
Az idei tanévben a Herman Ottó
Általános Iskola ünnepelte a
centenáriumát. A jubileumi év
záróeseményei a tanév utolsó
hetére maradtak. Elõbb június
13-án, a Stefánia Palotában ren-
deztek színvonalas gálamûsort
Herman Produkció néven, majd

a legutolsó tanítási napon egy tû-
zijátékkal és utcabállal egybekö-
tött iskolanappal búcsúztak a
centenáriumi tanévtõl az
Egressy úti diákok. „Legyünk
büszkék arra, amik voltunk s
igyekezzünk különbnek lenni
annál, amik vagyunk” – idézte az

iskola névadóját, Herman Ottót
dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter (képünkön) az ünnepségen.
Az iskola jövõre azt ünnepli,
hogy húsz éve vették fel az egy-
kori természettudós, az utolsó
magyar polihisztor nevét.

Beszámolónk a 10. oldalon

Gõzerõvel folyik a rekonstruk-
ciós munkák elõkészítése, hogy
a nyári szünet kezdetekor meg-
indulhasson a Zuglói Vagyonke-
zelõ Zrt. kezelésében álló, le-
romlott állapotú intézmények
rendbetétele.

– Büszke vagyok arra, hogy
Zugló közismerten nehéz gazda-
sági helyzete ellenére is tudunk
forrást biztosítani a fejlesztések-
re. Nagyon fontosnak tartom,

hogy a bölcsõdék és óvodák mel-
lett idõseket kiszolgáló létesít-
mények is bekerültek a prog-
ramba – jelentette ki dr. Papcsák
Ferenc polgármester. Mazsu
Gergely, a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. vezérigazgatója elmondta,
azok az intézmények élveznek
most prioritást, amelyekben az
elmúlt években a legszüksége-
sebb munkákat sem végezték el.

Cikkünk a 3. oldalon

ALSÓRÁKOS • HERMINAMEZÕ • ISTVÁNMEZÕ • KIS-ZUGLÓ • NAGY-ZUGLÓ • RÁKOSFALVA • TÖRÖKÕR • VÁROSLIGET
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Indulnak
az intézményfelújítások

Vállalkozásoknak
segít a kerület
Szatmáryné Jähl Angélát, a Fõ-
városi Közgyûlés Fidesz-frakció-
jának tagját, a Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara (BKIK)
Tagcsoport Elnökök Kollégiu-
mának elnökét választották a ka-
mara zuglói tagcsoportjának ve-
zetõjévé a legutóbbi tisztújító ér-
tekezleten. Az elnök asszony szá-
mára a feladat és a helyszín sem
új, hiszen születése óta itt él a ke-
rületben, megalakulásától a Ma-
gyar Vállalkozók és Munkaadók
Pártja zuglói szervezetének veze-
tõje is. Szatmáryné Jähl Angéla
szerint Zugló vezetésének dönté-
sei, törekvései egyértelmûen bi-
zonyítják, hogy a kerület a kis-
és középvállalkozásokat akarja
erõsíteni, megóvni a hagyomá-
nyos kereskedelmi és iparos ér-
tékeket. 

Cikk a 6. oldalon

Müller Péter:
Zugló a hazám
A Libri Aranykönyv szavazásán
Müller Péter „Szeretetrõl, sze-
relemrõl, szeretkezésrõl” címû
könyve a „Legjobb ismeretter-
jesztõ mû” címet érdemelte ki.
Az író születése, 1936. decem-
ber elseje óta ismeri Zuglót, hi-
szen itt jött a világra, azóta is itt
él. „76 év története már egy
eposz, mely tele van háborúval,
forradalommal, rendszerváltás-
sal, és tele van Zuglóval is” – ma-
gyarázza lapunknak adott inter-
jújában. Hogy miért ragaszkodik
ennyire Zuglóhoz? Mert hûséges
típus. „Nekem ez a  kerület jelen-
ti Magyarországot. Ez a hazám”
– mondja Müller Péter. Az ars po-
eticájáról annyit mond, a legfon-
tosabb az, hogy tudjunk minden
körülmények között derût fa-
kasztani.

Interjúnk az 5. oldalon

A tollforgató
rendõrtiszt
Dr. Réti László alezredesrõl so-
káig még a közvetlen kollégái
sem tudták, hogy a szabadidejé-
ben regényeket ír. Nem csoda,
hisz a mûvei korábban Marcus
Meadow néven jelentek meg. (A
meadow angolul, kaszálót, rétet
jelent, a Marcus pedig a kapitány
egyik regényének alakja volt.) S
mirõl ír egy 30 esztendõs rend-
õrtiszt? Természetesen olyan
dolgokról, amiket maga is szíve-
sen olvasna. A krimiírást pedig
kétségtelenül megkönnyítette az
a tény, hogy a szerzõ maga is
rendõrtisztként dolgozik. A
szakemberek szerint dr. Réti
László irodalmi stílusát a kettõs-
ség jellemzi. Egyrészt a krimi, a
thiller és kémregények szigorú
menete és pontossága, másrészt
pedig humor kötetlensége.

Beszélgetés a 12.oldalon

Száz éves a Herman

Bár Kasza Róbert, a KSI SE öttu-
sázója már tavaly júniusban kva-
lifikálta magát a londoni olimpi-
ára, de arra mindeddig várnia
kellett, hogy valóban õ utazik-e a
világjátékokra. A kapitány a na-
pokban Kasza Róbertet is meg-
nevezte, mint olimpiai indulót.
„Nagyon fogok készülni a londo-

ni versenyre, de tudom, hogy sok
fog múlni az adott pillanaton is.
Úgy vélem, Marosi Ádámmal egy
erõs csapatot alkotunk, és az el-
lenfelek is számolni fognak
velünk” – mondta a sportóló.
A versenyeket augusztus 11-12-
én tartják meg Londonban. 

Interjúnk a 7. oldalon

Ismét streetball-fesztivált tartot-
tak a Pillangó Parkban, ahol ösz-
szesen 198 játékos lépett pályá-
ra. Hanga Ádám és korábbi

együttese, az Albacomp bemu-
tatómérkõzést játszott a rende-
zõk Face Team csapatával.

Írásunk a 15. oldalon

Közösségteremtõ
streetball

Kasza Róbert is
olimpikon lett
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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 (70) 624-4723,
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 (70) 624-4675; 

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján, 
a kovacsbalazs@zuglo.hu 

e-mail címen.

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Elõzetes bejelentkezés alapján. 
Telefon: 06 (30) 486-6669, 

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Bejelentkezés telefon: 

06 (70) 625-5742, illetve 
a virkrisz@gmail.com e-mail címen.

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Bejelentkezés
a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (70) 625-5743
e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (70) 625-5746;
e-mail cím: adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal,

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (30) 992-0854.

e-mail cím: harrachp@gmail.com

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Július 17. 
09.00–12.00 óra között.

Bejelentkezés a 872-9165 
telefonszámon.

12. Mélykuti Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (70) 431-7528; e-mail cím:
melinda.melykuti@gmail.com

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (70) 624-4656, 
e-mail: batki.laszlo@gmail.com

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 625-5734;

e-mail: emajzik4@gmail.com

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06 (70) 624-4630,

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.

Július 4.
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.: 06 (20) 404-2416

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

Telefonon történõ egyeztetés alapján. 
Tel.: 06 (20) 930-8987; 

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

5. Markó Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

Telefonon történõ egyeztetés alapján.
idõpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (30) 626-4623. 

E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 06 (30) 212-1803.

Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Elõzetes idõpont egyeztetés alapján. Tel.: 06 (20) 475-
1384.

Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5–7.
július 20. 17.00–19.00 óra között, elõzetes bejelentke-
zés alapján. Tel.: +36 (20) 944-7069 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.

Tóth Csaba MSZP Iroda, Rákosvalfa park 1–3., július
12. 17.00 órától. Tel.: 06 (20) 404-2416.

Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda, Rákosvalfa park
1–3., július 12. 17.00 órától. Tel.: 06 (20) 404-2416.

Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal. Elõzetes idõ-
pont egyeztetés alapján. Tel.: 06 (30) 414-1206.

Zugló európai parlamenti képviselõje

Dr. Õry Csaba július és augusztus hónapban nem tart

fogadóórát.

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester július 17-i (09.00–
12.00 óra között megtartandó) fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester fogadóórájára
bejelentkezés a 872-9190-es telefonszámon.

JEGYZÕ

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

ALJEGYZÕ

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

Általános ügyfélfogadás (Pétervárad utca 2.)
Telefon: 872-9000, 872-9100.
Hétfõ: 13.30–18.00, szerda: 8.15–16.30, 
péntek: 8.15–11.30 óráig.

Ügyfélszolgálat (Pétervárad utca 2.): 
Hétfõ: 8.15–12.00 és 12.30–18.00,
kedd: 8.15–12.00 és 12.30–16.00,
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.30,
csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 
péntek: 8.15–11.30 óráig.

Anyakönyvi- és Okmányiroda
(Pétervárad utca 11–17.):
Jármûigazgatási Csoport:
Hétfõ–péntek: 6.15–13.30 és 14.00–21.15 óráig.
Anyakönyvi- és Személyi Okmány Csoport:
Anyakönyvi szakterületen:
Hétfõ: 13.30–17.45,
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.15,
péntek: 8.15–11.30 óráig.
Személyi okmány szakterületen (személyazonosító
igazolvány, vezetõi engedély, útlevél, lakcímkártya,
diákigazolvány):
Hétfõ: 8.15–13.30 és 14.00–17.45,
kedd: 8.15–13.30 és 14.00–15.45, 
szerda: 8.15–13.30 és 14.00–16.15, 
csütörtök: 8.15–13.30 és 14.00–15.45, 
péntek: 8.15–13.15 óráig.

