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Viola néni 99 éves

Megjutalmazták a legjobbakat

Zugló önkormányzatának támogatása
a Budapesti Korai Fejlesztõnek

A zuglói lány

A Benedek Elek EGYMI Pedagó-
giai Szakmai Csoportja január
25-én a Szent István Király Zene-
mûvészeti Szakközépiskola kon-
certtermében összesen 178 zug-
lói gyermeknek adta át a jó tanul-
mányi eredményért járó jutalma-
it. Azokat a tanulókat köszöntöt-
ték, akik a 2011/12-es tanév elsõ
félévében az eddig megrendezett
tanulmányi és tehetséggondozó
versenyeken 1. 2. vagy 3. helye-
zést értek el, illetve különdíjban
részesültek. Kerületünkben a te-
hetséggondozásnak nagy hagyo-
mánya van, és Zugló tanulói
hosszú-hosszú évek óta igen
színvonalasan méretnek meg a
fõvárosi, országos, nemzetközi
szintû versenyeken is – mondta
Hernádi Ildikó, a Pedagógiai
Szakmai Csoport vezetõje. A díj-
átadások között a Liszt Ferenc
Általános Iskola tanulói tartottak
két nagysikerû néptáncbemuta-
tót. Cikkünk a 8. oldalon

99. születésnapját ünnepelte Viola néni, egykori iskolaigazgató, akit
Kovács Balázs alpolgármester és Kalotay Gábor a Pedagógus
Szakszervezet kerületi titkára köszöntötte. Írásunk a 8. oldalon

Artisták parádéja

Újabb öt évre kötött megállapodást a Budapesti Korai Fejlesztõ
Központtal a zuglói önkormányzat. Eszerint Zugló továbbra is ingat-
lant biztosít a központnak, de ennek fejében az intézmény akkred-
itált képzésein két-két ingyenes helyet kaphatnak a helyi szakem-
berek. A központban immár húsz éve valamilyen rendellenességgel
született kisgyermekekkel foglalkoznak. A kerület a Csantavér utcai
bölcsõdében biztosított helyet az intézmény számára. A bérleti
szerzõdés ez év januárjában lejárt, ám az önkormányzat decemberi
ülésén a képviselõk úgy határoztak, hogy a szerzodést újabb öt esz-
tendõre meghosszabbítják. Az errõl szóló dokumentumokat január
19-én a Csantavér közi központban írták alá. Dr. Papcsák Ferenc
polgármester hangsúlyozta, a központ eddig sok zuglói család
életében töltött be fontos szerepet, emiatt döntöttek a szerzõdés
meghosszabbításáról. Czeizel Barbara a központ vezetõje elmondta,
az ingatlanbiztosítással nagy segítséget kapnak a zuglói önkor-
mányzattól. Összeállításunk a 12. oldalon

A Megasztár 4. ötödik helyezett-
je, Bencsik Tamara Zuglóban él.
A vajdasági születésû lány már
magyar állampolgár. Az éneksnõ
január végén, egy másik
megasztárossal, Kökény Attilá-
val duóban szállt versenybe a
Eurovíziós Dalfesztiválon való
indulásért. Ezt most még nem
tudta elérni, de elég kitartónak
tartja magát, így nincs ok a szo-
morúságra.

Interjúnk a 7. oldalon

Február 2-án este hétkor, a Fõvárosi Nagycirkuszban megkezdõdik
a kilencedik Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál.

Beharangozó a 12. oldalon

Fagyriadó!
Felhívás!
A következõ napokban, éjsza-
kánként akár –15 fok alá süly-
lyedhet a hõmérõ higanyszála
és napközben is –7, –10 fokos
hõmérséklet várható. Ebben a
helyzetben fokozottan kell fi-
gyelnünk egymásra, különö-
sen az idõskorúakra, az egye-
dülállókra és a közterületeken
tartózkodó emberekre! Ha se-
gítségre van szükség, kérjük,
haladéktalanul értesítsék a
mentõket, a területi rendõri
szerveket és Zuglói Közbizton-
sági Iroda központi ügyeletét. 

Az önkormányzat a Myrai
Szent Miklós Keresztény Egy-
ház szociális munkatársai
közremûködésével a közterü-
leteken tartózkodó embereket
a nemrégiben felújított Cserei
utca nappali melegedõbe, illet-
ve az Ilka utca éjjeli menedék-
helyre irányítja. Zuglóban az
önkormányzat támogatásával,
110 férõhellyel üzemel a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat
Vonat Éjjeli Menedékhelye is,
így összesen 150 férõhely áll
rendelkezésre.

Részletek a 4.oldalon,
illetve a zuglo.hu-n
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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
Ungvár utca 36.

Telefonon és/vagy e-mailen történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (20) 394-7343; 

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Február 27. 14.00–17.00 óra között.
Bejelentkezés a 872-9288-as 

telefonszámon,
e-mail:  alpolgarmester@zuglo.hu

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

Február 20. 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,
Telepes utca 32.

Elõzetes idõpont-egyeztetés alapján.
Bejelentkezés telefon: 

06 (20) 460-4435, illetve 
a virkrisz@gmail.com e-mail címen.

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Február 24-i fogadóórájára
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

Február 9. 16.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Arany János
Általános Iskola

Újvidék tér

Február 6. 17.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 411-1640;
e-mail cím: adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal, II. em. 224.

Meseház Óvoda

Március 7. 9.00–12.00 óra között.

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Tel.: 06 (30) 524-9069

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Február 6. 17.00–19.00 óra között. 

Telefon: 06 (30) 992-0854.
e-mail cím: harrachp@gmail.com

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Február 27. 
14.00–17.00 óra között.

Bejelentkezés a 872-9165 
telefonszámon.

12. Mélykuti Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 517-8715; e-mail cím:
melinda.melykuti@gmail.com

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ elõzetes egyeztetés
alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Február 6. 16.00–18.00 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.
Február 13. 16.00–19.00 óra

között. Telefon: 06 (20) 397-5672,
e-mail: solt@zuglo.hu

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Március 7.
17.00–19.00 óra között.

Telefon: 251-0833; 
06 (30) 919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 363-3202

3. Kovács-Csincsák László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ elõzetes egyeztetés
alapján.

Telefon: 06 (30) 486-7324
e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 220.

Telefonon történõ egyeztetés alapján
bármikor. Február 14. 16– 19 óra között.
Tel.: 06 (20) 930-8987;  varnai.laszlo@
lehetmas.hu; www.varnailaszlo.blog.hu

5. Markó Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

Minden páros hét csütörtökén
18.00–20.00 óra között.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

Március 7. 17.00–19.00 óra között.
Bejelentkezés hétköznaponként

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

FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk
Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hiva-
tal. Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.:06 (30) 212-
1803.
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal
II. em. 220. Elõzetes egyeztetés alapján. Tel.: 06 (20)
475-1384
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5–7.
február 17. 17.00–19.00 óra között, elõzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: +36 (20) 944-7069 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosvalfa park 1–3., február
9. 17.00 órától. Tel.: 363-3202.
Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda Rákosvalfa park
1–3., február 9. 17.00 órától.
Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal II. em. 220. Elõze-
tes idõpont egyeztetés alapján. Tel.: 06 (30) 414-1206.

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje
Általános ügyfélfogadás (Pétervárad u. 2.)
Telefon: 872-9000, 872-9100,
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.,
február 9. 18.00–20.00 óra között.

POLGÁRMESTER

Bejelentkezés dr. Papcsák Ferenc polgármester
februári fogadóórájára február 7-én 8.00 órától a 872-
9352-es telefonszámon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester február 27-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester február 27-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester február 24-i fo-
gadóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszá-
mon.

JEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Papp Csilla jegyzõ polgármesteri hi-
vatali fogadóórájára a jegyzõi titkárságon, minden hó-
nap harmadik szerdáján a 872-9171-es telefonszámon.

ALJEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Sáfrán Erzsébet aljegyzõ polgár-
mesteri hivatali fogadóórájára az aljegyzõi titkárságon,
a 872-9164-es telefonszámon.
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Szervezeti változások a Polgármesteri Hivatalnál

A grémium térítésmentesen
önkormányzati tulajdonú, de a
Szent István Király Zenemûvé-
szeti Szakközépiskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény
leltárába szereplõ hangszereket
adott át a Zuglói Filharmónia
non-profit Kft.-nek. Erre azért
volt szükség, mert a non-profit
szervezet márciusban a keretein
belül mûködõ szimfonikus zene-
kart I. kategóriás zenekarként
kívánja nyilvántartásba vetetni.
Ehhez viszont a zenekarnak az
elõírásoknak megfelelõ hang-
szerparkkal kell rendelkezni. 

Esélyegyenlõség

A Képviselõ-testület az Ok-
mányiroda komplex akadálymen-
tesítésével kapcsolatban új köz-
beszerzési pályázatot írt ki,
ugyanakkor kezdeményezte az il-
letékes hatóságnál a kivitelezési
határidõ meghosszabbítását.  A
tavaly decemberben megjelent pá-
lyázatra ugyanis csupán egy brut-
tó 25 241 250 forintos ajánlat ér-
kezett, amely lényegesen több a
rendelkezésre álló összegnél.

Mint lapunk korábban megír-
ta, a Zuglói Önkormányzat az Új
Széchenyi Terv Közép-Magyar-
országi Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez benyújtott
pályázatával 3 738 386 forint ön-
rész mellett 15 millió forint visz-
sza nem térítendõ támogatást
nyert el az Okmányirodájának
komplex akadálymentesítésére. 

Szervezeti változások

Az ülés résztvevõi módosítot-
ták a Polgármesteri Hivatal belsõ
szervezeti tagozódását. A döntés
értelmében március 1-el megszû-
nik a Városüzemeltetési Osztály.
Feladatait a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. (ZV Zrt.) veszi át.

Az átstrukturált Építéshatósá-
gi Osztály a jövõben Városépítési
Osztály néven mûködik, mely-
nek két szervezeti egysége az
Építéshatósági Csoport és a Mû-
szaki Csoport lesz. 

Pelyva György (MSZP) kijelen-
tette: nem ért egyet a Városüze-
meltetési Osztály Vagyonkezelõ-
be való beolvasztásával, mert a
változtatás nem hoz jelentõs
megtakarítást. Az ügyre a költ-
ségvetés elfogadása után kell
visszatérni. Dr. Papcsák Ferenc
polgármester (Fidesz) úgy vélte,
nem lehet halogatni a döntést,
mert az átszervezés az idei költ-
ségvetés egyik megalapozója. Ta-
más László (ZÉK) az átszervezés
gazdasági hatásairól kérdezett. 

A felvetésekre reagálva dr.
Papp Csilla jegyzõ elmondta: az
átalakításnak egyaránt vannak
gazdasági és célszerûségi okai.
Az átszervezésnek minimálisak
a költségei, ellenben hatéko-
nyabb, költségtakarékosabb hi-
vatali mûködést eredményez.  Az
osztályvezetõk száma március-
tól 15-rõl 10-re csökken. Ez je-
lentõs bérmegtakarítással jár,
ugyanis az osztályvezetõk maga-
sabb bérkategóriába tartoznak.

Fizetésük személyenként évi
hat-nyolc millió forint között
mozog. A Vagyonkezelõ égisze
alatt folyó városüzemeltetés vár-
hatóan hatékonyabb, zökkenõ-
mentesebb lesz. Egyszerûbbé
válik a feladatok megoldása,
ugyanis kikerülnek a rendszer-
bõl a hivatali akadályok. A ki-
szervezés önmagában nem jár el-
bocsátással, viszont a ZV Zrt.-
hez került dolgozók köztisztvi-
selõi jogviszonya megszûnik.

Új közterületi nevek

Önkormányzati tulajdonú
névtelen közterületek elnevezé-
sérõl határoztak a városatyák.
Döntésük értelmében a Gyarmat
utca–Fûrész utca–Telepes
utca–Lõcsei út által határolt köz-
terület a Gyarmat köz, az Álmos

vezér útja–Örs vezér útja–Álmos
vezér köz keresztezõdése által
közrefogott terület a Vezérek te-
re, a Csömöri út–Rákospatak
utca–Bosnyák utca–Lõcsei út kö-
zötti tömb a Bosnyák köz, a
Kacsóh Pongrác út–Csáktornya
park–Ungvár utca–Róna park ál-
tal körbevett rész a Csáktornya
köz, míg az Almádi utca– Fischer
István utca–Mogyoródi út–Vezér
utca által határolt szakasz – az
ott élõk kérésére – a Teleki Pál
köz nevet kapta.

A fenti közterületek egyikén
sincsenek lakcímek, így elneve-
zésük nem jár címváltozással. 

Szabályozási terv
módosítás

A városatyák sürgõsséggel tár-
gyalták meg és fogadták el a Thö-

köly út–Dózsa György út–Kere-
pesi út–Hungária körút–Stefánia
út által határolt területre készü-
lõ szabályzási terv koncepcióját.
A határozat értelmében a képvi-
selõk jóváhagyták, hogy a fenti
területen az eddigi 30 méter ma-
ximális építési magasság 50 mé-
terre emelkedjen. Erre azért van
szükség, hogy a Budapesti Olim-
piai Központ területén UEFA 5
kategóriájú, korszerû labdarúgó
stadion épülhessen. Mint isme-
retes, a kormány nemzetgazda-
sági szempontból kiemelt jelen-
tõségû projektté nyilvánította az
istvánmezõi rehabilitációs prog-
ramot. A rekonstrukció 2012 és
2020 között valósul meg. Az új
Puskás Ferenc Stadion 40 000
fõ befogadóképességû lesz, de
szükség esetén férõhelyeinek
száma 60 000-re bõvíthetõ.

Papp Dezsõ

A legnagyobb orosz író a Városligetben
Magyarországon nem gyakran
történik meg, hogy egy orosz író-
ról közterületet neveznének el.
Most azonban a Városligetnek,
egy eddig névtelen sétánya Lev
Tolsztoj, a világhírû orosz mû-
vész a nevét kapta meg. 

– Lev Tolsztoj életével, mun-
kásságával kiérdemelte, hogy a
világ bármely pontján közterü-
letet nevezzenek el róla – mond-
ta a névadás kezdeményezõje,
dr. Szûcs Olga, a Tolsztoj Tár-
saság elnöke. Hozzátette, idén
különösen fontos Tolsztojról
beszélni, hisz legismertebb re-

gényét, a Háború és békét pon-
tosan kétszáz esztendõvel ez-
elõtt írta.

– Tarlós István, Budapest fõ-
polgármestere kifejtette: vannak
pillanatok, amikor egy látszólag
kisebb jelentõségû esemény is
szimbolikus értelmet kap. En-
nek a névtelen sétánynak – foly-
tatta - az elnevezése is ilyen szim-
bolikus jelentõségû, hisz, ahogy
a sétány összeköt területeket,
úgy köti össze Tolsztoj is az
orosz és a magyar népet.

Ezt erõsítette meg Alexander
Tolkacs orosz nagykövet is, aki

kiemelte, hogy Tolsztoj már a
XIX. században is nagyon nép-
szerû volt Magyarországon. Oly-
annyira, hogy akadt mûve – pél-
dául a Kreutzer szonáta – melyet
egy idõben adtak ki oroszul és
magyarul.

– Jelképes, de mégis fontos
döntés, hogy a jövõben Tolsztoj
neve is ott szerepelhet Budapest
térképén – mondta a nagykövet.
– Úgy vélem, ez a döntés a két or-
szág közötti kapcsolatokat egy
újabb láncszemmel erõsítette
meg.

Kovács Balázs zuglói alpol-
gármester hangsúlyozta, hogy
egy ilyen döntés nem szület-
hetett volna meg a kerületi

önkormányzat jóváhagyása
nélkül.

– Zugló ebben az esetben az
egész névadási procedúra kez-
deményezõje és lebonyolítója
volt. Novemberben fogadta el a
testület a névtelen sétány nevé-
nek Tolsztoj sétányra való elne-
vezését. Javaslatunkat a Fõváro-
si Közgyûlés egy december 15-i
határozata alapján egyhangúlag
támogatta. Mikor megtudtuk,
hogy a sétány ünnepélyes név-
adását január 30-án tartják, re-
kordgyorsasággal, mindössze
négy nap alatt elkészítettük a

táblát, melyet aztán a fõpolgár-
mester és a nagykövet úr közö-
sen lepleztek le. 

A Tolsztoj Táraság elnöke sze-
rint a sétány a közeljövõben egy
mellszoborral egészül ki. A Vá-
rosligetben megszokott dolog,
hogy a látogatók írók, költõk
vagy tudósok szobraival talál-
koznak.

A zuglói önkormányzat a janu-
ári testületi ülésen számos köz-
terület nevérõl döntött, így ma
már alig találni névtelen közte-
rületet.

Riersch Tamás

A Zuglói Önkormányzat képviselõ-testülete január 23-án tartot-
ta évi elsõ ülését.  A városatyák döntöttek a Polgármesteri Hiva-
tal átszervezésérõl, eddig névtelen zuglói közterületeket nevez-
tek el, elfogadták az istvánmezõi sportlétesítmények rehabilitá-
ciós programja kapcsán készülõ szabályzási terv koncepcióját.

