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Az idén századik születésnapját
ünneplõ Herman Ottó Általános
Iskolának köszönhetõen au-
gusztus 31-én centenáriumi tan-
évnyitó helyszíne volt a Stefánia
Kulturális Központ. Zuglóban
ugyanis régóta hagyomány, hogy
a központi tanévnyitó ünnepség-
nek az abban az esztendõben ju-
biláló iskola a házigazdája. Mi-
vel a XIV. kerület az országban a
legtöbb oktatási intézménnyel
rendelkezik, minden évben ga-
rantálható egy-egy jubileum.

– A felmérések azt mutatják,
hogy a gyerekek a szüleik után a
tanárokban bíznak meg a legjob-
ban – mondta a 2011–12-es tan-

évnyitó ünnepség díszvendége,
dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatá-
si jogok biztosa. – Ez talán nem
meglepõ, ám az mindenképpen
az, hogy egy másik felmérés alap-
ján a felnõttek is a tûzoltók után a
tanárokban bíznak meg a legjob-
ban. Csak megjegyzésképpen: eb-
ben a rangsorban az orvosok a he-
tedik helyen, a politikusok pedig
az utolsón találhatók. 

Dr. Aáry-Tamás Lajos szerint,
ha az idei tanévben a gyerekek, a
szülõk és a tanárok az eddigiek-
nél is jobban bíznak majd egy-
másban, akkor sokkal jobb
eredményre lesznek képesek. Az
eredményekhez persze az is

szükséges, hogy a fenntartó min-
den lehetõséget megadjon az elõ-
relépéshez. Dr. Ferdinandy Ist-
ván oktatásért felelõs alpolgár-
mester errõl is beszélt az ünnep-
ség résztvevõinek.

– A kormány most fogadta el
az új közoktatási törvény kon-
cepcióját, mely remélhetõleg ha-

marosan a Parlament elé jut, és
jövõ õsszel már hatályba is lép-
het. Mi itt Zuglóban azonban elé-
be mentünk a dolgoknak, mert
úgy éreztük, nincs idõnk még egy
évet várni. Ezért már az elmúlt
tanévben megkezdtük az átala-
kítást. Ez több pilléren alapul:
idén bevezetjük az óvodai szûré-
seket a problémák minél koráb-
ban történõ felderítése érdeké-
ben. Az általános iskoláinkban a
11-5-5-2-es modellt alkalmaz-

zuk, azaz a diákoknak már eb-
ben az évben heti 11 magyar-, öt
matematika-, öt testnevelés és
két énekórája lesz. Az alsó tago-
zaton már tavaly elkezdtük a di-
ákok tudásszintjének felméré-
sét, és legvégül kiemelném az
idén százesztendõs Herman Ot-
tó Általános Iskolával közösen
kidolgozott Zuglói Tehetségvo-
nat program beindítását, mely-
tõl szintén nagyon sokat várunk.

Folytatás a 7. oldalon

Centenáriumi tanévnyitó

Tanévnyitó a Telepes utcában
Szeptember 5-én, hétfõn tartották a Telepes utcai Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola tanévnyitó ünnepségét. Az önkormányzat a
nyár folyamán alaposan felújította az épületet. Az intézményt az
önkormányzat az évek óta kihasználatlanul mûködõ József Attila
és Széchenyi István Általános Iskolák egy közös iskolává alakítá-
sával hozta létre. Azt is elfogadták, hogy az új iskola Széchenyi ne-
vét viszi tovább. A tanévnyitón Kovács Balázs alpolgármester kö-
szöntötte a pedagógusokat, diákokat és szülõket. Az önkormány-
zat Csermendyné Rapatyi Máriát bízta meg az intézmény vezetésé-
vel. A Széchenyiben 21 osztályban összesen 386 diák kezdte meg
a tanévet. R. T.

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

Megújul Zugló
kulturális élete
Az új Önkormányzat megalaku-
lása óta sokat tett a kerület kul-
turális életének a megújításáért.
Dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter is kiemelten fontosnak tartja
a kulturális terület rendbetétel-
ét, a fiatalok általános mûveltsé-
gének növelését, az ifjúság zenei
élményhez juttatását. Zugló jö-
võt megalapozó kulturális kon-
cepciója már alakulóban van,
melynek zenei irányvonalát
Záborszky Kálmán karnagy (ké-
pünkön) dolgozta ki a polgár-
mester felkérésére. Szerinte
nagy szüksége van a kerületnek
egy távlatokat nyitó, hagyomá-
nyokat teremtõ kulturális irány-
vonalra, amely a zuglói embere-
ket, köztük az iskolásokat mû-
vészi élményekhez juttatja.

Cikkünk a 3. oldalon,
hirdetmények a 4. oldalon

Bóbis Ildikó:
Szükség lenne 
régi nagy nevekre
Egy százéves egyesülethez, a
BVSC-hez tartozni nagyon nagy
szó, és arra különösen büszke
vagyok, hogy néhány sikerrel
magam is hozzá tudtam járulni a
gazdag eredménylistához –
mondta lapunknak Bóbis Ildikó
világbajnok vívó – Bóbis Gyula
olimpiai bajnok birkózó leánya
–, aki édesapja javaslatára kez-
dett el vívni. Ildikó az 1968-as
mexikóvárosi olimpián csapat-
ban ezüstérmet szerzett, négy év
múlva, Münchenben csapatban
és egyéniben ugyancsak máso-
dik helyezést ért el. 1973-ban is-
mét csapatvilágbajnok lett, majd
1974-ben, Grenoble-ban pálya-
futása csúcsán egyéni világbaj-
noki címet szerzett.

Interjúnk a 15. oldalon

Gabi hazai 
közönség elõtt is
világbajnok lett
Szegeden világbajnoki aranyér-
met, Belgrádban európai bajno-
ki elsõséget szerzett a zuglói Sza-
bó Gabriella, a Dominó-Honvéd
kajakosa. Gabi az augusztusi
szegedi viadalon a nõi kajak né-
gyes vezérevezõseként állt rajt-
hoz és nagy szerepet vállalt ab-
ban, hogy a magyar egység (Sza-
bó Gabriella, Kozák Danuta, Ko-
vács Katalin és Benedek Dalma)
tanári versenyzéssel nyerte ezt a
számot. Gabi júniusban a belgrá-
di Európa-bajnokságon, elõbb
Csipes Tamarával párban az ezer
méteres távon gyõzött, majd a né-
gyes tagjaként (Kozák Danutával,
Kárász Annával és Benedek Dal-
mával) az 500 méteres távon is
Európa-bajnok lett.

Írásunk a 15. oldalon
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd 
Általános Iskola

XIV.,
Ungvár utca 36.

Minden páros héten, szerda
17.00–19.00 óra között.

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

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Szeptember 12. 
14.00–17.00 óra között.

Bejelentkezés a 872-9288-as
telefonszámon.

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

II. em. 220.

Szeptember 19. 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

Szeptember 14-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

Sylvester János
Gimnázium

Szeptember 15. 17.00–18.00 óra között.
Telefon: 06 (20) 411-1640;

e-mail cím: adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

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

Szeptember 12. 
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.
Szeptember 12. 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

Szeptember 13. 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.: 06-30-212-
1803.
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal
II. em. 219. szeptember 29. 16.00 órától.
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5-7.
szeptember 16. 17.00-19.00 óra között, elõzetes beje-
lentkezés alapján. Tel.: +36-20-944-70-69 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosvalfa park 1-3., szep-
tember 8. 17.00 órától. Tel.: 363-3202.
Dr. Bárándy Gergely Polgármesteri Hivatal II. em.
220., szeptember 15. 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., szep-
tember 8. 18.00–20.00 óra között.

POLGÁRMESTER

Bejelentkezés dr. Papcsák Ferenc polgármester szep-
tember 14-i (6.00–11.00 óra között megtartásra kerü-
lõ) fogadóórájára szeptember 6-án 8.00 órától a 872-
9352-es telefonszámon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester szeptember 12-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester szeptember 12-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester szeptember
14-i fogadóórájára bejelentkezés a 872-9190-es tele-
fonszámon.

ALJEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Sáfrán Erzsébet aljegyzõ polgár-
mesteri hivatali fogadóórájára az aljegyzõi titkárságon,
elõzetes egyeztetés alapján (tel.:467-9164).
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Vizsgálat a nyári gyermektábor ügyében
A képviselõk augusztus 25-i
ülésükön módosították az
Önkormányzati tulajdonú
lakások bérbeadási szabá-
lyait. A testület nyilatkozat-
ban támogatta a Nemzeti
Sportközpont Kormány-
program szerinti rehabilitá-
cióját. Megválasztották az
újjászervezett Kábítószer-
ügyi Egyeztetõ Fórum tiszt-
ségviselõit.

A napirendi pontok tárgyalása
elõtt dr. Ferdinady István alpol-
gármester (Fidesz) arról tájékoz-
tatta a városatyákat, hogy vizs-
gálatot kezdeményezett a BVSC
területén mûködõ, kerületi gye-
rekek számára szervezett nyári
tábor ügyében, ugyanis a szülõk
visszajelzései alapján feltételez-
hetõ, hogy a körülmények és
szolgáltatások színvonala nem
felelt meg a szerzõdésben foglal-
taknak. Az alpolgármester indít-
ványozta, hogy a vizsgálat lezá-
rásáig az Önkormányzat ne fi-
zesse ki a sportklubnak a szol-
gáltatási díjat. 

A képviselõ-testület javasolta a
Fõvárosi Közgyûlésnek, hogy a
Dózsa György út és az Állatkerti
körút közötti Állatkerti utat
Gundel Károly útra nevezzék át,
míg a Kafka Margit utca, Bolgár-
kertész utca, Bánki Donát utca
közötti terület a Vitézek tere ne-
vet viselje. Az utóbbi elnevezésre
vonatkozó indítvány azonban
csak abban az esetben léphet
életbe, ha a Kafka Margit utca
házszámozása nem változik meg.

A testület ingyenesen egy önkor-
mányzati tulajdonú Fiat Bravo
gépkocsit bocsátott a Zuglói
Rendõrkapitányság rendelkezé-
sére. A helyi közbiztonsági felada-
tok ellátását szolgáló jármû egy
korábbi testületi döntés kapcsán
a Zuglói Közbiztonsági Alapítvány
felajánlása nyomán került az Ön-
kormányzat tulajdonába.

A képviselõk döntöttek a Zug-
lói Kábítószerügyi Egyeztetõ Fó-
rum újjászervezésérõl, illetve,
hogy melyik szervezeteket kéri
fel együttmûködésre. A testület
elnökének dr. Ferdinandy István
alpolgármestert (Fidesz), tagjai-
nak Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mestert (Fidesz), Máténé Virág
Krisztina (Fidesz), Gyügyei Atti-
la (Fidesz), Borbély Ádám (Fi-
desz), Markó Elemér István
(Jobbik) és Várnai László (LMP)
képviselõket delegálták.

A grémium módosította a
Zuglói Önkormányzat tulajdo-
nában lévõ lakások bérbeadásá-
ra vonatkozó rendeletét. Esze-
rint a jövõben az igénylõnek a
pályázat benyújtásakor legalább
öt éve folyamatosan zuglói lak-
hellyel kell rendelkezni. Szociá-
lis bérlakás elsõ alkalommal há-
rom évre adható. Ennek letelte
után a bérleti szerzõdés további
három évre, illetve határozatlan
idõre is meghosszabbítható. A
szociális lakást bérlõ és a bérbe-
adó megállapodhat a bérleti vi-
szony megszüntetésérõl. Ilyen
esetben az a személy, aki a la-
kást legalább öt éve bérli és
nincs 90 napon túli lakbérhát-
raléka, lelépési díjat kérhet,
melynek összege legfeljebb
500 000 forint lehet.

A vita során Mélykúti Melinda
(Fidesz), a Humán Közszolgála-

ti Bizottság elnöke azt javasol-
ta, hogy akik lemondanak a bér-
leményrõl, illetve a lakásban élõ
rokonaik 50 évig Zuglóban ne
igényelhessenek szociális bér-
lakást. Dr. Czirner Ákos, a jegy-
zõi kabinet vezetõje jogilag ag-
gályosnak találta a családtagok-
ra vonatkozó tilalmat. Mazsu
Gergely, a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. vezérigazgatója úgy vélte, a
korlátozást a más kerületekben
bérlakást leadókra is ki kell ter-
jeszteni. Dr. Ferdinandy István
azt indítványozta, hogy a meg-
kötés csak azokra vonatkozzon,
akik térítés ellenében monda-
nak le a bérleti jogviszonyukról.
Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter (Fidesz) kérte, hogy az elõ-
írás a gyerekekre ne vonatkoz-
zon, különben elvesztik az önál-
ló lakáshoz jutás lehetõségét.
Kovács Balázs alpolgármester

(Fidesz) azt javasolta, hogy a
korlátozás csak a bérlõre és a
bérlõtársakra vonatkozzon. A
városatyák az utóbbi kezdemé-
nyezés mellett tették le a voksu-
kat. 

A grémium megerõsítette dr.
Papcsák Ferenc polgármester
(Fidesz) Vígh László kormány-
biztos megkeresésére augusztus
elején sürgõsséggel kiadott nyi-
latkozatát, amely értelmében a
Zuglói Önkormányzat támogatja
a Kormányprogramban kiemelt-
ként kezelt Puskás Ferenc Stadi-
ont, Körcsarnokot, Kisstadiont,
Millenáris Velodromot,
Gerevich Aladár Nemzeti Sport-
csarnokot érintõ rekonstrukci-
ós és rehabilitációs munkákat,
illetve egy atlétikai stadion és egy
létesítményeket kiszolgáló par-
kolóház építését.

Papp Dezsõ

A tavaly októberben megalakult
önkormányzat azzal a határozott
szándékkal kezdte meg munká-
ját, hogy megállítja Zugló kultu-
rális hanyatlását. Ez egyébként
dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter választási programjában is
kiemelt helyet foglalt el. 

– Elsõ intézkedéseim között
szerepelt az 58 éve mûködõ Zug-
lói Filharmónia finanszírozásá-
nak a rendbetétele. A korábban
kapott támogatást jelentõsen
megnöveltük, hogy az együttes
elnyerhesse a hivatásos zeneka-
ri státust, emelve ezzel Zugló
kulturális életében betöltött sze-
repét.

Emiatt voltak, akik kritikával
illettek, azonban információim
szerint a zuglóiak többsége he-
lyeselte a döntésemet, mert a ze-
nekart megõrzendõ helyi érték-
nek tekinti – mondta el lapunk-
nak dr. Papcsák Ferenc, majd
hozzátette: már körvonalazódik
egy koncepció, ami az igények és
a lehetõségek figyelembevételé-
vel Zugló kulturális életének
rendbetételét, illetve az ifjúság
kultúrára nevelését szolgálja. 

Rozgonyi Zoltán kultúráért fe-
lelõs alpolgármester szerint az
új önkormányzat már sokat tett
a kerületi kulturális élet megújí-
tásáért. A Városháza lehetõsége-
ihez mérten támogatja a mûvelõ-
dést szolgáló, értéket teremtõ
kezdeményezéseket, ugyanak-
kor számos saját programmal

teszi színesebbé Zugló kulturá-
lis palettáját.

– Az önkormányzat szervezé-
sében az idei nyár egyik kiemel-
kedõ eseménye volt a
Vajdahunyad várában augusz-
tus 10–14. között hagyományte-
remtõ célzattal megrendezett
Zuglói Nyári Színház 2011. el-
nevezésû elõadás-sorozat. Ok-
tóber 1-jén, a kerület születés-
napján a tervek szerint a Város-
ligetben mûködõ intézmények
és múzeumok jelentõs árked-
vezménnyel fogadják a zuglói
polgárokat. A Magyar Mezõgaz-
dasági Múzeumot pedig a helyi
lakosok ingyen látogathatják.
Zugló örömmel venné, ha a Li-
get fennállásának 200. évfordu-
lója alkalmából 2013-at a Vá-
rosliget évévé nyilvánítanák,
amit kulturális eseményekkel és
kiállításokkal lehetne emlékeze-
tesebbé tenni – jelentette ki
Rozgonyi Zoltán.

Záborszky Kálmánt, a Szent
István Király Zenemûvészeti
Szakközépiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
igazgatóját, a Zuglói Filharmó-
nia – Szent István Király Szimfo-
nikus Zenekar és Oratóriumkó-
rus mûvészeti vezetõjét dr.
Papcsák Ferenc polgármester
kérte fel a kerületi kulturális
koncepció zenei irányvonalának
a megfogalmazására.