6.15-tõl az ügyfélfogadási idõ kezdetéig, valamint az
ügyfélfogadási idõ végétõl 21.15-ig sürgõs, indokolt
esetben ügyeleti rendszerben biztosítjuk ügyfeleink ré-
szére a személyi okmánnyal kapcsolatos ügyintézést.
Egyéni vállalkozói igazolvány- és mozgáskorlátozot-
tak parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre a
hét minden napján elõre egyeztetett idõpontban van lehe-
tõség. Az ügyintézésre a jármûigazgatási- és a személyi
okmány csoportban a hétfõ, kedd és csütörtöki napo-
kon sorban állással, a szerdai és pénteki napokon pe-
dig idõpontfoglalással van lehetõség.

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje

Elõzetes idõpont egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre:
� www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu,
� telefonon: 8729-392,
� személyesen az okmányiroda recepcióján.
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Gõzerõvel folyik a rekonstruk-
ciós munkák elõkészítése, hogy
a nyári szünet beköszöntével
megindulhasson a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. kezelésében ál-
ló, leromlott állapotú intézmé-
nyek rendbetétele, hogy szep-
temberben megújult környezet
fogadja a gyerekeket.

– Büszke vagyok arra, hogy
Zugló közismerten nehéz gazda-
sági helyzete ellenére is tudunk
forrást biztosítani a fejlesztések-
re. A beruházások olcsóbbá te-
szik intézményeink üzemelteté-
sét, kulturáltabb környezetet
biztosítanak mindenki számára.
Nagyon fontosnak tartom, hogy

a bölcsõdék és óvodák mellett
idõseket kiszolgáló létesítmé-
nyek is bekerültek a programba
– jelentette ki lapunknak dr.
Papcsák Ferenc polgármester. 

– A felújítások során azok az
intézmények élveznek priori-
tást, amelyekben az elmúlt évek-
ben a legszükségesebb munká-
kat sem végezték el – mondta
Mazsu Gergely a Zuglói Vagyon-
kezelõ Zrt. vezérigazgatója. Hoz-
zátette: vannak olyan intézmé-
nyek, ahol a korábban megkez-
dett munkát kell folytatni, illetve
befejezni, de vannak olyanok is
ahol most kezdõdik meg a na-
gyobb volumenû modernizálás.

A bölcsõdekorszerûsítés so-
rán a Micimackó bölcsõdében
teljesen kicserélik a víznyomó és
fûtési alapvezetékeket, illetve egy
korszerû kazánt építenek be. A
csatornarendszer teljes cseréjé-
vel pedig egy több évtizedes
problémát szûntetnek meg. A Ti-
pegõ kert bölcsõdében az idén
négy csoportszoba és a második
vizesblokk újul meg. Az udvaron
korszerû, a gyermekek védelmét
szolgáló esésvédõ gumiburkolat
kerül a kerti játékok alá. A szép

villaépületben mûködõ Ringató
bölcsõdében az energiatakaré-
kosság jegyében folynak majd a
felújítások. A fûtésrendszer új,
hatékony vezérlést kap, illetve
folytatódik a külsõ nyílászárók
cseréje. A Vadvirág bölcsõdében

folytatódik az elektromos rend-
szer korszerûsítése, illetve befe-
jezõdik a nyílászárócsere. A
gyermekek lépcsõje új gumi bur-
kolatot kap.

(Folytatjuk.)
P. D.

Indulnak az intézményfelújítások

A Kihívás Napja mozgalom 1982-ben in-
dult el Kanadából, ahol két szomszédos
város vezetõi elhatározták, hogy egy egész
napos verseny keretében döntik el, me-
lyikük városában  a sportosabbak az em-
berek. Május utolsó szerdáján ezért 0
órától este 9-ig folyamatosan számolták,
hányan végeznek aktív testmozgást leg-
alább 15 percen keresztül. A Kihívás
Napja hamar meghonosodott szerte Eu-
rópában és a nagyvilágban, így 1991-ben
Magyarországon is. Hazánkban eddig
több mint 1500 település vett már részt a
vetélkedésben. 

Ennek a világszerte népszerû program-
nak Zuglóban is hagyományai vannak. A
kerület immár 18. alkalommal kapcsoló-

dott be a mozgalomba. Az óvodások és az
iskolások például évek óta a Lantos Mi-
hály Sporttelepen (korábban a Csömöri
úti sporttelepen) rendezik a közös nagy
programjukat, mely esemény mindig ez-
reket mozgatott meg a kerületben. Idén a
Benedek Elek EGYMI Pedagógiai Szak-
szolgálatának felhívására 800 kerületi
óvodás sportolt a létesítményben. Az is-
kolások számára pedig a Kövér Lajos ut-
cai sporttelepen szerveztek foci- és kosár-
labda-tornát. Ez utóbbi rendezvényen 12
iskola 175 diákja vett részt. 

– Nagyon fontos ez a rendezvény, mert
arra inspirál bennünket, városlakókat,
hogy mozogjunk – mondta dr. Papcsák
Ferenc polgármester. – Nagy öröm szá-
momra, hogy a szervezõk felhívására idén
ilyen sokan sportoltak, ám jövõre min-
denképpen bõvíteni szeretném ezt a ren-
dezvényt. Jó lenne ugyanis, ha a fiatalok
programjába a Polgármesteri Hivatal dol-
gozói, illetve a kerületi nyugdíjasok is be-
kapcsolódhatnának.

Május 18-án – a nemzetközi Challenge
Day-jel szemben Magyarországon egy hét-
tel korábban rendezték a Kihívás Napját-
16 helyszínen voltak programok. A szer-
vezõk az elõírtaknak megfelelõen negyed-
óránként jelentették a központi szerve-
zõknek, hogy a településükön hányan mo-
zogtak legalább 15 percet. Estére aztán
összesítették az adatokat, majd ered-
ményt hirdettek. Eszerint a 70 000 lakos
feletti kategóriában Székesfehérvár és Új-
pest mögött Zugló az elõkelõ harmadik
helyen végzett. Olyan nagy sportmúlttal
rendelkezõ településeket sikerült maga
mögé utasítania, mint Tatabánya vagy
Debrecen.

Riersch Tamás

Zugló is részt vett
a Kihívás Napján

Az intézményvezetõk a ko-
rábbiakban nehezményez-
ték, hogy az általuk irányí-
tott létesítmény tatarozása
során nem egyeztettek velük
a burkolóanyagok kiválasz-
tásában. Ennek elkerülésére
Zugló vezetése úgy döntött,
hogy lehetõséget biztosít az
intézményvezetõknek a bur-
kolóanyagok kiválasztására.
Ennek megfelelõen május
13-án Pethõ Imréné a Móka-
vár óvoda, illetve Kissné
Kalló Györgyi, az Egyesített
Bölcsõdék vezetõje az intéz-
mény felújításra kiírt közbe-
szerzési pályázat gyõztesé-
nek, a Ligetsor Bau Kft.-nek
a telephelyén járt, ahol
Kosztolni József ügyvezetõ
igazgató által bemutatott
mintakollekcióból válasz-
tották ki a renoválás során
felhasználásra kerülõ falfes-
tékeket és a különbözõ bur-
kolóanyagokat.

Zugló Önkormányzata a kerület nehéz gazdasági helyzete elle-
nére sem feledkezik meg az intézményeirõl. A tavalyi évhez ha-
sonlóan az idén nyáron is nagyszabású felújítási program indul
a város gondozásában lévõ szervezeteknél.



Telkek értékesítése árverés útján
A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. 2012. 06. 22-én nyilvános
árverés útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képezõ
alábbiakban felsorolt üres telek ingatlanokat:
�� Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 124.,

hrsz.: 30326/8; terület: 1810 m2,
�� Budapest, XIV. kerület, Gizella u. 14-16., hrsz.:

32548; terület: 2210 m2,
�� Budapest, XIV. kerület, Róna út 111., hrsz.: 31869/1;

terület: 1040 m2.

Az árverési hirdetmény teljes terjedelmében 2012. 06.
07. napjától elérhetõ a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. hon-
lapján (www.zugloizrt.hu) és hirdetõtábláján.
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A Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásá-
ról szóló Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzata Képviselõ- testületének többszörösen módo-
sított 18/2005. (V. 2.) rendelete értelmében

7.§ *3
(4) „Helyiség bérbevételére ajánlatot tenni a Hirdet-

mény hirdetõtáblán történõ kifüggesztéstõl számított
30 napon belül lehet.

(5) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik a helyi-
ség bérbe vételére ajánlat, a helyiség az elsõ érvényes

ajánlatot tevõ részére a Tulajdonosi Bizottság döntése
alapján bérbe adható.” 

Ajánlatot tenni havi bérleti díjra lehet (a minimálisan
ajánlható bérleti díjat figyelembe véve), a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység megjelölésével.

Az ajánlatok benyújthatók a ‘Kérelem Bejelentõ Ûrlap’
formanyomtatvány kitöltésével, mely személyesen átve-
hetõ a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. Recepcióján (Bp., XIV.
Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthetõ a honlapról
(www.zugloizrt.hu). A helyiségek megtekinthetõek elõze-
tes idõpont-egyeztetéssel, a 469-8156-os telefonszámon.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Fõvá-
ros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetõtábláján, a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. hirdetõtábláján és hivatalos
honlapján (www.zugloizrt.hu).