TTaarrllóóss  IIssttvváánn,,  BBuuddaappeesstt  ffõõppoollggáárrmmeesstteerree  ééss  AAlleexxaannddeerr  TToollkkaaccss
oorroosszz  nnaaggyykköövveett
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Tájékoztató
a Zuglói Hajós Alfréd Magyar–Német Két Tanítási Nyelvû

Általános Iskola (1142 Ungvár u. 36. Tel.: 251 3080, 
221 8423) két tanítási nyelvû osztályaiba való felvételrõl:

Az érdeklõdõ szülõk részére
2012. február 3., 10. és 17-én

(péntekenként) 14 órakor tájékoztatót,
február 29-én 8 és 11 óra között nyílt órákat tartunk.
A fenti idõpontokban illetve a titkárságon személyesen 
lehet jelentkezni a képességvizsgáló foglalkozásokra.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Széchenyi István Általános Iskola
1147 Telepes u. 32. Telefon: 460-0965, 460-0696. Fax: 460-0695

„NYITOTT KAPUK” – egész napos nyitott iskola
2012. február 7. kedd

délelõtt: nyílt órák  alsó és felsõ tagozaton 1–2–3. óra
igazgatói tájékoztató 11 óra

délután: sport foglalkozások (labdarúgás, kosárlabda, korcsolya)te-
hetséggondozó foglalkozások – angol, matematika, drá-
maszámítógépes foglalkozások

Nyílt órák – leendõ elsõsök részére
2012. február 16.
2012. március 8. 1–2–3. óra
2012. március 22.
Igazgatói tájékoztató 11 óra

Játékos foglalkozások 
– sportképesség felmérés leendõ elsõsök részére

2012. február 23. 16.30 óra
2012. március 29.

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

KEDVES ZUGLÓIAK!
� Ha úgy gondolják, hogy

társasházuk nem jól gazdál-
kodik.

� Ha nem szépül eléggé ott-
honuk közvetlen környe-
zete.

� Ha úgy érzik, közösköltség-
befizetéseik ellenõrizetle-
nül kerülnek felhasználásra.

� Ha elégedetlenek közös
képviselõjük munkájával.

� Ha lakóközösségük rendre
nem pályázik eredmé-
nyesen.

� Ha társasházuk költségei
indokolatlanul magasak.

� Ha biztonságban akarják
tudni lakókörnyezetüket.

Hívjanak, keressenek
bennünket

a hét bármely napján!

250 társasház több mint 
8000 lakója

már minket választott.

23 fõs szakértõi csapattal 
tisztelettel várjuk

az otthonukat
szeretõk érdeklõdését.

Zuglói Társasházkezelõ és Közterület-fenntartó Kft.
Zugló Önkormányzat 100%-os tulajdonú vállalkozása

IRODAKÖZPONTUNK, ELÉRHETÕSÉGÜNK:
1148 Bp., Kerepesi út 78/B

Telefon: 422-3060, 422-3040, fax: 422-3056, 422-3073
E-mail: tarsashazkezelo@zugloizrt.hu

Kedves Szülõk!
Iskolanyitogató és Óvodahívogató címen elkészült a zuglói ön-
kormányzati óvodák és iskolák két bemutatkozó kiadványa,
melyekkel segítséget kívánunk nyújtani Önöknek abban, hogy
gyermekeiket a nekik legjobban megfelelõ oktatási intézménybe
írassák be a 2012 / 2013-as tanévben.

A két kiadvány hamarosan elérhetõ lesz a kerület bölcsõdé-
iben, óvodáiban, iskoláiban és a gyermekorvosi rendelõkben .

A korábbi hozzáférés és a személyes tájékozódás megkönnyí-
tésére mindkét kiadványt elérhetõvé tettük elektronikus formá-
ban az alábbi honlapokon:

– www.zuglo.hu
– www.benedekelek.hu/pszcs
Az óvodák és az iskolák tájékoztatóinak tartalmáról az egyes

intézmények adnak további információkat, saját elérhetõségei-
ken.

A kiadvánnyal kapcsolatos kérdésekkel forduljanak a Bene-
dek Elek EGYMI és Nevelési Tanácsadó Pedagógiai Csoportjá-
hoz:

Tel/Fax: 36-1-460-0163/104 
e-mai. egymibaranyai@gmail.com

1, Lakás kérelemrõl szeretne információhoz jutni? Mi a teendõje?
Call centeres számon érdeklõdhet az ügyfél 06 40 520 000.

2, Bérelt ingatlant szeretne megvásárolni?
Töltsön ki kérelem bejelentõ ûrlapot, ha már egyszer kitöltött, ak-

kor várjon türelemmel, mert az értékesítési moratórium miatt fel-
halmozódtak a kérelmek így hosszadalmas lehet az elbírálás. Csak
hátralékmentes ingatlan esetében tudunk érdemben foglalkozni az
üggyel.

Kérdések 
a Vagyonkezelõhöz

FAGYRIADÓ! – FELHÍVÁS
Tisztelt Civil Szervezetek! Tisztelt Zuglói Polgárok!

A meteorológiai elõrejelzések szerint a mostaninál is hidegebb, szibériai fagyra kell számítani. Éjsza-
kánként akár –15 fok alá süllyedhet a hõmérõ higanyszála és napközben is –7, –10 fokos hõmérsék-
let várható. A rendkívüli idõjárásra tekintettel, felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy fokozottan
figyeljenek egymásra, különösképpen az idõskorúakra, az egyedülállókra és a közterületeken tartóz-
kodó emberekre.

A kerület vezetése mindent elkövet annak érdekében, hogy télvíz idején senkinek se kelljen életvitel-
szerûen az utcán tartózkodnia, senkit se veszélyeztethessen a kihûlés és a fagyhalál. Az önkormány-
zat a Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház szociális munkatársai közremûködésével a közterülete-
ken tartózkodó embereket a nemrégiben felújított Cserei utca nappali melegedõbe, illetve az Ilka utca
éjjeli menedékhelyre irányítja, ahol szállás, meleg étel és tisztálkodási lehetõség várja a rászorulókat.
Zuglóban az önkormányzat támogatásával, 110 férõhellyel üzemel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Vonat Éjjeli Menedékhelye is, így összesen 150 férõhely áll rendelkezésre. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben közterületen élõ vagy fûtetlen épületben tartózko-
dó embertársáról tud, haladéktalanul értesítse a krízisközpontokat illetve az egyházi és szociá-
lis területen tevékenykedõ civil szervezeteket.

Nyújtsanak segítõ kezet a rászorulóknak, ne menjenek el közömbösen mellettük! Ha segítség-
re van szükség, kérjük, haladéktalanul értesítsék a mentõket, a területi rendõri szerveket és Zug-
lói Közbiztonsági Iroda központi ügyeletét.

Ellátó intézmények, ügyeleti telefonszámok:
�� Mentõk: 104
�� Rendõrség: Bp. XIV., Stefánia út 83–85, telefon: 461-8150
�� Zuglói Közbiztonsági iroda 0–24 óráig, Polgárõrség, Kerületõrség

Bp. XIV., Laky Adolf u. 36.
Telefon: 251-5366, ugyelet@bpsz.hu

�� Tûzoltóság: Bp. XIV., Egressy út 114, telefon: 459-2314; 105
�� Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (ügyelet): Bp. XIV., Mogyoródi út 43. 

ZÖLD SZÁM: 06 80 630-600 
�� Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Utcai Szociális Szolgálata:

Utcaszolgálat: 06 70 333-6610
ZÖLD SZÁMUK: 06 80 204-977 (Ingyenesen hívható!)

További tájékoztatók a zuglo.hu-n.

Tüdõgondozó az Uzsoki utca 29 szám alatt a KÓRHÁZ fõépületének alagsorában a 16-os
és 17-es számú Tüdõgyógyászati Ambulancia helyiségében fogadja betegeit. Szakorvosi
rendelésre elõjegyzett idõpontban, házi orvosi beutalóval lehet jelentkezni.

Rendelési idõ munkanapokon: délelõtt 8 órától 13 óráig, délután 13 órától 19 óráig

Telefonszám: 467-3700 / 1071-es vagy 1059-es  mellék.

Tüdõszûrõ Állomás az Uzsoki Kórház Róna utcai szárnyában mûködik az Ambulanciá-
kon. Jelentkezés a Beteginformációnál.

Tüdõszûrõ vizsgálat az állandó zuglói lakcímmel rendelkezõ 30 év feletti lakosok részére évente
1 alkalommal térítésmentesen végezhetõ el.

Rendelési idõ munkanapokon: délelõtt 8 órától 13 óráig, 
délután 14 órától 18 óráig

Onkológiai Gondozó az Uzsoki utca 29-41. szám alatt a KÓRHÁZ fõépületének alagsorá-
ban 31-es számú Nõgyógyászati Ambulancia helyiségében fogadja betegeit; 
Rendelési idõ: hétfõtõl-csütörtökig: délután 14 órától 20 óráig, pénteken: dél-

után 14 órától 19 óráig
Telefonszám: 467-3700/1055-ös mellék.

Dr. Mitrovics Katalin Dr. Erdélyi Csilla
Tüdõgondozóvezetõ fõorvos Onkológiai Gondozóvezetõ Fõorvos

UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.

T Á J É K O Z T A T Ó
A Tüdõgondozó- és Onkológiai Gondozó Intézet épületének rendkívüli rekonstrukciója miatt 2011. október 10. napjától az Uzsoki Kórház fõépületében látja el betegeit.
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Sikerként értékeli Markó Elemér István,
a zuglói képviselõ-testület jobbikos tagja,
hogy kezdeményezésére a kerületvezetés
támogatásáról biztosította, majd a testü-
let meg is szavazta a Trianon-emlékmû
felállítását Zuglóban. Véleménye szerint
aki nemmel voksolt, tulajdonképpen ön-
magát zárta ki a nemzetbõl. „Jól halad a
megvalósítás, már több pályázat érkezett
különbözõ mûvészektõl, pedig a leadási
határidõ csak február 27-én van. De nem
szabad elkapkodni a dolgot, fontos, hogy
méltó, egyedülálló, országos szinten is
büszkeségre okot adó mûalkotás szüles-
sen. Ezért, ha nem sikerül az idén június
4-ére, a gyalázatos békediktátum aláírá-
sának évfordulójára elkészülni, egy évvel
elhalasztjuk a monumentum felavatását.
A kiválasztott helyszín mindenesetre
megfelelõ, biztonságos, és könnyen meg-
közelíthetõ” – mondta a képviselõ, aki-
nek ugyanakkor negatív véleménye is van
a közelmúltban született döntések néme-
lyikérõl. „Elfogadhatatlannak és vállal-
hatatlannak tartom a kommunális adó
kivetését, nem is szavaztam meg a kerü-
let által beszedendõ, helyi sarcot. A jelen-
legi gazdasági helyzetben az egész ország-
ban, így Zuglóban is, rengetegen a megél-
hetésükért küzdenek, egyre inkább el-
uralkodik a szegénység. Nem tehetünk
most újabb terhet a lakosságra, ez egy-
szerûen képtelenség. Rengetegen fordul-
tak már hozzám felháborodva, egyesek-
ben az is felmerült, tiltakozó akciót szer-
veznek a döntés ellen. Õszintén mondom,
meg tudom érteni õket” – fogalmazott
Markó Elemér István.

A képviselõ elmondása szerint mind-
ezek, illetve a katasztrófális pénzügyi
helyzet ellenére is bizakodóan tekint az
idei esztendõ elé. „Mindig is optimista

voltam. Ezen felül látok annyi felelõsség-
érzetet például az új jegyzõasszonyban és
a polgármester úrban, hogy azt gondol-
jam, valóban a jobbító szándék mentén
tevékenykednek. Tapasztalataim szerint
Papcsák Ferenc akár a saját pártján belül
is konfliktusokat vállal annak érdekében,
hogy véghez vihesse a rendteremtést” –
fûzte hozzá. Markó szerint azonban mind
országos, mind kerületi szinten egyre ag-
gasztóbb jelenség az eladósodás, amelyet
nem lenne szabad engedni, hiszen ez a
következõ generációk lehetõségeit szûkí-
ti. „Nem félek kimondani, mûködnek
erõk, amelyek egyenesen gyarmati sorba
szeretnék taszítani hazánkat. Azonban
nem elég reménykedni a dolgok jobbra
fordulásában, hanem igenis tenni kell
azért, hogy megerõsödjünk, és megõriz-
hessük függetlenségünket. Itt, a kerület-
ben is” – hangsúlyozta a jobbikos politi-
kus. (KD)

Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

Elsõsorban az alsórákosi kertváros nyu-
galmának, biztonságának megõrzését
tartja legfontosabb feladatának Rozgonyi
Zoltán, aki alpolgármesteri teendõi mel-
lett, a 11. körzet egyéni képviselõje is. Ha
valaki, akkor õ biztosan jól ismeri a kör-
nyéket, hiszen itt született, itt járt óvodá-
ba és iskolába is. Elmondása szerint az
egyik legfontosabb problémát egyes út-
szakaszok minõsége okozza a körzetben.
„Néhány utcában még makadám-burko-
lat van, ezeket a vízelvezetés megoldásá-
val együtt jó minõségû aszfalt burkolattal
kellene ellátni. 2012-ben a Bazsarózsa út,
Vezér út és Fischer István utca közötti sza-
kaszán terveink szerint megépülhet az új
út” – hangsúlyozta a képviselõ.  Hozzátet-
te: sajnos útépítésre jelenleg nagyon ke-
vés a forrás. A 2006-2010 közötti idõ-
szakban, amikor a legtöbb pályázati tá-
mogatást lehetett igényelni közterületi fej-
lesztésekre, a kerület akkori vezetése
nem használta ki lehetõségeit. A körzet-
ben a folyamatosan jelentkezõ járdahibá-
kat is javítani kell, ezekre is forrást kell
majd találnunk – mondta Rozgonyi. 

Ebben a körzetben is problémát jelent,
hogy kevés a játszótér, és a sportolási le-
hetõség. Elsõ apró lépésként a Negyed ut-
ca és a Cinkotai út sarkán az ott élõ csalá-
dok kérésére egy mini játszóteret fogunk
kialakítani, de felmerült a Vezér úti játszó-
tér kiegészítése egy felnõtt sportjátszótér-
rel és a körzet határán lévõ Mogyoródi úti
Sporttelepet is úgy szeretnénk fejleszteni,
hogy ott változatos sportolási lehetõséget
tudjunk biztosítani fiataloknak, idõsek-
nek egyaránt – mondta Rozgonyi Zoltán.

A képviselõ elmondta: ígéretüknek
megfelelõen segítséget nyújtottak az itt

élõknek a zöldhulladék begyûjtésében is.
A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel
együttmûködve családi házanként, laká-
sonként tíz-tíz darab zöldhulladék gyûjtõ
zsákot biztosítottak ingyen a lakosoknak
ezzel is hozzájárulva a rendezett Zugló
képhez. Ezt az akciót tavasszal is szeret-
nék megismételni. Sajnos ezzel együtt to-
vábbra is sok példa van az illegális hulla-
dék lerakásra, amellyel szemben a Kerü-
letõrök, a Közterület-felügyelõk segítsé-
gével a jövõben még határozottabban fo-
gunk fellépni – húzta alá a képviselõ. A
kertvárosban is komoly probléma a köz-
biztonság romlása. A Zugló nagyobb for-
galmú, veszélyeztetettebb területein a
már mûködõ térfigyelõ rendszer hatásá-
ra a bûnelkövetõk is tovább lépnek és egy-
re többször bukkannak fel a csendes kert-
városban. Több a betörés, elõfordult már
rablás is. A családi házas övezetben a kör-
nyezeti lehetõségek miatt a térfigyelõ
rendszer kiépítése nem megoldható, ezért
a megelõzõ járõrszolgálat erõsítésével
szeretnénk biztonságossá tenni a kertvá-
rost – mondta Rozgonyi. A biztonság erõ-
sítéséhez a közvilágítás fejlesztése, bõví-
tése is hozzájárulhat. Elsõként – lakossá-
gi kérésre – az Öv utca- Bazsarózsa- Bony-
hádi utca közötti részén építenek ki új
lámpaoszlopokat. 

A kertvárosban korábban jelentõs
problémát jelentett a légi forgalomból ere-
dõ zaj, ez manapság a leszálló gépek ese-
tében fõként a Nagy Lajos király útja kör-
nyékére korlátozódott. A képviselõ fellé-
pésének eredményeként a felszálló gépek
esetében sikerült elérni, hogy azok több-
sége már nem Zugló felett közlekedik, ha-
nem Zugló elõtt elfordulva száll fel. Ezen

a területen is van még mit tenni, a Zajvé-
delmi Bizottságban továbbra is megpró-
bálom képviselni Zugló érdekeit – fûzte
hozzá Rozgonyi. A képviselõ végezetül
örömmel számolt be a Virágzó Zugló-

program sikerérõl, amelynek keretében
jó hangulatú növényültetéseken tudták
szebbé varázsolni az elõkerteket. A prog-
ram idén is folytatódik, várják a jelentke-
zõket. B. R.

Nyugalmat, biztonságot

Az ellenzék hangja
Markó Elemér István (Jobbik)

Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (1145 Budapest, Pétervárad u. 2)

PÁLYÁZATOT HÍRDET

65. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT, TEHERMENTES BUDAPESTI
INGATLANNAL RENDELKEZÕ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ÉLETJÁRADÉKI SZERZÕDÉSEK KÖTÉSÉRE

A pályázat kiírója:
Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága. (1145 Budapest,

Pétervárad u. 2.), mint Kiíró (továbbiakban: Kiíró).

