajnokság meg-
nyerését követõen, a 2007-es Rio
de Janeiro-i felnõtt világbajnok-
ságon a dobogó harmadik fokára
állhatott. Bernadett ezzel az ered-
ményével a pekingi olimpiára is
kvalifikálta magát, ahol a 7. he-
lyen zárta a versenyt. Rajta kívül
a mindössze 21 esztendõs Joó
Abigélt kell még kiemelnünk, aki
az U23-as Eb megnyerését köve-
tõen a 2010-es bécsi felnõtt Euró-
pa-bajnokságon is a dobogó tete-
jére állhatott. Pánczél Gábor nagy
valószínûséggel a londoni olimpi-
án is a tatami mellett szurkolhat
majd, hisz Abigél nagyon közel jár
ahhoz, hogy kvalifikálja magát az
ötkarikás játékokra. 

A fiatal mesteredzõt azonban
nem csak az eredményeiért lehet
és kell is szeretni. Õ ugyanis
azon szakemberek közé tarto-
zik, aki az edzéseken kívül is tö-
rõdik a tanítványaival. Nála nem
lehet ellazsálni a tanulást, és
nem lehet csak a sporttól várni
az elõrelépés lehetõségét. Min-
den tanítványától megköveteli,
hogy a szõnyegen kívül, a civil
életben is maradandót alkosson.
Ennek köszönhetõen Abigélék
az élsport mellett fõiskolára,
egyetemre járnak, és a kevés sza-
bad idejükben pedig nyelveket
tanulnak. Mindezeket figyelem-
be véve elmondható, hogy
Pánczél Gábor személyében jó
helyre került a mesteredzõi cím.

Riersch Tamás

Az idei nyár egyik sportszenzáci-
ója volt, hogy Rizmajer György, a
BVSC-Zugló 20 esztendõs birkó-
zója a szerbiai Nagybecskereken
megrendezett junior Európa-
bajnokságon 96 kg-ban aranyér-
met nyert. Gyuri ugyan nem
esélytelenül utazott a korosztá-
lyos kontinensviadalra, hisz ta-
valy ugyanezen a versenyen már
harmadik volt, ám a mezõnyben
olyan ellenfelek vártak rá, akik
már a felnõtt Európa-bajnoksá-
gon is bizonyítottak. Rizmajer
György velük ellentétben még
csak bele-belekóstolt a felnõttek
stílusába, igaz, a debütálása jól
sikerült, hisz az országos baj-
nokságon mindjárt ezüstérmes
lett, illetve a Magyar Nagydíjon is
a dobogó harmadik fokára állha-
tott fel.

– Nagybecskereken elõbb egy
török, majd egy német és egy
svéd ellenféllel birkóztam – me-
sélte az újdonsült Európa-baj-
nok. – A döntõben pedig az az ör-
mény fiú várt rám, aki a felnõtt
Eb-n ezüstérmes volt. Nem kell
mondanom, hogy nem én voltam
a mérkõzés esélyese.

A döntõ ennek megfelelõen
alakult. Az elsõ menetet az ör-
mény versenyzõ könnyedén, 4-

0-ra nyerte. A másodikban azon-
ban a BVSC-Zugló üdvöskéje fi-
zikálisan fölékerekedett, és egy
ragyogó kontra végén tussolta el-
lenfelét.

Birkózóberkekben a Rizmajer
név igencsak jól cseng. Az elmúlt
évtizedekben ugyanis volt idõ
megtanulni. Rizmajer Antal,
Gyuri nagyapja már birkózó
volt. Az 1964-es tokiói olimpián
kötöttfogásban az 5. helyen vég-
zett, ezenkívül kétszer is meg-
nyerte a magyar bajnokságot. Az
õ két fia, Antal és György (utóbbi
Gyuri édesapja) szintén birkózó
lett. Mindketten szerepeltek ju-
nior Európa-bajnokságon, ahol
egyaránt pontszerzõ helyen vé-
geztek. 