A hirdetményt kifüggesztette:
Bérleménygazdálkodási és Értékesítési Iroda

Hirdetmény XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céljára szolgáló bérbe vehetõ helyiségek listája

Cím Helyrajzi szám Alapterület Rendeltetés Közmûvesítettség Minimálisan ajánlható
bérleti díj Meghirdetés dátuma Az ajánlatok

beérkezésének határideje
Adria sétány 2. 40031/17/A/42 77 m2 üzlethelyiség összközmûves 127 204 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Angol u. 51. 31770/A/42 69 m2 üzleth. + raktár összközmûves 86 664 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Bosnyák u. 3. 31738/1/A/2 238 m2 üzlethelyiség összközmûves 287 266 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Bosnyák u. 4/B. 31723/2/A/3 51 m2 iroda összközmûves 74 001 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Csertõ park 18. 39470/65 9 m2 üzlethelyiség elektromos áram 24 606 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Egressy út 62-68. 32151/49 170 m2 üzleth.+ iroda összközmûves 232 560 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 11. 31635/2/A/24 35 m2 üzleth.+ raktár összközmûves 51 730 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 18. 29811/15/A/3 157 m2 üzleth. + raktár összközmûves 166 734 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 45/A. 30385/5/A/1 35 m2 üzlethelyiség összközmûves 55 755 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 69/A. 30374/2/A/1 74 m2 üzleth. + raktár összközmûves 82 140 Ft/hó 2012. 04. 13. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 104. 30316/1 147m2+50m2 üzleth. + raktár összközmûves 255 706 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Fûrész u. 113. 30287/A/5 59 m2 üzlethelyiség összközmûves 97 173 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Fogarasi út 43. 31913/6/A/29 210 m2 üzleth. + raktár összközmûves 297 990 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Kassai tér 14. 29977/21 144 m2 üzleth. + raktár összközmûves 182 592 Ft/hó 2012. 04. 13. folyamatosan
Kerepesi út 76/C. 31928/11/A/312 234 m2 üzlethelyiség összközmûves 298 350 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Örs vezér tér 2. 31924/18/A/99 180 m2 üzlethelyiség összközmûves 286 920 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Róna u. 9-11. 31928/11/A/114 336 m2 üzlethelyiség összközmûves 446 208 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
Rózsavölgyi tér 7-8. 31285/A/17; 31286/A/8 70m2+39m2 üzlethelyiség összközmûves 132 108 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Szervián u. 30. 31915/18 62 m2 üzlethelyiség víz, csatorna, áram 77 438 Ft/hó 2012. 03. 29. folyamatosan
Telepes u. 12-14. 31110/1/A/2 16 m2 üzlethelyiség összközmûves 17 472 Ft/hó 2012. 04. 13. folyamatosan
Thököly út 43. 32835/A/1 32 m2+29m2 üzleth. + raktár összközmûves 59 287 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Thököly út 46. 32741/0/A/30 267 m2 üzlethelyiség összközmûves 308 919 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
Thököly út 73. 32633/0/B/4 277 m2 üzlethelyiség összközmûves 310 794 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Zászlós u. 50. 32379/0/A/6 85 m2 üzlethelyiség összközmûves 74 715 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.

A ZUGLÓI VAGYONKEZELÕ ZRT. TEMATIKUS ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕPONTJAI
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Délelõtt
(8.00–12.00)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Lakás ügyek

(lakáspályázatokkal, bérleti szerzõdés
hosszabbítással, bérleti jogviszony
folytatásával kapcsolatos ügyek)

Gyorsszolgálati Divízió
(ablak/ajtó cserék, hiba bejelentések,

lakás átadásával- lakás felújítással
kapcsolatos ügyek)

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Lakás ügyek

(lakáspályázatokkal, bérleti szerzõdés
hosszabbítással, bérleti jogviszony
folytatásával kapcsolatos ügyek)

Délután
(12.00–16.00)

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Helyiség ügyek

(üzlethelyiségek bérbevételével, bérleti
szerzõdés hosszabbításával kapcsolatos ügyek)

Gyorsszolgálati Divízió
(ablak/ajtó cserék, hiba 

bejelentések, lakás átadásával- 
lakás felújítással kapcsolatos ügyek)

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat mûködik a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. épületében a bejárattól jobb oldali pultnál hétfõtõl- csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig.
1145 Budapest, Pétervárad u. 11–17. �� Postacím: 1590 Budapest, Pf. 184. �� Telefon: 06 (40) 520-000 �� Web: www.zugloizrt.hu

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. június hónaptól havi rendszerességgel
elõre meghirdetett napon a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. vezetõi kiemelt ügyek-
ben személyesen is fogadják az ügyfeleket. 

Bejelentkezni a bejelentkezõ ûrlap kitöltésével lehet, melyet a
www.zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Vagyonkeze-
lõ Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11–17.) található ügyfél-
pultnál átvehetnek. A kitöltött, aláírt bejelentkezõ ûrlapot személyesen az
ügyfélpultnál, elektronikusan kiemeltugyek@zugloizrt.hu címre, vagy
faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az ügyintézõ kollégáink az
egyeztetés pontos idõpontjáról értesítik a bejelentkezõ ügyfeleket.

Június 22. 07.00–12.00: Kiss János Csaba, Üzemeltetési-, karbantartási-,
felújítási divízióvezetõ

Június 26. 09.00–14.00: dr. Csikós Tibor, jogtanácsos
Június 27. 08.00–13.00: Szili Adrián, Városüzemeltetési divízióvezetõ

08.00–13.00: Mazsu Gergely vezérigazgató
Június 29. 09.00–14.00: Tóth Csaba, Ingatlangazdálkodási divízióvezetõ
Július 4. 13.00–18.00: Nagy Gyula Krisztián, Gyorsszolgálati divízióvezetõ

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat
Dr. Szabó Tibor ingyenes jogi tanácsadást tart
minden hétfõn 14–18 óráig a Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalában (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).
Elõzetes bejelentkezés a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatánál minden kedden a 872-9119-
es vagy a 872-9241-es telefonszámokon.

Ingyenes jogi tanácsadás
társasházi ügyekben
tulajdonosok és közös képviselõk részére a Pol-
gármesteri Hivatal (1145 Budapest, Pétervárad
utca 2.) jogi irodájában (I. emelet 130. szoba).
Ügyfélfogadó: dr. Sági Erzsébet.

Elõzetes telefonbejelentkezés: 872-9382

Lakossági bejelentések és hely-
színi bejárásaink során tapasz-
taltak alapján folyamatosak a
kerületi önkormányzati tulajdo-
nú utcai sorfák szakmailag indo-
kolt faápolási (gallyazás, visz-
szavágás, ifjítás, sarjeltávolítás,
gyökérmetszés, odúkezelés, ön-
tözés) és fakivágási munkái. 

Folytatódik a kerületben a
közterületi (fasori és parkban lé-
võ) vadgesztenyefák idei máso-
dik vadgesztenye levél  aknázó-
moly elleni, az idei elsõ platán-
fák csipkés poloska elleni, vala-
mint lakossági bejelentés alap-
ján a szívó-rágók elleni permete-
zés.

Az érintett lakosságot a per-
metezést végzõ Parkfenntartó

Kft. – a permetezés várható ide-
jérõl, valamint a használt per-
metszerrõl tájékoztató – szóró-
lapokkal értesíti ki 2-3 nappal a
munkák megkezdése elõtt. 

A permetezési munkák folya-
mán az esetleges kellemetlensé-
gek miatt szíves türelmüket és
megértésüket kérjük.

A kerületi utak és járdák köz-
útfenntartással kapcsolatos
munkái során a felmért, vagy a
lakosságtól beérkezett jelzések
alapján soroljuk a munkákat,
melyek folyamatosak.  Minden
beérkezett jelzés, bejelentés rög-
zítésre került, a munkacímek
nagy mennyisége miatt kérjük a
kerület lakosságának szíves tü-
relmét a munkák idõtartamát és

a helyszínek sorrendjét illetõen.
Útjavítás várható az Amerikai

úton, a Kaffka Margit közben, a
Kerékgyártó utcában, a
Szentmihályi úti parkolókban,
az Angol utcában, a Dorozsmai
utcában, a Rákosszeg utcában,
és a a Kalocsai utcában és a Kör-
vasútsor 214 - 218. szakaszon.

Járdajavítási munkák lesznek
a Dorozsma köz 2 – 20, a Hungá-
ria köz 3 – 5, a Bonyhádi út 88 –
102, a Szabó Lõrinc utca 2 – 6,
az Álmos vezér park 11 – 16, és a
Kaffka Margit köz 1 – 11 szaka-
szokon. 

Június közepén elkezdõdik a
Szervián utca 12. szám elõtti
parkoló építése, június végén
megkezdjük a Kövér Lajos tér re-
konstrukciós munkáit. Megkez-
dõdik a fõgyûjtõ csatorna építé-
se a Kerepesi úton és a Róna ut-
cában.

KER.INFO
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A közelmúltban hirdettek ered-
ményt a Libri Aranykönyv szava-
záson. Az olvasók több kategóri-
ában – szórakoztató, szépiroda-
lom, ismeretterjesztõ, gyermek,
gasztronómia, klasszikus iroda-
lom – szavazhattak a kedvenc
szerzõjükre és a kedvenc olvas-
mányaikra. Az 500 ezer olvasó
szavazata alapján összeállított
rangsorban a zuglói szerzõk elõ-
kelõ helyen szerepelnek. Szép-
irodalom kategóriában például
a legjobb tíz között találjuk
Grecsó Krisztiánt és V. Kulcsár
Ildikót is, míg az ismeretterjesz-
tõ kategóriában a közelmúltban
elhunyt Ranschburg Jenõ két
mûve is szerepel a TOP 10-ben.
A zuglói irodalom a legnagyobb
sikert is ebben a kategóriában
aratta: Müller Péter „Szeretet-
rõl, szerelemrõl, szeretkezésrõl”
címû könyve ugyanis az olvasók
szavazatai alapján a „Legjobb is-
meretterjesztõ mû” címet érde-
melte ki. A kiváló íróval, drama-
turggal, forgatókönyv-íróval és
elõadóval azonban nem errõl,
hanem inkább Zuglóról beszél-
gettünk.