A pályázat bonyolítója:
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Kabinet

(1145 Budapest, Pétervárad u. 2., tel.:872-92-60, fax: 252-41-68, e-mail: siba.gyorgyi@
zuglo.hu)

Pályázatokra vonatkozó szabályok: 
– A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Ügyfélszolgálati Iroda (1145 Budapest,

Pétervárad u. 2.)
– A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. február 24. (péntek) 1200 óra. 
– A pályázatok benyújtásának módja: Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Ügyfélszolgálati Irodán (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) átvehetõ, vagy a www.zuglo.hu hon-
lapról letölthetõ nyomtatvány kitöltésével, aláírásával és leadásával az Ügyfélszolgálati Irodán
ügyfél fogadási idõben. (H.: 8.00–18.00, K.: 8.00–16.00, SZ.: 8.00–18.00, CS.: 8.00–16.00,
P.: 8.00–12.00).

Postai úton a „Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
Jegyzõi Kabinet, Siba Györgyi 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.” címre kell megküldeni a
pályázatot. Postára adás határideje: 2012. február 24. (péntek).

Az életjáradéki program részvételi szabályzata és szerzõdés mintája letölthetõ a www.zuglo.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.)

A pályázatok értékelésére Kiíró által létrehozott bizottság jogosult, a végsõ döntés
meghozatalára Kiíró 2012. márciusi ülésén kerül sor.

Érdeklõdni és a pályázattal kapcsolatos további információkat kérni a fenti címen, Siba
Györgyinél a 872-92-60-as telefonszámon lehet.

A pályázati részvétel, és az ajánlattétel további szabályait a részvételi szabályzat és az
életjáradéki szerzõdés minta tartalmazza.

A Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa és egyik ajánlattevõvel se kössön szerzõdést.
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POSTALÁDÁNKBÓL
Egy héttel a karácsonyi ünnepek
elõtt kaptuk az alábbi levelet az
Abonyi utca egyik házának a la-
kóitól. Az ünnepek miatt akkor
nem volt lehetõségünk utánajár-
ni az olvasók által felvázolt hely-
zetnek, ám, az új esztendõ elsõ
napjaiban utánanéztünk, hogy
mi újság az Abonyi utcában.

„Budapest szívében, Zugló pa-
tinás utcájában, a XIV. kerületi
Abonyi utcában az FKF Zrt. évek
óta üzemeltet egy nyilvános sze-
méttelepet. A két lerakóban,
pontosabban mellette általában
sitt, bontási törmelékek, festé-
kes ládák, különféle háztartási
lomok (ágyak, asztalok), egy fel-
tehetõleg közeli szórakozóhely,
rendezvényhelyszín cateringhul-
ladéka és az FKF munkatársai

által összesöpört utcai szemét
található. Az Abonyi utca 27.
szám alatti társasház lakói nevé-
ben tisztelettel kérjük az illegális
szemétlerakó megszûntetését.
Ezen levelünket a pontos illeté-
kesség ismeretének hiányában
megküldtük az FKF ügyfélszol-
gálatának, Zugló polgármester-
ének, Zugló rendõrkapitányá-
nak, az ÁNTSZ-nek és a helyi új-
ságnak is.” – állt a levélben.

Az ügyben természetesen elõ-
ször a Polgármesteri Hivatal Vá-
rosüzemeltetési Osztályához
fordultunk, ahol Szili Adrián
osztályvezetõ válaszolt a kérdé-
sünkre.

Az Abonyi u. 27, szám alatti
társasház intézõbizottsági tagjai
által küldött levél tartalmának

kivizsgálása után az alábbi tájé-
koztatást adom: a mellékelt
fényképek alapján a Városüze-
meltetési Osztály helyszíni
szemlét tartott, és megállapítot-
ta, hogy a kérdéses helyen a Fõ-
városi Közterület-fenntartó Zrt.
közterületi takarítási munkájá-
hoz kapcsolódóan gyûjtõ pontot
mûködtet, ahova a környezõ ut-
cák útburkolatának rendszeres
takarítása, saralása során kelet-
kezett hulladékot gyûjti a kon-
centrált elszállítás idejéig. Saj-
nos sem a Közterület-fenntartó
Zrt. sem az Önkormányzat nem
tudja megakadályozni az egyéb-
ként rendben tartott és rendsze-
resen ürített konténerek mellett
a lakossági hulladék megjelené-
sét. A Polgármesteri Hivatal és
azon belül a Városüzemeltetési
Osztály a beérkezõ észrevétele-
ket közvetlenül telefonon és le-
vélben is továbbítja a Fõvárosi
Közterület-fenntartó Zrt. részé-
re intézkedés céljából, és kéri a
terület gyakoribb takarítását és
a konténerek sûrûbb ürítését.
Tekintettel arra, hogy a bejelen-
tõk az olvasói levelet több helyre
is elküldték - köztük a Fõvárosi
Közterület-fenntartó Zrt. ügyfél-
szolgálatának is – bízunk a
konkrét probléma megoldódá-
sában. A Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. képviselõje telefo-
nos érdeklõdésünkre elmondta,

hogy a kerületben csak néhány
helyen található ilyen gyûjtõpont
pld. a Városliget területén és ki-
emelt környezetében.

Ezt követõen mi is az FKF Zrt-
hez fordultunk, ahol egy kisebb
fajta nyomozást követõen sike-
rült csak kideríteni, hogy ki az il-
letékes az Abonyi utcai hulladék-
lerakó ügyében.

A Fõvárosi Közterület-fenntar-
tó Zrt. útgondozóinak munka-
végzéséhez szükséges, hogy a ke-
rületekben közterületeken legye-
nek olyan konténerek, melyek
lehetõvé teszik a környék takarí-
tásából származó hulladék elhe-
lyezését – mondta Szûcs Panni, a
Budapesti Városüzemeltetési
Központ szóvivõje. - Az Abonyi
u. 27 elõtt 2 db 1100 literes kon-

ténerünk volt, melyet lakossági
panasz és kérés alapján még ka-
rácsony elõtt, 2011. december
22-én odébb helyeztünk, a pa-
naszlevelet pedig megválaszol-
tuk. A mellérakások minden
esetben a lakosságtól származ-
tak.

Az ügy tehát megoldódott, de
az alapvetõ problémát, az eszkö-
zök rendeltetésszerû használa-
tát ez a gyors intézkedés nem ol-
dotta meg. Ebben nekünk állam-
polgároknak kellene az európai
normákhoz igazodnunk. Egy
olyan szeméttárolóban ugyanis,
mint amilyenbõl az Abonyi utcá-
ban kettõ is volt, Hollandiában
vagy Ausztriában kizárólag csak
falevelet vagy közterületi hulla-
dékot tárolnak.    Riersch Tamás

Javult a helyzet
az Abonyi utcában

Egy nagy légi korszak

Folytatva a rákosmenti repülõk bemuta-
tását, méltatlan lenne elfelejtkezni az
1887-ben született Wéber Károlyról. Õ 13
éves korától mint erõmûvész és artista
járta a világot egészen 1911-ig, amikor
végleg úgy döntött, elkötelezõdik a vas-
madarak iránt. Légtornászként 1908-ban
eljutott az Egyesült Államokba, ahol  látta
a Wright-fivéreket repülni. Elhatározta,
hogy õ is a nyomukba lép, ezért 1912 nya-
rán hazatért és bekapcsolódott a rákos-
mezõi munkába. A pilótavizsgát 1914. jú-
nius 5-én tette le. A magyarok közül õ csi-
nált elõször „loopingot” – azaz teljes füg-
gõleges kört. Eredeti szakmáját nem tud-
ta megtagadni, õ lett az elsõ magyar akro-
bata-repülõ.

Thorotzkai Péter gróf (1884-1942) ne-
ves gépészmérnökként került Rákos-
mezõre, s lett a hazai repülõmotor terve-
zés egyik úttörõje. Elsõ háromhengeres
erõforrását 1913-ban építette, majd az el-
sõ világháború után Lampich Árpád re-
pülõgépeihez alkotott könnyû repülõmo-
torokat. Nevezetes munkája volt egy 13,2
kW-os „mûszív” amely az L-2 Róma nevû
vasmadarat három világrekordhoz segí-
tette. Halála elõtt (1942) nem sokkal ké-
szítette el repülõgép-szimulátorát, amel-
lyel messze megelõzte korát.

A rákosmenti repülõsök igen sokan vol-
tak, s úgy hisszük, nem a mi tisztünk az

összes fölsorolása, ám méltatlan lenne ki-
hagyni a leltárból Prodam Guidot (1882-
1948). A férfi az akkor még a Magyar Ki-
rálysághoz tartozó Fiumében született egy
olasz családban. Idegen származása elle-
nére ízig-vérig magyarnak tartotta magát,
s ezzel példát mutatott sok honfitársá-
nak. Korán, 1910-ben jött Budapestre,
hogy részt vegyen a pesti gyepen folyó kí-
sérletekben. Saját gépével 1912-ben szü-
lõvárosába ment bemutatóra. Õ volt az el-
sõ, aki kirepült a nyílt tenger fölé – ám
visszaútja során elvesztette uralmát a ma-
sina fölött és a tengerbe zuhant. Szeren-
cséje volt, apróbb sérülésekkel megúszta
a kalandot, de gépe elmerült a habokban
és csak hónapok múlva leltek rá.
Rákosmezõn újjat épített, és 1912-ben le-
tette a pilótavizsgát. Az I. világháború után
minden vagyonát, örökségét a hazai repü-
lésre áldozta.

Ugyancsak fontosnak tartjuk megemlé-
kezni Lányi Antalról (1876-1936). A had-
nagyi rangban álló katonatiszt elõször
konstruktõrként, majd pilótaként reme-
kelt Rákoson. Azért, hogy teljes szívvel
hobbijának élhessen, odahagyta a hadse-
reg kötelékét. 1911. május 15-én kezdte
indult elõször a légbe. Lányi Antal volt az
elsõ pilóta, aki 1911. augusztus 27-én át-
repülte a Balatont.

Lázin Miklós András

Korunkban sok szó esik a gazdaságos
mûködés szükségességérõl. A törek-
vés nem új, azt már a válságos harmin-
cas években igyekeztek megvalósíta-
ni. Állami szinten épp úgy, mint a ma-
szek világban – például egy zuglói (vá-
rosligeti) vendéglõs.

A harmincas évek közepén alapított
Magyar Racionalizálási Bizottság (MRB)
elnöke Chorin Ferenc titkos tanácsos,
ügyvezetõ igazgatója pedig Kelemen Mó-
ric gépészmérnök volt. A szervezet mun-
kássága döntõen arra terjedt ki, hogy a
hazai iparvállalatok számára állandó ta-
náccsal, felvilágosítással és útmutatással
álljon rendelkezésre. Emellett kapcsola-
tot tartott a külföldi társszervekkel, s szá-
mos elõadást szervezett a modern, s ezál-
tal olcsóbb mûködés tárgykörében.

Az MRB különösen nagy hangsúlyt fek-
tetett az anyaggazdálkodás ésszerûsítésé-
re, valamint az üzemi tapasztalatok szer-
vezett cseréjére. Egyik legnagyobb ered-
ménye az ipari termelésben „megbúvó”
veszteségforrások kutatása és azok ki-
küszöbölése volt. Fontos közbevetni: ha-
zánkban ekkor foglalkoztak elõször kor-
mányszinten a hulladékok újrahasznosí-
tásával.

A mintát amúgy a fasiszta Olaszország-
tól vették, ahol az Abesszin-háború idején
a katonai parancsnokság alatt mûködõ
zsákmánygyûjtõ alakulat mellé szervez-
tek kimondottan roncsgyûjtõ csapatot.
Ugyancsak külföldi, döntõen német ala-
pokon honosították meg az iskolai hulla-
dékgyûjtést – igaz, ez elsõ nekifutásra
nem úgy mûködött, mint ahogy várták, de
késõbb egész jól belejöttek.

Az MRB igen behatóan foglalkozott az
egyes háztartások gazdálkodásának ész-
szerûsítésével. E célból 1937-ben tizen-
négy elõadást tartottak e tárgyban. A meg-
hívott szakemberek döntõen a családi bü-
dzsé készítésérõl, a gazdaságos fûtésrõl,
a hõszigetelés célszerûségérõl, az egész-

séges étkezésrõl, a mozgás, valamint a
rendszeres mosás és takarítás hasznáról
beszéltek.

Minderre azért volt szükség, mert a
Pénzügyminisztériumban kiszámolták:
Magyarországon a meglévõ 2,2 millió ház-
tartásban költik el a nemzeti jövedelem
nyolcvan százalékát, s ha itt csak öt szá-
zalékos megtakarítást lehetne elérni, már
az is mintegy ötvenmillió pengõvel da-
gasztaná az államháztartás bevételeit. A
tervek szerint ugyanis a megspórolt pénzt
szolgáltatásokra költi vagy bankba viszi a
lakosság, s az ezeket terhelõ adóból nõ az
államkasszába befolyó pénz. Az akció a
korabeli felmérések szerint sikeres volt -
ám mielõtt igazán kifejlõdhetett volna,
jött a háború, s az elért eredmények sem-
mivé lettek.

Érdemes néhány példán keresztül meg-
világítani, milyen eredményeket értek el a
„magánzók” az ésszerûsítéssel.

Egy nagy gyõri gépgyártó üzem (a Rába
elõdje) három-, az újpesti lámpa- és elekt-
roncsõgyár (Tungsram) másfél-, egy nagy
alföldi nyomda (Gyoma) fél-, egy buda-
pesti sörüzem (Haggenmacher) egy-, míg
egy budai textilüzem (Goldberger) ugyan-
csak egymillió pengõ megtakarítást tudott
felmutatni 1937/38-ban. Említhetõ még a
fõvárosi híres cukrászda (Gerbeaud) 0,3
és a városligeti vendéglõ (Gundel) 0,2 mil-
lió pengõvel. Utóbbi helyen úgy értek el si-
kert, hogy az adagokat hozzáigazították
az általános „viszonyokhoz” – magyarán
mindegyikbõl lecsippentettek egy keve-
set. L. M. A.

Racionalizált Rigó Jancsi

AAzz  AAbboonnyyii  uuttccaa  22001111..  ddeecceemmbbeerréébbeenn...... ......ééss  22001122..  jjaannuuáárrjjáábbaann

AAzz  ÖÖrrss  vveezzéérr  ttéérrii  eemmlléékkmmûû
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– Nagy álmom egy nemzetközi siker. Ez-
zel az érzéssel nem vagyok egyedül, hisz a
dalfesztivál kiváló lehetõséget kínál az
elõadóknak a világ elõtti bemutatkozásra
– mondta Tamara a január végi elõdöntõ

elõtt. – Jómagam egy duettel neveztem a
versenyre. Kökény Attilával az „Állítsd
meg az idõt!” címû dalt énekeljük. Már azt
is nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a
szigorú zsûri a húsz legjobb elõadás közé
választotta a dalunkat. A gyõztes május-
ban utazhat Bakuba.

Bencsik Tamara a Vajdaságban, Sza-
badkán született. 2006-ban települt át
Magyarországra, ahol a Balkán Express
énekeseként szerzett hírnevet magának.
Az igazi nagy áttörést azonban a
Megasztár 4. címû tehetségkutató mûsort
jelentette a számára, melyben sok ezer je-
lentkezõ közül sikerült a döntõbe jutnia.
A 2008-as sorozatban végül az 5. helyen
végzett.

– A Balkán Express nem sokkal élte túl
a Megasztárt. Rá kellett jönnöm ugyanis,
hogy egyénileg sokkal könnyebben lehet
érvényesülni, mint egy együttes tagjaként.
A kereskedelmi tévék által indított tehet-
ségkutatók csak úgy ontják az énekese-
ket. Ma már túl sokan vagyunk. Magyar-
ország kis ország, kis piac, a sok tehetség
pedig úton útfélen konkurenciát jelent
egymás számára. Persze, az éremnek van
egy másik oldala is, hisz magam is egy
ilyen mûsornak köszönhetem az ismert-
ségemet.

Tamara, Rúzsa Magdi után a második
olyan vajdasági tehetség, aki az anyaor-
szágban szerzett hírnevet magának. A te-

hetségkutató szervezõi nekik kö-
szönhetõen a Megasztár 5. és 6.
sorozatában már külön váloga-
tást szerveztek-szerveznek a ha-
táron túli tehetségek számára.
Ebben a munkában pedig zsûri-
tagként Tamarára is számíta-
nak.

– 2010. májusában köl-
töztem a párommal Zug-
lóba – mesélte a fiatal
énekesnõ. – Nagyon tet-
szik ez a kerület, csen-
des és nyugodt kör-
nyék, ráadásul egy
hajszálra van a Belvá-
rostól. Mi egyébként
korábban az egyik bel-
sõ kerületben laktunk, de
számunkra is megdöbben-
tõ volt, hogy alig néhány
földalatti-megállóval kij-
jebbre költözve mennyi-
vel nagyobb a csend, és
mennyivel több a zöld. Rá-
adásul nagyon közel van a
lakásunkhoz a Városliget,
ami egy valóságos oázis a vá-
ros közepén. Nagyon szere-
tem ezt a helyet. 

Tamara úgy tartja, két ott-
hona van: az egyik a múltja
miatt Szabadka, a másik pe-
dig a jelene miatt Zugló.