– Az én esetemben is egyértel-
mû volt, hogy birkózni fogok –
mondta a legkisebb Rizmajer. -
Tízéves lehettem, amikor édes-
apám levitt a Csáktornya parki
(Munkácsy Mihály Általános) is-
kolába, ahol egyik régi barátja,
versenyzõtársa, Takács Ferenc
tartott birkózóedzéseket. Feri
bácsival aztán átkerültem a
BVSC-Zuglóba, és azóta is a klub
színeiben versenyzek.

Rizmajer György dolgát nehe-
zíti, hogy az õ súlycsoportjában

(96 kg-ban) versenyez az utóbbi
évek legnagyobb birkózótehetsé-
ge, Kiss Balázs is, akit nem köny-
nyû megelõzni. Gyuri reálisan
látja a helyzetét, elõbb bele kell
szoknia a felnõtt mezõnybe, utá-
na pedig nagyobb terveit is meg-
valósíthatja majd.

– Ez volt az utolsó juniorverse-
nyem, innentõl kezdve már csak

felnõttek között kell bizonyíta-
nom. Pontosabban még az U23-
es Eb-n részt vehetek. Természe-
tesen minden vágyam, hogy egy-
szer nagyapámhoz hasonlóan
magam is olimpián szerepelhes-
sek, de úgy gondolom, az én
idõm négy év múlva jöhet majd
el. Addig pedig mindenképpen
bizonyítani szeretnék.

A nyári junior Eb króni-
kájához tartozik még, hogy a
magyar válogatott három
érmébõl kettõt a BVSC-Zugló
versenyzõi értek el. Rizmajer
György fantasztikus Eb-si-
kere mellett ugyanis Lám Bá-
lint is szerzett egy aranyér-
met.

R. T.

Pánczél Gábor két válogatott tanítványával, Joó Abigéllel és Maros
Barbarával

Birkózás családi vállalkozásban

A cselgáncs legfiatalabb
mesteredzõje

Hidvégi Vid a legeredményesebb
férfiversenyzõ címét nyerte el a
szeptember 10-én és 11-én a Ma-
gyar Torna Szövetség által a zug-
lói Tornacsarnokban megrende-
zett Országos Bajnokságon. A
verseny egyben a novemberi to-
kiói világbajnokság második vá-
logatóversenye is volt. 

A zuglói KSI tornásza Hidvégi
Vid – aki lólengésben ifjúsági Eu-
rópa második és felnõtt Európa
negyedik helyezett –, 2010-hez
hasonlóan megvédte összetett
országos bajnoki címét. 

Vid megnyerte a világbajnokság
második válogatóját is, és a két
verseny alapján a szövetségi kapi-
tány zöld utat adott a tokiói kvali-
fikációs vb-n való szereplésére.

Vasárnap a szerenkénti dön-
tõkkel folytatódott a verseny. Mi-
vel Vid sajnos megfázott és va-
sárnapra sem lett jobban (éjjel
még az orrvérzésével is bajló-
dott), le kellett mondani a talaj, a
gyûrû, az ugrás és a nyújtó szere-
ken az indulást.

Két szeren viszont vállalta az
indulást: lólengésben és korlá-
ton. Lólengésben második he-
lyen végzett 15,100 pontszám-
mal a világ- és Európa-bajnok
Berki Krisztián mögött, aki szin-
tén zuglói kötõdésû, hisz a Ró-
zsavölgyi óvodába járt és a KSI
neveltje. Korláton Vid elsõ lett
14,200 pontszámmal, így lett õ a
bajnokság legeredményesebb
férfiversenyzõje. Z. L.

A legeredményesebb
férfitornász zuglói

Hidvégi Vid van és edzõje Laufer Béla
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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

389.90

305.90

376.90

199.90

Teljes körû fogászati ellátás

új!