– Mióta ismeri a kerületet?
– 1936 december 1. óta. Akkor

születtem ugyanis, és azóta itt la-
kom. 76 év története már egy
eposz, mely tele van háborúval,
forradalommal, rendszerváltás-
sal, és tele van Zuglóval is. Ami-
kor megszülettem, Zugló még
egy kis falu volt. Az Ilosvai utcát
akkoriban Káldi utcának nevez-
ték. Nekünk kecskénk volt, má-

soknak meg tehene. Ez utóbbia-
kat gyakran én legeltettem a mai
Kerékgyártó utca helyén elterülõ
mezõn. Faluba születtem, de
mégis városban nõttem fel.

– Miért ragaszkodik ennyire
Zuglóhoz?

– Hûséges típus vagyok. Nem
csak Zuglóhoz, hanem minden-
hez, ami fontos. 1955-ben nõsül-
tem, és azóta is hûséges vagyok a
feleségemhez, de említhetném
még a Madách Színházat is,
melynek szintén 1955-ben let-
tem a tagja, és ez a tagság mind a
mai napig érvényben van. Visz-
szatérve Zuglóhoz, nekem ez a
kerület jelenti Magyarországot.
Ez a hazám.

– A kerület a munkáiban is je-
len van?

– Biztosan állíthatom, hogy
igen. Egyszer gyerekkoromban,
a Rákos-patak partján halhatat-
lanság élményem volt. Felnéz-
tem az égre, és azt éreztem, hogy
itt, a Földön csak vendégségben
vagyok. Ez az élmény, mely az-
tán késõbb többször megismét-
lõdött az életemben, biztosan ér-
zõdik a munkáimon. De, ha
konkrétumokról van szó, akkor
két zuglói példát is mondhatok.
A K. O. címû film, melynek a for-
gatókönyvét én írtam, itt játszó-
dik a kerületben, többek között
a KSI ökölvívó termében. Ennél
is konkrétabb példa az elsõ regé-
nyem, a Madárember, melynek
fõszereplõje, Kvasz András itt la-
kott Zuglóban, a Jerney utcá-
ban, és a Svájcban élõ unokája

csak azért tanult meg magyarul,
hogy ezt, a nagyapjáról írt köny-
vet elolvashassa.

– Ennyibõl nem nehéz kitalál-
ni, hogy szereti Zuglót.

– Igen, szeretem Zuglót, és ez
nem csak szóban igaz, hanem
tettekben is. Amikor megalakult
a Szeretem Zuglót Egyesület,
magam is csatlakoztam, mert
azonosulni tudtam azzal a gon-
dolattal, hogy a helyi értékekre
igenis büszkéknek kell lennünk.

– Hogyan tudná megfogal-
mazni az írói ars poeticáját?

– 1956 novemberében az Üllõi
úton hat golyót kaptam. A Jóis-
ten segítségével azonban életben
maradtam. Bekerültem az Ist-
ván kórházba, ami akkoriban
egy mészárszékhez hasonlított.
Vér és sebesültek mindenütt. És
akkor történt valami. Nekem
ugyanis behozták Hasek Svejk
címû regényét, amelyet aztán el-
kezdtem hangosan felolvasni.

Heteken át olvastam, közben
volt, aki meghalt, másokat am-
putáltak, de az emberek mégis
nevetni tudtak. Szinte várták
már ezeket a felolvasásokat, s
mikor hónapokkal késõbb kien-
gedtek, sajnálták, hogy meg-
szûnnek ezek a pillanatok. Az
ars poeticám? Azt hiszem, a leg-
fontosabb az, hogy tudjunk min-
den körülmények között derût
fakasztani.

Riersch Tamás

Június 15-én ünnepelte 90. szü-
letésnapját Samodai József, a
kerület elsõ, – Hajnal György ka-
nonok plébánossal és Záborsz-
ky Kálmánnal karnaggyal együtt
– díszpolgára. A kerek évforduló
alkalmából a kiváló helytörté-
nészt Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester köszöntötte (képünkön). 

– A Telepes utca elõdjében, a
Telep utca 10. szám alatt szület-
tem – mesélte a Zuglói Lexikon
egykori szerkesztõje. – A tanul-
mányaimat a Telepes utcai elemi
iskolában kezdtem 1928-ban,

majd a Szent István Gimnázium
diákja is voltam. Egész életemet
Zuglóban töltöttem, s bár több
helyen laktam (Rákospatak ut-
ca, Erzsébet királyné útja) so-
sem hagytam el a kerületet.
Édesanyámnak itt volt fûszerüz-
lete, ami aztán kibõvült, s mikor
a bátyám átvette, akkora liszt -
nagykereskedéslett belõle, mely
Zugló összes pékjét ellátta. Az
édesapám pedig a 44-es villamos
vezetõje volt. Jómagam 16 éves
koromtól kezdve dolgoztam a
családi vállalkozásban, igaz, a

munkába már jóval korábban,
hat éves koromban bekapcso-
lódtam.

Samodai József két évvel ez-
elõtt díszvendége és doyenje volt
a Széchenyi István Általános Is-
kola centenáriumi ünnepségé-
nek. Legidõsebb diákként abban
a megtiszteltetésben részesült,
hogy õ köthette fel az iskola zász-
lójára a jubileumi szalagot.

– A háború az én életemet is
döntõen befolyásolta. Engem is
besoroztak, tiszti iskolába írat-
tak, és Budapest elsõ bombatá-

madása  a laktanyában ért. Szin-
tén zuglói emlék, hogy éppen pár
napos eltávozáson voltam itt-
hon, amikor a barátaimmal fel-
másztunk a Kassai téri templom
tornyába, a harangok közé, hogy
onnan nézzük a bombázást. Sze-
rencsénk volt, hisz a tornyot nem
sokkal késõbb találat érte.

A háborút követõen az akkori
Városházára került, a Tüzelõ-
anyag Hivatalhoz, majd hosszú
évtizedekig ezen a területen ma-
radt. Az 56-os forradalom Cseh-
szlovákiában, Füleken érte, ahol
már négy éve azon dolgozott,
hogy kiderítse, milyen vasérc ér-
kezik a magyarországi kohókba,
és arról minél elõbb értesítse az
érintett vállalatokat. Végül a
Központi Fizikai Kutató Intézet
anyagbeszerzõjeként vonult
nyugdíjba.

– Már gyerekként is, amikor
még cserkész voltam is izgatot
Zugló múltja. Felnõttként elõ-
ször a Hazafias Népfront mozga-
lom biztosított lehetõséget a
helytörténeti kutatásokra, ezért
nagy elánnal vetettem magamat
a munkába. Búza Péterrel is eb-
ben az idõszakban találkoztam,
aki aztán átcsábított a
Herminamezõ Polgári Körbe, és
így kapcsolódtam bele a Zuglói
Lexikon elkészítésébe. 

Józsi bácsi éveken át tartott
helytörténeti elõadásokat  a ke-
rületrõl a zuglóiaknak nem csak
a Zugló TV-ben, hanem a Zuglói
Lapok hasábjain keresztül is.

Nagyon sokat köszönhetek a
családomnak. Legtöbbet a fele-

ségemnek, Máriának, akivel 65
éve élek boldog házasságban, de
három gyermekemnek, öt uno-
kámnak és az egy dédunokám-
nak is, akik, minden szombaton
meglátogatnak. 

A kiváló helytörténész ma már
érthetõen keveset dolgozik. Mint
mondta, a számítógép már nem
az õ világa és sajnos, az egészsé-
gi állapota sem teszi már lehetõ-
vé a rendszeres munkát.

riersch

Kerületünk díszpolgára 90 éves

Müller Péter: Szeretem Zuglót!

A Libri Aranykönyv szavazásán az olvasók szavazatai alapján a „Legjobb ismeretterjesztõ mû” címet ér-
demelte ki Müller Péter „Szeretetrõl, szerelemrõl, szeretkezésrõl” címû könyve. Képünkön a díjátadást
követõen Müller Péter, Farkasházi Rékával (balra) és Gubás Gabi színmûvésznõkkel. (Fotó: Kaiser Ottó)
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Május 31-ei testületi ülésén Zugló önkor-
mányzata ismét napirendre tûzte a Her-
mina úti szakrendelõ jövõjét is érintõ, az
egészségügyi ellátás racionalizálását cél-
zó megoldási javaslatok kérdéskörét.

Mint ismeretes, az elõzõ ciklusban fel-
vetették és az MSZP–SZDSZ-es többségû
testület többször is támogatta a két ren-
delõintézet, a Hermina úti és az Örs vezér
téri bezárását, és egy harmadik, új épület-
ben való elhelyezését.

A jelenlegi testület ennél jóval megala-
pozottabb szakmai döntést szeretne hoz-
ni, ezért felkérte a Zuglói Egészségügyi
Szolgálatot (ZESz), hogy készítsen egy
döntés-elõkészítõ anyagot a járóbeteg-el-
látásnak általuk javasolt, kifejezetten
szakmai szempontú és szakmai indok-
rendszerû racionalizálására.

A járóbeteg-ellátás rendszerének éssze-
rûsítési terve eddig is jelentõs érzelmi vi-
harokat, demonstrációkat váltott ki a zug-
lói lakosok körében. Nem volt ez más-

képp a május 31-ei testületi ülésen sem,
hiszen több tucat érdeklõdõ hallgatta meg
dr. Mogyorós Lászlónak, a ZESz igazgató
fõorvosának felszólalását, amelyben is-
mertette a járóbeteg-ellátás racionalizálá-
sára tett szakmai javaslatait. Mogyorós
doktor koncepciója kapcsán kibontako-
zott polémiában mind a kerületet irányító
Fidesz–KDNP, mind az ellenzéki pártok
képviselõi közül többen vitatták a felvá-
zolt elképzelés megfelelõ voltát. 