– A 2004-es népszavazást
még félig-meddig gyerekként
Szabadkán éltem meg. Sosem
felejtem el azt letargiát, mely az
akkori szavazás eredményhirde-
tését követte. Jómagam 2006-
ban települtem át Budapestre. Jól
érzem itt magamat, de sokszor

úgy érzem, hogy nem igazán akar-
nak befogadni az itteni emberek.
Szerencsére gyakran haza tudok
menni, és Szabadkán mind a mai
napig szeretettel fogadnak. Tu-
dom, hogy ott magukénak éreznek

az emberek, mondják is ne-
kem, hogy „ez a Tamara a
mi lányunk, a mi földink”,
és erre nagyon büszkék.
Bár hivatalosan Jugo-
szláviában születtem,
majd Szerbiában éltem,
én mindig magyar vol-
tam, magyar iskolába
jártam, magyarul be-
széltem. A 2010. évi or-
szággyûlési választás
eredményének nagyon
örültem, mert ezzel el-
hárult az akadály az
állampolgársági ké-
relmem elõl. Nem is
csalatkoztam, hisz

az újonnan meg-
választott parla-
ment elsõ dönté-

sei közé tartozott az ál-
lampolgársági törvény megalkotása.
Bencsik Tamara egyik nagy álma

2011. áprilisában vált valóra, hisz ak-
kor dr. Papcsák Ferenc zuglói polgármes-
tertõl személyesen vehette át a magyar ál-
lampolgárságáról szóló dokumentumot.
A másik álmára, hogy egy nemzetközi ze-
nei fesztiválon képviselhesse Magyaror-
szágot, még várnia kell, mert a január
végi elõdöntõbõl sajnos nem jutott to-
vább dalával. De nem szomorú, hiszen

kitartónak tartja magát, a nemzetkö-
zi sikert késõbb is elérheti.

Riersch Tamás

– Nagyon nagy meglepetés és
még nagyobb megtiszteltetés volt
számomra ez az elismerés –
mondta a Mozgássérültek Zug-
lói Szervezetének vezetõje és az
Egyenlõ Eséllyel Kulturális, Szo-
ciális és Hagyományõrzõ Alapít-

vány elnöke. – Az indoklás sze-
rint a hátrányos helyzetû embe-
rek szociális beilleszkedésének
elõsegítése miatt érdemeltem ki
ezt az elismerést. 

Sebestyén Lajosné gyerekko-
ra óta Zuglóban él. Mind a mai

napig büszke rá, hogy az Erzsé-
bet királyné és a Rákospatak ut-
ca sarkán található „Török-ház-
ban” nõhetett fel, hisz olyan em-
berek vehették körül, mint az
olimpiai- és világbajnok tornász,
Kertész Alíz, vagy a neves sport-
szakember, Zalka András, akik
szintén itt éltek. De ugyancsak
büszke a roma származására is,
mert mint mondta, a muzsikus
szüleitõl elsõsorban a mások
szeretetét és tiszteletét örökölte.
A mozgássérültek szervezetével
egy sajnálatos betegség miatt ke-
rült kapcsolatba, a másokon va-
ló segítõszándék pedig lánya au-
tóbalesete után erõsödött fel
benne.

Mindig az motivált, hogy ki-
mozdítsam az otthonukból a
hátrányos helyzetû embereket.
Minél több értéket és lehetõséget
szeretnék a számukra megmu-
tatni. Az alapítványt például az-
zal a céllal hoztuk létre, hogy ne
csak a mozgássérülteken, ha-
nem a többi hátrányos helyzetû
emberen is segíteni tudjunk.

Sebestyén Lajosné egyik kez-
deményezõje volt a hátrányos
helyzetû emberek zuglói kulturá-
lis fesztiváljának, melyet immár
2005 óta minden évben rendsze-
resen megrendeznek. Ezeken az
eseményeken olyan neves elõ-
adók léptek már fel, mint Pitti
Katalin, Aradszky László, Tóth
Gabriella, Csongrádi Katalin,
vagy a Fresh zenekar. Ezen kívül
számos kirándulást, színházi és
múzeumi látogatást szervezett

már a helyi mozgássérültek és a
kisebbségek számára.

Az alapítványunk egyik fontos
feladata a jótékonykodás. Min-
den februárban gyûjtést rende-

zünk valamelyik kerületi szerve-
zet vagy intézmény számára.
Idén a dr. Török Béla Nagyothal-
ló intézményt támogattuk.

R. T.

Bencsik Tamara a zuglói lány

A fõváros is elismerte munkáját

A Megasztár 4. ötödik helyezettje, Bencsik Tamara Zuglóban él. A vajdasági szü-
letésû lány tavaly áprilisban vehette át dr. Papcsák Ferenc zuglói polgármester-
tõl a magyar állampolgárságáról szóló dokumentumot. Január végén Tamara,
egy másik megasztárossal, Kökény Attilával duóban szállt versenybe a Eurovízi-
ós Dalfesztiválon való indulásért. Nagy álma volt az indulás, amit most még nem
tudott elérni, de elég kitartónak tartja magát, így nincs ok a szomorúságra.

A tavalyi év végén egy zuglói aktivista, Sebestyén
Lajosné a fõváros legnagyobb elismerésében része-
sült. Tarlós István fõpolgármestertõl ugyanis a Buda-
pestért-díjat vehette át.
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Vass Gyuláné Viola néni,
az idén 99 esztendõs ta-

nárnõ a kerületi igazgatók,
nyugalmazott intézményveze-
tõk doyenjének számít. Az idõs
pedagógust január 20-án szü-
letésnapja alkalmából a zuglói
önkormányzat nevében Ko-
vács Balázs alpolgármester, a
Pedagógus Szakszervezet ré-
szérõl pedig Kalotay Gábor ke-
rületi titkár köszöntötte.

Viola néni 1913. január 21-
én született az erdélyi
Kézdialmáson. Iskolái elvég-
zését követõen 1930-tól húsz

éven át vidéken tanított. Még a
háborút követõen sikerült az
anyaországban letelepednie,
de így is volt ideje megtapasz-
talni a mindenben, így az ok-
tatásban is jelen levõ magyar
és román ellentétet. 1950-ben
a Dózsa György úti fiúiskolá-
ban kapott állást, ahol ma-
gyart és történelmet oktatott.
Ezt követõen elõbb a Hermina
úti, majd a Mexikói úti isko-
lákba került át. 

Késõbb amikor 1955-ben el-
készült az Erzsébet királyné
útja és Róna utca keresztezõ-
désében a mai Jókai Mór (ko-
rábban Vámos Ilonáról elneve-
zett) Általános Iskola, õt ne-
vezték ki igazgatójául. Viola
néni egészen 1970-es nyugdí-
jazásáig állt az intézmény élén.
Irányítása alatt az iskola a ke-
rület legjobb oktatási intézmé-
nye lett. 

Vass Gyuláné 1954 és 1958
között a kerületi tanács tag-
jaként, majd 1971-ig a fõváro-
si tanács tagjaként segítette
a kerület oktató-nevelõ mun-
káját. 

Aktivitását mind a mai napig
megõrizte, s mivel az egészségi
állapota is megfelelõ, ma is
részt vesz a kerületi nyugdíjas
klub munkájában. Beleszólni
már nem akar a dolgokba, de a
tanácsaival, észrevételeivel so-
kat segít.

R. T.

Viola nénit
köszöntötték

Korábban évente mindössze egy-
szer, általában a tanév végén ju-
talmazták azokat a diákokat,
akik az évközi tanulmányi verse-
nyeken a legjobban szerepeltek.
Így ezeken az ünnepségeken any-
nyi diák és pedagógus részesült
elismerésben, hogy maga a ren-
dezvény is hosszúvá, fárasztóvá
vált. A Benedek Elek EGYMI Pe-
dagógiai Szakmai Csoportja
ezért már a tavalyi tanévben is
több lépcsõben adta át a jutal-
makat. A kezdeményezés kedve-
zõ fogadtatásra talált a szülõk, a
pedagógusok és a diákok köré-
ben, így az idei tanévben is ha-
sonló módon osztották ki az el-
ismeréseket. Az elsõ díjkiosztó
gálára január 25-én a Szent Ist-
ván Király Zenemûvészeti Szak-
középiskola koncerttermében
került sor, ahol összesen 178
zuglói gyermek vehette át jutal-
mát. A rendezvény meghívottjai
a gyermekek, a felkészítõ peda-
gógusok, a szakmai munkakö-

zösségek vezetõi és természete-
sen a szülõk, hozzátartozók vol-
tak.

– Ez a hatalmas létszám is jel-
zi, hogy a kerületünkben a tehet-
séggondozásnak nagy hagyomá-
nya van, és Zugló tanulói hosszú-
hosszú évek óta igen színvonala-
san méretnek meg a fõvárosi, or-
szágos, nemzetközi szintû verse-
nyeken is – mondta Hernádi Ildi-
kó, a Pedagógiai Szakmai Cso-
port vezetõje. - Ezeknek a verse-
nyeknek az elsõ állomásai a leg-
több esetben az iskolai váloga-
tók, majd a rá következõ kerüle-
ti fordulók voltak. Tudjuk, hogy
az egyébként is sok-sok helytál-
lást megkívánó tanév során ren-
geteg pluszmunkát jelent mind a
szülõknek, gyerekeknek, mind

pedig a felkészítõ pedagógusok-
nak az egyes versenyekre való
felkészülés, így ez a délután

azokról szólt, akik nem csak is-
kolájuk, hanem a kerületünk,
Zugló hírnevét is öregbítik. A ne-
héz gazdasági körülmények kö-
zepette is igyekeztünk színvona-
las díjakat, jutalmakat átadni
nekik. 

Január 25-én azokat a tanu-
lókat köszöntötték és jutalmaz-
ták, akik a 2011/12-es tanév el-
sõ félévében az eddig megrende-
zett tanulmányi és tehetséggon-
dozó versenyeken 1. 2. vagy 3.
helyezést értek el illetve külön-
díjban részesültek. A díjátadá-
sok között a Liszt Ferenc Általá-
nos Iskola tanulói tartottak két
nagysikerû néptáncbemutatót.
A rendezvény szervezõje és le-
bonyolítója a Zuglói Benedek
Elek EGYMI és Nevelési Tanács-
adó Pedagógiai Szakmai Cso-
portja volt, mely a kerületi szer-
vezésû tanulmányi és tehetség-
gondozó versenyeknek is szak-
mai felelõse.

Riersch Tamás

Megjutalmazták a legjobbakat

Továbbra is nagy az érdeklõdés
a építész-szak iránt, a Mûegye-
tem után a Thököly úton lévõ
Szent István Egyetem Ybl Mik-
lós Építéstudományi kara a leg-
népszerûbb jelentkezési célpont
a hallgatók számára – nyilatkoz-
ta a Zuglói médiának Makovényi
Ferenc dékán, annak kapcsán,
hogy a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság négy
olyan intézményt vizsgál jelen-
leg, ahol építészetet oktatnak. A
bizottság idõrõl-idõre felméri
hogy a tanterveknek, szabályok-
nak megfelelõen folyik-e a kép-
zés az adott intézményben, és
azok oktatják-e a tantárgyakat,
akiknek erre jogosultságuk van
– mondta Makovényi. Alapvetõ,
hogy az akkreditációs felméré-
sen jól szerepeljünk – tette hoz-
zá. Hangsúlyozta: szerencsére az
iskola iránt nagy az érdeklõdés,
jelenleg is három-ötszörös a túl-

jelentkezés, a Mûegyetem mö-
gött folyamatosan a második leg-
magasabb pontszámmal kerül-
nek be ide a hallgatók. „Ennek
az iskolának tradíciója van. Az
igények természetesen nagyob-
bak mint a lehetõségek, de elköl-
tözni innen nem lehet” – mondta
a dékán, hozzátéve, hogy azért
vannak egyes funkciók, labora-
tóriumok, kiegészítõ egységek,
amelyeket el tudnak helyezni
máshol. Erre a kormánytól se-
gítséget is kapott az egyetem.

– A Jávor utcában megkap-
tunk egy üresen álló épületet,
amelyet részben kollégiumi,
részben oktatási célra fogunk
hasznosítani – mondta a dékán.
A problémákon ugyanakkor ok-
tatásszervezéssel is lehet javíta-
ni, a karon szombaton is van ok-
tatás. Bár ez senki nem jó igazán,
a hallgatók mégis jönnek a hét-
végi órákra – tette hozzá. 

Az intézmény ismertetõje sze-
rint az 1898-ban a Közép-ipar-
tanodából kivált a Budapesti Ma-
gyar Királyi Állami Felsõ(építõ)
Ipariskola 1901-ben költözött a
Thököly útra. 1972-ben a felsõ-
fokú technikumok átszervezésé-
vel az Elnöki Tanács jogutód-
ként létrehozta a budapesti Ybl
Miklós Felsõfokú Építõipari
Technikum és a debreceni Fel-
sõfokú Épületgépészeti Techni-
kum összevonásával az Ybl Mik-
lós Építõipari Mûszaki Fõisko-
lát. Az 1997-ben lefolytatott eljá-
rás eredményeként a Magyar
Akkreditációs Bizottság mûsza-
ki intézményi szakbizottsága a
fõiskola valamennyi mérnöki
szakát – erõs minõsítéssel – akk-
reditálta. 2000. január 1-jével a
fõiskola a felsõoktatási intéz-
ményhálózat átalakításának ke-
retében a Szent István Egyetem-
hez csatlakozott. K. D.

Népszerû az építészképzés

Trencsényi Panna a Fõvárosi Szépolvasó versenyen elért második helyezéséért veszi át a jutalmat Tóth
Ágnestõl a polgármesteri kabinet tagjától és Kölesné Németh Máriától a Benedek EGYMI vezetõjétõl.
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„A reménység lelkünknek biztos
és erõs horgonya” – ez az újszö-
vetségi idézet a zuglói evangéli-
kus egyházközség jelmondata. A
gyülekezet gyökerei az 1930-as
évekig nyúlnak vissza, amikor a
környék még külvárosi résznek
számított. Az elsõ istentiszteletet
1933 karácsonyán tartották az
Angol utcai iskola tornatermé-
ben. Két évvel késõbb alakult
meg a Zuglói Evangélikus Temp-
lomépítõ Egyesület, akkoriban
ugyanis a fõvárosban csupán a
Deák téri és a Fasori templom
mûködött. Gyûjtés indult, 1941
õszén pedig létrejött a Zuglói Lel-
készkör, amely Scholz László
személyében önálló lelkészt ka-
pott. Õ nevezte elõször a helyi kö-
zösséget a Reménység Gyüleke-
zetének. A jelenlegi templom he-
lyén a huszadik század elején ho-
mokbánya, majd lényegében
pusztaság volt. A templom, illet-
ve a hozzá tartozó lelkészi hiva-
tal, alapkövét 1942. október 11-
én tették le, az építkezés a világ-
háború éveiben Münnich Aladár
tervei alapján indult el.

„Reménységünk nem emberi,
hanem isteni, tehát biztos alapo-
kon áll. Hogy itt gyülekezet ala-
kult, s templom épülhetett, az
nem csupán emberi erõfeszíté-
sek eredménye, hanem inkább
annak, hogy voltak, akik Istenbe
vetették a bizodalmukat. Az em-
lített bibliai igehely is arra utal,
ha megfelelõ helyre dobjuk a hor-
gonyt, az megtartja életünk hajó-
ját” – fogalmazott a Zuglói Lapok-
nak Tamásy Tamás (képünkön),

aki ugyancsak teológiát végzett
feleségével látja el a lelkészi fel-
adatokat. Emlékeztetett, a hábo-
rús helyzet miatt lassan ment,
olykor megakadt a templom épí-
tése, sõt 1945-ben a már felhú-
zott falak a bombázások során
több helyen megsérültek. A
károk kijavításához és a munká-
latok folytatásához csak három
év múlva foghattak hozzá. Már a
kommunizmus idején, 1950-ben
érkezett a felszólítás, ha nem
kezd el templomként funkcionál-
ni az épület, akkor az állam azt
kiválóan tudná mondjuk magtár-
ként használni. A szentély fölül
még hiányzott a tetõ, a padló he-
lyett homok volt, amikor május-
ban az esperes ideiglenesen fel-
szentelte a templomot – idézte fel
a korabeli leírásokat a lelkész. A
szakaszosan folytatódó munká-
latok egészen a hatvanas évekig
elhúzódtak, sõt, az istenházát tu-
lajdonképpen a kilencvenes
években elvégzett felújítási mun-
kálatok befejeztével szentelték fel
ténylegesen.

A gyülekezetben ma igen sok
program van, a legfontosabb a
közös, vasárnap délelõtt tizen-
egykor kezdõdõ istentisztelet.
Hétközben mûködik a baba-ma-
ma kör, tartanak hittanórákat
gyermekek, illetve konfirmáció-
ra készülõk számára, de a hét
egyes napjain öt általános isko-
lába és öt óvodába is ellátogat-
nak az evangélikus hitoktatók.
„Kisebb közösségekben, élet-
helyzet szerinti beosztásban ala-
posabban foglalkozunk a Szent-

írással, van nyugdíjas és házas
kör is” – tudtuk meg. Olykor gyü-
lekezeti hétvégéket tartanak, va-
lamint az egyházközség évente
egyszer az egész közösség szá-
mára hirdet családi hétvégét Ba-
latonszárszón. Különlegesség
egyébként, hogy egy nyugdíjas

lelkész keresztyén szellemû
sakkszakkört tart fiataloknak,
de rendszeresen rendeznek gyü-
lekezeti sportnapokat is.

Tamásy Tamás szerint fontos
az evangelizáció is, vagyis Krisz-
tus örömhírének hirdetése. E
célból nagyjából kétévente tarta-

nak néhány napos alkalmakat,
melyekre nevesebb elõadókat, a
„mûfaj legjobbjait”, illetve célkö-
zönséget, vagyis templomba
nem járókat hívnak. Az idén a
presbitérium döntése révén vi-
rágvasárnapkor tartanak úgy-
mond evangelizációs napot. „Azt
is ünnepeljük majd, pontosab-
ban istentisztelet keretében há-
lát adunk érte, hogy gyülekezeti
tagjaink közül néhányan kifes-
tették a templom belsejét, így je-
lentõs mértékben megszépült az
épület” – mondta.