– Én hiszek abban, hogy a kul-
túra szebbé, jobbá teszi az éle-

tünket, megerõsíti a hagyomá-
nyos értékeket, védi a családot,
közösséget teremt, ezért komoly
megtiszteltetésnek tekintem a
polgármester úr felkérését –
mondta Záborszky Kálmán, aki
a zuglóiak minden korosztályá-
nak élményt nyújtó, az embere-
ket a zenemûvészethez közelebb
vivõ tervet dolgozott ki. A célki-
tûzés nagy hangsúlyt fektet az if-
júság megnyerésére, hiszen nél-
külük nem valósítható meg Zug-
ló kulturális megújulása.

– Október 21-én a Syma Csar-
nokban hagyományteremtõ cél-
zattal mintegy ötezer zuglói felsõ
tagozatos és középiskolás közö-
sen emlékezhet meg az 1956-os
forradalomról és szabadságharc-
ról. A mûsorban kiemelkedõ he-
lyet foglal el Beethoven két mûve,
az Egmont-nyitány, illetve az V.
szimfónia egyik tétele. Ezeket a
mûveket a forradalom reményteli
napjaiban gyakran sugározta a
Magyar Rádió – tájékoztatta terve-
irõl lapunkat Záborszky Kálmán.

Az igazgató által összeállított
kulturális programnak részét
képezi a Zuglói Filharmónia –
Szent István Király Szimfonikus
Zenekar bérletsorozata, melyre
a Mûvészetek Palotájában és a
Bosnyák téri Szent Antal-temp-
lomban kerül sor. Az utóbbi
helyszínen Záborszky Kálmán
vezényletével szólal meg Mozart
Requiemje az 1956-os forrada-
lom hõseinek és áldozatainak az
emlékére.

Papp

Megújul Zugló kulturális élete
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KER.INFO

Tájékoztató 
a kerületben folyó
közterületi munkákról
Ebben a rovatban a kerület lakosságának jobb tájékoztatása ér-
dekében ismertetjük azokat a közterületi munkákat, amelyek-
re a Hivatal, vagy más hatóságok engedélyt adtak, illetõleg
azok elvégzésérõl tájékoztattak bennünket. Felhívjuk Olva-
sóink 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 meg-
határozott rend szerint történ-
nek az idõszakos parkfenntartá-
si munkák. 

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

A jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a kártevõk megjele-
néséhez igazodva végeztetjük a
kerületi közterületeken lévõ pla-
tánfák platánpoloska elleni, to-
vábbá a vadgesztenyefák aknázó
moly elleni permetezését. Az em-
beri szervezetre ártalmatlan sze-
rekkel történõ permetezés az éj-
szakai órákban várható, ezért a
lakosság szíves elnézését kérjük
elõre is az esetleges zavaró hatá-
sokkal kapcsolatban. Az érintett
lakosságot a permetezést végzõ
Fõkert Kft. 2-3 nappal a munkák
megkezdése elõtt szórólapokkal
értesíti a legfontosabb tudniva-
lókról, így a permetezés várható
idejérõl, valamint a használt per-
metszerrõl. 

Közút- és járda-
fenntartás

A kerületi fenntartású utakon
és járdákon szeptember elejéig
az azonnali beavatkozást igénylõ
balesetveszélyes út- és járdahi-
bákat javítjuk. Szeptember elsõ
felében indulnak a teljes utca-
hosszakat érintõ útfenntartási
munkák, valamint folytatódik a
járdák felújítása. Ezek listáját a

KerInfo rovatban szeptembertõl
részletesen közöljük.

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 47–49. számok kö-
zött.

Vízvezeték-bekötések cseréjét
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-rekonstrukciós
munkát végeznek a Füredi park-
ban és az Álmos vezér téren, az
Amerikai úton a Korong utca és
a Thököly út között, valamint a
Gyarmat utcában az Amerikai 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



A zöldfejlesztések
mellett az LMP
Egy sor lehetõséget lát Zugló élhetõbbé
tételében és a környezetvédelmi fejlesz-
tésekben Szabó Rebeka, az LMP parla-
menti képviselõje, aki gyakran kerék-
párral közlekedik a kerületben, ahol
évek óta él. A politikus elsõként említet-
te a légszennyezettség csökkentését és a
zöldterületek bõvítését, amelyeket elsõ-
sorban fõvárosi szinten kell rendezni, de
a kerület is sokat tehet a célok elérése ér-
dekében. A szennyezettséget például
több kerékpárúttal és a forgalomcsilla-
pított körzetek kiterjesztésével lehet
csökkenteni, a zöldterületekre pedig
sokszor elég lenne csak odafigyelni, meg-
óvni azokat akár a helyi lakosok bevoná-
sával is – mondta Szabó Rebeka. Az LMP
egyébként is azt szeretné, hogy az önkor-
mányzat sokkal szélesebb körben vonja
be az embereket a saját lakókörnyeze-
tük megtervezésébe, a döntéshozók hall-
gassák meg az érintetteket – tette hozzá. 

A politikus külön kiemelte a par-
lagfûproblémát, amely bár szintén or-
szágos megoldást követel, a zuglói ön-
kormányzat honlapján semmilyen infor-
máció nem található arról, hogy kinél le-
het bejelenteni, ha valaki a gyomnövény-
nyel szennyezett területet talál. A képvi-
selõ jó ötletnek tartja a Virágzó Zugló
Programot, amelynek célja, hogy a lako-
sok közösen tegyék rendbe, illetve virág-
zóvá a lakóházukhoz tartozó elõkertet,
utcafrontot, de a közösségi kertek létre-
hozását is nagyon támogatná. Szabó Re-
beka felhívta a figyelmet a hipermarke-
tek, bevásárlóközpontok építésére vo-
natkozó moratórium bevezetésével kap-
csolatos javaslatára. A moratórium alatt
végig lehetne gondolni a szabályozást,
ami például a Bosnyák téri Mundó vá-
rosközpont esetében is hasznos lehet –
mondta a képviselõ. – Ha már Bosnyák

tér, akkor ki kell térnünk a piacok hely-
zetére is – folytatta a sort az ellenzéki po-
litikus, hangsúlyozva, hogy mindenkép-
pen meg kell tartani a piacot, elsõsorban
az õstermelõk számára biztosítva az áru-
sítás lehetõségét. A politikus szerint a
kerület egyes terein alkalomszerûen ki-
fejezetten termelõi piacokat is érdemes
lenne tartani. 

Szabó Rebekának vegyes véleménye
van a kerület jelenlegi vezetésérõl, ne-
hezményezi többek között azt, hogy a ke-
rület ugyanolyan átláthatatlan tanács-
adói szerzõdéseket köt, amelyek az elõ-
zõ ciklusban is születtek. Emellett az ön-
kormányzat az országos szinthez hason-
lóan erõsen központosítva mûködik,
szavazógéppé degradálják a képviselõ-
testületet, környezetvédelmi bizottság
például nincs is, de a bizottságok és az
ellenzék véleményét amúgy sem veszik
figyelembe – mondta a képviselõ, aki sze-
rint ez demokratikus színjáték. A képvi-
selõ úgy látja, hogy sok a látszatintézke-
dés, így például különbözõ utcák, terek
átnevezése, amely helyett inkább azt kel-
lene megvizsgálni, hogy adott esetben ho-
gyan lehet felújítani azokat. (BR)
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Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

Sok tennivalója akadt az el-
múlt idõszakban Máténé Vi-
rág Krisztinának, az 5. számú
választókerület Fidesz–KDNP-
s egyéni képviselõjének. A kö-
zelmúltban a Tücsöktanya
Óvodán kellett segítenie,
mert meghibásodott az intéz-
mény mosógépe. 

Pontosan három napja volt
Skrek Dóra a Tücsöktanya Óvo-
da vezetõje, amikor véglegesen
felmondta a szolgálatot az intéz-
mény mosógépe. Másikat nem
volt mibõl vásárolni, ugyanis
márciusban meghibásodott a
kémény, amit most javítanak. Az
intézmény költségvetésében erre
tartalékolták a pénzt, nem mo-
sógép vásárlására. Már éppen in-
dult segítségért kilincselni, ami-

kor Máténé Virág Krisztina kép-
viselõasszony felkereste, hogy
gratuláljon a kinevezéséhez. 

– Miután tájékoztattam a kép-
viselõasszonyt a problémáról,
azonnal felajánlotta a segítségét.
Képviselõi keretébõl akciós áron
vásárolt az óvodának egy strapa-
bíró mosógépet – mesélte el la-
punknak Skrek Dóra a mosógép
hivatalos átadását követõen. Az
óvodavezetõ kiemelte: külön
öröm számára, hogy az általa ve-
zetett intézmény egy ilyen segítõ-
kész képviselõ körzetében van. 

– Igyekszem jó kapcsolatot
ápolni a lakossággal és az intéz-
ményekkel egyaránt. Mindig min-
den fórumon elmondom, hogy
akinek gondja, problémája van,
az keressen meg, én azért lettem
képviselõ, hogy segítsek – mond-
ta Máténé Virág Krisztina, aki a
dr. Papcsák Ferenc polgármester
által számára biztosított ötmillió

forintos keretbõl vásárolta meg a
mosógépet. A képviselõasszony
további segítséget kíván nyújtani
az óvodának, jelenleg Zugló al-
jegyzõjének a hozzájárulását vár-
ja, hogy egyéni képviselõi kerete
terhére a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt.-vel rendbehozathassa a gyer-
mekintézmény kerítésének utca-
fronti szakaszát.

A mosógép átadását követõen
Máténé Virág Krisztinával felke-
restük a Szatmár utca és a
Rákospatak utca keresztezõdé-
sében található elhagyatott terü-
letet, aminek a problémájára a
környéken élõk hívták fel a kép-
viselõasszony figyelmét. 

– Amikor megláttam a terüle-
tet, nem akartam hinni a sze-
memnek. Az elhagyatott sarok-
ház befejezetlen alagútszerû ga-
rázslejárója hulladékkal teli,
kosztól csorgó hajléktalantanya
volt. Az elõtte lévõ közterületet
embermagasságú gaz és szemét
borította – emlékezett vissza a lá-
tottakra a képviselõasszony.
Máténé Virág Krisztina elõbb a
Myrai Szent Miklós Keresztény-
egyház közremûködésével em-
berhez méltó körülmények közé
helyezte a hajléktalant, majd a
környék lakóinak segítségkérõ
levelét eljuttatta Pusztai Péter-
nek, a Zuglói Társasházkezelõ
és Közterület-fenntartó Kft. ve-
zetõjének, aki – bár nem tartozik
cége feladatai közé – azonnal ki-
takaríttatta és a gaztól megtisz-
títtatta a közterületet. 

– A jelenlegi állapot megterem-
tése féléves munkám eredménye
– jegyezte meg Máténé Virág
Krisztina. A képviselõasszony
most azt szeretné elérni, hogy az
ismeretlenek által szemétgyûjtõ-
nek használt, messzirõl bûzlõ,
patkányokkal teli, közegészség-
ügyi szempontból veszélyes épü-
letrészt hatóságilag tisztítsák ki
és bontsák le, a terület baleset-
veszélyes, poshadó vízzel teli épí-
tõgödrét pedig kerítsék be.

Miközben a területet szemlél-
tük, egy éltesebb korú hölgy szó-
lította meg a képviselõasszonyt,
akit a Zuglói Lapokban látott
fényképe alapján ismert fel. A ne-
ve elhallgatását kérõ asszony kö-
szönetét fejezte ki Máténé Virág
Krisztinának, hogy lépéseket tett
a környék rendbetételéért. Mint
elmondta: korábban nem mert a
telek elõtt elmenni az ott uralko-

dó viszonyok miatt, egyben a
képviselõasszony közbenjárását
kérte, hogy a 62-es villamos
szombaton délután kettõig köz-
lekedjen, ugyanis jelenleg hétvé-
gén a piacról csak átszállással le-
het hazajutni.

Máténé Virág Krisztina az el-
következendõ idõszakban a Rá-
kos-patak mentén kíván rendet
tenni. Szeretne véget vetni an-
nak, hogy egyesek szemétlerakó-
nak, alvóhelynek használják a
területet. Emellett rendezni kí-
vánja a Rákospatak utcai ingat-
lantulajdonosok által lekerített,
általuk rendben tartott közterü-
let jogi helyzetét is. Mint kihang-
súlyozta, nem az eredeti állapo-
tot kívánja visszaállítani, hanem
a késõbbi problémák elkerülése
érdekében jogszerûvé szeretné
tenni a területfoglalást.

Papp Dezsõ

Máténé Virág Krisztina: azért lettem képviselõ, hogy segítsek

Az ellenzék hangja
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A harmadik Csillag születik te-
levíziós tehetségkutató mû-
sor egyik legnagyobb felfede-
zettje az Appril Projekt nevû
tánccsoport volt. A 11 tagú
csapat alapítója és frontem-
bere, Kazarján Deniel történe-
tesen Zuglóban lakik.

– Csapatunk a Csillag születik
elõtt alakult, és a célunk az volt,
hogy minél több embernek és
minél több alkalommal bemu-
tathassuk a tánctudásunkat.
Nagy örömünkre elõbb beválo-
gattak a 7000 jelentkezõ közül a
24, tévében is bemutatkozó pro-
dukció közé, majd a nyolcas
döntõbe is bekerültünk, ahol öt
héten át volt lehetõségünk szere-
pelni. Végül a negyedik helyen fe-
jeztük be a versenyt, ám a tánc-
csoportok közül mi jutottunk a
legtovább.

Ez alapján elmondható, hogy
jelenleg az Appril Projekt Ma-
gyarország legnépszerûbb tánc-
együttese. A társulat elõadásai-
ban a kortárs táncokat ötvözi az
úgynevezett utcai táncokkal. A
tánctudásuk azonban kevés len-
ne a sikerhez, ehhez mindenkép-
pen párosulnia kell egy különle-
ges és nagyon kreatív elõadás-
módnak is.

– A csoport alapítója Szabó Ta-
más, aki elsõsorban a T-Style
Tánciskola tagjai közül válogat-
ta ki azt a 11 táncost (nyolc fiút
és három lányt), akik aztán a

Csillag születikben is a döntõig
meneteltek. A tehetségkutató
mûsor rendkívül jót tett az is-
mertségünknek, különösen vi-
déken követték figyelemmel so-
kan ezt a mûsort, így a legtöbb
meghívásunk onnan érkezik.
Szerencsére, a mûsor befejezé-
sét követõen is sikerült együtt
tartanunk a csapatot, így eleget
tudunk tenni a felkéréseknek is.

Kazarján Deniel 23 esztendõs,
jelenleg a Nemzetközi Üzleti Fõ-
iskola végzõs hallgatója. Az
utóbbi idõben a tánc miatt kevés
ideje van tanulásra. A Csillag
születik idején például a csapat-
tal az edzõteremben laktak, ahol
naponta 5-7 órát kellett gyako-
rolniuk. Deniel számára azért
nem ismeretlen ez a feszített
tempó. A Csanádi Árpád Általá-
nos Iskola egykori diákja elõ-
ször a KSI-ben szertornázott,
majd sportágat váltva öttusázni
kezdett. Tíz év alatt egészen a
korosztályos válogatottságig
küzdötte fel magát, egy alkalom-
mal még egy négytusa Európa-
bajnokságon is részt vett Cseh-
országban. Imádott futni, úszni,
lovagolni és vívni, egyedül a lö-
vészettel nem tudott megbarát-
kozni. Végül emiatt hagyta abba
az öttusát.

– A nagybátyám, Seres András
a Fórumház Egyesület egyik ve-
zetõje, õ vitt le engem Havasi Pé-
ter tánctanárhoz. Itt kezdtem el
táncolni, majd egyre elõrébb lép-
ve sikerült az ország legismer-
tebb táncegyesületébe is beke-
rülnöm.

Kazarján Deniel hamarosan
nem csak gyakorolja, hanem ta-
nítja is a táncokat. Az Appril Pro-
jekt ugyanis iskolát teremtett,

hisz a Csillag születik óta egyre
többen próbálják meg utánozni
õket. Ezért határozta el az együt-
tes, hogy oktatni fogják a táncot.
A tánciskolákat több helyen kép-
zelik el, így nincs kizárva, hogy
Zuglóban is megjelennek majd.