A kérdésben a döntés-elõkészítés a kö-
vetkezõ, június 21-ei testületi ülésen foly-
tatódik.

Miután a képviselõ-testület részletei-
ben is megismerhette a ZESz igazgató fõ-
orvosának szakmai javaslatait, dr.
Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere az
általa a tavalyi év során elindított Zuglói
Konzultáció folytatásaként és a döntés-
elõkészítõ folyamat részeként várja Zugló
polgárainak véleményét az itt található
kérdéskörben:

Konzultáció a zuglói
járóbeteg-ellátásról

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Engedjék meg, hogy ezúton újból megköszönjem önöknek, hogy hisznek a közös gon-
dolkodás erejében és részt vesznek a konzultációs folyamatban!
Zugló polgármestereként kiemelkedõen fontos számomra az önök véleménye. Hiszek
abban, hogy közösen összefogva sikerre vihetjük kerületünket.
Az eddigi konzultációk eredményessége után ezért kérem önöket, vegyenek részt az
újabb fordulóban, véleményükkel, javaslataikkal segítsék munkánkat egy sikeresebb és
eredményesebb Zuglóért!

Kérem, írja meg véleményét!

Az alábbi linken: www.zuglo.hu elolvashatják a képviselõ testület elõtt ismertetett,
a Zuglói Egészségügyi Szolgálat vezetõje által készített, a zuglói járóbeteg-ellátás
racionalizálásáról szóló koncepciót.

Véleményeiket, javaslataikat a következõ címekre várjuk:
– e-mailen: konzultacio@zuglo.hu,
– postai úton: Zuglói Konzultáció, Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormány-
zata, Pétervárad u. 2.,
– személyesen a kihelyezett gyûjtõurnába bedobva: Lipták Villa, Hermina út 3., Csere-
pes Ház, Vezér utca 28/B, Zuglói Ifjúsági Centrum, Uzsoki utca 57., Polgármeste-
ri Hivatal, Pétervárad u. 2., Zuglói Vagyonkezelõ Zrt., Pétervárad u. 11–17.

A beérkezett észrevételeket és javaslatokat munkatársaimmal együtt egyeztetjük, és
azokat már a következõ testületi ülésen is figyelembe vesszük.

Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt!
Üdvözlettel:

dr. Papcsák Ferenc polgármester

Kérjük, fejtse ki véleményét arról, hogy ez a szakmai tervezet meg-
felelõ alapját jelentheti-e a zuglói képviselõ-testületnek a tárgykör-
ben hozandó majdani, végleges döntésének? Melyek azok az ele-
mek, amelyek a végleges határozatba megítélése szerint átemelhe-
tõek, illetve melyek azok a kívánalmak, amelyek egy végleges dön-
tés elfogadásához ön szerint elengedhetetlenek?
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Hatékony önkormányzati
segítség a vállalkozásoknak

Szatmáryné Jähl Angélát, a Fõvárosi
Közgyûlés Fidesz-frakciójának tagját, a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
(BKIK) Tagcsoport Elnökök Kollégiumá-
nak elnökét választották a kamara zuglói
tagcsoportjának vezetõjévé a legutóbbi
tisztújító értekezleten. Az elnök asszony
számára a feladat és a helyszín sem új, hi-
szen ahogy egy korábbi, lapunknak adott
interjúban fogalmazott, ezer szállal kötõ-
dik Zuglóhoz, születése óta itt él a kerü-
letben, megalakulásától a Magyar Vállal-
kozók és Munkaadók Pártja zuglói szer-
vezetének vezetõje is. Szatmáryné Jähl
Angéla már korábban is pozitívan véleke-
dett a kerület vezetésének vállalkozásba-
rát politikájáról, szerinte Zugló vezetésé-
nek döntései, törekvései egyértelmûen bi-
zonyítják, hogy a kerület a kis- és közép-
vállalkozásokat akarja erõsíteni, megóv-
ni a hagyományos kereskedelmi és iparos
értékeket. A kamara egyik legfontosabb
feladata a jogszabályalkotásban való rész-
vétel: a törvényalkotókat abba az irányba
igyekszünk terelni, hogy a legjobb környe-
zetet biztosítsák a vállalkozások számára
– mondta el az elnök asszony. A jelenlegi
gazdasági körülmények között különö-
sen nehéz a kis- és középvállalkozások
helyzete, így ezek a feladatok különösen

fontosak – tette hozzá. Példaként említet-
te a kerület vezetésével folytatott jelenlegi
tárgyalásokat, amelyek célja, hogy a köz-
beszerzésekbe minél több helyi vállalko-
zót vonjanak be. A kerületi tagszervezet
képviselõi részt vesznek a testületi ülése-
ken és a bizottsági elõkészítõ tevékenysé-
gek résztvevõiként folyamatosan nyomon
követik a rendeletalkotást. Az elnök asz-
szony szerint kerületi szinten a helyi adók
kérdése jelent konfliktusforrást, amely
nagy teher a vállalkozóknak, különösen
az egyre szûkülõ piac mellett. A vállalko-
zások pozitív eredményt szeretnének, az
önkormányzatnak viszont vannak olyan
feladatai, amelyeket megfelelõ bevétel nél-
kül nem tud ellátni. Zuglóban az adóter-
hek megegyeznek Budapest más kerüle-
teiben elfogadottakkal és az önkormány-
zat számos rendelete, így például a nyit-
vatartásra vagy a mûködésre vonatkozó-
ak is, a kisvállalkozások mûködését segí-
tik. A kerületi vezetés mindenre nyitott,
mindenki egyéni problémáit igyekeznek
orvosolni – hangsúlyozta Szatmáryné
Jähl Angéla. Hozzátette: a kamara egy na-
gyon széles körû információs rendszerrel
is segíti a vállalkozásokat, valamint adó
és pénzügyi tanácsadást is biztosít szá-
mukra. B.R.

Száz éve, 1912. május 20-án nyitotta meg
másodszor kapuit a Fõvárosi Állat- és Nö-
vénykert. Miután a létesítményt alapító,
és évekig mûködtetõ, tudósok által életre
hívott magántársaság csõdbe ment, Bu-
dapest vette át a fenntartást. A nagyszabá-
sú mûszaki munkálatok irányítója Neu-
schloss Kornél mûépítész, mûegyetemi

tanár volt, õ tervezte a Fõkaput és az Ele-
fántházat is, méghozzá díjmentesen, min-
denféle ellenszolgáltatás nélkül. A nyár
végén átadták az ugyancsak általa terve-
zett Gyarmat–Gervay utcai Postás Tiszt-
viselõtelep házait is, a Lõcsei utca és a
Rákospatak között.

(k.d.)

Állatkerti centenárium
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Az elmúlt években a hazai okta-
tásban országos szinten is nagy
hangsúlyt fektettek a tehetség-
gondozásra. A szakemberek egy-
öntetû véleménye, hogy Magyar-
ország számára a tehetségek ki-
nevelése az egyetlen lehetõség,
hogy tartani tudja a lépést a fej-
lettebb országokal. A program
egyre több intézményre terjed ki,
de eddig még nem volt arra pél-
da, hogy egy település önállóan
is kidolgozzon egy tehetséggon-
dozó rendszert.

– A tehetséggondozás fontos-
ságára akkor figyeltem fel, ami-
kor alpolgármesterként az elsõ
TÁMOP-os rendezvényeken
részt vettem – mondta dr.
Ferdinandy István (alsó ké-
pünk bal szélén) a június 13-án
a Teleki Blanka Gimnázium
dísztermében megrendezett
Zuglói Tehetségnapon. – Mikor

láttam, hogy a TÁMOP-pro-
gramokban résztvevõ iskolák
milyen eredményeket értek el,
felmerült bennem, hogy jó lenne
a tehetséggondozást minél több
iskolára kiterjeszteni. A Zuglói
Tehetséggondozó Program beve-
zetésének helyességérõl az el-
múlt egy év tapasztalatai tökéle-
tesen meggyõztek, hisz a támo-
gatásnak köszönhetõen tíz isko-
lában 63 pedagógust és több
mint 600 diákot sikerült bevon-
nunk ebbe a programba. Azt pe-
dig nem kell bizonyítani, hogy
minél több gyereket tudunk be-
vonni a programba, annál na-
gyobb esélyünk van a tehetségek
felfedezésére. Arra pedig külön
is büszkék lehetünk, hogy ez a
program elõször Zuglóban való-
sult meg.

Tószegi Attila (kis képün-
kön), a Herman Ottó Általános

Iskola igazgatója és a program
felelõse elmondta, hogy az el-
múlt egy esztendõben külön fel-
készítéseket, elõadásokat szer-
veztek az Arany János-, a
Herman Ottó-, a Heltai Gáspár-,
a Kaffka Margit-, a Liszt Ferenc-,
a dr. Mezõ Ferenc-, a Széchenyi
István-, a Zuglói Hajós Alfréd-,
az Álmos Vezér Általános Isko-
lák (és Gimnázium) valamint a
Teleki Blanka Gimnázium peda-
gógusai számára. 

Õsszel a Hermanban volt egy
továbbképzés, tavasszal a Zug-
lói Hajósban találkoztunk, de a
Telekiben is rendeztek egy elõ-
adást ebben a témakörben. A
június 13-i rendezvény az elsõ
esztendõ évzáró programja
volt, melyen mind a tíz intéz-
mény beszámolt az elért ered-
ményekrõl, kicseréltük a ta-
pasztalatainkat, és felkészül-

tünk a következõ esztendõre –
mondta.