Nemrég ért véget a hagyomá-
nyos ökumenikus imahét, mely-
nek keretében Zuglóban is több
közös programot tartottak a ke-
resztyén egyházak. A lelkész sze-
rint egyébként a felekezetek kö-
zötti párbeszédnek itt is vannak
sikerei, ami végeredményben
nem is csoda, hiszen a teológiai
nézetkülönbségek ellenére a cél
közös. „Manapság sokan bíznak
kizárólag az anyagi, a megfogha-
tó javakban, ezeken keresztül
próbálják boldoggá, elégedetté
tenni életüket. A keresztyén em-
ber, úgymond, fordítva gondol-
kodik, hiszen Jézus Krisztus
szavára épít. Vagyis ha az evan-
gélium szerint élünk, akkor le-
het teljes az életünk. Az örömhír
az, hogy Isten annyira szereti az
embert, hogy egyszülött Fiát ad-
ta érte, hogy nekünk legyen bûn-
bocsánatunk és üdvösségünk.
Vagyis a Teremtõ lép felénk, ne-
künk csak el kell fogadnunk ezt
az ingyen szeretetet” – fogalma-
zott Tamásy Tamás. K. D.

A reménység zuglói gyülekezete
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Január 21-én, a Magyar Kultú-
ra Napjának elõestéjén a
Cserepesház nagytermében – a
Mi Színházunk programsorozat
keretében – Kocsis István szín-
padi mûvét, az Árva Bethlen Ka-
ta címû történelmi játékot mu-
tatták be. Az egyszemélyes dara-
bot Kökényessy Ági színmûvész
adta elõ.

A program nem új keletû, pon-
tosan egy esztendõvel ezelõtt in-
dítottuk – mondta Majzik Edit
Domján Edit- és Jászai Mari-dí-
jas színmûvész, a zuglói önkor-

mányzat képviselõ-testületének
a tagja. – 2011-ben szintén a Ma-
gyar Kultúra Napjához igazodva
rendeztük ugyanis az elsõ szín-
házi elõadást a kerületben. Ak-
kor Körtvélyessy Zsolt zuglói
színmûvész dramatizált vers-
csokrát tekinthette meg a közön-
ség. Azóta hat színházi elõadás
volt már a Cserepesházban, és
elmondható, hogy a közönség
megszerette ezeket az esteket.

Zugló soha nem rendelkezett
önálló színházteremmel, bár a
városrész Budapesten kiemelt

kulturális központnak számít.
Már korábban is voltak törekvé-
sek, ennek a hiányosságnak a
pótlására, egy darabig a néhai
Kassák Klub tetõterében mûkö-
dött egy kis színház, ám ez a kez-
deményezés nem tudta megvetni
a lábát a kerületben. Majzik Edit
színészként és képviselõként
egyaránt érezte kerületi színház
hiányát, ezért a Cserepesházzal
együttmûködve éppen egy esz-
tendeje indította útjára a Mi
Színházunk programot.

A lehetõségek miatt nagysza-
bású darabokat nem tudunk a
kerületbe hozni, ám az egy-két
személyes darabokra is nagy
igény van. Eddig valamennyi elõ-
adásunk telt ház elõtt zajlott, és
már egy törzsközönség is kiala-
kult. Úgy vélem, ezeknek az elõ-
adásoknak meg van a maga va-
rázsa, a közönség ugyanis szinte
testközelbõl érzi a színészek va-
lamennyi rezdülését. Arról nem
is beszélve, hogy ezek az elõadá-
sok nem csak játéklehetõséget
biztosítanak a kollégák számá-
ra, hanem kihívást is jelent a szá-
mukra, hogy egy személyben
vagy valakivel párban kell egy da-
rabot elõadniuk. 

Árva Bethlen Kata háborúja az
élettel és környezetével hasonló,
mint most a mi a háborúnk a
nemzeti kultúránkért – mondta
Harrach Péter egyházügyi és kul-
turális tanácsnok, a január 21-i
rendezvény fõvédnöke. – Akinek
az a feladata az országban vagy a
kerületünkben, hogy biztosítsa
a kikapcsolódást és a progra-
mok sokszínûségét, az harcoljon

azok megõrzéséért, gyarapításá-
ért. Akiknek pedig küldetése és
igénye, hogy részt vegyen ezeken
az eseményeken, az használja ki
a lehetõséget, és kapcsolódjon
ki, töltõdjön fel!

A Mi Színházunk programso-
rozat népszerûségéhez a kultu-
rális élmény mellett a mérsékelt
jegyárak is hozzájárulnak. A
800-1000 forintos jegyek pénz-
tárcabarátok, és a kedvezmé-
nyes belépõt a Cserepesház még
meg is toldotta, hisz a mûsorfü-
zetében található kuponokat a

színházi programok esetében
beválthatják a nézõk, mellyel
szintén mérsékelhetik a jegyára-
kat. 

A havi színházi programok
mellett említést kell tenni egy
másik hasonló kezdeményezés-
rõl is: a nyár folyamán ugyanis
elsõ ízben színházi esteket ren-
deztek a Vajdahunyadvárban.
Három estén egy-egy operettet,
vígjátékot és musicalt nézhettek
meg a nézõk. Az elõadásokat
több mint 900 ember látta.

Riersch Tamás

Színház a lakótelep árnyékában

A Herman Ottó Általános Iskola
az elsõ zuglói iskolák egyike-
ként honosította meg a képzõ-
mûvészeti kiállításokat az intéz-
mény falain belül. Az Egressy
úton több mint 15 éve rendez-
nek már idõszaki kiállításokat.
Az akkori és a jelenlegi vezetés
és tantestület célja az volt, hogy
a diákok esztétikus környezet-
ben nevelkedjenek. Ennek pe-
dig részét képezik az iskola
emeleti folyosóján – azóta már
Herman Galériára keresztelt
térben – kiállított képzõmûvé-
szeti alkotások. 

– Az elmúlt másfél évtizedben
egyrészt a saját gyerekeink alko-
tásait, másrészt más oktatási in-
tézmények diákjainak a mun-
káit, illetve felnõtt festõk, grafi-

kusok képzõmûvészeti alkotá-
sait is bemutattuk már – mondta
Tószegi Attila igazgató.

A 2012-es esztendõ elsõ kiállí-
tásának a bemutatója január 16-
án volt. Ezúttal Várkonyi Gábor
(alsó képünk jobb szélén) mun-
káit állították ki. A zuglói szár-
mazású, immár Székesfehérvá-
ron élõ 65 esztendõs mûvész el-
sõsorban tájképeket és csend-
életeket fest. Ezekbõl volt látha-
tó több mint 30 képe a zuglói is-
kolában. A január 16-án meg-
nyílt kiállítás március 5-ig láto-
gatható. A mostani tárlatot ta-
vasszal, a tervek szerint a
Herman és a Teleki Blanka Gim-
názium diákjainak hagyomá-
nyos közös kiállítása váltja
majd. R. T.

Zuglói festõ iskolai kiállítása
A Hunyadi János Általános Isko-
lában minden évben rangos ese-
mény a Magyar Kultúra Napja.
Az idei ünnepi mûsorokat a de-
cemberben meghirdetett és a ja-
nuár 20-áan díjazott vers- és me-
seíró pályázat egészítette ki. Ezt
a pályázatot az iskola tantestüle-
te, diákönkormányzata és a Hu-
nyadi Alapítvány írta ki az iskola
diákjai számára. Bárki indulha-
tott mindkét kategóriában egy-
egy pályamûvel és szabadon vá-
lasztott témában. A Magyar Kul-
túra Napján két helyszínen más-
más elõadáson vehettek rész a
diákok. Az alsó tagozatosok a
Nevenincs Színház elõadásában

Szabó Magda: Tündér Lala címû
színdarabját láthatták, melyre a
környezõ óvodák nagycsoporto-
sait is meghívták. A felsõsök pe-
dig egy rendhagyó irodalmi prog-
ramra voltak hivatalosak ahol
Réti Árpád színmûvész „Világos-
ságot!” címû mûsorát láthatták,
melyben az elõadó Petõfi Sándor
verseit szavalta el. A versössze-
állítás végigkövette a költõ élet-
útját, a családról, a hazáról, a
szerelemrõl és a szabadságról
vallott gondolatait. A versciklu-
sokat a költõ énekelt versei szí-
nesítették. Mindkét programot a
Hunyadi Alapítvány támogatta.

rsch

Verssel ünnepelték
Magyar Kultúra Napját

KKöökkéénnyyeessssyy  ÁÁggii  sszzíínnmmûûvvéésszz

HHaarrrraacchh  PPéétteerr  eeggyyhháázzüüggyyii  ééss
kkuullttuurráálliiss  ttaannááccssnnookk
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Kos – Kirobbanó energiában van-
nak, szabadságvágyuk hatalmas,
megköthetetlenek. Most mindent

precízen, pontosan rendbe szeretnének
tenni, elsõsorban a munkájuk területén.
Nyithatnak a helyes táplálkozás felé, s
pénzzel segíthetik a rászorulókat, bajbaju-
tottakat. 

Bika – Nagyon jól vannak! Szervezhe-
tik a baráti találkozókat. Mindent
meg tudnak teremteni, amire vágy-

nak. Nem jellemzõ erre a jegyre a türelmet-
lenség, de most könnyen elfoghatja õket a
hév, elsõsorban a szerelmükkel, gyerekeik-
kel kapcsolatban. Sportoljanak!

Ikrek – Legyenek éberek, mert pénz-
ügyekben most becsaphatók. Többet
várnak, mint a lehetõség. Mégis, pénz

érkezhet, amit ha lehet, magukra, barátaik-
ra, különleges dolgokra költenek. Nagyon
jó megérzéseikre hallgassanak, sok min-
dent megérthetnek most.

Rák – Álomviláguk, – mely átmehet
önsajnálatba, elzárkózásba, de-
presszióba is – köréjük rendezõdhet,

amibõl nem egy könnyen lehet õket most ki-
rángatni. De valami különleges élmény le-
hetõsége, valakiknek a segítéséért hajlan-
dóak a valóságba visszajönni.

Oroszlán – Szerepelhetnek, szóno-
kolhatnak, sikerekben fürödhetnek.
Társukkal teljes összhangban, meg

tudnak most mindent beszélni, de utazhat-
nak is. Túlzásokba eshetnek, fõleg a mun-
kájuk területén. Minden, amit szeretnének
a hivatásukban, sikerülhet.

Szûz – Legfontosabb most nekik a
munka, a szolgálat – de hisz egész
életükben! Máskor nehéz nekik

szerepelni, most élvezik is. Nem ijednek
meg tõle, s szívvel-lélekkel mutatnak
utat másoknak. A racionális észt tegyék
kicsit háttérbe, jó megérzéseikre hall-
gassanak!

Mérleg – Õket is elsõsorban a mun-
kával kapcsolatos feladatok foglal-
koztathatják – ahol több akadályra is

számíthatnak. Ezek elsõsorban még elõzõ
életbõl jövõ karmikus feladatok, munkatár-
sakkal való ütközések. Szerelmükkel, gye-
rekeikkel jót beszélgethetnek. 

Skorpió – Nagyon jól vannak. Sok ki-
sebb utazás színesítheti életüket, a
külvilágtól nagyon sok szép áramlik

feléjük, sok segítséget kaphatnak. Társuk-
kal is rendezõdhetnek a feladatok, bár
mindketten túlzásokba eshetnek. Rendkí-
vül jó megérzéseikre figyeljenek, vezetik
õket!

Nyilas – Pénzügyi vonalon bõségre
számíthatnak. A munkájuk gyümöl-
cse beérhet, - amit másoknak segít-

ségképpen adtak, most visszaáramlik pénz
és szeretet formájában. Társukkal való kap-
csolatukat a harmónia jellemzi, bár az illú-
ziók, a csalódás lehetõsége is itt van. 

Bak – Nagyon jól vannak! A végtelen
szeretet érzése, az angyalok segítése,
a lélek mélysége, a világ elfogadása

jellemezheti most õket. Ezek náluk nagyon
nagy dolgok, hisz mindig két lábbal állnak a
földön, de most valami változás történt,
mert könnyebbek lettek.

Vízöntõ – Sok kisebb útra számíthat-
nak, melyet nagyon szívesen vállal-
nak. A pénzügyi vonalat a stabilitás

jellemezheti, de akár bõség is érkezhet. Vá-
ratlan fordulat a szerelem területén meglep-
heti õket. Társukkal egy lélekkel teli, nagy
beszélgetésre számíthatnak. 

Halak – Türelmetlenségük, hangula-
taik elvihetik õket, kiszámíthatatla-
nok lehetnek, mely mind a környeze-

tüknek, mind nekik nehéz lehet. Ha elég tu-
datosak, akkor ezt tudják kezelni, saját ha-
táraikat meghúzni. Váratlan pénzre, mások-
nak való adásra, segítésre számíthatnak.

Kováts Krisztina www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp
2012. február 2-tõl

Mozgás, fogyás, jó közérzet, jó társaság – csak nõknek!
Szóban nagy hívei vagyunk a mozgásnak, az egészséges
életmódnak. De… – és itt hosszan soroljuk, sajnos épp
most miért nem tudunk érte tenni. A Curves az a jótékony
hely, ahol megsemmisül minden kifogás. Miért is?

„Nekem erre nincs idõm, mozgok én eleget, ehhez már
öreg vagyok, túl sok a plusz rajtam, elõbb le kéne fogyni, fáj-
nak az ízületeim, nem megyek bénázni a sportõrültek közé,
hogy nézek ki tornacuccban, nem bírok súlyzókat, erõgépeket
látni…” – általában ezekkel a kifogásokkal hárítjuk a rend-
szeres mozgás gondolatát. A Curves mindenre rácáfol: csak fél
óra, bármikor lehet menni, nincsenek méricskélõ férfitekintetek, lehet rázni az úszógumikat, súly- és korhatár
nélkül. Kilenc gépen dolgozva három kört teszel, és egy-két hónap után csak úgy olvadnak le a fölösleges kilók.

– Ezek nem hagyományos, az ízületeket próbára tevõ edzõtermi gépek, mert itt a saját izomerõnkkel dolgo-
zunk – hangsúlyozza Bánvölgyi Márta gyógytornász, aki másfél éve jár a Curves edzõtermébe, és amellett, hogy
tíz kilót fogyott, megtalálta itt a neki való edzésformát. – Annak is ajánlhatom a Curves-t, akinek ízületi fájdal-
mai vannak. A gépek kialakítása a gerinc és az ízületek számára is védelmet jelent. Akinek fájnak az ízületei,
esetleg gyulladásban vannak, annak sem tilos a mozgás, sõt! A terhelést megfelelõ mértékben kell adagolni, de
ez itt biztosított: mindenki annyi izomerõvel dolgozik, amennyit még bír, és  az ízületek megdolgoztatása javít-
ja a vérkeringést is! A Curves-ben használt hidraulikus gépek elõnye, hogy egyszerre dolgozik két ellentétes
izomcsoport, így az edzésidõ lerövidülhet.

Korhatár nincs. Aki gerincfájdalmakkal küzd, az is járhat, mert a Curves megerõsíti a törzs izmait. Különösen
ajánlott a változó korban, a csontritkulás megelõzésére: megfelelõ kalciumbevitel mellett nagyon fontos a
rendszeres – legalább heti háromszor fél óra – intenzív edzés. Magasvérnyomás, cukorbetegség esetén a mért
értékek komoly csökkenésével számolhatunk.

Én sokféle mozgást kipróbáltam – vallja be a Nébliné Baráth Ágota –, jártam futógépezni, aerobikozni, futni. Itt
a Curves-ban az fogott meg, hogy úgy hirdették: csak nõknek, 30 perc. Bejöttem, kipróbáltam, és nem volt több ki-
fogás: akkor jövök, amikor akarok, és heti háromszor fél óra mozgásnak bele kell férnie az életembe. Azzal vágtam
bele, hogy azért nem szeretnék nagy felfordulást, teljes életmódváltást. De végül észrevétlenül az lett belõle. Mi-

vel elkezdtem tudatosabban táplálkozni, látványosan lefogytam.
Itt rájöttem: a mozgás is társas tevékenység. Lassan megismer-

tem az arcokat, az edzõlányokat, akik vidám hangulatot teremte-
nek, beszélgetünk közben, jó a társaság. Az edzések mellett itt tart
minket a vidám légkör, az olyan apróságok, mint az évszakot köve-
tõ díszítések, a heti rituálék, a bolondos beöltözõs szerdák.

Mivel gimnáziumi tanár vagyok, fontos számomra a tudatosság:
hogy lássam a kiindulópontot, a fejlõdést és a célt. Csak itt fordítva
van, mint az iskolában: itt én vagyok az, akit motiválnak, és megdi-
csérnek, ha eredményt ért el. Úgyhogy én most már vasárnap este úgy
gondolom végig a hetemet, hogy a Curves az, ami nem maradhat el!

Zugló
Nagy Lajos király útja 206. (Hermina ház) telefon: 422-0468

A végbélmirigyek a végbélnyílás két olda-
lán, közvetlenül a bõr alatt találhatók. Ki-
vezetõ nyílásaik a végbélnyíláshoz nyíl-
nak, s székeléskor a mirigyekre ható erõ
hatására ürítik váladékukat, mely így a
bélsárra kenõdik. A mirigyek által termelt
váladék sötét színû, erõsen bûzös, szere-
pe valószínûleg az egyénre jellemzõ szag-
anyagok termelése, ezáltal a terület meg-
jelölése.