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

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

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

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

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

10% engedmény ezen hirdetés felmutatójának

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

10% engedmény ezen hirdetés felmutatójának

,,NÖVEKVÕ ESÉLLYEL AZ ÉLETFELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ!” – A MAGYAR
INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET (MIPE) LELKI-EGÉSZSÉGVÉDÕ PROGRAMJAI
UNIÓS TÁMOGATÁSSAL VALÓSULTAK MEG BUDAPESTEN.

2011/09/12

AA  MMaaggyyaarr  IInnddiivviidduuáállppsszziicchhoollóóggiiaaii  EEggyyeessüülleett  sszzaakkeemmbbeerreeii  22001100––1111  ffoollyyaammáánn  aa  TTÁÁMMOOPP  66..11..22//AAKKMMRR//0099//11  „„EEggéésszz--
ssééggrree  nneevveellõõ  ééss  sszzeemmlléélleettffoorrmmáállóó  éélleettmmóóddpprrooggrraammookk””  ppáállyyáázzaatt  kkeerreettéébbeenn  eellnnyyeerrtt  88  443366  000000  FFtt  hhoozzzzáájjáárruulláássssaall
vvaallóóssíítthhaattttáákk  mmeegg  aazz  iinnddiivviidduuáállppsszziicchhoollóóggiiaaii  sszzeemmlléélleettbbeenn  ééss  mmóóddsszzeerreekkkkeell  ffoollyyttaattootttt  lleellkkii--eeggéésszzssééggvvééddeellmmii
pprrooggrraammoott..

Az 1991 óta újjáalakultan mûködõ egyesület célkitûzései és tevékenységi körei lefedik a lelki-egészségvédelem
területeit, így a szakemberek a megelõzésben és gondozásban, tájékoztató-, tanácsadói, mentálhigiénés és gyó-
gyítói tevékenységi formákban dolgoznak.
A projekt a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, valamint a VI. és a XV. Kerületi Nevelési Tanácsadók együttmûködésé-
vel folyt. A sikeres pályázat révén lehetõvé vált, hogy az oktatási-nevelési intézmények résztvevõinek teljes köre
(a gyermekektõl a felnõttekig, illetve a szülõktõl az oktatási/nevelési szakemberekig, szakdolgozókig) választ-
hasson a kidolgozott tréningek, képzések közül, így a 8-féle mentálhigiénés lehetõséggel közel 90-en éltek.
Az individuálpszichológiai mélylélektani szemléletû lelki-egészségvédõ program célja, az életfeladatok megoldá-
sához szükséges, a stresszel való megküzdést biztosító életstílusjegyek kialakítása, fejlesztése. A szemlélet alap-
ján „„aazz  éélleett  hháárroomm  nnaaggyy  ffeellaaddaattaa”” a más emberekkel való társas kapcsolatok, az egzisztencia biztosítása és a sze-
relem, erotika, szexualitás, a nemi partnerkapcsolatok területén adódik.

A kiscsoportos önismeret-, illetve kompetencia-fejlesztõ és közösségépítõ mentálhigiénés gyakorlatok, az el-
méleti és módszertani nevelés-lélektani képzések tehát az életfeladatokban való hatékony, konstruktív és
egészséges mûködést segítették elõ.
A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület lelki-egészségvédõ programjai folyamatosan elérhetõek az ér-
deklõdõk számára. Tájékoztatás a www.mipe.hu címen kapható.

Országos magyarnóta-versenyt
nyert augusztusban Szabadszál-
láson kerületünk egyik nyugdí-
jas színésze, Pallos Emil. A neves
nótaénekes, Dóry József száza-
dik születésnapja tiszteletére
rendezett megmérettetésen negy-
vennégyen vettek részt, közülük
hódította el a legnagyobb elisme-
rést a „nem amatõr” kategóriá-