Dr. Ferdinandy István alpol-
gármester a Zuglói Tehetségna-
pon bejelentette, hogy az önkor-
mányzat õsszel még fenntartó-
ként mindenképpen támogatni
fogja majd a program folytatását,
januártól pedig, a fenntartóvál-
tást követõen mindent megtesz-
nek majd annak érdekében,
hogy a tíz iskolában folyta-
tódhasson az idén megkezdett
munka.

A cél az, hogy 2013 végére
mind a tíz iskola, mely részt vesz
a programban hivatalosan is te-
hetségponttá váljon – tette hozzá
Tószegi Attila. – Ha ezt a célt meg
tudjuk valósítani, akkor mi le-
szünk az egyetlen település, ahol
ilyen méretekben és ilyen szer-
vezett valósul meg a tehetséggon-
dozás. riersch

Élen jár Zugló a tehetséggondozásban A legolcsóbb
nyaralás
Így nyár kezdetén sok család
gondolkodik a legjobb nyaralási
módon. A szülõket elsõsorban a
kiadási oldal érdekli ilyenkor a
legjobban, ezért egyre többen
gondolkodnak a sátrazásban,
ami a gyerekeknek felejthetetlen
élmény, és a család pénztárcáját
sem terheli annyira, mint egy
összkomfortos apartmanbérlés.
Buzás Erzsébet Magyarországi
Keresztyén Ifjúsági Egyesület al-
elnöke egyesületével több mint
egy évtizedes tapasztalattal ren-
delkezik a nomád sátoros tábo-
roztatás területén. A sátorozást
választó családokat felvilágosí-
totta, mire is kell figyelniük. Mint
elmondta, a jó minõségû sátor
mellett szükségünk van a sáto-
rozásnál polifoamra, hálózsák-
ra, kispárnára, plédre, fõzõesz-
közökre, kalapácsra, bicskára,
szúnyogriasztóra, napkrémre.
Emellett természetesen nélkü-
lözhetetlen a kempingasztal, kis-
székek, kullancscsipesz, gyógy-
szerek, kötszerek, zseblámpa,
tûzszerszám. A sátorozáskor a
legfontosabb, hogy a természetet
minél kevésbé háborgassuk,
ezért arra kéne törekednünk,
hogy a terepet úgy hagyjuk ott,
ahogy azt elfoglaltuk.

www.csaladhalo.hu

Újabb zuglói sportoló vehet részt az olimpián

Kasza Róbert is utazhat Londonba
Kasza Róbert, a KSI SE öttusá-
zója már tavaly júniusban kvali-
fikálta magát a londoni olimpiá-
ra. Méghozzá nem is akárhol és
akárhogyan! A zuglói sportoló
éppen Londonban, a világkupa-
döntõjének megnyerésével vívta
ki az ötkarikás részvétel lehetõ-
ségét. Ez a bravúr azonban nem
csak neki, hanem három másik
magyar öttusázónak is sikerült,
márpedig az olimpiára nemze-
tenként csak két-két nõi és férfi
öttusázó nevezhetõ. A szövetségi
kapitánynak mindként nemnél
több versenyzõ közül kellett ki-
választania azt a kettõt, akik

majd harcba szállhatnak az ér-
mekért Londonban.

Kasza Róbert eleinte biztos
utazónak tûnt, a tavalyi eszten-
dõben ugyanis kiegyensúlyozot-
tan és jól versenyzett. Az év eleji
fedettpályás versenyeken is ott
folytatta, ahol õsszel abbahagy-
ta, többek között az országos
bajnokságot is megnyerte, ám
egy sérülés pillanatokon belül
megváltoztatta a helyzetet.

– Elõször erõs fájdalmat érez-
tem a lábamban – mesélte -, ez a
fájdalom pedig folyamatosan
erõsödött. Eleinte minden gyógy-
móddal megpróbálkoztunk, de

nem javult a helyzet, így végül
mûteni kellett. Az atroszkópos
beavatkozás, szerencsére jól si-
került, s ma már nyugodtan ter-
helhetem a lábamat. 

Robi néhány hete Rómában, a
világbajnokságon már éles hely-
zetben is terhelhette a lábát. A
verseny azonban még nem úgy
sikerült, ahogy azt várta, mert
egyéniben csak a 29. helyet sike-
rült megszereznie, ráadásul a
csapat is lemaradt az éremrõl. A
szövetségi kapitány ennek elle-
nére betartotta az ígéretét, és
nem sokkal a vébé után kijelölte
azt a négy versenyzõt, akik a lon-
doni olimpián képviselik majd a
magyar színeket. A döntés értel-
mében Marosi Ádám, Kovács Sa-
rolta és Tóth Adrienn (három éve
érettségizett a Szent István Gim-
náziumban) mellett a zuglói Ka-
sza Róbert képviseli majd a ma-
gyar színeket az olimpián. 

– Nagyon örülök a döntésnek –
mondta az újdonsült olimpikon.
– Nem tagadom, hogy tavaly óta
vártam erre. A jelölés nem egy,
hanem több verseny alapján tör-
tént. Természetesen tisztában
vagyok azzal is, hogy ez egy na-
gyon nehéz döntés volt, ezért sze-
retném már az olimpia elõtt is
bebizonyítani egy moszkvai meg-
hívásos versenyen, illetve az Eu-
rópa-bajnokságon, hogy méltó
vagyok az olimpiai részvételre. 

Kasza Róbert már június kö-
zepén, a Kreml-kupán igazolta,
hogy kezdi visszanyerni a jó for-

máját. Az erõs mezõnyben
ugyanis egy orosz öttusázó mö-
gött a bravúros második helyet
sikerült megszereznie. 

– Nagyon fogok készülni a lon-
doni versenyre, de tudom, hogy
sok fog múlni az adott pillanaton
is. Úgy vélem, Marosi Ádámmal
egy erõs csapatot alkotunk, és az
ellenfelek is számolni fognak ve-
lünk. 

Robi szerint minden azon mú-
lik majd, hogy két fõ számában,
az úszásban és a vívásban mi-

ként fog majd teljesíteni. Termé-
szetesen edzõivel a másik két
számra, a lovaglásra és a lövé-
szettel kombinált futásra is nagy
hangsúlyt fektet, de elsõsorban
a medencében és a páston érzi
jól magát. Egy jó vívással és egy
jó úszással pedig remélhetõleg
Londonban is sok pontot tud
majd szerezni. Az öttusaverse-
nyekre a londoni olimpián
egyébként augusztus 11-12-én
kerül majd sor.

Riersch Tamás
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Fiatalok szedték
a szemetet

A képviselõ-testület ifjúsági ta-
nácsnokaként, egyúttal a kör-
nyék önkormányzati képviselõ-
jeként Borbély Ádám is részt
vett azon a Mexikói úti vasúti
töltés mentén tartott szemétsze-
dõ akción, melyet a Fidelitas
Zuglói Szervezete szervezett jú-
nius 8-án.

„Úgy gondoltam, élen kell
járnunk abban, hogy pozitív
példát mutassunk, hiszen a
környezetünk tisztasága és
rendezettsége valamennyiünk
felelõssége. Örömmel mondha-
tom, a kánikula ellenére tucat-
nyi fiatal jött össze, és velünk
tartott Solt Zoltán képviselõ is,

hogy a töltés Thököly és
Egressy út közötti szakaszán
gyûjtse a hulladékot” – tudatta
a Zuglói Lapokkal a tanácsnok.
Beszámolója szerint találtak
többek között vécéülõkét, üdí-
tõs flakonokat, széket, ruhá-
kat, illetve különbözõ vegysze-
res dobozokat, de még egy ta-
valyi karácsonyfa maradványa-
it is. „Kilenc nagy kukás-zsákot
tömtünk meg, a hulladék zö-
mét pedig konténerrel szállí-
tottuk el” – tudtuk meg Borbély
Ádámtól, aki szerint biztosan
lesz folytatása az akciónak a jö-
võben.

(KD)

Aláírásgyûjtés
a Bosnyák piaci kerítés ellen
Több száz aláírást gyûjtöttek
össze a Bosnyák téri piac õster-
melõi a kereskedõktõl és a vevõk-
tõl, tiltakozásul a két piacrész kö-
zött felhúzott kerítés ellen. A ter-
melõk június 27-én egyeztetnek
majd Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mesterrel a problémáról.

Ahogy Pusztai Pétertõl, a Zug-
lói Társasházkezelõ és
Közterületfenntartó Kft. vezetõ-
jétõl megtudtuk, a Bosnyák piaci
probléma a Fõvárosi Önkor-
mányzat Csarnok és Piac Igazga-
tóság (CsaPi) területérõl leváló új
õstermelõi piac létrehozásával
függ össze. Az önkormányzati tu-
lajdonú kft., 2011 április végén
vette át a Bosnyák utcában elhe-
lyezkedõ, önkormányzati piac
mûködtetését. Ezt a feladatot ko-
rábban az önkormányzat város-
üzemeltetési osztálya látta el, pe-
dig üzleti tevékenység révén nem

tartozott a profiljába. Az elsõ és
legfontosabb feladat a rend és a
tisztaság megteremtése volt -
hangsúlyozta Pusztai. Szerinte
szemmel látható a különbség, a
hétvégenként 5-6 ezer vevõ által
látogatott piacon korábban még
egy normális vízvételi lehetõség,
sõt illemhely sem volt. Mi ezeket
pótoltuk, sõt egy pelenkázót is lé-
tesítettünk és vettünk egy egész-
ségügyi ellátó-konténert, amely-
be épp most rendeltük meg a
defibrillátort - mondta a kft. ve-
zetõje. Kiszorították azokat az
árusokat is, akik a földrõl árul-
tak mindenféle limlomot, forga-
lomtechnikai tervet készítettek,
és mozgássérült parkolókat is
létrehoztak. Annak ellenére,
hogy a helypénzt a képviselõ-tes-
tület tíz százalékban megemelte,
a piac bevétele két és félszeresére
emelkedett - húzta alá Pusztai

hozzátéve, hogy a profit jelentõs
részét az elõírt fejlesztésekre for-
dítják, ellentétben a CsaPi-val.