– Sokszor kérdezik tõlem,
hogy mikor láthatnak bennün-
ket a kerületben. Nos, aki a nyár
eleji Kapcsolat koncerten ott volt
a közel 200 000 nézõ között az
56-sok terén, az nem csak
Keshaval, hanem velünk is talál-

kozhatott. De ezenkívül is terve-
zünk még zuglói fellépést, mely-
re leghamarabb a következõ zug-

lói táncfesztiválon, a Petõfi Csar-
nokban kerülhet majd sor.

Riersch Tamás

Tánccal az országos hírnévig
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Folytatás az 1. oldalról
Az idei tanévnyitó ünnepség

házigazdája a centenáriumát ün-
neplõ Herman Ottó Általános Is-
kola volt, mely intézmény nevében
Tószegi Attila igazgató köszöntöt-
te az ünnepség résztvevõit.

– Az iskolánk megalakulása
két akarat eredménye volt. Egy-
részt civil oldalról volt igény egy
fiúiskola létrehozására (a szom-
szédban ugyanis egy leányiskola
mûködött), másrészt az akkori
vezetés egy iskolaépítési progra-
mot indított be. Ez utóbbinak
köszönhetõ, hogy mostanában
több iskola is a centenáriumát
ünnepli a kerületben. Iskolánk-
ban az 1980-as évek végén indult
útjára az emelt szintû matemati-
kaoktatás, melynek egyenes foly-
tatása a tavaly elindított tehet-
ségprogramunk.

A kerületi tanévnyitók hagyo-
mányai közé tartozik, hogy a
fenntartó elismerésekkel jutal-
mazza az arra érdemes igazgató-
kat, óvodavezetõket, pedagógu-
sokat és diákokat. Idén rendha-
gyó módon az ünnepelt iskola

kezdte a díjátadást. Tószegi Attila
a centenáriumra alapított
Herman-gyûrût elsõként elõdjé-
nek, dr. Gyöngyösi Zoltánnénak
adta át. Ezt követõen dr.
Ferdinandy István (képünkön) és
Kovács Balázs alpolgármesterek
Az „Év Diákja” elismerést adomá-
nyozták Szlamka Zsófiának, a
Szent István Gimnázium 12. év-
folyamos diákjának, Pálinkás Ló-
rántnak, a Zuglói Hajós Alfréd
Magyar– Német Két Tanítási Nyel-
vû Általános Iskola 8. osztályos
diákjának, Kocsis Krisztinának,
a Hunyadi János Általános Iskola
8. osztályos diákjának, Szépkúti
Bencének, a Városligeti Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvû Általá-
nos Iskola 8. osztályos diákjá-
nak, Báskay Jánosnak, a
Herman Ottó Általános Iskola 8.
osztályos diákjának, Dezsõ
Daniella Krisztinának, a Teleki
Blanka Gimnázium 12. évfolya-
mos diákjának, Pelyva Viktóriá-
nak, a Széchenyi István Általános
Iskola 7. évfolyamos diákjának.

A 2010–11-es tanévben az Év
Pedagógusa Díj elismerésben

Medveczky Mária (Herman Ottó
Általános Iskola), dr. Mostafáné
Gombár Erzsébet (dr. Mezõ Fe-
renc Általános Iskola) és Kõházi
Mária mûvésztanár (Munkácsy
Mihály Általános Iskola) része-
sült.

Nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmet kapott Adamik Zsuzsan-
na, az Arany János Általános Is-
kola leköszönõ igazgatója és
Váczi Miklósné, a Rózsavár Óvo-
da nyugállományba vonuló veze-
tõje.

A nyugállományba vonuló in-
tézményvezetõk közül Tremmel-
né Druga Irma, Városligeti
Magyar–Angol Két Tanítási Nyel-
vû Általános Iskola és Adamik
Zsuzsanna, Arany János Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola volt igazgatója címzetes
igazgatói, míg Oláh Mihályné, a
Tücsöktanya Óvoda, Váczi
Miklósné, a Rózsavár Óvoda és
Turi Istvánné, a Meseház Óvoda
leköszönõ vezetõje címzetes óvo-
davezetõ címet vehetett át.

Riersch Tamás

Augusztus 20. alkalmából a
sport, a kultúra, a mûvészet és
az oktatás jeles képviselõi a
Szépmûvészeti Múzeum barokk
termében dr. Réthelyi Miklóstól,
a Nemzeti Erõforrás Minisztéri-
um miniszterétõl és dr.
Hoffmann Rózsa oktatásért fele-
lõs államtitkártól a Magyar Köz-
társasági Ezüst Érdemkeresztet
vehették át. A kitüntetés a magas
szintû szakmai munkának az el-
ismerését jelenti. Zuglóból két
gimnáziumi tanár is átvehette a
díjat.

Pusztai Mária magyar–francia
szakos tanár 1986 óta tanít az
Ajtósi Dürer sori iskolában. Ko-
rábban egy IX. kerületi francia
tagozatos általános iskolában
dolgozott, az elmúlt 25 évben
azonban csak az istvános diáko-
kat oktatta a magyar és a francia
nyelvre. Magyartanárként egyik
legfontosabb feladata a gimnázi-
um diákjainak az OKTV-re való
felkészítése. Ezt a munkát min-
den esztendõben már a nyári
szünetben – hagyományosan au-
gusztus 21-én – kezdi meg, majd
a tanév során a kollégáival közö-
sen szombatonként készíti fel a
diákokat az országos tanulmá-
nyi versenyre. Neki is nagy sze-
repe van abban, hogy az amúgy a
reáloktatásáról ismert gimnázi-
umban a diákok évrõl évre kima-
gaslóan szerepelnek ezeken a
humán versenyeken is. A Szent
István Gimnáziumból a tavalyi
magyar OKTV-n hat diák is dön-
tõbe jutott, közülük öten a me-

zõny elsõ felében (a legjobb 15
között) végeztek. Pusztai Mária
korábban az Év tanára volt, illet-
ve számos OKTV-elismerésben
is részesült.

– Az idei elismerés rendkívül
megtisztelõ volt a számomra –
mondta a kitüntetett zuglói pe-
dagógus –, mert azt bizonyítja,
hogy az iskola vezetése odafigyel
a munkánkra, s fontosnak tartja
a pedagógusok teljesítményének
elismerését. Természetesen ezt
a munkát egyedül nem végezhet-
tem volna el, nagyon sokat kö-
szönhetek a kollégáimnak, az is-
kola munkaközösségének, mely
közösen dolgozik azért, hogy a
diákjaink minél jobban szere-
pelhessenek a tanulmányi verse-
nyeken.

A másik díjazott dr. Jelitai Ár-
pád matematikatanár volt. A tõs-
gyökeres zuglói pedagógus egy-
koron az Õrnagy utcai iskolában
kezdte meg a tanulmányait,
majd az I. István Gimnáziumban
érettségizett. 1964-ben vissza-
tért az alma materbe, ahol egé-
szen 1970-ig oktatta a diákokat.
Ezt követõen 32 éven át a Gödöl-
lõi Agrár Egyetem tanára volt.
Két évig párhuzamosan oktatta a
zuglói gimnazistákat és a gödöl-
lõi hallgatókat, de végül válasz-
tania kellett a két intézmény kö-
zött. Dr. Jelitai Árpád azonban
sosem tudott elszakadni a kerü-
lettõl, és 2002-es nyugdíjazását
követõen óraadó tanárként visz-
szatért a Szent István Gimná-
ziumba.  R. T.

A Csanádi Árpád Általános Isko-
la, Középiskola és Pedagógiai In-
tézet 2011. augusztus 1-jétõl a
zuglói önkormányzat fennható-
sága alá került. Ezzel a patinás
sportiskola nem csak földrajzi-
lag, hanem immár a valóságban
is a zuglói oktatás egyik színfolt-
ja lett. A fenntartóváltásra azért
kerülhetett sor, mert az iskola
eddigi mûködtetõje, a Wesselé-
nyi Miklós Közalapítvány ezen az
õszön megszûnik. Az alapítvány
megszûnésérõl már korábban
tudni lehetett, de az Õrnagy ut-
cai intézmény új fenntartójáról
sokáig ellentétes hírek kering-
tek. Dr. Papcsák Ferenc zuglói
polgármester, miután értesült a
Csanádi gondjáról, azonnal segí-
tõkezet nyújtott az iskolának.Az
önkormányzat a jelenleg 8+4
osztályos rendszerben mûködõ
iskolát a 39 pedagógusával, 13
technikai dolgozójával és a közel
450 diákjával együtt átvette.

– A kezdetektõl (1904-tõl) fog-
va a XIV. kerületben mûködött
az elsõ, és mind máig legjelentõ-
sebb olimpiai iskola, a Csanádi
Árpád Általános Iskola, Sportis-
kola, Középiskola és Pedagógia
Intézet – mondta dr. Ferdinandy
István oktatásért felelõs alpol-
gármester. – A közalapítvány
megszûnésével a nagy múltú in-
tézmény válaszút elé érkezett:
vagy megszûnik, vagy új fenntar-
tót talál magának. Mivel az isko-
laépület az önkormányzat tulaj-
donát képezi, adta magát, hogy
mi vegyük át a mûködtetését.
Persze, a közel 450 diák és 39
pedagógus átvételét az önkor-
mányzat önerõbõl nem engedhe-
ti meg magának, ezért csak azt
követõen mondtunk igent a do-
logra, miután ígéretet kaptunk a
minisztériumi támogatásra.

A Csanádi 1988-ban lett a Köz-
ponti Sportiskola bázisiskolája.
Azóta az intézmény pedagógiai
programjában az élsportolók
oktatása szerepel.

– A diákjaink számára elsõdle-
ges a sporttevékenység, nekik
mindennap edzésük van, így

csak kevés szabadidõvel rendel-
keznek – mondta Rabi Ferencné,
az iskola megbízott igazgatónõ-
je. – Annak érdekében, hogy a di-
ákjaink a sportban is magas
szinten teljesíthessenek, hetente
háromszor késõbb kezdõdik a
tanítás. A kollégáimmal igyek-
szünk úgy tanítani a gyerekeket,
hogy az ne menjen az edzések, a
felkészülések és a versenyek ro-
vására, ugyanakkor a tanulás-
ban se maradjanak le. Ez utóbbi
érdekében egyéni felzárkózta-
tással igyekszünk a hiányzó di-
ákjaink számára pótolni a kima-
radt tananyagokat.Az iskola ala-
pítóigazgatója Schlegel Oszkár
volt. A kiváló pedagógus, edzõ,
sportember javasolta, hogy az is-
kola az 1983-ban elhunyt NOB-
tag, Csanádi Árpád nevét vegye
fel. A névadó ünnepségre 1989.
május 25-én került sor. Az intéz-
mény az elmúlt húsz esztendõ-
ben rendkívül sokat tett az olim-
piai eszme ápolásáért. Számos
olimpiai bajnok vállalt már tisz-
teletbeli osztályfõnökséget az in-
tézményben, míg a tantermeket
az egykori magyar sportlegen-
dákról nevezték el. A bajnokok
rendszeres vendégei a zuglói is-
kolának, részt vesznek a koszo-
rúzásokon, a díjátadásokon, de
eljönnek azért is, hogy „csak” be-
szélgessenek a gyerekekkel. A
Magyar Olimpiai Bizottság
1998-ban olimpiai érdemrend-
del jutalmazta az iskola erõfeszí-
téseit.Az iskola partnerei között
elsõként a KSI SE-t emelném ki,
mely intézménynek mind a mai
napig bázisiskolái vagyunk –
mondta a megbízott vezetõ. –
Erõs a kapcsolatunk a MOB-bal,
a Magyar Olimpiai Akadémiával,
számos sportegyesülettel, az
Olimpiai Bajnokok Klubjával, az

olimpiai iskolákkal és a Nemzeti
Sport Intézettel is.Az Õrnagy ut-
cai iskola pedagógiai programja
a fenntartóváltást követõen is
változatlan marad. Továbbra is
a sport lesz az elsõdleges szem-
pont, ugyanakkor az iskola szer-
kezete hamarosan átalakul. A je-
lenlegi 12 évfolyamos képzés he-
lyét ugyanis egy nyolc évfolyamos
szerkezet veszi majd át.

Idén már nem vettünk fel elsõ-
söket, és felmenõ rendszerben
megszûntetjük az alsó tagozatos
képzést. Helyette a gimnáziumi
oktatásra helyezzük a hangsúlyt,
és négy év múlva már csak nyolc
évfolyamos gimnáziumként fo-
gunk mûködni.

riersch

A Csanádi Árpád Általános Is-
kola, Sportiskola, Középiskola
és Pedagógiai Intézet évente
több sportfórumot is rendez,
melyre olyan neves személyek
látogattak már el, mint dr. Tö-
rök Ferenc, Buzánszky Jenõ,
Grosics Gyula vagy éppen Sze-
pesi György. Ezenkívül az intéz-
ményben mûködik a Csanádi
Árpád Olimpiai Baráti Kör is,
mely civil szervezet szintén ha-
vonta rendez sportfórumokat.
A hagyományosan a tanév végén
rendezett Csanádi-napon több
rangos szakmai díjat is átadnak
az arra érdemes diákoknak.

A Csanádi visszatért ZuglóbaKitüntetett pedagógusok

A Csanádi Árpád Általános Is-
kola, Sportiskola, Középiskola
és Pedagógiai Intézetbõl, illetve
jogelõdjébõl, az Õrnagy utcai
általános iskolából összesen
22 olimpikon került ki. Közü-
lük többen olimpiai arany-
éremmel tértek vissza az ötka-
rikás játékokról. Legutóbb
2008-ban, Pekingben öt egyko-
ri csanádis diák volt a tagja a
magyar csapatnak. Közülük
Kozák Danuta és Szabó Gabri-
ella olimpiai ezüstérmet sze-
reztek. A tavalyi ifjúsági olimpi-
án pedig Tóth Krisztián, az is-
kola jelenlegi diákja cselgáncs-
ban bronzérmet szerzett.

Centenáriumi tanévnyitó
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Múlt számunkban arról írtunk,
miként fedezte föl Jedlik Ányos
a szikvíz gyártásának titkát.
Mostani cikkünkben eláruljuk,
hol készült a világ elsõ fröcs-
cse.„Kellemes lehet a pezsgõ víz
azon személyekre nézve, kik
borral nem élvén, szomjúságuk
oltásakor a csípõsséget éldelni
kívánnák. Talán azon betegsé-
gekben sem lenne czéliránytalan
ez az ital, amelyekben a szénsav
által történendõ izgatás a belsõ
részekre jótékonyan hathat” – ír-
ta nem sokkal találmánya meg-
születése után Jedlik Ányos. A
neves hazánkfia 1842-ben Fáy
András meghívására Vörösmar-
ty Mihállyal egyetemben Fáy Fót
mellett álló hatalmas birtokára
utazott, hogy ott részt vegyen a
szüreten. Jedlik a jeles alkalom-
ra természetesen magával vitte a
világ legelsõ szódásüvegét, és a
házigazda és a vendégek nem kis
elképedésére elkészítette a föld-
kerekség elsõ fröccsét. Igaz, Jed-
lik németesen spriccernek ne-
vezte csinálmányát, ám ez Vö-
rösmartynak kevéssé nyerte el a
tetszését és helyette rögvest meg-
alkotta a mára közismert szót. A
rossz nyelvek szerint a túlzott
„fröccsözés” és a pezsgõhatást
kiváltó szódavíz újdonsága is
serkentõleg hatott ahhoz, hogy
Vörösmarty versbe szedje a Fóti

dalt.A mulatozásnak híre ment
az országban, s egyre többen ér-
deklõdtek a találmány iránt. A
szikvíz diadalútját segítette,
hogy pesti és budai rézmûvesek,
lakatosok hamarosan átálltak a
gépgyártásra, és ennek köszön-
hetõen már a múlt században vi-
rágzásnak indult szikvízgyártás,
mint kisipari mesterség. E hõs-
korból a Magyar Mûszaki Múze-
umban három, ma is mûködõ
masinát õriznek. A két világhá-
ború között jelentõsen bõvült a
termékválaszték. Ezt alapvetõen
az tette lehetõvé, hogy az ipar
egyre strapabíróbb üvegeket tu-
dott kibocsátani. A húszas-negy-
venes évekbõl származó díszes
üvegeknek ma külön gyûjtõköre
alakult ki, s egy-egy szebb példá-

nyért akár súlyos ezreket is haj-
landóak fizetni a hobbisták. Már
az 1930-as években új termék-
ként jelent meg az üdítõgyártás,
fõleg golyózáras üvegek haszná-
latával, kézi töltéssel. Így kedvelt
ital lett a kisiparosok által elõál-
lított és forgalmazott úgynevezett
„krachedli.”Érdekességként
megemlíthetõ, a mára szinte el-
tûnt szikvízgyártó iparosok a
negyvenes években erõs, önálló
ipartestületben védték jogaikat –
sõt, a IX. kerületi Ferenc téren
önálló, saját tulajdonú székház-
zal is bírtak.