Udvaron lakó kutyák gyakran dörzsö-
lik fákhoz végbélnyílásukat területük
megjelöléseként, így a mirigyváladék rit-
kábban halmozódik föl.

Végbélmirigy-gyulladás a következõ
okok miatt alakulhat ki:

– A mirigyváladék besûrûsödik és nem
tud eltávozni, a mirigyek kivezetõ csövei
eldugulnak.

– Általános baktériumos fertõzõdés kö-
vetkeztében véres-gennyes jellegû vála-
dék termelõdik a mirigyekben (általában
a szervezetben máshol is találhatók ilyen-
kor gócok: a szemben, fülben, fogban,
mandulákban, bõrben).

– Súlyos helyi fertõzõdés eredménye-
ként eltályogosodhatnak a mirigyek, a
végbélnyílás környéke megduzzad, a mi-
rigyek kivezetõ csöveibõl véres-gennyes
váladék szivárog.

A végbélmirigy-gyulladás jellemzõ tü-
nete a „szánkózás” (a gyulladás következ-
tében fellépõ állandó csípõ, viszketõ ér-
zést a kutya úgy próbálja meg enyhíteni,
hogy végbélnyílását a földhöz szorítja,
dörzsöli), a farok alatti tájék állandó rá-
gása, vakarása, a végbéltájék megduzza-
dása, véres-gennyes jellegû váladék meg-
jelenése a végbéltájékon.

Bizonyos esetekben elegendõ gyógyke-
zelés a végbélmirigy kinyomása, fertõzött
esetekben azonban elengedhetetlen helyi-
leg vagy általánosan megfelelõ gyógysze-
rek használata.

Súlyos, visszatérõ esetekben a  mûtét
jelentheti a végsõ megoldást.

A fájdalom enyhíthetõ, ha a betegség
ideje alatt olyan ételeket etetünk
kutyénkkal, melyek lazítják a bélsarat
(több folyadék, tej, olajoshal, stb.).

Megelõzésként javasolt a végbélmirigy
idõnkénti kinyomása (a felhalmozódó vá-
ladék mennyiségétõl függõen hetente-ha-
vonta).

A természetes ürülés elõsegítése érde-
kében, a betegség megelõzésére kutyája

kapjon olyan ételeket, melyek keményítik
a bélsarat (sok rost, növényi táplálék, sok
hús, de tejet ne), sétáljon sokat kutyájával
a természetben.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kis kutyák, nagy kutyák bajai

2012. január 26-án többen is telefonáltak
a Polgármesteri Hivatalba, hogy jelezzék,
sérült állapotban találták a városligeti
Olof Palme dombormûvet. Mint kiderült,
a telefonálók ezt a problémát nem csak a
hivatal, hanem a rendõrség, a kerületõr-
ség és a Budapest Galéria felé is jelezték.
A hír hallatára szerencsére mindenki
megmozdult, ennek köszönhetõen sike-
rült megakadályozni a dombormû eltu-
lajdonítását. Olof  Palme relief-ét ugyanis
ismeretlenek le akarták feszegetni, de va-

lószínûleg megzavarhatták õket, ezért el-
lopniuk nem csak megrongálniuk sike-
rült az emlékmûvet. A bronz dombormû-
vet még aznap délután leszerelték a helyé-
rõl a Budapest Galéria szakemberei, ez-
zel megelõzve annak eltulajdonítását.

Információink szerint a relief visszaál-
lítása legkorábban 2012 márciusában
várható, mikor megenyhül az idõ, és a kõ-
re biztonsággal elhelyezhetõ majd a mû-
tárgy. 

(R.T.)

Megmenekült az Olof Palme dombormû
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A Budapesti Korai Fejlesztõ
1992-ben alakult. Ezután egy rö-
vid ideig még alapítványi szinten
mûködött, majd, miután a korai
fejlesztés feladata 1993-ban ál-
lami kézbe került, a központ is
hivatalos intézménnyé vált. Az
viszont hamar kiderült, hogy a
korai fejlesztés intézményesíté-
séhez szükség van az önkor-
mányzatok segítségére is. A leg-
nyitottabb helyhatóság akkor is
a zuglói volt: 1996-ban térítés-
mentesen, a Csantavér utcai böl-
csõdében biztosított helyet az in-
tézmény számára.  A bérleti szer-
zõdés ez év januárjában lejárt,
ám az önkormányzat decemberi
ülésén a képviselõk úgy döntöt-
tek, hogy a szerzõdést újabb öt
esztendõre meghosszabbítják.
Az errõl szóló dokumentumokat
január 19-én a Csantavér közi
központban írták alá.

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester a rendezvényen azt hang-
súlyozta, a húsz éve mûködõ
központ sok zuglói család életé-
ben töltött be fontos szerepet.
Emiatt döntött az önkormányzat
a bérleti szerzõdés meghosszab-
bításáról, ám az eddigi helyzet-
tõl eltérõen azt kérték az intéz-
ménytõl, hogy az épület térítés-
mentes bérlésének fejében kép-
zési, hospitálási, illetve tanács-

adási lehetõséget biztosítsanak
a helyi szakemberek számára is. 

A központ egyébként a bérleti
szerzõdés fennállása óta közel
40 millió forintot költött az épü-
let bõvítésére, fejlesztésére és ál-
lagmegóvására. Egy emeletet
húztak rá a korábban földszin-
tes házra, továbbá egy játszóte-
ret is kialakítottak a kertben.
Felújították az elektromos veze-
tékeket, a kéményeket és a fûté-
si rendszert is. 

1992-ben hat fõvel kezdtük a
munkát, és közel harminc csa-
ládnak nyújtottunk segítséget –
mondta Czeizel Barbara gyógy-
pedagógus, a központ vezetõje. –
1996-ban már 30 fõvel mûköd-
tünk, és 120 családban segítet-
tük a korai fejlesztést. Magyar-
országon mind a mai napig tabu-
téma – folytatta -, hogy nagyjából
minden tizedik családban vala-
milyen problémával, rendelle-
nességgel születik a gyerek. A
kapcsolatot minden esetben a
szülõk keresik velünk, mi pedig
a komplett kivizsgálást követõen
igyekszünk maximális és egyén-
re szabott segítséget nyújtani ne-
kik. Ebben a munkában nagy se-
gítséget kapunk a zuglói önkor-
mányzattól, mely újabb öt évre
biztosította számunkra a mûkö-
dést. A bérleti díj fejében azt vál-

laltuk, hogy minden akkreditált
képzésünkön két-két ingyenes
helyet biztosítunk a zuglói szak-
emberek számára. 

A Budapesti Fejlesztõ Központ
munkatársai – gyermekneuroló-
gusok, gyermekpszichiáterek,
gyógypedagógusok, gyógytor-

nászok, speciális terapeuták –
jelenleg 47 rászoruló zuglói csa-
lád gyermekeit látják el. 

Riersch Tamás

Zuglói támogatás a Budapesti Korai Fejlesztõnek
Újabb öt évre kötött megállapodást a Budapesti Korai Fejlesztõ
Központtal a zuglói önkormányzat. Az új szerzõdés szerint Zug-
ló továbbra is ingatlant biztosít a központnak, de ennek fejé-
ben az intézmény akkreditált képzésein két-két ingyenes he-
lyet kaphatnak a helyi szakemberek. A központban valamilyen
rendellenességgel született kisgyermekekkel foglalkoznak.

Ma, február 2-án este hétkor, a
Fõvárosi Nagycirkuszban meg-
kezdõdik a kilencedik Budapes-
ti Nemzetközi Cirkuszfesztivál,
amely február 6-ig tart. A szerve-
zõk szerint a tizenhat éve útjára
indított, immár hagyományos
rendezvény valódi ünnep, egye-
dülálló látványosság – és persze
igazi presztízsharc a résztvevõ
artisták számára, akik a mosta-

ni alkalomra tizennyolc ország-
ból – többek között Kolumbiá-
ból, Örményországból, Kanadá-
ból, az Egyesült Államokból, Ku-
bából, Finnországból, Belgium-
ból, Svájcból és Oroszországból
– érkeztek hazánkba. A fesztivál
a fellépõ mûvészek nagy kiugrá-
si lehetõségérõl is szól, a világ
minden tájáról érkezõ cirkusz-
igazgatók és ügynökök ugyanis
árgus szemekkel kutatnak az új
tehetségek után. Ennek köszön-
hetõen számos híres artista vi-
lághódító karrierje indult el a Fõ-
városi Nagycirkusz porondjáról.
„Emellett a szakma is felmérhe-
ti, mely produkciók kelendõk,
melyek kapnak könnyen szerzõ-
dést, ma hol áll a nemzetközi cir-
kusz, mik a tendenciák” – mond-
ta Kristóf István igazgató a prog-
ramot beharangozó tájékozta-
tón. Felidézte, az elsõ cirkusz-
fesztivált Budapesten 1996-ban
rendezték meg, ma már világvi-
szonylatban is elismert a ma-
gyarországi esemény.

A rendezvényhez kapcsolód-
va, február 12-ig Bácsi Róbert
László fotográfiáit tekinthetik
meg az érdeklõdõk a Fõvárosi
Nagycirkusz emeletén, illetve a
Benczúr Hotelben. A felvételek a
nagycirkuszban zajló eseménye-
ket, életképeket örökítették meg.
Február 11. és március 11. kö-
zött lesz a Fesztivál Plussz, ame-
lyen bohóctréfák, akrobaták és
zsonglõrök mutatványai is szó-
rakoztatják a közönséget.

kd

Kezdõdik a budapesti nemzetközi cirkuszfesztivál

Artisták parádéja
Egy film a zsarnokságról

Zuglóban is bemutatták
A vizsga címû alkotást
Az ÁVH 1956 utáni titkos mûkö-
désérõl szóló, A vizsga címû já-
tékfilmet mutatták be január 18-
án a Zugló a Nemzetért Konfe-
rencia elnevezésû rendezvé-
nyen, a Honvéd Kulturális Köz-
pont dísztermében. Az esemény
védnökségét dr. Papcsák Ferenc
polgármester vállalta el, a filmet
Horváth János, az
Országyûlés korelnöke,
fideszes képviselõ (kis
képünkön) méltatta. Õ 1945-
ben tagja volt a második világ-
háború után felálló elsõ nemzet-
gyûlésnek. A kommunista hata-
lom meghurcolta, majd az 1956-
os forradalmat követõen emig-
rálni kényszerült. Az MTVA és
az UNIÓ FILM közös produkció-
jában megvalósult filmrõl szól-
va úgy fogalmazott, olyan évtize-
deket élt át akkoriban Magyar-
ország, amikor a véleményt nem
csak formálták, hanem diktál-
ták. „Ez a film ezt az idõszakot
tárja elénk, fényt vet az igazság-
ra, adatokkal alátámasztva, el-
gondolkoztatva a nézõt” – tette
hozzá. Bergendy Péter rendezõ
a Zuglói Médiának nyilatkozva
elmondta, A vizsga egyfajta kém-
thriller, célja elsõsorban a szó-
rakoztatás, ám azon keresztül
tanítani is akar, elénk tárva az
adott korszakot. A tavaly októ-
berben bemutatott film fogadta-
tása mind a nézõk, mind a szak-

ma körében pozitív volt – mond-
ta Boldzsár István producer.

A vizsga 1958 õszén játszódik,
amikor a forradalom utáni so-
rozatos megtorlások, valamint

az erõteljes szovjet jelenlét elle-
nére ingatag az új kormány hely-
zete. Ebben a fenyegetõ, titkok-
kal és árulásokkal terhes idõ-
szakban veszi kezdetét a film. A
helyszín az úgynevezett konspi-
rált lakás, amelyben a Politikai
Nyomozati Fõosztály operatív
beosztottja, Jung András lakik.
A házmester úgy tudja, németet
korrepetál, azért járnak hozzá
napközben annyian, holott való-
jában igen aktív besúgóhálóza-
tot mûködtet. Egyetlen hivata-
los kapcsolata Markó Pál, a fõ-
osztály vezetõ beosztású tisztje.
A film róluk, illetve az életüket
felforgató nõrõl szól.

kacsóh

Dr. Papcsák Ferenc polgármester és Czeizel Barbara gyógypedagó-
gus a szerzõdést újabb öt esztendõre írta alá
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Január 10-én 8.50-kor a 30-
as buszon, a Hõsök tere és a Vá-
gány utcai megállók között jegy-
ellenõrök dolgoztak. Az egyik
utas, egy férfi megtagadta a me-
netjegyének a bemutatását, és a
személyazonosságát sem volt
hajlandó igazolni. A férfi azon-
ban nem elégedett meg ennyivel
és a vele szemben álló jegyellen-
õrt megrúgta. Ekkor a buszon
dolgozó másik ellenõr is odalé-
pett, akit a férfi szintén meg
akart rúgni. Az ellenõrök dula-
kodni kezdtek a férfivel, aki
többször is meg akarta ütni és
harapni õket. Az ellenõrök
együttes erõvel legyûrték, és a
rendõrség kiérkezéséig vissza-
tartották õt. A férfi ellen közfel-
adatot ellátó személy elleni erõ-
szak bûntettében indítottak vizs-
gálatot.

Január 12-én egy román ál-
lampolgárságú férfi a kerület
egyik forgalmas utcájában fel-
mászott az egyik lakás erkélyé-
re, majd egy téglával betörte az
ajtót, és megpróbált behatolni a
lakásba. Szerencsére szemta-
núk felfigyeltek a bûncselek-
ményre, és értesítették a rend-
õröket, akik a helyszínen elfog-
ták a férfit. Lopás nem történt,
de a rongálással okozott kár
17.000 Ft volt.

Január 17-én hárman megtá-
madtak egy fiatalembert az Ung-
vár utcában. A sértett azonban
ahelyett, hogy értesített volna a
rendõrséget, követte õket a Bu-
dapesti és Módszertani Szociális
Központ Intézményei Családok
Átmeneti Otthonáig, ahol saját

kezûleg kívánt elégtételt venni a
fiatalokon. A portás azonban
megakadályozta a férfi bejutását
az épületbe. A korábbi sértett és
a portás szóváltásba keveredtek
egymással, melybe az intézmény
egyik alkalmazottja is beavatko-
zott. A vita során az indulatos
férfi több alkalommal is meg-
ütötte a portást és az alkalma-
zottat. A felek a vita hevében az
épület bejáratából az utcára ke-
veredtek. Addigra már odaért a
férfi egyik barátja is, aki szintén
nagy elánnal vetette magát a ve-
rekedésbe. A bunyó során az al-
kalmazottnak nyolc napon túl
gyógyuló sérülései keletkeztek, a
támadók ugyanis eltörték az or-
rát. Idõközben a szemtanúk ér-
tesítették a rendõrséget, és a ki-
érkezõ járõrök vetettek véget a
verekedésnek. A két támadót
elõállították, de a sérülései miatt
a verekedést kezdeményezõ fér-
fit is kórházba kellett szállítani,
ezért a rendõrök csak ott tudták
õt kihallgatni.

A kerületi rendõrkapitányság
2011-ben nagy értékû sikkasz-
tás miatt körözést adott ki egy
férfi ellen, aki megpróbált eltûn-
ni a nyomozók elõl. A zuglói
rendõröknek azonban sikerült a
nyomára bukkanniuk. Miután
megtudták, hogy a keresett férfi
hol dolgozik, találkozót szervez-
tek meg a körözött személy és
munkáltatója között. A találko-
zón civil ruhás nyomozók vár-
ták, akik azonnal le is tartóztat-
ták. A férfi ellen az elfogásakor
három körözés volt kiadva.

R. T.

BÛNÜGYI KRÓNIKA
Január 25-én a Polgármesteri Hi-
vatal épületében ismét átadták a
„Hónap Rendõre”, a „Kiváló Ke-
rületõr” és a „Hónap Tûzoltója”
elismeréseket. Az önkormányzat
nevében Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester a közbiztonság terén
végzett munkájáért feletteseik ja-
vaslata alapján három személyt
részesített jutalomban.

Az új esztendõ elsõ „Hónap
Rendõre” elismerését Vonnák
László fõtörzszászlós kapta, aki
az eseményen nem tudott részt
venni. Az indoklás szerint a díja-
zott rendõr 1993. óta dolgozik a
XIV. kerületi rendõrkapitányság
állományában. Az évek során

rendkívül nagy tapasztalatra és
helyismeretre tett szert, amit a
munkája során is kamatoztatni
tud. Ügyeleti beosztásban dolgo-
zik, ami az egyik legnehezebb fel-
adat, hisz nem csak a bejelenté-
sekre kell reagálnia, hanem az
információkat azonnal el kell bí-
rálnia, és ez alapján kell a beosz-
tott rendõröket is irányítania,
koordinálnia.

A 2011-es esztendõ utolsó ne-
gyedévében Varga Ferenc kerü-
letõr (képünkön bal oldalon) is
kiemelkedõ munkát végzett,
ezért felettesei javaslatára janu-
ár 25-én õ vehette át a „Kiváló Ke-
rületõr” kitûntetést.