A kft. megszerezte az õsterme-
lõi piac területét is, mégpedig
úgy, hogy kétszer annyi bérleti dí-
jat ígért, mint a CsaPi és egy évre
elõre kifizette az összeget az ön-
kormányzatnak. Az õstermelõi
piacot átalakították: minden új
lett, a pultok, a pavilonok, a terü-
letet körbekerítették. A piac a leg-
újabb katasztrófavédelmi elõírá-
soknak is megfelel. A CsaPi azon-
ban egyszer csak saját piacrésze
és az új õstermelõi piac közé tel-
jesen indokolatlanul felhúzott
egy kerítést. Ezzel a 7-es busz fe-
lõl érkezõ vásárlókat hermetiku-
san elzárták a piacunktól, az át-
járást megszüntették - magyaráz-
ta Pusztai. Aki tõlük át akar jön-
ni az új õstermelõi piacra, ki kell
mennie az utcára az egyik kapun
és bejönni egy másikon - tette
hozzá. A kerítés közepén van egy
kétszárnyas kapu, de azt sem
hajlandók kinyitni. Azt szeret-
nénk elérni, hogy ez a kapu leg-
alább a nyitvatartási idõben nyit-
va legyen. A tiltakozást a CsaPi
részén lévõ kereskedõk közül is
sokan aláírták - hangsúlyozta a
kft. vezetõje, aki felvette a kap-
csolatot CsaPi vezetésével, de
nem járt sikerrel. Most az össze-
gyûjtött aláírásokkal a nyilvános-
sághoz fordulunk, mást nem te-
hetünk – mondta Pusztai Péter. 

Baranya Robert

A vásárlásra bíztató akciók, a
széles árukínálat igen gyakran
meghozzák a böjtjét a vásárló
jókedvének. A termékfelelõs-
ségre vonatkozó szabályok
nem egyszerûek, s az uniós
csatlakozás miatt is  kevéssé is-
mertek. 

A Foci-EB és a közelgõ olim-
pia idején különösen fontos a
fogyasztóvédelmi alapismere-
tekkel tisztában lenni, hiszen a
statisztikai adatok szerint
ilyenkor megugrik a nagy érté-
kû TV-készülékek vásárlása. De
hasznosak lehetnek az ilyen irá-
nyú ismeretek nyár derekán is,
amikor számos terméket
amúgy is „akcióznak”, leértékel-
nek. továbbá  amikor egynémely
kereskedõlánc hajlik a vásárlók
megvezetésére, megtévesztésé-
re is.  A fogyasztót tehát sajnos
számtalan módon megkárosít-
hatják, és a vásárlók panaszai-
nak 62-75 százaléka a jótállás
és a szavatosság kérdése körül
forog.

Konyhanyelv?

Reklamáció alkalmával rend-
kívül fontos, hogy pontosan fo-
galmazzunk. Ezeket az ügyeket
általában jogalkalmazási isme-
retek nélkül mindenki maga in-

tézi, azonban a profi értékesítési
stratégiákkal (és jogi osztállyal)
rendelkezõ eladókkal szemben
nem túl hatásosak az konyha-
nyelven megfogalmazottak. A
mindennapi szóhasználat az
élelmiszerekre használja a „sza-
vatossági idõ” kifejezést. Ez
azonban pontatlan, mert helye-

sen alkalmazott megfogalmazás:
a minõség megõrzési vagy a fo-
gyaszthatósági idõ. Sõt, a
151/2003. (IX. 22.) Korm. ren-
delet melléklete szerint élelmi-
szerekre Magyarország terüle-
tén a Polgári Törvénykönyv
(Ptk.) 685. szakasz e) pontja
alapján a jótállási kötelezettség

nem terjed ki. Az említett fogal-
makat tehát ne keverjük!

Az Európai Unió tagállamaiban
a fogyasztóvédelmi elõírások sze-
rint szavatossági jog illeti meg a
vásárlókat, illetve a honi törvény-
hozás által szabályozott jótállási
jogosultságok állnak fenn. A sza-
vatosság és a jótállás esetén is egy-

forma igényeket lehet érvényesí-
teni: elsõsorban javítást, illetve
cserét; másodsorban árleszállí-
tást, illetve elállást a vásárlástól,
ami természetesen a termék árá-
nak visszafizetését is jelenti.

A különbség

A szavatossággal az eladó
azért vállal felelõsséget, hogy az
eladáskor a vevõnek hibátlan
terméket adott át, vagyis nincs
olyan rejtett hiba, amely csak ké-
sõbb fog kiderülni. A jótállás azt
jelenti: a gyártó, a forgalmazó ga-
rantálja, hogy a megvásárolt ter-
mék legalább egy évig kifogásta-
lanul mûködik majd (Ptk.
248.§). Ebbõl fakad, hogy a jót-
állást a mindennapi magyar
nyelvben garanciának is szokták
nevezni. A két kifejezés jogi tar-
talma itt azonos.

Eltérés van abban a szavatos-
ság és a jótállás között, hogy az
eladó mennyi ideig köteles helyt-
állni; kit terhel a bizonyítási kö-
telezettség és költség, illetve ab-
ban is, hogy szavatosság esetén a
vásárló saját maga is elvégezheti
vagy elvégeztetheti a javítást, s
ekkor a felmerült költségeit kö-
vetelheti a forgalmazótól vagy a
gyártótól. Jótállási idõn belül vi-
szont, ha a fogyasztó maga végzi
a javítást, joga elveszik! Érdemes
tehát erre is nagyon odafigyelni!

Kovács Nándor
(Folytatjuk)

Fogyasztóvédelem 1. rész

Meghibásodások, minõségi kifogások
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Engesztelõ zarándokok Zuglóban
Tíz nap, 480 000 lépés, 320
megtett kilométer – június 15-
én, pénteken ekkora teljesít-
ménnyel a háta mögött érke-
zett meg Zuglóba, a központi
házasságkötõ terembe Bor-
sodból a 2012-es Engesztelõ
Zarándoklat „Kelet” csoport-
ja. A zarándoklat célja, hogy az
országban összegyûjtött tég-
lákból felépüljön a Világ Ki-
rálynéja Engesztelõ Kápolna.

A zarándoklat egyik kezdemé-
nyezõje, Köteles László,
Komlóska polgármestere így fo-
galmazott a küldetésrõl: – Álta-
lában a zarándoklatok célja a kö-
zösségi élet visszaállítása, az egy-

más iránti megbecsülés ösztön-
zése. Mi ennek jelképeként rak-
juk össze az ország keresztjét és
hívjuk fel a figyelmet Engesztelõ
Kápolna felépítésére. Ezzel kö-
zösséget építünk.

Rozgonyi Zoltán zuglói alpol-
gármester így fogalmazott: – So-
kan nem tudunk személyesen
részt venni zarándoklatban, de
ha lelkileg közösséget vállalunk
velük, az megsokszorozza erejü-
ket. Saját egyéni, helyi vagy or-
szágos céljainkat is csak össze-
fogással vagy áldozatvállalással
tudjuk elérni. Ha erre képesek
vagyunk, nagy célok is elérhetõk,
ha nem, akkor marad az egyhely-
ben topogás. Azért fontosak az
ilyen kezdeményezések, mert
példaértékûek nekünk, politiku-
soknak és mindenkinek, aki ta-
lálkozik a zarándokokkal. 

Harrah Péter kulturális és egy-
házügyi tanácsnok arról beszélt,
hogy a zarándoklat célja, a Világ
Királynéja Engesztelõ Kápolna
felépítése. Ezért különös a za-
rándoklat fogadása Zuglóban,
hiszen ez az a kerület, ahol Rá-
kosi Mátyás 1951-ben lerombol-
tatta a Regnum Marianum temp-
lomot. Emlékét egy kereszt õrzi,
de szellemisége tovább él: tudo-
másunk szerint a Postás pálya
lelátójába építettek be köveibõl.
Az emlékidézõ kereszt pedig a
maga módján kegyhely, a tér
alatt vannak maradványai a
Regnum Marianum altemplo-
mának.

Bárány Béla plébános (ké-
pünkön a zarándokokkal) a za-
rándoklatok lényegérõl szólt: – A
zarándoklat azt jelenti, hogy ki-
mozdulok a megszokott kényel-
mes világomból és elindulok, de
nem tudom, hogy út közben mi
lesz velem. Egyet tudok, aki a
készséget, a vágyat oltotta lel-
kembe, valamikor célhoz vezet.
A zarándokúton sosem vagyok
egyedül, ott van velem Isten és ott
vannak társaim. A célok szélesít-
hetõk: nem csak gyógyulásért,
valaki jobbításáért lehet elindul-
ni, hanem közösségért, nemze-
tért is. Minél szélesebb a gondo-
lat, annál többen kapcsolódhat-
nak be. Ez erõt ad az embernek,
mert látja, hogy nem csak õ
megy, nem csak õ imádkozik,
hanem a többiek is. A sok hit ösz-
szeadódik, ami bátorít és biztat.
Hogy ne adjuk fel, dolgozzunk,
küzdjünk, mert mások is ezt te-
szik! r. j.