A háború után, 1951–52 for-
dulóján az összes szódást álla-
mosították, ám a lakosság zúgo-
lódása miatt 1954-ben mégis en-
gedélyezték a szikvízgyártást és
annak kiszállítását. Egy-egy vál-
lalkozónak legfeljebb havi negy-
ven kilogramm szén-dioxidot
utaltak ki, továbbá elõzetes 46
százalékos forgalmi adó befize-
tésére kötelezték õket. A volu-
menkorlát 1957-ben szûnt meg,
míg a központilag szabott, 1,10
forint/liter ár 1977-ig maradt ér-
vényben. A zuglói szódásokra a
legnagyobb csapást az államosí-
tás mérte: egy feljegyzés szerint a
kerületben lévõ csaknem száz
kisiparos közül 1954-ben alig
két tucat váltotta ki az engedé-
lyét. Lázin Miklós András

Egy letûnt zuglói ipar 
– a szikvízgyártás 2. E terület Zuglónak a legnagyobb

kiterjedésû, külsõ városrésze, a
Rákos-patak mentén terül el.
Felváltva találhatók itt sûrûn la-
kott tömbházas telepek és csalá-
di házas területek. Határait a
Madridi, a Szent László, a MÁV
körvasút Vezseny–Vazul utcák,
a Körvasút sor, a Szolnoki, Ke-
repesi út, a Rákos-patak és a Fü-
redi, Nagy Lajos király, Teleki
Blanka, Szegedi, Tatai, Kámfor,
valamint a Szent László utcák je-
lentik. A XVIII. századtól folya-
matosan fölbukkanó leletek ta-
núsága szerint a bronzkorban a
Rákos-patak mindkét oldala la-
kott volt. Árpád-házi királyaink
mocsaras, zsombékos terület-
ként emlegetik. A természet adta
gazdagságot már a középkor em-
bere dézsmálni kezdte, így a tö-
rök hódoltság idejére ez a kör-
nyék is elvesztette korábbi halá-
szati és mezõgazdasági jelentõ-
ségét. Fontos megjegyezni, a vá-
rosrész határát képezõ Rákos-
patak egykor a mai Rákosren-
dezõ pályaudvar területéig be-
nyúló Duna-ágba ömlött. E tor-
kolat közelében volt a kerület
egyik elsõ települése is.A ma már
betonozott mederbe terelt vízfo-
lyás anno számos malmot mû-
ködtetett, így a Schmidt- és a
Paskál-féle örlõmûvet. Utóbbit
az 1747. évi pesti tanácsülés
jegyzõkönyvében már említik.
Egy, a terület történetével foglal-
kozó írás szerint a malmok még

a XIX. század végén is dolgoztak,
s a korabeli cikkek szerint azok
nemcsak iparterületként, ha-
nem kedvelt kirándulóhelyként
is szóba jöttek.A városrész egy-
kori nevezetességei között említ-
hetõ az egykor a volt Éva mozi
helyén álló Fehér Gólya vendég-
fogadó, amely egyben omnibusz-
végállomásként is mûködött, to-
vábbá az úgynevezett Csávolsz-
ky-nyaraló, amely a mai Csömö-
ri út mentén a Lõcsei út táján te-
rült el. A kerület Rákosi-rétek-
dûlõ nevû városrészének többi
területén csupán szántóföldeket
jelölnek a századfordulós térké-
pek. A táj képe igazán a XX. szá-
zad elején változott meg: ekkor-
tájt kezdték családi házakkal,
villákkal beépíteni, de igazán a
második világháború után vált
sûrûn lakott városrésszé Alsórá-
kos. lma

Zugló nem feledkezik meg erdélyi testvérvárosáról
Április elején megdöbbentõ hí-
rek érkeztek Zugló erdélyi test-
vérvárosáról, a Brassó megyei Al-
sórákosról. A falu eltérõ etniku-
mú közösségei ugyanis konflik-
tusba keveredtek egymással. Áp-
rilis 8-án este születésnapot ün-
nepeltek a falu polgármester-
ének, Gáspár Tamásnak a házá-
ban. Estefelé megszólalt az egyik
vendég autójának a riasztója.
Hárman mentek ki lekapcsolni,
ám az utcán egy csapatba ütköz-
tek, akikkel szóváltásba keve-
redtek, és az utcán várakozók
bántalmazni kezdték a házból ki-
lépõket. Az egyiküket, a polgár-
mester fiát, Gáspár Hunort úgy a
földre lökték, hogy a fiatalember
komoly fejsérüléseket szenve-
dett. Õt késõbb a mentõk a bras-
sói kórházba vitték. A támadás
hírére a falu lakossága kaszát,
fejszét és vasvillát ragadva vonult
ki a hegyoldalban levõ telepre,
hogy bosszút álljon a sérülteken.
A komolyabb összecsapást végül
a román csendõrség kiérkezése
akadályozta meg, akik a két fél
közé állva megakadályozták a to-
vábbi konfliktust, és a lakossá-
got szép lassan visszaszorították
a faluba. Az eset nem volt elõz-
mény nélküli. A falu határában
élõ, és egyre népesebb kolónia
ugyanis munka híján az államtól
kapott segélybõl és a falu lakos-
ságának kifosztásából tartja fenn
magát. Az utóbbi idõben mindent
vittek: terményt, állatokat, sõt,
még az egyéb értékeket is. Ma
már odáig fajult a helyzet, hogy
az alsórákosi emberek inkább
parlagon hagyják a földeket,
mert a terményeiket képtelenek
megvédeni. Emiatt persze foko-
zatosan nõttek az etnikai feszült-
ségek, melyek végül a fenti konf-
liktushoz vezettek.Alsórákos az

1990 évek végén vette fel a kap-
csolatot Zuglóval. Az egymásra
találás egy véletlennek volt kö-
szönhetõ: Gáspár Tamás egy Gö-
döllõn megrendezett kárpát-me-
dencei polgármesteri konferen-
cián vett részt, és a szabadidejé-
ben a Nagy Lajos király úton sé-
tálgatva fedezte fel, hogy Zugló
egyik részét ugyanúgy hívják,
ahogy az õ települését. Az erdélyi
polgármester bement a polgár-
mesteri hivatalba, ahol az akkori
vezetõknek is bemutatkozott. A
baráti beszélgetésbõl elõbb egy
baráti kapcsolat, majd pedig hi-
vatalosan is testvérvárosi együtt-
mûködés lett.

– Az elsõ rákosi gyerekcsoport
1999 nyarán látogatott Zuglóba
– mesélte Csaniga Andrea, a
Cserepesház igazgatója, aki a
kezdetektõl fogva részt vett a
programban. – A hivatalos
együttmûködési kapcsolatot
2000. január 15-én írta alá a két
település polgármestere. A zug-
lói gyerekek 2001-ben jártak elõ-
ször a Brassó megyei kis falu-
ban. Az elmúlt tíz évben minden
nyáron zuglói gyerekeket (általá-
ban a Talpalatnyi föld címû ve-

télkedõ gyõzteseit) utaztattuk
Erdélybe, és visszafelé
alsórákosi gyerekeket is ma-
gunkkal hoztunk, akik vagy Bé-
kásmegyeren vagy Soltvadker-
ten nyaraltak. A zuglói gyerekek
programjából az elmúlt tíz évben
mindössze egyszer, 2005-ben
maradt ki az alsórákosi utazás.
Abban az évben ugyanis Erdély-
ben madárinfluenza pusztított.

A két település kapcsolata fel-
sõbb szinten is erõs maradt.
Zugló rendszeresen képviseltet-
te magát a rákosiak legnagyobb
ünnepén, a Szabadságnapon,
míg az erdélyi testvérváros kül-
döttsége a Zuglói Napok ese-
ménysorozatát tisztelte meg
többször is a jelenlétével. Ez
olyan kapcsolat volt, melyet
egyetlen politikai váltás sem tu-
dott megingatni. A politikai cik-
lusok változásai persze inkább
Zuglót jellemezték, Alsórákos
történetében ugyanis a román
rendszerváltást követõ két évti-
zedben egyetlen olyan ciklus
volt, amikor nem Gáspár Tamás
volt a polgármester.

– Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester kérésére április 20-án

utaztam Alsórákosra – mesélte
Csaniga Andrea. – Már a falu felé
menet tapasztaltam a fokozott
rendõri jelenlétet. Alsórákosba
ma nem lehet egyszerûen bejut-
ni. Egyrészt azért, mert mind-
össze egy bekötõ út visz be a fa-
luba, másrészt, mert a falu szé-
lén a csendõrök egy õrbódét állí-
tottak fel, és minden érkezõt, il-
letve a falut elhagyót igazoltat-
nak. Nekem szerencsém volt,
mert Gáspár Tamás már a
csendõrbódénál fogadott engem,
így viszonylag simán bejutottam
a faluba, de kifelé tõlem is elkér-
ték az okmányokat.

Csaniga Andrea mindössze
egy teljes napot tudott eltölteni a
faluban. Ezalatt megpróbált mi-
nél többet megtudni és egy na-
gyon fontos dolgot elintézni.

– A zuglói önkormányzat a test-
vérvárosi kapcsolatok erõsítése
céljából jelentõs uniós támoga-
táshoz jutott. Az errõl szóló do-
kumentumot is magammal vit-
tem, melyet Gáspár Tamás pol-
gármesternek, az alpolgármes-
ter asszonynak, az oktatási bi-
zottság elnökének, a falugond-
noknak, és a helyi tanács tagjai-

nak is megmutattam. A megbe-
szélésünkön szó volt arról is,
hogy az október eleji Zuglói Na-
pokon Alsórákos lesz majd a
díszvendég. Egy népes erdélyi
küldöttséget várunk majd Zugló-
ba, a hétfõs delegációt ugyanis
nyolc fotós diák, két tanító és 14
néptáncos fogja majd elkísérni.
A 31 fõs küldöttség a mûsoron
kívül egy erdélyi fotómûvészek
által készített fotókiállítás anya-
gát is magával hozza, melyet Zug-
lóban is bemutatnak majd, illet-
ve az általunk adományozott egy-
szer használatos gépekkel készí-
tett gyerekfotókból is elhoznak
majd néhányat. Ezt a kiállítást a
zuglói gyerekek által készített ha-
sonló fotókkal is kiegészítenénk.

Alsórákoson egyelõre a csend-
õrök biztosítják a rendet, a ro-
mán média is fokozott figyelmet
szentelt az eseményeknek, ám,
félõ, ha majd elmennek a rend-
õrök, újból felerõsödhetnek az
ellentétek. 

– A Helyi Tanács (így hívják az
alsórákosi önkormányzatot) ép-
pen az ott tartózkodásom idején
döntött egy biztonsági cég szer-
zõdtetésérõl, akiknek az lesz a fel-
adata, hogy a csendõrök távozá-
sát követõen is megóvják a köz-
biztonságot. Az õrök bérét termé-
szetesen a falunak kell majd ki-
gazdálkodnia, ami nagyon meg-
terheli Alsórákos költségvetését.

Az erdélyi és a magyar gyere-
kek találkozása az uniós támo-
gatásnak köszönhetõen idén
sem marad majd el. Gáspár Ta-
más és az alsórákosi küldöttség,
ha nem is nyáron, de õsszel min-
denképpen ellátogat majd Zug-
lóba. Reméljük, akkor már a
mostaninál jobb híreket hoznak
majd magukkal.

Riersch Tamás

Zuglói
városrészek
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„Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá
és erõsödjetek meg a hitben” – ezzel a bib-
liai idézettel, mint mottóval hívta a világ
fiataljait a spanyol fõvárosba XVI. Bene-
dek pápa. A három évvel ezelõtt Sydney-
ben megrendezett katolikus ifjúsági világ-
találkozónak ezúttal Madrid adott helyet
2011. augusztus 16-tól 21-ig. A nyolcvan-
négy éves katolikus egyházfõ, aki pontif-
ikátusának kezdete óta harmadik alka-
lommal érkezett az országba, még útban
a találkozóra, a repülõgépen újságírók-
nak úgy fogalmazott: a gazdaság központ-
jában az embernek kell állnia, és a gazda-
ságot nem csak a profit maximumával
kell mérni, hanem azzal is, hogy mennyi-
ben járul hozzá a közjóhoz. Márpedig
XVI. Benedek szerint a jelenlegi válságot
is a mindenáron a profit maximalizálásá-
ra való törekvés okozza.

A szentatya megnyilatkozása annak
tükrében nyert külön jelentõséget, hogy
Madridban a találkozó idején több tünte-
tés zajlott. A rendõrökkel is összecsapó,
olykor a fiatal zarándokokat is agresszí-
ven inzultáló, provokáló demonstrálók
leginkább azt kifogásolták, hogy a pápai
látogatás összköltsége – egyesek hírek
szerint – elérhette a százmillió eurót. Az
incidensek során több ember is megsé-
rült. A pápa látogatását mindenesetre szi-
gorú biztonsági intézkedések kísérték,
több ezer rendõrt vezényeltek az utcákra.
A szervezõk közlése alapján a spanyol
adófizetõknek egy fillérjébe sem került az
ötnapos rendezvény.A híradások szerint
XVI. Benedeket a Barajas repülõtéren

Juan Carlos spanyol király és felesége,
Zsófia királyné, valamint zászlókat lobog-
tató, lelkes tömeg fogadta. A szentatya
több rendezvényen is részt vett, a találko-
zó csúcspontját az augusztus huszadikai
esti program, majd az – ugyancsak a fõvá-
ros melletti Cuatro Vientos repülõtérre
szervezett – másnapi délelõtti, ünnepé-
lyes szentmise jelentette. Elõbbit hirtelen
heves vihar, esõzés szakította félbe, a pá-
pa kénytelen volt abbahagyni prédikáció-
ját, amelyben egyebek közt a melegházas-
ságok és az abortusz spanyolországi leg-
alizálását bírálta. Napközben egyébként
közel negyvenfokos hõségben érkeztek a
helyszínre az éjszakát is ott töltõ fiatal za-
rándokok, számuk a hangosbemondón
érkezõ tájékoztatás szerint megközelítet-
te a másfél milliót. A vasárnap délelõtti
szentmisén elsõsorban a hit terjesztésére
kérte a katolikus fiatalokat XVI. Benedek
pápa. „Ne tartsátok meg Krisztust maga-
toknak! Osszátok meg a hit örömét má-
sokkal” – hangoztatta az egyházfõ a világ
minden tájáról összesereglett hallgató-
ságnak. Hozzátette: „Ne a saját külön uta-
tokat járjátok a hitben! Magányosan nem
lehet követni Jézust. Aki enged a kísér-
tésnek, és a társadalomban túlsúlyban lé-
võ individualizmus szerint él a hitben, azt
kockáztatja, hogy soha nem találkozik Jé-
zus Krisztussal, vagy hamis képet alkot a
Megváltóról” – mondta XVI. Benedek. Úgy
fogalmazott: „Legyetek a közösségek, a
plébániák aktív tagjai. Járjatok misére,
rendszeresen gyónjatok és imádkozza-
tok! A hívõ ember nem hagyja, hogy üres

ígéretekkel elcsábítsák, hogy olyan életet
éljen, amelyben nincs helye Istennek!” –
hívta fel a figyelmet a szentatya.

Az ifjúsági világtalálkozók ötlete és
megalapítása II. János Pál, az elõzõ pápa
nevéhez kötõdik. A kezdeményezés a
Megváltás Szent Évében, 1983–1984-ben
indult útjára, amikor Krisztus feltámadá-
sának 1950 éves évfordulójára emlékezve
több ünnepség is megszólította a fiatalo-
kat. Az ifjúsági világtalálkozó elsõdleges
célja, hogy megismertesse Krisztus üze-
netét a világ fiataljaival. Az idei találkozó
magyar facebook oldala szerint Madrid-
ban összesen 13 000 önkéntes segítette
az esemény lebonyolítását, köztük har-
mincegy magyar fiatal, akik a központban
dolgoztak a szervezõkkel. A rendezvé-
nyen egyébként több mint másfélezer ma-
gyar fiatal vett részt.