Kajos László tûzoltó fõtörzs-
õrmester (képünkön jobb olda-
lon)1998 óta dolgozik az FTP
Észak-Pesti Parancsnokság
Zugló Tûzõrségének az állomá-
nyában. Gépjármû-vezetõként a
legtöbbet riasztott gépkocsin tel-
jesít szolgálatot, és a feladatát
minden esetben magas szakmai
tudással oldja meg. Képezi ma-
gát, és a rá bízott szerekre min-
dig féltõ gonddal vigyáz. A fontos
karbantartásokat sokszor a sza-
badidejében végeztette el. Kajos
László hozzáállásával és szak-
mai tudásával kiérdemelte a
„Hónap Tûzoltója” elismerést.

Riersch Tamás

Egyenruhások kitüntetése

A Budapesti Olimpiai Központ Körcsarnokában
január 14-én tartották az Önkéntes tûzoltó egyesü-
letek elsõ országos találkozóját. A rendezvény kap-
csán Bakondi György, az Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság fõigazgatója elmondta: bár
315 önkéntes tûzoltó-egyesülettel állnak szerzõ-
désben, de több mint hatszáz egyesület képvisel-
tette magát az elsõ országos találkozón. Sok olyan
van közülük, amely nem vesz részt effektív tûzol-
tásban, mert nincs hozzá semmilyen eszköze, de a
hagyomány-ápolásban, a helyi közösség erõsítésé-
ben, az öngondoskodási képesség fejlesztésében
nagyon komoly szerepük van – hangsúlyozta
Bakondi. A fõigazgató elmondta: 120 millió forin-
tot biztosít a költségvetés az önkéntes tûzoltóknak
és pozitívum, hogy ez az arány nem csökkent. Mun-
kájuk segítése érdekében a hivatásos szervezet a
fejlesztések során feleslegessé váló eszközöket, vé-
dõruhákat, légzõkészülékeket ad majd azoknak az
önkéntes egyesületeknek, amelyek képzettsége és a
bevetési lehetõségei adottak. Egységes képzést kap-
nak majd ezek az önkéntesek, és igazolványuk is
lesz. A veszélyhelyzetek megelõzésében a hatósági

munkákba nagyon komoly szerepet szánnánk ne-
kik, hasonlóan ahogy a rendõrség a polgárõrség-
nek – húzta alá Bakondi. Hozzátette: szeretnék eze-
ket a 130-140 éves hagyományokkal rendelkezõ
egyesületeket a mai kor kihívásai, a veszélyhelyze-
tek megelõzésében nagyobb számban igénybe ven-
ni. Erõs, tiszta jogi felhatalmazás alapján dolgozó,
hivatásos szervezettel alakíthatják ki a kapcsolato-
kat, alakulhat ki technikai fejlesztésük, pénzügyi
támogatásuk, képzésük, bevetés-irányításuk – so-
rolta az önkéntesek lehetõségeit a fõigazgató. B. R.

Önkéntes lánglovagok

Gránát robbant

Január 22-én a vasárnapi az
idillt a Vezér út és a Bonyhádi ut-
ca sarkán – egészen pontosan a
Bonyhádi utca 49. számú ház
elõtt – délben egy kézigránát rob-
banás zavarta meg. A rendõrség
és a tûzszerészek azonnal lezár-
ták a környéket, s megpróbáltak
minden nyomot összegyûjteni.
Mivel az esettel kapcsolatban
hírzárlatot rendeltek el, mi is
csak a saját információinkra tu-
dunk hagyatkozni. Eszerint a
gránátot a kapura erõsítették fel
a tettesek, mely azonnal mûkö-
désbe lépett, ahogy a kaput ki-
nyitotta valaki. A robbanás sze-
rencsére nem járt személyi sérü-
léssel, de a detonáció erejére jel-
lemzõ, hogy az utcán parkoló há-
rom autó egyaránt megsérült. Az
egyiknek karosszériáján a repe-
szek egy öt centis lyukat ütöttek.
A tûzszerészek szerint a gránát
20 méteres körzetben bárkit
megölhetett volna. 

A kézigránát természetesen
nem véletlenül került a kapura.

Kiszivárgott információk szerint
a célpont egy jól menõ zuglói épí-
tési vállalkozó volt, aki ráadásul
birkózó körökben is ismert. Nem
is olyan régen senior világbajno-
ki bronzérmet szerzett, ezzel éle-
te legnagyobb sportsikerét érte
el. A vállalkozó Mercedes típusú
gépkocsijával indult el abból a
társasházból, melyet egykor ma-
ga épített. Megnyomta a kapunyi-
tó gombot, majd néhány másod-
perc múlva mûködésbe lépett a
gránát. A vállalkozó szerencsére
nem sérült meg, de ezt csak a cso-
dának köszönhette. Azt még nem
tudni, hogy a tettesek a gránátot
figyelmeztetésképpen vagy gyil-
kossági szándékkal helyezték-e
el a zuglói kertkapun. A rendõr-
ség nem csak a vállalkozó üzleti
tevékenységét, lehetséges ellen-
ségeinek körét vizsgálja, hanem
azt is, hogy van-e összefüggés a
két héttel ezelõtti XII. kerület Eöt-
vös utcai és a zuglói robbantás
között. A két eset ugyanis kísér-
tetiesen hasonlít egymásra.



SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. ke-
rületi gyorsszolgálat. Csatornák, le-
folyók tisztítása azonnal, falbontás
nélkül, garanciával. Tel.:228-6193,
06-30-9210-948

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítá-
sát garanciával, rövid határidõvel
vállalom. Marton Tamás Zuglóban
lakó, és mûhely!Tel.:221-1691 üze-
netrögzítõvel, Mobil:06-20-342-
7898

ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD
SZOBAFESTÉST, tapétázást, kõ-
mûvesmunkát, hideg-melegburko-
lást, nagytakarítást vállal garanciá-
val. Teljes körû lakásfelújítás.
Tel/fax:365-2662, 06-20-998-2369

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL
HELYSZÍNEN, garanciával! Ori-
on, Videoton, ITT-Nokia, Grun-
dig, Nordmende, Panasonic,
Samsung, Vestel, Thomson,
Schneider. Tel.:06-20-531-76-
38

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS
KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS,
elektromos hálózatkiépítés és
–felújítás. HAJDÚ VILLANYBOJ-
LER javítás, vízkõtelenítés garanciá-
val. Érintésvédelmi felülvizsgálat,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel.:06-30-440-1586, 252-0813

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB SZAKEMBEREI-
VEL. Alacsony áron vállalunk szo-
bafestést, mázolást, tapétázást, par-
kettázást, vízszerelést, villanyszere-
lést, burkolást, kõmûvesmunkát,
gipszkarton szerelést. Tel.:220-57-
31. Mobil:06-20-9946-279.

KÖLTÖZTETÉS, FUVARO-
ZÁS! Gyors ügyintézéssel, precíz
munkavégzéssel. Igény szerint,
ingyenes kartondobozok. 10%-
os hétvégi kedvezmény. Tel.:06-
70-2144-235, 06-1-280-2542

KONYHA,-GARDRÓB,- BEÉPÍ-
TETT szekrény készítése méretre,
munkalapcsere, bútor összeszere-
lés,- átalakítás. Ingyenes felmérés.
Tóth Imre Tel.:220-28-49, 06-30-
354-6767

JAVÍTÁS-FELÚJÍTÁS-SZERELÉS
Kõmûves-burkolómunkák, festés,
villanyszerelés, víz-, csatorna-, fû-
tésszerelés, falfúrás-bútorszerelés.
Magyar szakember saját kezûleg
anyagszállítással. Tel.: 06-20-340-
3400

OLCSÓN! HATÉKONYAN! JÓL!
Víz-gáz központi fûtésszerelés és
duguláselhárítást vállalok! Hívjon
bizalommal! Tel.:06-20-249-37-43

AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSÁT
szigetelését, zárcserét, egyedi bútor-
készítést ill. javítást vállal asztalos
Zuglóban ill. XV., XVI. Kerületben
ingyen kiszállással. Kiss Ernõ: 06-
30-447-4853

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

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

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, HIBAEL-
HÁRÍTÁS, GYORSSZOLGÁLAT,
bojlerjavítás Zuglóban kiszállási díj
nélkül. Tel.:06-20-93-93-799

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

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPON-
TIFÛTÉS-SZERELÕ mester vál-
lal készülékek, berendezések
cseréjét és javításokat, felújítá-
sokat, duguláselhárítást. Tár-
sasházak, létesítmények gázbiz-
tonsági, mûszaki felülvizsgála-
tát. Tel.:06-30-9568-540, 220-
51-85

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, parkettacsiszolás, lami-
nált lerakás. Gyors kezdéssel, ga-
ranciával, referenciával. Pap Gábor
kisiparos:06-30-942-47-35 vagy
360-23-45

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁ-
LAT! Zárnyitás, zárszerelés, betö-
résbiztos hevederzár-szerelés azon-
nal. Rácskészítés, kapuk, kerítések,
galériák, egyéb lakatosmunkák.
Tel.:06-30-299-12-11

ASZTALOS VÁLLAL: zárszere-
lést, ajtó-ablak javítást, szigetelést,
küszöbkészítést, bútor javítást és
egyéb javítási munkákat. Tel.:251-
9483, 06-20-381-6703

HÛTÕSZEKRÉNYEK, fagyasztók,
klímák, autóklímák javítását válla-
lom hétvégén is, garanciával! Tel.:
419-82-64, 06-70-211-77-60

Minõségi Munkával Kedvezõ
Áron Vállalunk: víz-, fûtésszere-
lést, szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, kõmûves burkoló mun-
kákat, parkettázást. ZUGLÓI
MEGRENDELÕKNEK KEDVEZ-
MÉNY! Tel.:405-3305, 06-30-
9524-725

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FIX ÁRA-
KON, GARANCIÁVAL! Tisztán, bon-
tás nélkül, géppel 2 órán belül.
Tel.:251-3074, 06-20-269-6993

SZÉNMONOXIDMÉRÉS, gázkon-
vektorok javítása, tisztítása, mûsze-
res beállítása, gázszivárgás ellenõr-
zése. Borbély János gázkészüléksz-
erelõ mester 06-30-826-0130,
www.gazkonvektorjavitas.hu

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST va-
lamint épületi mûkövezést vállalok
kedvezményes áron. Tel..363-0402,
06-30-293-2210. www.juhasz-
burkolas.5mp.eu

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJ-
LEREK VÍZKÕTELENÍTÉSE, cse-
réje,csapok, szifonok, Wc-csészék,
Wc-tartályok cseréje javítása. Mosó-
, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06-
30-447-3603

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

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVI-
SELETÉT vállaljuk (jogi, mûszaki,
könyvelés) korrekt áron. Tel.:06-
20-9234-639, 222-8561 petszolg@
t- email.hu

LAPOSTETÕK SZIGETELÉSÉ-
NEK FELÚJÍTÁSA, JAVÍTÁSA a
csatlakozó bádogos és kõmûves
munkákkal, homlokzatok, pincefö-
démek hõszigetelése, garanciával,
referenciákkal. Tel.:06-20-9346-
993, 2046-793

HÉRA CSERÉPKÁLYHAÉGÕK,
GÁZKONVEKTOROK, tûzhelyek,
FÉG vízmelegítõk javítása, karban-
tartása. Nyugdíjasoknak 10% ked-
vezmény. Tel.: 220-9765, 06-20-
432-5598, Bán László

KERÜLETI HÛTÕGÉP, MOSÓ-
GÉP SZERVIZ. Hûtõgépek, autóma-
ta mosógépek helyszíni javítása 1 év
garanciával. Javításkor nincs ki-
szállási díj. Samsung, LG, Lehel,
Zanussi, Whirlpool, Elektrolux
szakszervíz. Tel.:421-5959, 06-30-
9422-946

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT,
amit más nem vállal, mi elvégezzük.
Kõmûves, burkoló, festõ, asztalos,
vízszerelõ szakemberek állnak ren-
delkezésre. Társasházak felújítását,
karbantartását, hõszigetelését vál-
laljuk.Tel.:06-30-457-2666, 06-20-
514-7876

REDÕNY, RELUXA

REDÕNYÕS MUNKÁK, gurtni cse-
re, rövid határidõvel! Redõny, relu-
xa, harmonika ajtó, szúnyogháló,
szalagfüggöny-készítés, javítás.
Tel.:410-7924, 06-20-934-57-28

REDÕNY, RELUXA, SZALAG-
FÜGGÖNY készítése, javítása. Zug-
lói redõnyös.Tel..257-9652, 06-30-
6322-216

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

FOGTECHNIKUSMESTER vállal-
ja fogpótlások készítését, javítását
garanciával. Fogfehérítõ sablon és
éjszakai harapásemelõ készítése.
Tel.:252-40-67, 06-20-445-84-21.
Petõfalvi, Ilosvai utca 25.

ÉRSZÛKÜLET, ÉRELME-
SZESEDÉS gyógyítása. Teljes
érrendszer tisztítása, kardioló-
gus vezetésével. SONOTERÁ-
PIA Bp. XIV. ker. Örs vezér tere
16. Tel.:220-46-41, 06-20-
349-42-77

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

„Csilla” Pedikûr, GOMBÁS be-
nõtt körmök, TYÚKSZEMEK fájda-
lommentes kezelése.  XIV. Francia
40/A. 11-tõl-17-ig. Telefon:06-30-
855-34-43

INGATLAN

INGATLAN ELADÁS, BÉRBE-
ADÁS, ÉRTÉKBECSLÉS! Várjuk
megbízásaikat! 20 éve dolgozunk
korrekt feltételekkel Zuglóban.
Tel..417-1837, 06-30-201-1951,
www.zuglo2000.hu, www.lakas-
bazar.hu

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû
iroda, 70nm, Zugló központjá-
ban, kiváló parkolással. Konyha,
fürdõszoba használat, ugyanitt
száraz, 15-30nm-es raktárhely-
ségek kiadók. Tel.:06-70-212-
64-78

PILLANGÓ PARKBAN ÜZLET-
HELYSÉG bérleti joga átvehetõ vagy
megvehetõ, berendezés eladó vagy
bérelhetõ. Tel.:06-30-246-36-39

90NM PINCERAKTÁR KIADÓ
Vezér-Egressy sarok. Tel.:06-30-
222-1040

SASHALMON 100NM-es újszerû
ikerház eladó. Ára:30,9Mft Tel..06-
70-778-2140

OKTATÁS

NÉMET NYELVTANÁRNÕ okta-
tást, korrepetálást, felkészítést vál-
lal nyelvvizsgára, érettségire és kül-
földi munkára a Bosnyák téren ked-
vezõ áron. Tel..221-2376, 06-30-
959-6759

MATEMATIKA TANÍTÁST vál-
lal 21 éves gyakorlattal rendelke-
zõ lelkiismeretes szaktanár kö-
zépiskolásoknak, felsõ tagozato-
soknak. Házhoz is megyek!
Tel.:06-20-580-2758, 3836-120

MATEMATIKA, FIZIKAOKTATÁS
minden szinten közép és általános
iskolásoknak. Érettségire, felvétel-
ikre felkészítés, gyakorlott szakta-
nárnál Zuglóban. Tel..06-1-223-
1370, 06-20-462-83-98

KEDVES SZÜLÕ! Kisiskolás
gyermekének segítek a mindennapi
feladatok teljesítésében. Hívjon bi-
zalommal! Tel.:06-30-271-9685

INTENZÍV NYELVTANULÁS!
Kezdõtõl középfokig francia, orosz
nyelv és minden szinten német
nyelv, tapasztalt tanárnõtõl. Tel..
06-30-520-4005

MATEMATIKA OKTATÁST, KOR-
REPETÁLÁST vállal szaktanár! In-
tenzív érettségire felkészítés! Kérés-
re házhoz megyek! Tel..06-30-264-
6500

MUNKÁT KÍNÁL

ZUGLÓBAN KERESEK olyan
nyugdíjas tanárt, aki a hét min-
den napján vigyázna 2.osztályos
gyermekemre és segítene neki a
tanulásba. Tel.:06-30-585-2798

Pótnagymamát keresek energikus
nyugdíjas hölgy személyében egy
éves gyermek mellé és háztartási
munkára. Érdeklõdni:06-30-9305-
478

SZÁMÍTÓGÉP

COMPUTER KLINIKA- számító-
gép javítás, karbantartás, bõvítés,
vírusírtás, telepítés ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal! Tel.:06-
30-857-26-53

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás,
telepítése, alkatrészcsere garanciá-
val. Ingyenes kiszállással. Demeter
Attila. Tel.:256-86-80, 06-30-9-704-
870

KÖNYV

ÜGYVÉD, ORVOS, MÉRNÖK, pap
és tanár könyvhagyatékát antikvári-
umunk szívesen megvásárolja. In-
gyenes kiszállás, korrekt árak, 40
év szakmai tapasztalat. Tel.:06-30-
877-1460, 787-9282

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

TÁRSKERESÕ

EZ NEM INTERNET EZ A VALÓ-
SÁG! DISZKRÉT FÉNYKÉPES
TÁRSKÖZVETÍTÕ IRODA SZE-
MÉLYRE SZABOTT SEGÍTSÉG-
GEL. TEL:06-30-217-5151
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Zuglói víz- és lefolyószervíz
Dugulás elhárítás, lefolyók
tisztítása profi gépekkel

Gázkészülékek javítása-karbantartása!
Csaptelepek, WC-tartályok javítása, cseréje

Egyéb vízszerelési munkák garanciával
Csõrepedés, duguláselhárítás azonnal!