ban Pallos Emil. Ahogy lapunk-
nak elmondta, tulajdonképpen
véletlenül került az indulók kö-
zé, hiszen eredetileg verset mon-
dani ment Szabadszállásra. A ma
már 72 éves színész az egri Gár-
donyi Géza Színházban és Bé-
késcsabán tanulta ki a szakmát,
mielõtt az Állami Déryné Színház
tagja lett volna. Bár a fõiskolára
már 1957-ben jelentkezett, nem
vették fel, miután mecénása az a
Nagy Attila volt, akit az 1956 utá-
ni megtorlásokban börtönbünte-
tésre ítéltek. A nyugdíjas elõadó-
mûvész azonban egy idõ után el-
hagyta a pályát és võfélynek, ce-
remóniamesternek állt, de emel-
lett munkahelyeinek ünnepsége-
in rendre szavalt verseket. A ver-
seny döntõjében élõ népzene kí-
séretében két nótát kellett elõad-
ni, Pallos Emil a „Gyere velem
akáclombos falumba” és a „Do-
rozsmai szélmalom” címû dalok-
kal nyerte el az elsõ helyet. Az elõ-
adómûvész csak azt sajnálja,
hogy az ilyen események sokkal
kevesebb nyilvánosságot kap-
nak, mint a kereskedelmi csator-

nákon futó versenyek. Itt a negy-
vennégybõl legalább húsz tehet-
séges, jó hangú fiatalt lehetett
hallani, míg az említett tehetség-
kutatókon 15-20 ezerbõl maxi-
mum két-három ilyet lehet felfe-
dezni. Ott nem kell tudni énekel-
ni, itt viszont igen – mondta
konklúzióként a nótaverseny
gyõztese. B. R.

Versmondónak ment, 
nótaversenyt nyert

Aki kerékpárral szeretett volna
Zuglóból a Városligetbe eljutni,
és esetleg az Erzsébet királyné
útja felõl tette mindezt, annak a
ligetbe jutás elõtt még meg kel-
lett küzdenie a vasúti sínek alat-
ti aluljáróban az illegális árusok-
kal is. Hiába volt akadálymentes
a lejáró, a földet ellepõ limlo-
moktól az aluljáróban szinte le-
hetetlen volt kerékpárral közle-
kedni. Az utóbbi idõkben az áru-
sok már a gyalogos közlekedést
is akadályozták, s mivel a pana-
szok az illetékesekhez is eljutot-
tak, határozott intézkedések tör-
téntek az aluljáró rendjének ér-
dekében. A 2010-ben megválasz-
tott új városvezetés egyik fontos
célkitûzése volt a fõváros aluljá-
róinak kulturáltabbá, tisztábbá
tétele, azok funkció szerinti
használatának biztosítása. Egy
évvel ezelõtt ennek érdekében in-
dult el a Kiemelt Aluljárók Álla-
potjavítási Programja elnevezé-
sû kezdeményezés is. Ma már 28
kiemelten kezelt aluljáróban je-
lentõsen javult az ott közlekedõk

közérzete. A program legfonto-
sabb eredménye, hogy az aluljá-
rókban nem tartózkodhatnak
életvitelszerûen a hajléktalanok.
Ennek a helyzetnek a fenntartá-
sa azonban napi ellenõrzést és
utókezelést igényel. A közterü-
let-felügyelet a 24 órás védelem
érdekében két hónappal ezelõtt
együttmûködést kötött a rendõr-
séggel, a polgárõrséggel és a ke-
rületõrséggel. Ennek megfelelõ-
en 8.00–18.00-ig közterület-fel-
ügyelõk, 18.00–8.00-ig pedig
polgárõrök és rendõrök felügye-
lik az Erzsébet királyné úti alul-
járó tisztaságát. Az átjáró az utol-
só olyan helyszín volt a kerület-
ben, melyet az illegális árusok
kisajátítottak. Korábban hason-
ló problémák jellemezték az Örs
vezér tér, a Bosnyák tér és a Pe-
tõfi Csarnok környékét is, de a
határozott közterület-felügyeleti
és rendõri fellépésnek köszön-
hetõen ma már ezeket a helyszí-
neket is rendeltetésszerûen tud-
ják használni a járókelõk.

Riersch Tamás

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!