Kacsoh Dániel

Fiatalok százezrei találkoztak a pápával
Osszátok meg a hit örömét másokkal is! – erre szólította fel a következõ ge-
nerációt az augusztus végi katolikus ifjúsági világtalálkozón XVI. Benedek pápa.
A madridi, többnapos rendezvényen közel másfél millióan vettek részt.

Gördülõ emlékhely
A „Totus Tuus – Egészen a Tiéd” II.
János Pál Pápa emlékvonata elsõ al-
kalommal látogat Magyarországra,
ahol 2011. szeptember 12–21 kö-
zött tartózkodik. A gördülõ katolikus
emlékhely a boldoggá avatott Szent-
atyának állít emléket.

Szeptember 13-án a Magyar Vas-
úttörténeti Parkban: Ünnepélyes
megnyitó és Nemzetközi Sajtótájé-
koztató keretében kerül bemutatás-
ra a nagyközönség részére a mú-
zeumvonat, amely – szeptember
16–17-e kivételével – minden nap
megtekinthetõ lesz a mozdonyok
parkjában.
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„Porcsérülésem van, ezért
„négy lábon” járok, és így min-
den rendben van. Azt vallom,
hogy két gyógyíthatatlan beteg-
ség van: a lustaság meg a sza-
márság. Amikor valami megsé-
rül és fáj, annak kell örülni, hogy
a többi még jó. Nálam ez már jól
mûködik, hiszen ötvenöt évesen,
amikor jógázni kezdtem, sike-
rült magamat meggyógyítani, pe-
dig az orvosok akkor azt mond-
ták, hogy a fájdalommal ezentúl
együtt kell élnem. Most is rend-
szeresen mozgok és szinte min-
dennap leülök a számítógépem
elé, szerkesztem a könyveimet.
Telve vagyok életkedvvel, célok-

kal, egyszerûen azt érzem, hogy
szól bennem az életöröm zenéje.
Képzeld el, amikor nyolcvanki-
lenc éves voltam és épp hintáz-
tam az egyik játszótéren, egyszer
csak odajött egy pocakos úr és
elkezdett nevelni. Azt mondta:
kislányoknak ilyenkor az iskola-
padban van a helyük, mert a fel-
nõtt életre fel kell ám készülni.
Képzelheted, majd megpukkad-
tam a nevetéstõl.”

A fõkönyvelõ gyógyulása

Etka néni a hosszú évek során
kialakította saját jógastílusát,
megalapította az ETKA-JÓGA

Erõgyûjtõ Módszer Nemzetközi
Egyesületet, és 2003 óta mód-
szere akkreditált a pedagógus-
továbbképzésben. Sok tanítvá-
nya van, többek között Vida Éva
is, aki Zuglóban lakik és meg-
próbál másoknak segíteni az
Etka-jógával. Éva egyébként két
életet él, mert nappal fõkönyve-
lõként, esténként pedig jógata-
nárként dolgozik. Negyvenöt
évesen, fájó háttal, meszesedõ
nyakcsigolyákkal kopogtatott be
Etka anyó iskolájába. Pár év
alatt óriási eredményt ért el, hi-
szen teljesen megszûnt a derék-
fájdalma és már a nyakcsigolyái
sem „beszélnek vissza”, ahogy õ
fogalmazott. Megítélése szerint a
mérhetõ fizikai gyógyulásán túl,
mentális állapotában is felbe-
csülhetetlen változások történ-
tek.

A mozgás maga az élet

Gondoltam, megkeresek egy
orvost is, mi a véleménye a jógá-
ról. Jó sorsom egy rendkívül fel-
készült reumatológussal hozott
össze dr. Kárpáti Sándor szemé-

lyében, aki a zuglói Egészségügyi
Szolgálat egyik fõorvosa, egyéb-
ként meg senior úszó, verse-
nyekre jár és érmeket is nyer. S
bár kiválóan ért a fájó izmokhoz
és csontokhoz, figyelmének kö-
zéppontjában az ember mint
egész, mint érzõ lény áll.

„Jobb késõn elkezdeni, mint
soha, de valljuk be, Etka néni
esete kivételes. A fõ probléma az,
hogy sok idõs ember beszorul a
négy fal közé, motiválatlanná vá-
lik, beszûkül. Az öregségben a
kiszolgáltatottság a legfélelmete-
sebb. Ezért is fontosak az olyan
közösségek, mint például az
Etka nénié, ahol összejön pár
idegen ember, együttesen csinál-
nak valamit, amit mindenki sze-
ret, s ekkor tulajdonképpen már
élik az életüket. A mozgás pedig
maga az élet, épp úgy, mint a le-
vegõvétel vagy a táplálkozás. A
csont- és az izomrendszer mû-
ködése kihatással van a belsõ
szerveinkre is. Saját betegeim-

nek is azt mondom, hogy hiába
vannak fájdalmaik a mozgás so-
rán, a mozgásra szükségünk
van. Én ötvenegy éves vagyok,
ám a térdem már huszonéves ko-
romban is bedagadt a lejtõn lefe-
lé jövet. A jóga bizonyos gyakor-
lataival nagyon jól ki tudom moz-
gatni az ízületeimet. Egyébként
manapság sok harmincas, negy-
venes éveiben járó betegem is
van. Az õ esetükben még a mini-
mális szervi elváltozások mellett
komoly izomfeszülési állapotok
diagnosztizálhatók. Azt tapasz-
talom, hogy túlhajszoltak az em-
berek. Akinek van munkája, az
arra hajt, hogy el ne veszítse, aki
meg bírja, arra pakolnak bõven.
Az én hobbim az úszás, ezzel ve-
zetem le a feszültséget. A víznek
egyébként van egy spirituális ha-
tása is, tisztítja az embert fiziká-
lisan és mentálisan egyaránt. Az
úszást is bármilyen korban el le-
het kezdeni, akárcsak a jógát.”

Szanyi Gyöngyi

A kor nem számít
„Nyolcvankilenc éves voltam 
és éppen hintáztam…”
Etka anyó, amikor húsz évvel ezelõtt elõször találkoztunk, úgy
akasztotta a lábát a nyakába, hogy a cirkuszi „guminõk” meg-
irigyelhették volna. Pedig már akkor is a hetvenkettedik évében
járt. Azt nem állítom, hogy az idõ nyomtalanul szállt el felette,
de most is, túl a kilencvenen, még mindig odacsavarja, hajlítja a
tagjait, ahova csak akarja. A legmeglepõbb az egészben, hogy
miközben hajlékonysága mit sem változott, addig a járáshoz
már két botra van szüksége. Egy divatos, rózsaszín melegítõ-
ben fogadott, frissen tupírozott frizurával, tökéletes sminkkel.

A fiam szerint, negyven fölött min-
den nõ szellõztet, bio kaját eszik és
jógázik. Az apja szerint, a gyermek
kiváló megfigyelõ. Én meg azt gon-
dolom, bár igazuk lenne. A fejemet
pedig azon töröm beszélgetõtársam-
mal, Nagy Anikó jógaoktatóval, aki
egyébként kertészmérnök és gya-
korló közgazdász is, hogy hogyan
szólhatnánk a mozgás és az egész-
ség viszonyáról úgy, hogy ne legyint-
senek rá az emberek, mint az egyik
legelcsépeltebb témák egyikére. 

– A Központi Statisztikai Hivatal-
ban dolgozom, és pont most írok egy
elemzést arról, hogy a stressz és a
depresszió milyen jelentõs szerepet
játszik az érrendszeri és a dagana-
tos betegségek kialakulásában. 

– Hogyan lehet ezen segíteni?
– Például úgy, hogy a „pörgés” mel-

lett megtanítjuk a relaxációt, a moz-
gásban rejlõ lazítást és a szemlélõ-
dés létjogosultságát is elismerjük.
Erre számtalan lehetõség kínálko-

zik, ilyen például a jóga. 
– Vajon miért vannak többség-

ben a nõk a magyar jógatermek-
ben, holott a világ nagy jógameste-
rei férfiak? 

– Nekem is van egy csoportom,
amely csupa ötven feletti nõbõl áll,
és valóban õk a legelkötelezetteb-
bek. Sok embernek a sport, a moz-
gás, egyenlõ az izzadással, az erõl-
ködéssel. A jógában nem ez a lényeg,
miközben persze vannak olyan pó-
zok, amelyek egy hétköznapi ember
számára kivitelezhetetlennek tûn-
nek. Miután a jógában rejlõ erõ
nincs nyilvánvalóan szem elõtt,
ezért a nyugati férfi ideállal valahogy
nehezebben összeegyeztethetõ.

– Ön mikor kezdett jógázni?
– Nyolc évvel ezelõtt kezdtem,

mert nagyon fájt a derekam. Heti há-
romszor eljártam jógázni és otthon
naponta gyakoroltam egy órát. A de-
rékfájásomnak hat év kellett, míg
teljesen megszûnt. A jógázásban az

a legszebb, hogy nincs benne semmi
kötelezõ, mindenki annyit vesz ki
belõle, amennyire épp képes. 

– Fontos a hús elhagyása a jógá-
zó étrendjébõl?

– Nem fontos a vegetarianizmus.
Én is eszem húst, amikor megkívá-
nom. A lemondással járó erõlködés
egyszerûen ésszerûtlen a jóga tükré-
ben. Egyébként, aki úgy dönt, annak
a jóga az egyben filozófia és gyógy-
mód is lehet. Az allergiát például ki-
válóan kordában lehet tartani bizo-
nyos légzõgyakorlatok rendszeres
végzésével. A mozgás mellett a rela-
xáció is hatásos stresszoldó, de ezt a
nyugati ember nagyon nehezen ké-
pes megtanulni. Amikor óra végére
a relaxációnál valaki hortyog, akkor
már boldog vagyok, mert legalább
elaludt. Az erõfeszítés, hogy rávedd
magadat a rendszeres gyakorolásra
elengedhetetlen, de az erõlködés az
ellenkezik a jóga természetével.

Sz. Gy.

Csak semmi erõlködés!
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Kos – A család fontossága most
elõtérbe kerülhet, sietnek haza
szeretteikhez.  Ez persze az ottho-

niaknak nem biztos, hogy mindig örven-
detes, hisz így õk kaphatják a legtöbbet a
most rájuk jellemzõ türelmetlenségük-
bõl, akaratukból. Pénzügyi területen bõ-
ség várható.

Bika – A munkájukban, munkatár-
saikkal kapcsolatosan felmerült
nehézségek ellenére nagyon jól van-

nak, áradnak, szeretnek – aminek oka le-
hetséges, hogy egy nagy szerelem.  Társuk-
kal, üzleti társukkal, az emberekkel nagyon
jó mély összhangban tudnak most lenni.

Ikrek – Annak ellenére, hogy min-
dig jönnek-mennek, most szíve-
sen vannak otthon. A szerelem-

ben, gyerekeikkel kapcsolatban jöhetnek
nehezített feladatok, de a bennük levõ el-
fogadással, bölcsességgel már felül tud-
nak emelkedni ezeken, nem akarnak vi-
tatkozni.

Rák – Szeretnének a társukkal
lenni, de ugyanakkor nagyon har-
ciasak is. Ez a kettõjük közötti

kapcsolódást nehezítheti - akár hadiálla-
potok is lehetnek az otthonukban. Egyik
oldalról nagyon tartózkodóak tudnak
most lenni, másrészrõl meg kedvesek,
áradók.

Oroszlán – Nagyon jól érzik ma-
gukat, hisz hitük hatalmas, s a
pénzügyi vonal is bõséget mutat-

hat. Céljaikban, munkájukban sikert ér-
hetnek el, szerepelhetnek akár tömegek
elõtt is. Társukkal a kapcsolatuk viszont
próbára van téve, egy teljes átalakulásban
vannak most.

Szûz – Az anyagi nehézségek, ki-
adások miatt a biztonságérzetük
most kevésbé érzi jól magát, ám

mindezek ellenére a világ felé áradni tud-
nak, a bajbajutottakon segíteni. De hisz ez
a segítség oly mélyrõl fakad bennük! A sze-
relem itt van, bár próbákat kell kiállnia.

Mérleg – Nagyon jó megérzéseik-
kel, meglátásaikkal oldani tudják
azokat a nehézségeket, melyeket

már régóta érezhetnek. Egyik oldalról
magányra, egy befeléfordulásra vágynak,
ugyanakkor a szereplésre, a társaságra
is. A költözés lehetõsége még mindig fenn
áll.

Skorpió – Leginkább jellemzõ rá-
juk most a türelmetlenség, a sza-
badságvágy, mely megnyilvánul-

hat akár a beszédükben vagy az utakon
is. Próbáljanak a hangulatukon uralkod-
ni, a végletességbõl a közép felé tartani!
Társuktól, barátaiktól jöhet segítség.

Nyilas – A munka most elõtérbe
kerülhet, de szívesen is teszik,
hisz bármibe fognak is bele, szin-

te biztos, hogy siker övezi. Váratlan anya-
gi kiadásra számíthatnak, de lehet, hogy
ez egy tengerentúli utazás költségeiként
merül fel, melyre szerelmükkel, barátaik-
kal mehetnek. 

Bak – Türelmetlenségüket, érzé-
kenységüket a társuk, szerelmük
vagy gyerekeik tudják igazából ol-

dani, de egy külföldi út is segíthet nekik
elcsendesedni, megnyugodni. Otthonuk
átalakítása is még folyamatban lehet, ami
a baráti kapcsolatoknak nem biztos, hogy
kedvez.

Vízöntõ – Ne rohanjanak! Az
utakon meg fõleg ne! Ha önként
nem sikerül, akkor külsõ segít-

séggel, akár a hatalmi szervek által, de
megállásra inthetik. Otthonukban, a
társukkal viszont harmónia van, min-
dent meg tudnak beszélni, amire szük-
ség van.

Halak – Barátaikkal, társukkal a
kapcsolatukat a végtelen szere-
tet, elfogadás, a nagy beszélgeté-

sek jellemezhetik. Olyan területeket is
át tudnak most beszélni, amire eddig
nem kerülhetett sor talán, s lelkük leg-
mélyéig átjárhatja õket a végtelen szere-
tet érzése.

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp szeptember 8-tól

A probléma nagyságához mérve
a kutya- és macskatulajdonosok
gondolkodásában méltatlanul
mellõzött téma a féreghajtás, il-
letve a kisállatok belsõ élõskö-
dõi elleni védekezés. Mivel ezek
a paraziták általában nem látha-
tók, hajlamosak lehetünk azt
hinni, hogy nem is léteznek. Egy
egyszerû gondolatmenettel jelez-
ném a tévedést. A bélférgek az ál-
lataink beleiben élnek, a külvilá-
gon életképtelenek, illetve csak a
beszáradt petéik maradnak
„csírázóképesek”. Logikusan az
élõ és magát ott jól érzõ féregnek
esze ágában sincs elhagyni a gaz-
daszervezetet, hanem „elemi ér-
deke”, hogy minél tovább lakjon
állatunkban, minél jobban fej-
lõdjön.

Kedvenceink élõsködõ férgeit
csoportosíthatjuk faj szerint
vagy aszerint, hogy fejlõdésük-
höz szükség van-e köztigazdára,
vagy fertõzõdés után akadályta-
nul szaporodnak-e kedvencünk
bélcsatornájában, esetleg lárvái
vándorolnak a szervekben. Faj
szerint vannak fonálférgek (or-
sóféreg, ostorféreg, kampósfé-
reg), és galandférgek. 

A fertõzõdés jellemzõen szá-
jon át történik, de nagyon fontos
megjegyezni, hogy a kölyökku-
tyák már az ANYAMÉHBEN fer-
tõzõdhetnek orsóféreggel, mely
nagyon gyakori, szinte minden
kölyökben van, és nagyon kelle-
metlen tüneteket okoz, a has puf-
fadásától, fájdalmasságától akár
az idegrendszeri tünetekig, a fer-
tõzõdés súlyosságától függõen, a
kis állat szenvedését okozva. A
felnõtt ebeknél sokkal ritkábbak
a klinikai tünetek, csak beteg, el-
esett, gyenge egyedeknél figyel-
hetõek meg. Jellemzõen ezek a
férgek köztigazda nélkül fejlõd-
nek, azaz a féregpeték kiürülnek
az állat bélsárürítésekor, azt egy
másik állat szaglászás, nyaloga-
tás közben felveszi, beleiben ki-
csíráznak a peték, és a körforgás
megy tovább. A lárvaalakok a
szervezetben vándorolva
eltokolódnak, és a továbbiakban

egészen a vemhességi vagy egyéb
hormonális változásokig nem
okoznak tüneteket, akkor azon-
ban visszatérnek a véráramba,
megfertõzve a kölyköket, akik
már kéthetes korban kifejlett
férgeket hordoznak bélcsatorná-
jukban. Az eltokolódott lárvák
nem kiirthatók. Orsóféreggel a
gyermekek is fertõzõdhetnek a
kölyökkutyák simogatása utáni,
evés elõtti kézmosás mellõzésé-
vel, és számukra a lárvavándor-
lás következményei súlyos tüne-
tek megjelenésével járhatnak!