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

Tisztelt Olvasók!
A Zuglói Lapok szerkesztõsége várja ész-
revételeiket, javaslataikat az újsággal
kapcsolatban. A kerületet érintõ problé-
mákról szóló olvasói levelek közül minden
számunkban egynek megkísérlünk utána-
járni. Az Önkormányzat illetékes ügyinté-
zõjének válaszaival együtt olvasónk ész-
revételét a következõ lapszámunkban köz-
zétesszük.

zugloilapok@gmail.com

Apróhirdetés-felvétel:
hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12 óráig,

(XIV., Pétervárad utca 7/B).
Keretes hirdetésfelvétel:

telefon: 06 (30) 954-3506, fax: 467-2337,
e-mail: batonyi.magdolna@zugloimedia.hu,

hirdetes@zugloimedia.hu.
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2012. február 8.
Megjelenés: 2012. február 16.

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

Megjelenések és lapzárták 2012-ben

Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök)

3. február 8. február 16.

4. február 22. március 1.

5. március 7. március 15.

6. március 21. március 29.

7. április 4. április 12.

8. április 18. április 26.

9. május 2. május 10.

10. május 16. május 24.

11. május 30. június 7.

12. június 13. június 21.

13. június 27. július 5.

N y á r i s z ü n e t

14. augusztus 15. augusztus 23.

15. augusztus 29. szeptember 6.

16. szeptember 12. szeptember 20.

17. szeptember 26. október 4.

18. október 10. október 18.

19. október 24. november 1.

20. november 7. november 15.

21. november 21. november 29.

22. december 5. december 13.

MÛSZAKI BIZOMÁNYI
Hûtõ, mosógép, TV, videó

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

Elektro Bizományi Bt.
1152 Bp., Rákos u. 76–78.
Tel.: 418-2676, 8–17-ig
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Megjelenik minden második csütörtökön 70 ezer példányban • Fõszerkesztõ: PIndroch Tamás • Képszerkesztõ:
Balogh Róbert • Szerkesztõség: 1145 Bp., Pétervárad utca 7/B, telefon/fax: 467-2337 • Internet: www.zuglo.hu. •
Kiadó: Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17., telefon: 469-8103, fax: 469-8187 • Nyomdai elõkészítés:
Sprint Kft., e-mail: zuglap@sprintkiado.hu. Tördelõszerkesztõ: Holczer Gábor • Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
Felelõs vezetõ: Kölcsey Norbert ügyvezetõ igazgató • Terjesztés: DTSA reklám és szórólapterjesztõ Kft. (Duhonyi Jó-
zsef +36 (70) 243-2413) 1095 Bp., Soroksári út 58. • Kéziratokat, fényképeket nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

ZUGLÓI LAPOK

A közelmúltban tért haza a kö-
zép-ázsiai Kirgizisztánból a
BVSC-Zugló asztalitenisz-kül-
döttsége. A zuglói sportolók az
elsõk voltak akik a távoli ország-
ba látogattak azt követõen, hogy
tavaly a XIV. kerület és a kirgiz
Cholpon Ata városa együttmûkö-
dési megállapodást írt alá.

– Amikor 2002-ben  ország-
gyûlési képviselõ lettem, magán-
emberként és  hivatalból is -  a
közép-ázsiai baráti tagozat tag-
jaként - kapcsolatba kerültem az
országgal – mondta dr. Papcsák
Ferenc polgármester, a kirgiz
kapcsolatok kezdeményezõje. –
Elõször  2002-ben jártam
Kirgizisztánban, ahol egy elõ-
adást tartottam az európai de-
mokráciáról. A hivatalos útból
barátság, a barátságból pedig
testvérvárosi együttmûködés
lett. 

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mestere tavaly két ízben is járt
Közép-Ázsiában. Elõbb kerületi
vezetõként utazott a már említett
Cholpon Atába, majd dr.
Schmitt Pál köztársasági elnök-
kel, illetve egy népes magyar vál-
lalkozói csapattal Türkmenisz-
tánban is megfordult.

– Kirgiz barátaimmal arról
egyeztettünk, hogy miképpen le-
hetne szorosabbra fogni a két te-
lepülés kapcsolatát. Két terüle-
tet, a sportot és a kultúrát jelöl-
tük meg. Mivel a házigazdánk a
helyi asztalitenisz szövetség el-
nöke volt, felvetõdött, hogy mi
lenne, ha zuglói pingpongosok
utaznának elõször Kirgizisz-
tánba. A vendéglátóinknak

mindössze egy kérése volt, a ke-
rületi küldöttséget Jónyer István
vezesse, akit arrafelé istenként
tisztelnek.

Jónyer István sosem volt
BVSC-s, sõt, a Budapest Sparta-
cus tagjaként mindig a zuglói
klubbal kellett megküzdenie a
bajnoki aranyért. Késõbb az
egyik fiát a Szõnyi útra vitte edze-
ni, és az akkor kialakult jó vi-
szony mind a mai napig megma-
radt. A négyszeres világbajnok
asztaliteniszezõ állandó díszven-
dége a zuglói asztalitenisz gálák-
nak, és a BVSC küldöttségének
vezetését is örömmel vállalta.

– Istvánnal három fiatal uta-
zott az egyhetes kirgiz edzõtá-
borba – mondta Herendi Iván, a
BVSC-Zugló Asztalitenisz Szak-
osztályának a vezetõje. – Hor-
váth Ferenc az NBI-es felnõtt csa-
patunk tagja, Bruckner Máté
újonc országos bajnok, TOP 12-
gyõztes és Jeszenszki Dániel, ifi
válogatott játékos. A fiatalok egy
hétig együtt edzhettek a kirgiz vá-
logatottakkal, illetve egy bemu-
tató tornán is részt vehettek.

A küldöttség utazását az ön-
kormányzat és az egyesület kö-
zösen finanszírozta, az egyhetes
vendéglátás költségeit pedig a
házigazdák állták. Jónyer István
szerint fantasztikus ellátásban
részesültek. 

– A táj és a klíma csodálatos
volt, a tengerszint feletti 1550
méteres helyszín már magaslati
edzõtábornak számított. A ven-
déglátók mindent megtettek a
kényelmünk érdekében, és az is
kiderült, hogy a sportot, különö-

sen az asztaliteniszt arrafelé na-
gyon sokan szeretik.

Jónyer István nevét minden
esetre nagyon jól ismerték. Ezt
bizonyítja, hogy plakátokkal vár-
ták a küldöttséget, illetve, hogy a
zuglói csapat érkezése a helyi
média érdeklõdését is felkeltet-
te. A tervek szerint a kint készült
filmet valamelyik magyar sport-
adó is bemutatja majd. Az egy hét
nem nyaralásról szólt, hisz a
program annyira sûrû volt, hogy
pihenni sem maradt idejük a
zuglói pingpongosoknak.

– Meglepõ volt a számunkra,
hogy arrafelé nem divat a beme-
legítés, és a játékosok a nyújtá-
sokat sem nagyon ismerik –
mondta Horváth Ferenc, a zuglói

asztaliteniszezõk doyenje. – Egy
alaposabb bemelegítéstõl már
kifáradtak, de dicséretükre le-
gyen mondva, minden gyakorla-
tot végigcsináltak.

A válogatottakkal közös tor-
nán Jeszenszki Dániel szerepelt
a legjobban, aki a második he-
lyet szerezte meg. A küldöttség
megállapodott az együttmûkö-
dés folytatásáról. A tervek sze-
rint a kirgizek két játékosukkal
képviseltetik majd magukat a
február 2-5 között megrende-
zendõ Molnár János Emlékver-
senyen, melynek házigazdája a
BVSC-Zugló, és amelyik verseny
az utóbbi években az ország leg-
jelentõsebb utánpótlás asztalite-
nisz-versenyévé nõtte ki magát.

A magyar küldöttség pedig leg-
közelebb szeptemberben utazna
a közép-ázsiai országba, ahova
dr. Papcsák Ferenc is elkísérné
a sportolókat.

Ez a kapcsolat természetesen
nem csak az asztaliteniszrõl szól
– mondta a polgármester. – Nagy
lehetõséget látok az úszók
együttmûködésében is. Ezen kí-
vül van egy tehetséges kirgiz zon-
gorista, akit elhoznánk Zuglóba,
hogy a Szent István Király Zene-
iskolában képezhesse magát.
Egyszóval úgy vélem, a napok-
ban hazatért asztaliteniszezõk
példája is azt bizonyítja, hogy a
távolság ellenére nagy lehetõség
van a kirgiz-zuglói együttmûkö-
désben. Riersch Tamás

Kirgiz edzõtáborban a zuglói asztaliteniszezõk

A Németh Imre Általános Iskola
diákjai számára kétszeresen is
emlékezetes marad a 2011-es
karácsony. Egyrészt, mert nem
sokkal az ünnepek elõtt szemé-
lyesen találkozhattak Zsíros Ti-
borral (Zsizsi bácsival), a ma-
gyar kosárlabdasport egyik, ha-
nem a legnagyobb élõ legendájá-
val, illetve azért is, mert az ün-
nep alkalmából a kiváló sporto-
ló és edzõ nem rég megjelent
könyvének, Az aranykornak a
dedikált példányával lephették
meg a szüleiket. A rendhagyó ta-
lálkozás ötletgazdája a Lengyel
utcai iskola testnevelõ-tanára,
civilben pedig kosárlabda edzõ
Monostori Attila volt, aki nem tit-
koltan nagy rajongója a magyar
kosárlabdasport legdicsõbb
korszakának.

– Az ötvenes években nem csak
a labdarúgásunk, hanem a ko-
sárlabdánk is aranykorszakát
élte – mondta Monostori Attila. –
A magyar férfi válogatott 1953-
ban EB 2., egy évvel késõbb pe-
dig fõiskolai világbajnok volt. A
legfényesebb sikerét azonban az
1955-ös budapesti Európa-baj-
nokság megnyerésével aratta.
Annak a csapatnak az egyik osz-
lopos tagja, Greminger János
zuglói volt, de õ sajnos néhány

éve eltávozott közülünk. Monos-
tori Attila korábban a Jókai Mór
Általános Iskolában tanított,
ahol nagy szerepet vállalt az ud-
vari sportpálya kialakításában,
és mindig büszke volt rá, hogy a
zuglói gyerekek neki köszönhe-
tõen ugyanarra a palánkra dob-
hattak, melyre 1955-ben a Nép-
stadion deszkával borított pályá-
ján Greminger János és Zsíros
Tibor.

– Az 1955-ös Európa-bajnoki
gyõzelemnek már az ötvenéves

jubileuma is hat évvel ezelõtt volt
– mondta Zsíros Tibor, a Né-
meth Imre Általános Iskolában
rendezett dedikáción. – Sajnos,
az akkori csapatból már egyre
kevesebben vagyunk. Nagy
örömmel jöttem el a zuglói isko-
lába, mert tudom, hogy itt komo-
lyan veszik a kosárlabdázást.
Talán nem véletlen, hogy a mai
kor legnagyobb ígérete, Hanga
Ádám is ebben az iskolában
kezdte a sportpályafutását.

R. T.

A kosárlabda legendái

Decemberben ünnepelte a hu-
szadik születésnapját az Õrnagy
utcai iskolában mûködõ Csaná-
di Árpád Olimpiai Baráti Kör.
Minden hónap harmadik csütör-
tökén klubdélutánt tartanak.
„Ami a szervezetünk sajátossá-
ga, hogy nem a nagy bajnokokat,
hanem a rivaldafénytõl kicsit tá-
volabb levõ sportolókat hívunk
meg, húsz év alatt száztizenhat
sportolót és tizenkét sportveze-

tõt láthattunk vendégül” – fejtet-
te ki dr. Hencsei Pál, a klub je-
lenlegi elnöke. A zuglói klub tag-
jai emellett olimpiai vetélkedõ-
ket szerveznek, és részt vesznek
más ilyen viadalokon és tudásu-
kat átadják a kerületi diákoknak
is. A klub életérõl 1999 óta ne-
gyedévente „Öt karika” címmel
önálló kiadványt jelentetnek
meg.

(rt)

Húsz éve ápolják
az olimpiai eszmét

Herendi István a BVSC asztalitenisz szakosztályánakvezetõje, Erdõs Endre, a Kirgíz Köztársaság ma-
gyarországi t iszteletbeli konzulja, dr. Papcsák Ferenc polgármester, Horváth Ferenc, Jónyer István
négyszeres világbajnok, Jeszenszki Dániel, Bruckner Máté, Szentpáli Gábor a BVSC ügyvezõje
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A kéthetente
minden kerületi lakásba ingyenesen jár.

Ha Ön vagy ismerõse nem kapja rendszeresen
a lapot, hívja a +36 (20) 220-2754-et.

ZUGLÓI LAPOK

KIPUFOGÓ KLINIKA

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

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

Az Örs vezér tér 15–18-as Társasházban kibérelhetõ egy
21 m2-es, IKEA-val szembeni, szociális helyiséggel ellátott,
a Társasház által fizetett fûtéssel, villannyal, hideg-
melegvízzel rendelkezõ bérlemény, valamint egy 58 m2-es
pincehelyiség.

A két bérlemény egymástól függetlenül is igényelhetõ.
Felvilágosítás: Garamvölgyi András, 20-932-0293, 222-9591.

Az indoklás szerint Szekeres
Pál pályafutása során folyamato-
san népszerûsítette a tisztessé-
ges, becsületes küzdelmet és a
tiszta játékot. Az ünnepélyes díj-
átadó ünnepségre április 28-án

kerül majd sor Budapesten, az
Európai Fair Play Kongresszus,
és az európai olimpiai bizottsá-
gok ugyanekkor tartandó kong-
resszusának keretein belül.

Ez a kerület gyakorlatilag

egész életemben az otthonomat
jelentette. Mind a mai napig tõs-
gyökeres zuglóinak és lokálpat-
riótának vallom magamat. Ez
persze felelõsséget is ró rám,
hisz bárhol járok a világban,
nem csak magamat, nem csak az
országot, hanem Zuglót is képvi-
selnem kell – mondta Szekeres
Pál.

A Zuglóban nevelkedett és a
mai napig itt élõ sportember a vi-
lágon az egyedüli olyan sportoló,
aki olimpiai és paralimpiai játé-
kokon is érmet tudott szerezni.
Sportpályafutását 1976-ban az
Újpesti Dózsánál kezdte. 1984-
ben lett a tagja a férfi tõrvívó vá-
logatottnak, és 1987-ben világ-
bajnoki, egy évvel késõbb Szöul-
ban pedig olimpiai bajnoki
bronzérmet szerzett. 1991-ben
egy súlyos autóbaleset miatt to-
lókocsiba kényszerült, de a ví-
vást nem adta fel, és az 1992-es
barcelonai paralimpián már a
kerekesszékes vívók között lett
aranyérmes. Szekeres Pál rend-
kívüli sikerekkel büszkélked-
het: 1988 óta ugyanis egy olimpi-
án és öt paralimpián vett részt,
melyekrõl minden esetben
éremmel tért haza. Eddig egy
olimpiai bronz, három par-
alimpiai arany- és három bronz-
érem díszíti vitrinét. A 48 eszten-
dõs sportember Londonban is
tagja lesz majd a magyar par-
alimpiai csapatnak.

A Nemzeti Erõforrás-minisz-
térium sportért felelõs helyettes
államtitkára a korábban – szin-
tén egyedüliként a világon – moz-
gássérült sportemberként a ma-

gyar tõrvívó-válogatott szövetsé-
gi kapitánya volt. Tevékenységét
a kerületi önkormányzat 2008-

ban a Zugló Sportjáért Emlék-
serleggel jutalmazta.

Riersch Tamás

Szekeres Pál Fair Play díjat kapott
Szekeres Pál, a Nemzeti Erõforrás-minisztérium sportért fele-
lõs helyettes államtitkára, olimpiai bronzérmes és paralimpiai
bajnok vívó Miklósa Erika operaénekessel együtt kiérdemelte a
Nemzetközi Fair Play Bizottság díját. A kitüntetést a tiszta játék
népszerûsítése kategóriában ítélte meg nekik a Kamuti Jenõ ál-
tal irányított szervezet végrehajtó bizottsága Innsbruckban, az
ifjúsági téli olimpia helyszínén. A díjazottakat három kategóriá-
ban 38 jelölt közül választották ki.

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

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

HIGH CARE CENTER
több, mint szépség

highcare14ker@upcmail.hu

Üdülési
csekket
elfogadunk!
ZUGLÓ-kártya
elfogadóhely!

TARTÓS SZÕRTELENÍTÉS RENDKÍVÜLI AKCIÓVAL!
�� TARTÓS SZÕRTELENÍTÉS,

pigmentfolt halványítás és 
minden villanófényes (SPL) kezelés 
kiemelt kedvezménnyel

CSAK FEBRUÁRBAN:
Kettõt fizet, hármat kap! vagy

5 alkalmas bérlet féláron!
�� Minden egyéb kezelésünk

min. 5 alkalmas kúra esetén
20% kedvezménnyel CSAK FEBRUÁRBAN!

A High-care kezelések bizonyítottan
eredményes minõsítéssel rendelkeznek!

Szekeres Pál megnyerte a tõrözõk versenyét a B sérültségi kategóriában vasárnap a németor-
szági Malchowban rendezett kerekesszékes vívó Világkupa-viadal zárónapján. A Magyar
Paralimpiai Bizottság (MPB) tájékoztatása szerint a 34 tagú mezõnyben Szekeres a selejtezõ-
ket négy gyõzelemmel és egy vereséggel zárta. A folytatásban a nyolcaddöntõben amerikai, a
negyeddöntõben francia, a fináléba kerülésért olasz, az aranymeccsen pedig ukrán riválist
gyõzött le. (MTI)

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