A galandférgek esetén szükség
van köztigazdára, melynek fer-
tõzött húsa elfogyasztásával fer-
tõzõdik meg állatunk szaporo-
dóképes féregfejlõdési alakok-
kal. Legjellemzõbb példa erre a
bolha köztigazda útján fertõzõ
uborkamagképû galandféreg,
mely vicces neve ellenére is kel-
lemetlen tüneteket tud okozni. A
kutya végbelébõl ürülõ féregpete
bekerül a bolhába, majd a bol-
hát szétrágó másik eb fertõzõdik
a féreggel. Itt fontos megjegyezni
a rendszeres bolhairtás fontos-
ságát, illetve a bolhák távoltartá-
sát állatunktól, hiszen szeren-
csétlen esetben egy fertõzött bol-

ha szétrágása is gondot okozhat.
A nyers hús etetése (jellemzõen
vadhús) lehet a forrása egy má-
sik galandféreg-fertõzöttségnek,
mely az emberre is veszélyes, ez
az Echinococcosis. 

Tehát a negyedévente java-
solt féreghajtás okai: 1.
Eltokolódott, esetlegesen aktivi-

zálódó fonálféreglárvák. 2. Por-
ból felnyalható peték (lakásban
tartott kutya-macska így fertõzõ-
dik a tulajdonos cipõjének sza-
golgatása során) 3. Esetleges
nyershús-evés (parkban fertõ-
zött elhullott rágcsáló). 4. Bol-
hásság.

Fontos: Ne feledjük, az oltá-
sok hatékonysága a paraziták-
tól mentes, egészséges kedven-
cünkben a legnagyobb. Minden
állatunkat egyszerre féreghajt-
suk, és a szer beadása után 3-5
napig szigorúan gyûjtsük össze
a bélsarat, és ekkor gyermeke-
inket is fokozottan figyelmez-
tessük a higiéniás rendsza-
bályokra.

Utolsó mondatként egy kelle-
metlen közlés felnõtt embertár-
saimnak, természetesen akinek
nem inge, ne vegye magára: a ku-
tyák-macskák puszilgatása,
csókolgatása, egy ágyban altatá-
sa magunkkal nem megfelelõ hi-
giéniás viselkedés, így elsõsor-
ban magunkon kezdjük a „gon-
dolati nagytakarítást”, és példát
mutatva neveljük erre gyerme-
keinket is!

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kedvenceink kínzó problémái Családias
légkör
a Zuglói
ILCO Klubban
Május 26-án ünnepélyes keretek
között emlékezett meg negyed-
százados fennállásáról a bél- és
vesevezeték-kivezetéssel
(sztómával) élõk mind teljesebb
rehabilitációját célul kitûzõ Zug-
lói ILCO Klub – jelenleg ILCO
Egyesület. Az önkormányzat se-
gítségével a Stefánia Palotában
megtartott rendezvényen az egy-
begyûlteket Rozgonyi Zoltán al-
polgármester, Golub Iván fõigaz-
gató fõorvos és Bursics Attila
osztályvezetõ sebész fõorvos kö-
szöntötte. A meghívott vendégek
egy emlékplakettet és az elmúlt
25 évet feldolgozó emlékfüzetet
kaptak, de a rendezõk külön üd-
vözölték a még élõ alapító tago-
kat is. A klub alapító és patroná-
ló fõorvosa, Szentpétery Félix ja-
vaslatára azokat az orvosokat is
meghívták, akik a jubiláló tago-
kat mûtötték. A rendezvényen
Tuza Boglárka brácsamûvész
elõadása mellett üdítõ színfoltot
jelentett a Roll Dance Kombi
Táncegyüttes bemutatója, ame-
lyen kerekes székes mozgássé-
rültek egészséges társaikkal tán-
coltak, bebizonyítva, hogy a
sztómával élõkénél súlyosabb
problémákkal küzdõk is tudnak
teljes életet élni.A magyar ILCO
Szövetség adatai szerint jelenleg
Magyarországon 15-16 ezer
sztómás beteg van, akik dagana-
tos bélmûtéten estek át. Az ILCO
klubok célja a sztómával élõk ér-
dekvédelme, összefogása, a se-
gítségnyújtás a gyógyászati se-
gédeszközök helyes megválasz-
tásában, a használat apró fogá-
sainak elsajátításában. Ahogy
Szentpétery Félix egy, a klubot
bemutató tájékoztatójában írta:
„fõ összetartó erõ köztünk az a
barátságos, majdhogynem csa-
ládias légkör, ami a klub tagjai
között kialakult és segít a rossz
passzban lévõ tagokat kihúzni a
hullámvölgybõl”. B. R.
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Évszázados melegrekordok dõl-
tek meg hazánkban augusztus
második felében. Az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat a legmagasabb fokoza-
tú hõségriadót rendelte el. Az ön-
kormányzat Zugló több csomó-
pontján hûsölésre alkalmas he-
lyeket alakított ki, illetve meg-

szervezte a vízosztást a járóke-
lõk számára. Augusztus 24-én a
déli órákban dr. Papcsák Ferenc
polgármester, Rozgonyi Zoltán
alpolgármester és a képviselõ-
testület több tagja felkereste a
Bosnyák téren mûködõ páraka-
put, ahol a polgármester is vízzel
kínálta a téren áthaladókat.

Dr. Papcsák Ferenc lapunk-
nak elmondta: a hõségriadó alatt
az önkormányzat az Örs vezér té-
ren, a kis földalatti Mexikói úti
végállomásánál, illetve a Bos-
nyák téren mûködtetett a
Perfect-Cool Kft. segítségével és
a kerületõrség közremûködésé-
vel felfrissülést nyújtó páraka-
pukat, míg az egészségügyi intéz-
ményeket felkeresõknek palac-
kos vizet biztosítottak. 

Rozgonyi Zoltán kiemelte: a
zuglói polgári védelem a hõségri-
adó elrendelését követõen példa-
értékû együttmûködéssel, gyor-
san és hatékonyan szervezte meg
a hûsölést szolgáló pontok be-
rendezését, mûködtetését.

Markó Elemér István önkor-
mányzati képviselõ szerint a hû-
sítõ pontok felállítása nagyon jó
kezdeményezés volt, hiszen segí-
tett a közlekedõknek a hõség el-
viselésében és egészségük meg-
óvásában. 

Kardos Pál, a kerületõrség ve-
zetõje úgy vélte, természetes volt,
hogy a polgárõrök és kerület-
õrök közremûködtek a párásí-
tók telepítésében, a víz szállítá-
sában és osztásában. (Az ese-
ményrõl készült film elérhetõ
YouTube videómegosztón.) 

(Papp)

Bár az augusztus végi idõjárás
nem ezt sugallta, a naptár sze-
rint mégis véget ért a nyár. A
Cserepesház ennek megfele-
lõen augusztus utolsó szom-
batján ismét megrendezte ha-
gyományos Nyárbúcsúztató
Vigalmát.

– Nem igazán tudjuk, hogy mi-
re számítsunk – mondta Csaniga
Andrea, a ház vezetõje közvetle-
nül a rendezvény elõtt –, hisz a
nagy meleg miatt várhatóan so-
kan a vízpartokon töltik majd a
hétvégét. Mi a magunk részérõl
felkészültünk arra, hogy azokat
az érdeklõdõket, akik megtiszte-
lik a jelenlétükkel a rendezvé-
nyünket, a lehetõ legjobban ki-
szolgáljuk.

A nyárbúcsúztató program
szervezõinek elsõsorban a me-
legre kellett felkészülniük. Eb-
ben nagy segítséget jelentettek

számukra a zuglói polgárõrök,
akik párakapukkal és zacskós
vizekkel vonultak ki a helyszín-
re, Természetesen a program
nem csak a hõségrõl szólt. A 16.
alkalommal megrendezett Nyár-
búcsúztató Vigalom délelõttje el-
sõsorban a gyerekeké volt. A
program történetében elõször le-
zárták a Vezér utcát, melyet ide-
iglenesen egy gyerekvárossá ala-
kították át. A színpadon a Haho-
ta Gyermekszínház és a Kolom-
pos Együttes volt a fõ attrakció.
A délutáni program már inkább
az idõsebbeknek kedvezett. Fel-
lépett a moldvai népzenét játszó
Greenfields, majd a Marcipán

Trió. A Zeg-Zugban már bemu-
tatkozott Bátky András meséket
rögtönzött a gyerekek és a felnõt-
tek bevonásával. A Cserepesház
tánccsoportjai is sorra bemutat-
koztak, majd a Zuglóban élõ Ke-
resztes Ildikó énekelte el néhány
ismert dalát a közönségnek. A
programot a Pedrofon zenekar
utcabálja és Kéri György, Budai
Tünde, illetve a Base Akrobati-
kus Sportegyesület közös „tûz-
varázslata” zárta. Szerencsére
alaptalannak bizonyult a szerve-
zõk félelme, mert sokan voltak
kíváncsiak az idei nyárbúcsúz-
tató programra, oly annyira,
hogy a Kolompos együttes, illet-
ve Keresztes Ildikó fellépésekor
már a telt ház táblát is ki lehetett
volna tenni. A rendezvénynek,
amelynek dr. Papcsák Ferenc
polgármester volt a védnöke,
résztvevõje volt az Uzsoki Mo-
dell, a Zuglói Ifjúsági Centrum
és a TÁMASZTMA Zuglói Egye-
sület is.

Riersch Tamás

Tápi Ottó Laky Adolf utcai lakos
levelében arról számolt be, hogy
pár hónapja korábbi baleseti sé-
rülése következtében teljesen
mozgásképtelenné vált. Orvosai
az Uzsoki Utcai Kórház Hungá-
ria körút 167–169. szám alatt
mûködõ Belgyógyászati-rehabi-
litációs osztályára utalták gyógy-
kezelésre, ahol a tisztességes és
lelkiismeretes orvosok és nõvé-
rek két hét alatt lábra állították.
Most már csak „bejáróként” kell
részt vennie a kezeléseken. Mint
betegtársaitól megtudta, legtöb-
ben az utókezelésre is a Széche-
nyi fürdõ gyógyvizét használó
Belgyógyászati-rehabilitációs
osztályra járnak, mert a nagy
gyógyfürdõkben hosszú a vára-
kozás, és sokan az idõbeosztás
ellenére sem kerülnek sorra. 

A kezelésekre bejáróknak a
gyógyító intézmény pénz hiányá-

ban nem tud öltözõt biztosítani,
ezért Tápi Ottó betegtársaival úgy
döntött, hogy ki mennyit tud,
annyit fizet be a rehabilitációs
osztály alapítványának a számlá-
jára. A betegek abban remény-
kednek, hogy ha lassan is, de
összejön annyi, ami elegendõ lesz
egy szerény öltözõ kialakítására.

Tápi Ottó szeretné ezt a folya-
matot meggyorsítani, ezért la-
punkon keresztül arra kéri
mindazokat, akiket valaha is ke-
zeltek a rehabilitációs osztályon,
vagy csak segíteni akarnak, hogy
bármilyen kis összeggel is, de tá-
mogassák az alapítványt.

Az alapítvány neve: Zugló
Uzsoki Kórház Rehabilitációs
Osztály Alapítványa. Adószáma:
18182594-1-42. Számlaszáma:
11714006-20418636. -p-õ

POSTALÁDÁNKBÓL

Vizet osztott a polgármester Búcsút intettünk
az idei nyárnak
a Cserepesházban



13KÖZBIZTONSÁGXXI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 8. �� ZUGLÓI LAPOK ��

BÛNÜGYI KRÓNIKA

Tárolókra 
specializálódott

Augusztus 25-én a BRFK XIV. Kerületi
Rendõrkapitányság körzeti megbízottjai
észrevették, amint egy általuk már ismert
bûnözõ közlekedik a Fogarasi úton. Mivel
a budapesti férfit már több alkalommal
érték tetten betöréses lopás, jellemzõen
tárolófeltörés miatt, követni kezdték, va-
lamint a helyszínre kértek további civil
ruhás egységet is, amellyel felváltva kö-
vették tovább. A férfi több régi építésû tár-
sasház elõtt is megállt, annak kiskapujá-
ra rányitott, majd hirtelen eltûnt a házak
között. Ekkor a rendõrök a környéket le-
zárták, és pár perc elteltével megtalálták
az akkor már egy kerékpárt toló gyanúsí-
tottat. A kerékpáron négy nagyméretû tás-
ka volt a kormányra helyezve, illetve a fér-
fi nyakában volt egy válltáska, tele kézi-
szerszámmal, illetve álkulcsokkal. Az iga-
zoltatott férfi elõször azt közölte, hogy a
táskában található könyveket, bakelitle-
mezeket, valamint a kerékpárt is találta,
ám néhány keresztkérdés nyomán módo-
sította a vallomását, és beismerte, hogy
bûncselekményt követett el. A rendõrök
elõállították, gyanúsítottként hallgatták
ki, majd õrizetbe vették. 

Idõben érkeztek 
a rendõrök

Augusztus 19-én betörést akadályoztak
meg a zuglói rendõrök. A déli órákban a
Kassai utca egyik társasházában folya-
matban lévõ betörésrõl érkezett bejelen-
tés. A helyszínre érkezõ járõrök lezárták
az épület kijáratait, majd átvizsgálták a
házat. A harmadik emeleten találkoztak a
bejelentõ által leírt személlyel, akit igazol-
tattak és átvizsgálták a ruházatát is. Egy
plexi, zárnyitásra használatos eszközön
kívül a zsebében volt még egy kisméretû
kombinált fogó, öt álkulcs, valamint egy
kistáskában tizenöt darab zárfésû, ame-
lyek tipikus betörõszerszámok. A társas-
ház lakásainak ajtóin betörésre utaló nyo-
mot nem találtak a rendõrök. Így minden
bizonnyal még a bûncselekmény elõtt si-
került megállítani az elkövetõt, akit a XIV.
kerületi rendõrkapitányságra állítottak
elõ, és ellene eljárást kezdeményeztek.

Rajta vesztettek 
a trükkös tolvajok

A BRFK XIV. Kerületi Rendõrkapitány-
ságára augusztus 23-án 10 órakor beje-
lentés érkezett, hogy az Ormánság utca
egyik házában trükkös lopás elkövetõit
tartják vissza az ott lakók. A rendkívül
gyorsan a helyszínre érkezõ rendõrjárõr-
nek a sértett elmondta, hogy délelõtt 9.40
körül kopogtatott az ajtaján egy nõ, aki
közölte vele, hogy nagyon rosszul van, be
kell vennie a szívgyógyszerét, ezért egy po-
hár vízre lenne szüksége. A sértett a nõt
beengedte, majd kimentek a konyhába,
ahol a nõ által hozott félliteres flakonba
vizet engedtek. Amikor a sértett a kony-
hában volt a nõvel, a szobából porcelán-
csörgésre lett figyelmes, amit szóvá tett.
Erre egy másik nõ szaladt ki a szobából a
folyosóra és a vizet kérõ nõ is megpróbált
kiszaladni, de a sértettnek sikerült meg-

fognia, és közben segítségért kiabált, mi-
re a folyosó végén lakó szomszédja kijött
és a segítségére sietett. Erre az imént el-
szaladt nõ is visszament a lakás bejáratá-
hoz, ahol mindkét nõ hangosan kiabált,
hogy õk „nem csináltak semmit, õk nem
loptak el semmit”. A jelenlévõk közölték
velük, hogy várják meg a rendõrséget, ha
nem csináltak semmit, nincs mitõl tarta-
niuk. A rendõrség említésére a két nõ még
inkább menekülni próbált, errõl a szán-
dékukról csak akkor mondtak le, amikor
már több lakó is a folyosón tartózkodott.
A sértett a kiérkezõ járõrnek elmondta,
hogy a lakásból eltûnt a kanapén lévõ
pénztárcájából kétezer forint, a szobában
lévõ szekrény polcán található porcelán
ékszertartóból pedig egy arany nyaklánc,
rajta egy fehérarany medállal. Az intézke-
dés során a nyakláncot és a medált a sér-
tett megtalálta a szobában található fotel-
ban, elmondása szerint valószínûsíthetõ,
hogy amikor a bejáratnál dulakodtak, azt
a két nõ egyike bedobta a szobába. A két
nõt elõállították a zuglói rendõrkapitány-
ságra, ahol az egyikük harisnyájából elõ-
került egy pénztárca, amiben hétezer fo-
rintot találtak. A két nõt a zuglói nyomo-
zók gyanúsítottként hallgatták ki lopás
vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt, majd õrizetbe vették õket.

Rács mögött 
a kórházi szarka 

Augusztus 17-én a Bethesda Kórház-
ban a fõnõvér felfigyelt egy férfira, aki gya-
núsan, céltalanul járkált az épületben és
a kórtermekben nézelõdött. A fõnõvér fel-
ismerte benne azt az intézményben köz-
zétett fotón szereplõ férfit, akit lopás mi-
att köröztek. Az illetõt a biztonsági szol-
gálat segítségével visszatartották, és a
rendõrséget értesítették. Az elõállított fér-
fi kihallgatása során több olyan lopást is-
mert be, amelyeket budapesti intézmé-
nyekben, leginkább kórházakban köve-
tett el. Módszerére jellemzõ volt, hogy ki-
figyelte az õrizetlenül hagyott táskákat,
pénztárcákat, mobiltelefonokat, bank-
kártyákat, egyéb értéktárgyakat, és eze-
ket tulajdonította el a kórházból, nem egy
esetben magatehetetlen, idõs betegek ál-
lapotát kihasználva. A kórházak bizton-
sági kamerái segítségével hat bûncselek-
mény elkövetését sikerült vele összefüg-
gésbe hozni. A rendõrség a gyanúsítottat
õrizetbe vette, és elõzetes letartóztatásba
helyezték. A zuglói rendõrkapitányság vár-
ja további sértettek jelentkezését, mivel a
férfi a Bethesda Kórházon kívül az Uzsoki
Utcai Kórházban is járt, de megfordulha-
tott a Madarász Utcai Kórházban is.

Autókat is összetörtek
a menekülõ rablók

Augusztus 30-án kora reggel több autót
is összetört egy meghiúsult rablásból me-
nekülõ autó a Thököly út és a Dózsa
György út keresztezõdésénél. A VI. kerü-
leti Andrássy úton több férfi egy ruhabol-
tot próbált meg feltörni, ám a riasztó meg-
zavarta õket, és autóval menekülni kezd-
tek. A Dózsa György úton összeütköztek
egy másik autóval. A balesetben többen
megsérültek. A menekülõk öt parkoló au-
tót is összetörtek. Riersch Tamás

Sikeres rendõri
beavatkozások

Bûncselekmény, közlekedési baleset vagy egyéb lakossági panaszok esetén hívható tele-
fonszámok:
�� 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.)
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Tisztelt Olvasók!

A Zuglói Lapok szerkesztõsége várja észrevételeiket, ja-
vaslataikat az újsággal kapcsolatban. A kerületet érin-
tõ problémákról szóló olvasói levelek közül minden szá-
munkban egynek megkísérlünk utánajárni. Az Önkor-
mányzat illetékes ügyintézõjének válaszaival együtt ol-
vasónk észrevételét a következõ lapszámunkban köz-
zétesszük.

zugloilapok@gmail.com

Megjelenések és lapzárták

Lap-
szám

Hirdetési 
lapzárta (szerda)

Megjelenés
(csütörtök)

Lap-
szám

Hirdetési
lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök)

15. szeptember 14. szeptember 22. 19. november 9. november 17.

16. szeptember 28. október 6. 20. november 23. december 1.

17. október 12. október 20. 21. december 7. december 15.

18. október 26. november 3.

SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. ke-
rületi gyorsszolgálat. Csatornák, le-
folyók tisztítása azonnal, falbontás
nélkül, garanciával. Tel.: 228-6193,
06 (30) 921-0948.

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárí-
tás, gyorsszolgálat, bojlerjavítás
Zuglóban kiszállási díj nélkül. Tele-
fon: 06 (20) 939-3799.

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

CSÕTÖRÉSEK MÛSZERES
KERESÉSE-JAVÍTÁSA. Vízsze-
relés-gyorsszolgálat és dugulás-
elhárítás, kerti csap udvari ve-
zetékcseréje ásással. WC-k, csa-
pok cseréje, javítása. Tel.: 06
(30) 914-3588.

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
gipszkartonozás, teljes körû lakás-
felújítás, megbízható szakemberek-
kel precízen. Musál Antal. Tel.: 06
(70) 948-9959. Árajánlat ingyenesen.

FESTÕMESTER vállal szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, penészes
falak szakszerû rendbehozatalát,
villany- és fûtésszerelõk utáni ki-
sebb kõmûvesmunkákat. Hosszú
távú garanciával. Tel.: 285-2882, 06
(30) 878-8977.

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

LAPOSTETÕK hõ- és csapadékvíz
elleni szigetelése garanciával. Hom-
lokzat felújítás, festõ-és kõmûves
munkák hagyományos állványozás-
sal és alpintechnikával. Stúdió
Trend Design Kft. Telefon: 273-
1857, 06 (20) 471-1870.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST
ingyenes takarítással, PARKETTA-
LERAKÁST, parkettacsiszolást,
parkettajavítást, víz-, gáz-, gipszkar-
tonszerelést, csempézést, villany-
szerelést, kõmûves-, asztalosmun-
kát vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, 06 (30) 251-3800.

BIZTONSÁGTECHNIKA: Rácsos
ajtó, ablakrács, folyosóleválasztás,
hevederzár, erkélybeépítés, kerítés,
kapu, kovácsoltvas. Egyéb lakatos-
munkák társasházaknak. Ingyenes
árajánlat. Tel.: 410-5428, mob.: 06
(30) 941-5280, www.sulyok-t.hu.

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

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

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

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

ABLAKOK, AJTÓK különbözõ szí-
nekben mûanyagból, szállítással 5-7
kamrás profilból. Faredõnyök felújí-
tása gurtni cserével. Tel.:256-1236.

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁ-
LAT! Zárnyitás, zárszerelés, betö-
résbiztos hevederzár-szerelés azon-
nal. Rácskészítés, kapuk, kerítések,
galériák, egyéb lakatosmunkák.
Tel.: 06 (30) 299-1211.

ANTENNASZERELÉS és javítás,
földi és mûholdas rendszerek tele-
pítése garanciával. Tel.: 384-3948,
06 (30) 212-3870.

KÁRPITOS VÁLLALJA modern,
stílbútorok áthúzását, javítását. In-
gyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel: 256-8285,
www.riederkarpitos.hu.

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB SZAKEMBEREI-
VEL. Alacsony áron vállalunk szo-
bafestést, mázolást, tapétázást, par-
kettázást, vízszerelést, villanyszere-
lést, burkolást, kõmûvesmunkát,
gipszkartonszerelést. Tel.: 220-
5731. Mobil: 06 (20) 994-6279.

TETÕFEDÕ BÁDOGOS. Régi te-
tõk felújítása, javítása, új tetõk fedé-
se, cserepezés, palázás, zsindelye-
zés, bádogozás, kisebb ácsmunkák.
Tel.: 291-0081, 06 (30) 401-7462.

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

VILLANYSZERELÉS, DIGI-
TÁLISKAPUTELEFON-TELEPÍTÉS,
elektromos hálózatkiépítés és
-felújítás. HAJDÚ VILLANYBOJ-
LER javítása, vízkõtelenítés garanci-
ával. Érintésvédelmi felülvizsgálat,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel.: 06 (30) 440-1586, 252-0813.

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, parkettacsiszolás, lami-
nált lerakás. Gyors kezdéssel, ga-
ranciával, referenciával. Pap Gábor
kisiparos: 06 (30) 942-4735 vagy
360-2345.

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

Minõségi REHAU, WEKA,
SCHÜCO FENSTHERM mû-
anyag ablakok beépítése, hely-
reállítása, szállítása. Redõ-
nyök, reluxák. Tel.: 256-1236.

KÁRPITOS javítást, áthúzást vál-
lal. Telefon: 2212-392, 06 (20) 553-
8582. XIV. ker., Nagy Lajos kir. út
43/B (Fogarasi sarok).

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP, fix áron, géppel, gyorsan,
tisztán, szakszerûen. Tel.: 06
(1) 317-6298, 06 (20) 970-
5933.

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZ-
PONTIFÛTÉS-szerelõ mester vállal
készülékek, berendezések cseréjét
és javításokat, felújításokat,
duguláselhárítást. Társasházak, lé-
tesítmények gázbiztonsági, mûszaki
felülvizsgálatát. Tel.: 06 (30) 9568-
540, 220-5185.

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Ke-
rítések, nagykapuk, tolókapuk, lép-
csõházkorlátok, erkélykorlátok,
vasajtók, ablak-, ajtórácsok, akna-
fedelek, elõtetõk készítése. Tel.: 06
(30) 984-7684.

FESTÉS 500 Ft-tól/nm, mázo-
lás 1600 Ft-tól/nm anyaggal, ta-
pétázás. Kisebb munkát válla-
lok! Zuglói szakembertõl. Tel.:
06 (20) 358-5302, 222-4745
(este).

Minõségi Munkával Kedve-
zõ Áron Vállalunk: víz-, fûtés-
szerelést, szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, kõmûves-
burkoló munkákat, parkettá-
zást. ZUGLÓI MEGRENDE-
LÕKNEK KEDVEZMÉNY!
Tel.: 405-3305, 06 (30) 952-
4725.

ABLAKOK, AJTÓK különbözõ szí-
nekben mûanyagból, szállítással 5-
7 kamrás profilból. Faredõnyök fel-
újítása gurtnicserével. Tel.: 256-
1236.

REDÕNY, RELUXA

REDÕNYÕSMUNKÁK, gurtnic-
sere rövid határidõvel! Redõny,
reluxa, harmonikaajtó, szúnyog-
háló,  szalagfüggöny-készí tés,
-javítás. Tel.: 410-7924, 06 (20)
934-5728.

EGÉSZSÉG-SZÉPSÉG

FOGTECHNIKUSMESTER vál-
lalja fogpótlások készítését, javí-
tását garanciával. Fogfehérítõ
sablon és éjszakai harapásemelõ
készítése. Tel.: 252-4067, 06
(20) 445-8421. Petõfalvi, Ilosvai
utca 25.

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

„Csilla” Pedikûr, GOMBÁS kör-
mök, TYÚKSZEMEK fájdalom-
mentes kezelése. XIV., Francia
40/A 11-tõl-17-ig. Telefon: 06 (30)
855-3443.

PFMTRENING Hatékony mód-
szer, férfimeddõség, potenciazava-
rok, urológiai problémák gyógytor-
nával történõ megelõzése. pfmtren-
ing.uw.hu, www. pfmtrening.hu.
Tanfolyamra jelentkezés: 06 (70)
244-0016.

IDÕS BETEG GONDOZÁSA
csendes kertes rákosszentmihá-
lyi 42 nm-es családi házban fõ-
bérlõként közjegyzõi garanciá-
val. 5,5 M Ft. Tel.: 06 (30) 9212-
418.

INGATLAN

ELADÓ EGY FELÚJÍTOTT gar-
zonlakás a Bosnyák tér közelé-
ben. Érdeklõdni: 06 (20) 572-
4067.

26 nm-es duplagarázs, Mogyoródi
út 109., kerti automata kapuval
szemben, lankásan elérhetõ (fehér
automata garázskapu) – eladó:
15 000 euró, vagy hosszú távon bé-
relhetõ: 100 euró/hó. Tel.: 06 (70)
505-7799 (12–17 óra között).

KIADÓ LAKÁSOKAT és házakat
keresünk! Lõrincz Péter. Albérlet-
pont, a bérbeadás szakértõje! Tel.:
351-9578, 06 (70) 383-5004.

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

BUDAPEST XIV., Szugló utcában
10 lakásos társasházban 90 nm-es
nappali + 2 szobás, duplakomfor-
tos, cirkós, kertkapcsolatos lakás
sürgõsen eladó. Garázs, tároló van.
Irányár: 30,5 M Ft. Tel.: 06 (30) 297-
1642.

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

OKTATÁS

NÉMET nyelvtanárnõ oktatást,
korrepetálást, nyelvvizsga- és
érettségifelkészítést vállal kedvezõ
áron a Bosnyák téren. Tel.: 221-
2376, 06 (30) 959-6759.

ZONGORA-, FURULYAOKTA-
TÁST vállalok tapasztalattal, egyedi
szolfézstannal. Ugyanitt magán-
ének, korrepetíció. Tel.: 06 (20)
436-6889.

MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS
középiskolásoknak minden szin-
ten, érettségire felkészítés gyakor-
lott magántanárnál. Tel.: 223-1370,
06 (20) 462-8398.

MATEMATIKA-, KÉMIATANÍTÁS
általános iskolásoknak, gyakorlott
magántanárnál. Tel.: 06 (30) 358-
9061, mibi54@gmail.com.

MATEMATIKÁBÓL KORREPE-
TÁLÁST, felvételire, közép- és emelt
szintû érettségire felkészítést vállal
szaktanár. Zuglóban házhoz me-
gyek. Tel.: 06 (30) 856-0975.

MATEMATIKA-, FIZIKAOKTA-
TÁS, korrepetálás középiskolások-
nak, fõiskolásoknak türelmes ta-
nártól. Tel.: 06 (20) 331-4066.

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

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, dip-
lomás tanárnál. Társalgás már kez-
dõ szinten. Eredményes felkészítés
bármely vizsgára. Tel.: 383-0461.

SZÁMÍTÓGÉP

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás,
telepítése, alkatrészcsere garanciá-
val. Ingyenes kiszállással. Demeter
Attila. Tel.: 256-8680, 06 (30) 970-
4870.

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

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

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

Egyéb vízszerelési munkák garanciával
Gázkészülék javítás, karbantartás

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

Dugulás elhárítás,
víz-, gáz-,

központi fûtésszerelés
Telefon:

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

Megnyitott a STUDIO tánccentrum!
1143 Semsey Andor u. 8.

Várunk mindenkit szeretettel a SSTTUUDDIIOOBBAA
JOGA, PILATES, BALETT, STRETCHING,

és más tánc és mozgás óráinkra!
NNyyiittáássii  aakkcciióónnkkrróóll és órarendünkrõl érdeklõdj 
a ++3366  7700  559900--55996666-os telefonszámon, vagy email-
ben a ggbbaalleetttt22@@ggmmaaiill..ccoomm  címen, vagy a facebook
oldalunkon wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ffbb..ssttuuddiioo..ddaannccee

MÛSZAKI BIZOMÁNYI
Hûtõ, mosógép, TV, videó

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

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

Könyvelés
Székhelyszolgálat

Adótanácsadás
VVáállllaalljjuukk:: KKfftt..,,  BBtt..,,  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóó,,

ttáárrssaasshháázz  kköönnyyvveelléésséétt,,  bbéérrsszzáámmffeejjttéésséétt,,
tteelljjeesskköörrûû  üüggyyiinnttéézzéésséétt..
TTeell..::  0066  ((3300))  998866--66664422

ee--mmaaiill::  ffookkuusszzkkfftt@@hhddssnneett..hhuu

Társasházkezelés

TTáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  kkééppvviisseelleettéétt
nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall  vváállllaalljjuukk..

KKoommpplleetttt  kkeezzeellééss,,  kköönnyyvveelléésssseell,,
mmûûsszzaakkii  hhááttttéérrrreell..

TTeell::  0066  ((3300))  998866--66664422
eemmaaiill::ffookkuusszzkkfftt@@hhddssnneett..hhuu

PARKETTA
szakkereskedés

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

www.fogarasiparketta.hu
fogarasiparketta@gmail.com



Földházi Zsófiának, a KSI SE 18
esztendõs öttusázójának eddig
nem volt könnyû a pályafutása.
A rendkívül tehetséges sportoló-
nõnek a nagy versenyekre törté-
nõ felkészülését ugyanis rend-
szeresen valamilyen sérülés aka-
dályozza meg. Így volt ez a tavalyi
ifjúsági olimpia elõtt is, melyre
Zsófi esélyesként utazhatott vol-
na, ám a nyári felkészülés során
úgy megerõltette a lábát, hogy el-
repedt a sípcsontja. A KSI SE
versenyzõje azonban így is vál-
lalta a szereplést, hõsiesen
küzdött, de be kellett érnie az
ezüstéremmel.  Ez az eredmény
azóta is fájó pont az életében. Jú-
liusban Magyarország, ponto-
sabban Székesfehérvár adott
otthont az öttusázók ifjúsági Eu-
rópa-bajnokságának. Zsófi szá-
mára ez volt az utolsó ifi konti-
nensviadal, jövõre ugyanis már
a juniorok között kell bizonyíta-
nia. A magyar öttusasport egyik
üdvöskéje azonban ismét sérül-
ten készült a nagy megmérette-
tésre. Ezúttal a másik lábát ter-
helte túl, melyen szintén elre-
pedt a sípcsont. Szerencsére ezt
a sérült testrészt sikerült még a
verseny elõtt annyit pihentetnie,
hogy Székesfehérváron rajthoz
állhasson. Földházi Zsófia ezek
után egyéniben és csapatban is
kiválóan versenyezve szerezte
meg az Európa-bajnoki aranyér-
met. A sérülés azonban nem
múlt el nyomtalanul. A sok kiha-
gyás a következõ versenyen, az
Európa-bajnokságot három hét-
tel követõ ifjúsági világbajnoksá-
gon éreztette a hatását, a zuglói

öttusázót ugyanis egy mexikói és
egy ukrán sportoló is megelõzte,
így az utolsó ifjúsági világverse-
nyén a remélt világbajnoki cím
helyett egy bronzéremmel kellett
megelégednie, bár az elõzmé-
nyek ismeretében már ez is bra-
vúrnak számít. Ezek a versenyek
egyértelmûen azt bizonyítják,
hogy Zsófi képes a nehézségeken
felülemelkedni, s ha kell, sérül-
ten is tud küzdeni. Arra persze
sokan kíváncsiak lennének,
hogy milyen teljesítményre len-
ne képes, ha egyszer egészsége-
sen tudna felkészülni egy ver-
senyre. riersch
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ZUGLÓI
LAPOK

1982-õt írunk. A BVSC Szõnyi úti vívóter-
mében az egyik páston egy idõs úr szürke
öltönynadrágban, mesterplasztronban,
zsebre tett kézzel iskolát ad, és tanítványa
hatalmas elánnal hajtja végre a feladato-
kat. Nem lehetett ezt a párost nem észre-
venni, hiszen az iskola dinamikáját min-
den egyes kitörésnél erõteljes sikoly jelez-
te. Még a vívóteremhez szokott emberek
is elcsodálkoztak azon, hogy miként tu-
dott mester és tanítvány közel egy órán
keresztül ilyen erõteljes munkát végezni.

– Bay Béla bácsi iskolái mindig ilyenek
voltak – mesélte a tanítvány, Bóbis Ildikó
–, ha világversenyen iskoláztatott, akkor
mindig körbeálltak bennünket a külföldi
edzõk és a vívók. Nála minden támadást
kitöréssel kellett befejezni, számára más
nem nagyon létezett. Amikor már úgy
éreztük, hogy repül a lábunk, akkor csak
annyit mondott, hogy „rossz és lassú volt,
csináljuk gyorsabban.” Egy-egy iskolája
50-60 percig is eltartott, és ezalatt kegyet-
lenül megdolgoztatott bennünket. De en-
nek meg is lett az eredménye.

Bóbis Ildikó – Bóbis Gyula olimpiai baj-
nok birkózó leánya – apja javaslatára kez-
dett el vívni.

– Eleven gyerek voltam, akit nem iga-
zán tudott lekötni az iskola, ezért édes-
apám keresett nekem elfoglaltságot. Mi-
vel a versenyzõi pályafutását a BVSC-ben

fejezte be, majd néhány évig edzõként dol-
gozott a Szõnyi úton, egyértelmû volt,
hogy a vasutasokhoz kerülök. A vívókat
azért választotta, mert jóban volt
Nedeczky László szakosztályvezetõvel.

Ildikó tehát vívni kezdett. 1957. októ-
ber 14-én 12 évesen kapott egy bérletet,
és egyedül ment edzésre. Az elsõ mestere
Nagy Árpád volt, majd Lukovich István,
Hatz József (Szepi bácsi) irányította az
edzéseit. A hatvanas évek közepétõl aztán
már csak Bay Bélától kapta az iskolákat.

Bóbis Ildikó elsõ sikere egy 1958-as há-
ziversenyen elért harmadik hely volt, de
1961-ben már I. osztályú vívó volt, és
1964-tõl állandó résztvevõje a tatai edzõ-
táboroknak. 1966-ban világbajnokságra
is benevezték, ahol újoncként egyéniben
harmadik, csapatban pedig második lett.
Sokan legyintettek, mondván, csak sze-
rencséje volt, ám egy évvel késõbb a mont-
reali vébén megfejelte ezt a bravúrt, egyé-
niben harmadik lett, sõt csapattal világ-
bajnoki címet szerzett. A döntõben a nagy
rivális szovjetek ellen a gyõztes találatért
õ vívott. Az egylámpás tusért közel tíz per-
cet dolgozott. A csarnokot pedig majd
szétvetette a kinti magyarok hangorkán-
ja. Ám 1968-ban a mexikóvárosi olimpi-
án a szovjetek visszavágtak, így
Ildikóéknak meg kellett elégedniük a má-
sodik hellyel. Aztán 1969-ben megszüle-

tett a lánya, ezért másfél évet kihagyott. A
bécsi világbajnokságról egy csapatezüst-
tel tért haza, majd következett a münche-
ni olimpia, ahol csapatban és egyéniben
is ezüstérmes lett. Ez volt az olimpia, ahol
taroltak a BVSC-vívók, Fenyvesi Csaba,
Erdõs Sándor, Kamuti Jenõ, Kamuti
László, Bóbis Ildikó. Veretes névsor volt.
Bóbis Ildikó 1973-ban ismét egyszer csa-
patvilágbajnok lett, majd 1974-ben,
Grenoble-ban, pályafutása csúcsán egyé-
ni világbajnoki címet szerzett, a csapat
ezüstérmes lett. 1975-ben Budapest
adott otthont a világbajnokságnak, ahol
egy egyéni harmadik és egy csapat máso-
dik hely jött össze, míg az 1976-os mont-
reali olimpián egyéniben ötödik, csapat-
ban pedig harmadik lett. Utolsó világbaj-
nokságán, Buenos Airesben egyetlen ma-
gyarként még döntõbe jutott, ám innentõl
kezdve már csak hazai versenyeken in-
dult. Gergely fia 1978-ban született meg,
majd három évvel késõbb kislánya, Ág-
nes.

– A vívást 1985-ben hagytam abba. Utá-
na még néhány évig edzõként dolgoztam a
klubnál, ám 1993 óta nem sokszor jár-
tam a vívóteremben. Ezt nagyon sajná-
lom, mert úgy vélem, egyrészt nekünk,
idõsebb sportolóknak is hiányzik az a kö-
zeg, melyben felnõttünk, s melyben sike-
reket értünk el, ugyanakkor az egyesület-

nek is szüksége lenne a régi nagy nevekre,
akik tanácsaikkal segíthetnék a fiatalab-
bakat, vagy egyáltalán, csak példát mutat-
nának a jelenlétükkel. Egy százéves egye-
sülethez tartozni nagyon nagy szó, és arra
különösen büszke vagyok, hogy néhány
sikerrel magam is hozzá tudtam járulni a
gazdag eredménylistához.

Riersch Tamás

Bóbis Ildikó: Béla bácsit 
soha sem tudom elfelejteni

Az idei esztendõ legfontosabb hazai sportrendez-
vénye kétségtelenül az augusztusi szegedi síkvízi
kajak-kenu világbajnokság volt. Az itthon rendkí-
vül népszerû sportág iránti érdeklõdést csak fo-
kozta, hogy az idei világbajnokság a 2012-es lon-
doni olimpia kvalifikációs versenye is volt. A ma-
gyar válogatott szövetségi kapitánya, Storcz Bo-
tond azt tervezte, hogy a tanítványai a 18 lehetsé-
ges kvótából minél többet megszerezzenek, illetve,
hogy a döntõket követõen legalább tíz érmet ma-
gyar sportoló nyakába akasztanak majd. Szabó
Gabriella, a Dominó-Honvéd kajakosa révén Zug-
ló már évek óta érdekelt a kajak-kenu világverse-
nyeken. Így volt ez idén is, hisz Gabi elõször a júni-
usi belgrádi Európa-bajnokságon, majd a szegedi
világbajnokságon is a magyar csapat tagja volt. Az
elõbbi versenyen elõbb Csipes Tamarával párban
az ezerméteres távon gyõzött, majd a négyes tagja-
ként (Kozák Danutával, Kárász Annával és Bene-
dek Dalmával) az 500 méteres távon is Európa-
bajnok lett.

– Ha Gabi nincs, én lehet, hogy már feladtam vol-
na. Nagyon kemény verseny volt – nyilatkozta
Csipes Tamara a K-2-ben aratott gyõzelem után,
amellyel megvédték Európa-bajnoki címüket.

– Valóban roppant nehéz volt, elsõsorban a ha-
jónkra ragadó rengeteg hínár miatt, ez pszichésen
is óriási erõpróba volt. A taktikánk szerint legin-
kább az oroszokra akartunk figyelni, de mindjárt
az elején váltani kellett, mert a németek nagyon
jöttek. Attól nem ijedtünk meg, hogy féltávnál át-
vették a vezetést, mert éreztem, hogy sok van még
bennünk, csak azok a hínárok ne lettek volna! –
tette hozzá a boldog zuglói kajakos.

A magyar kajak-kenu válogatott tagjainak a nyár
a szegedi kvalifikációs világbajnokságra való felké-
szülésrõl szólt. Storcz Botond szövetségi kapitány
szerint a csapat kijelölésekor a legfõbb szempont
az volt, hogy a magyarok minél több kvótához jus-
sanak. Szabó Gabi emiatt csak egy számban, a nõi
kajak négyes vezérevezõseként állt rajthoz. Õ azon-
ban ezzel az egyetlen lehetõséggel élni tudott és
nagy szerepet vállalt abban, hogy a magyar egység
(Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Kovács Katalin
és Benedek Dalma) tanári versenyzéssel nyerte ezt
a számot.

Szabó Gabi 1996-ban kezdett a KSI SE-ben ka-
jakozni. Kölyök és gyermek korosztályban sorra
nyerte a versenyeket. 2007-ben vette át az edzései-
nek az irányítását a nemzetközileg is elismert ka-
jakedzõ, Fábiánné Rozsnyói Katalin. Abban az év-
ben a Szabó Gabi–Kozák Danuta páros a spanyol-
országi Eb-n 1000 méteren elsõ, a duisburgi világ-
bajnokságon pedig harmadik helyet szerzett. Ta-
valy az olimpia elõtt a milánói Eb 500 méteres pá-
ros számát nyerték meg, majd Pekingben – már
Sári Nándor irányításával – a négyes tagjaként
nyertek ezüstérmet. 2009 õszétõl az olimpiai baj-
nok Csipes Ferenc készíti fel a fiatal párost a ver-
senyekre. A felnõtt Európa- és világbajnoki címet
nyerõ Szabó Gabi a kerületi Csanádi Árpád Általá-
nos Iskola és Gimnáziumban érettségizett és 2001
óta Zugló lakója. Elmondása szerint imádja ezt a
kerületet, ahova minden világversenyt követõen
örömmel (és tegyük hozzá, hogy immár sokadszor-
ra „aranyosan”) tér vissza. R. T.

Gabi hazai közönség elõtt is világbajnok lett Zsófi sérülten is
nagyon tud versenyezni

Szabó Gabriella Kozák Danutával



16 XXI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 8.MOZAIK �� ZUGLÓI LAPOK ��

KIPUFOGÓ KLINIKA

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

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

Bejárónõt keresünk fõmunkaidõben
Zugló vagy környékérõl. 

Feladat: takarítás, vasalás, 
kutyasétáltatás, gyermekfelügyelet.

Ha szeretne hosszútávon vidám, becsületes
embereknél dolgozni, jelentkezzen.

Várjuk rövid, fényképes önéletrajzát! 
E-mail: zugloibejarono@citromail.hu

Vagy levélben:
„Bejárónõ” 1590 Bp. Pf. 118.

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

378.90

307.90

364.90

199.90

Gyorsszolgálat napi 24 órában,
hétvégén is, GARANCIÁVAL!

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

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

Gasztroenterológiai
magánrendelés Zuglóban
– emésztõszervi betegségekkel

foglalkozó szakrendelés –
Kedves zuglói lakosok!

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

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

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

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

vastagbéltükrözés) korszerû-, új eszközökkel
fájdalommentesen végezzük.

A vastagbélrák szûrés így kíméletesen végezhetõ.
dr. Szõnyi Mihály

belgyógyász, gasztroenterológus
bejelentkezés, információ:

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

Sétálni jár, szívesen barátkozik és
tanári hivatásához méltó bölcses-
séggel, türelemmel és tudással
mesél a gyerekeknek régmúltról,
történelemrõl, természetrõl.
Karsai Mihály, akit a környéken
mindenki csak Misi bácsinak szó-
lít, 104. születésnapján dalban
dúdolta el a hosszú élet titkát.

Bár huszonöt-harminc évet si-
mán letagadhatna, Misi bácsi
büszke lehet évei számára. Zug-
ló legidõsebb férfiúja – aki jó
egészségnek és kiváló emléke-
zetnek örvend – augusztus 30-án
töltötte be 104. életévét. A ked-
ves, mosolygós öregurat szüle-
tésnapján Kovács Balázs alpol-
gármester köszöntötte.

Karsai Mihály 1907. augusz-
tus 30-án született Medgyes-
egyházán. Pedagógusnak ta-
nult, tanári pályafutását a má-
sodik világháború idején kezd-
te. Elõbb Erdélyben, a Szilágy
vármegyei Hármaspatakon,
majd nyugdíjba vonulásáig szü-
lõfalujában tanított. Fõként ter-
mészettudományokat – termé-
szetrajzot, földrajzot – ám leg-
kedvesebb emlékei között azt
õrzi, amikor a festészet, rajzo-
lás rejtelmeibe vezette be tanít-
ványait. Élete nagy részében
szülõfalujában élt, itt avatták
díszpolgárrá 2000-ben feleségé-
vel együtt, akivel nagyon sokat
tettek a település közösségéért.

Miután megözvegyült, 97 éves
korában a lányához költözött
Pestre, de a fiához rendszeresen
visszajár. Századik születés-
napján még kapált a kertben és
azzal ugratta családját, mit szól-
nának hozzá, ha új asszonyt
hozna a házhoz?

Ha új asszonyt nem is, de Zug-
lóban rengeteg barátot szerzett.
Misi bácsit mindenki ismeri a
környéken, szeretik, vigyáznak
rá. A gyerekek leülnek mellé a
padra, õ meg önfeledten mesél
történelemrõl, irodalomról. Sze-
ret társalogni, különösen egy ko-
rabeli, századik életévét taposó
hölggyel, akivel gyakran kéz a
kézben ülnek a kispadon.

Misi bácsit születésnapján lá-
nya, fia, hét unokája és két déd-
unokája köszöntötte, akik hét-
végén gyûltek össze a jeles ün-
nepre. Ha a sors is úgy akarja, a
százötödikre mindenkit vissza-

vár. Kovács Balázs alpolgármes-
ter kérdésére, dalban dúdolta el
a hosszú élet titkának paran-
csát: Szeressük egymást gyere-
kek, a szív a legszebb kincs…

csv

A 104 éves Misi bácsit köszöntötték

Pályázati felhívás

A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. pályázatot hirdet önkormányzati bérlakások nyílászáróinak cseréjére.
Pályázni jogosult valamennyi önkormányzati tulajdonban álló bérlakás bérlõje. 

A pályázat feltétele a pályázó bérleti díj hátralék mentessége.
Pályázni 2011. szeptember 13. és szeptember 30. között lehet. 

A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ 2011. szeptember 13-tól a www.zugloizrt.hu 
internet oldalon és a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. hirdetõtábláján.

Pályázati felhívás
A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. pályázatot hirdet 100% önkormányzati tulajdonú lakóházak 
közös helyiségeinek felújítására, illetve homlokzati hõszigetelésének korszerûsítésére.

Pályázni jogosult valamennyi 100% önkormányzati tulajdonban álló lakóház bérlõinek közössége. 
A pályázat feltétele a pályázó lakóház valamennyi bérlõjének bérleti díj hátralék mentessége.

Pályázni 2011. szeptember 13. és szeptember 30. között lehet. A pályázati kiírás megtekinthetõ 
2011. szeptember 13-tól a www.zugloizrt.hu internet oldalon

és a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. hirdetõtábláján.