Nagyszabású konferenciát tar-
tottak június 12-én az Ország-
gyûlés felsõházi termében az egy-
házi ingatlanrendezés 1991-ben
kezdõdött, két évtizedes folya-
matának lezárulta kapcsán. A
rendezvényen egyházi vezetõk,
közéleti személyiségek, illetve a
húszéves procedúrában érintett
szakértõk értékeltek. A XIV. ke-
rületi önkormányzat részérõl az
eseményre meghívást kapott de.
Ferdinandy István alpolgármes-
ter, illetve Harrach Péter kultu-
rális és egyházügyi tanácsnok.

Az alpolgármester a Zuglói La-
poknak nyilatkozva elmondta,
az önkormányzatot a konferen-
cián tárgyalt kérdéskör kevéssé
érintette, ugyanakkor megje-
gyezte, tapasztalatai szerint a
rendszerváltozást követõen az
egyházi ingatlanok környezete
érezhetõen rendezettebbé vált a
kerületben. „A legfontosabb ta-
lán a Bosnyák téri templom, il-
letve annak kertje, amely évtize-
deken keresztül igen rossz,
mondhatni lepusztult állapot-
ban volt. A területet körbezár-
ták, az épület mellett pedig igen
rendezett park jöhetett létre.
Megjegyzem, az érsekséggel
együttmûködve éppen most pró-
báljuk megnyitni, tovább fejlesz-
teni a kertet a környékbeliek szá-
mára is, természetesen megõriz-
ve a biztonságot. Ezzel együtt, a
projekt részeként közadakozás-
ból a torony úgynevezett sisakját
is rendbehoznánk, mégpedig az
eredeti tervek alapján” – tudatta.
Hozzátette, szerinte örvendetes

lenne, ha az egyház az oktatás és
egyéb közszolgáltatások terén
aktívabb részt tudna vállalni a
kerületben, ugyanis a felekeze-
tek egyfajta garanciát jelentenek
a szakértelemre, illetve a minõ-
ségre. Az alpolgármester úgy vé-
lekedett, bár az elmúlt években
voltak végeredményben meghiú-
sult kísérletek egyházi iskolák
beindítására Zuglóban, alapo-
sabb, megfontoltabb elõkészí-
téssel, esetleg kisebb lépésekkel
indulva „talán érdemes lenne be-
lefogni valami hasonlóba”.

A konferencia résztvevõi kor-
mányzati ciklusokon átívelõ,
konszenzusos, és alapvetõen si-
keres történetként értékelték az
egyházi ingatlanrendezést.
Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes emlékeztetett, a vonat-
kozó, 1991-es törvény rendkívül
nehéz jogi és politikai viszonyok
mellett született meg. Balog Zol-
tán emberi erõforrás miniszter
arról beszélt, az érintett ingatla-
nok pénzben vagy természetben
való visszaszolgáltatása az egy-
házak részére azért is indokolt
volt, mert „korábban az övék
volt”, de azért is, mert „szolgálni
akarnak velük”. Ismert, a feleke-
zetek szinte csak hitéleti vagy
közszolgálati feladatok ellátása
céljából kaptak vissza tulajdon-
elemeket, ugyanakkor a mûköd-
tetéshez szükséges vagyoni fede-
zet nem került hozzájuk. Ezt a
kérdést késõbb úgy próbálta az
állam valamennyire ellensúlyoz-
ni, hogy bevezette az egyenlõ fi-
nanszírozás elvét a közszolgálta-

tást ellátó intézmények eseté-
ben. Balog szólt arról is, újfent
komoly átalakítások elõtt állnak
azok a rendszerek, melyek kere-
tében a felekezetek is szolgálnak,
vagyis a szociális, a kultúrális és
az oktatási ellátás területén,
ezért „ismét türelemre és együtt-

mûködésre van szükség” a fele-
zetek részérõl. Jelezte, újabb
egyeztetések indulnak az érintett
egyházakkal.

Erdõ Péter bíboros, Csomós
József református és Gáncs Pé-
ter evangélikus püspök, vala-
mint Feldmájer Péter, a

Mazsihisz elnöke összességé-
ben megnyugtatónak nevezték
a két évizedes folyamat lezárul-
tát. Feldmájer külön kiemelte a
zuglói Scheiber Sándor Gimná-
zium és Általános Iskola mûkö-
dését.

Kacsoh Dániel

„Az egyházak garanciát jelentenek”

Tanévet zárt
a református gyülekezet

Az elmúlt évek hagyományainak
megfelelõen egész napos tanév-
zárót tartott június 10-én, vasár-
nap a Róna utca református egy-
házközség. Az ünnepi esemény
tíz órakor rendhagyó ifjúsági is-
tentisztelettel kezdõdött, ahol a
már konfirmált fiatalok végezték
a szolgálatot. Óvodások, alsós és
felsõs gyerekek szavaltak, éne-
keltek Isten dicsõségére. A temp-
lom zsúfolásig megtelt. A
2011/2012-es tanév a bizonyít-
ványok kiosztásával került lezá-
rásra.  Az okmányokat Szõke Já-
nos és Szõke Noémi lelkipász-
torok adták át. A gyermekek szá-
mára meglepetést jelentett, hogy
a templomkertben hagyomány-
õrzõk állítottak jurtát, ahol bete-
kinthettek a történelembe, és
elõdeink harci eszközeivel is
megismerkedhettek. A progra-
mok alatt gyorsan fogyott a pres-
bitérium tagjai által készített há-
zi sütemény. A nap zárásaként

este hatkor az ifjúság bibliai tör-
ténetek színielõadásával szóra-
koztatta a gyülekezetet. Az est
pénzbeli adományait a fiatalság
a nyári lelki gyakorlat alkalmá-
ból fogja felhasználni. 

Gyügyei Attila, a polgármester
presbiterként is tevékenykedõ
egyházügyi fõtanácsadója jelen
volt az eseményen. Megköszönte
a lelkipásztor házaspár egész
éves közösségépítõ munkáját,
egyúttal kérte Isten gazdag áldá-
sát a gyülekezet gyermekeire, fi-
ataljaira, és minden tagjára.

Lapunknak elmondta, Zugló
számára fontos a helyi egyházköz-
ségek értékõrzõ, közösségépítõ
tevékenysége. A zuglói református
gyülekezet mintegy száztíz éves
múltra tekint vissza, közel négy-
száz nyilvántartott egyháztagot
számlál. Egyre többen találnak
otthonra ebben a közösségben, és
gazdagodnak hittel és szeretettel
Isten és egymás által. KD
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A zuglói bölcsõdéknél sokáig
nem volt szokás az intézmények
jubileumának megünneplése.
Aztán tavaly a Patakparti Bölcsõ-
dében gondoltak egyet, és meg-
ünnepelték az intézmény 30. ju-
bileumát. Az esemény olyan jól
sikerült, hogy a jubileumi ün-
neplés a kerületi bölcsõdékben
is hagyománnyá vált. 

Így június 15-én a Bácskai ut-
cai Ringató bölcsõdében is szü-
letésnapi bulit rendeztek. Az in-
tézmény ráadásul nem is akár-
milyen jubileumot ünnepelt: a
hatvanéves bölcsõde ugyanis a
második legidõsebb a kerület-
ben. A Ringatót ezért nevezték
korábban kettes számú bölc-
sinek. A Ringató Bölcsõde jelen-
leg négy csoportban 47 fõvel mû-
ködik. A szülõk és a gyerekek na-

gyon szeretik a régi épületben
lévõ intézményt, amely úgy lett
átalakítva, hogy minden csoport-
szobához egy fürdõszoba is tar-
tozik, ami egyedülálló a kerület-
ben. 

A bölcsi jelenlegi vezetõje, Mé-
száros Krisztina szerette volna
méltóképpen megünnepelni a ju-
bileumot. Június 15-én az épü-
letet ünnepi díszbe öltöztették,
délutánra pedig sok vendéget – a
kerület jelenleg mûködõ 11 böl-
csõdéjének a vezetõit és dolgozó-
it, illetve a Ringató Bölcsõde ko-
rábbi vezetõit és gondozóit -, il-
letve szülõket és volt bölcsis gye-
rekeket hívtak. Az önkormány-
zat, a bölcsõde fenntartója részé-
rõl dr. Ferdinandy István alpol-
gármester is részt vett az ünnep-
ségen. riesch

A múlt és a jelen találkozása a Herman Gálán
Az idei tanévben a Herman Ottó
Általános Iskola ünnepelte a cen-
tenáriumát. 

– Nagyon fontos volt számunk-
ra ez a tanév – mondta Tószegi
Attila, az iskola igazgatója -, hisz
egy intézmény életében csak egy-
szer van ilyen különleges év. Az
ünnepélyes tanévnyitót követõ-
en szeptember 29-én retro
sulibulit tartottunk, ahol a múlt
század iskoláját és játékait kí-
vántuk bemutatni, illetve egy is-
kolabejárásra is lehetõséget biz-
tosítottunk. Október 21-én a di-
ákok számára helytörténeti té-
manapot szerveztünk, és egy ün-
nepi értekezletet, illetve egy cen-
tenáriumi emléktábla-avatást is
tartottunk. Decemberben a régi
diákjaink és a szülõk, illetve a
többi kerületi iskola bevonásá-
val a Budapest Honvéd csarno-
kában rendeztük meg a centená-
riumi Mikulás-kupát, míg a feb-
ruári farsang témája a múlt szá-
zad divatja volt. Márciusban
öregdiák-találkozót szervez-
tünk, áprilisban pedig a jubileu-
mi évkönyvünket mutattuk be. 

Elõbb június 13-án, a Stefánia
Palotában rendeztek egy színvo-
nalas gálamûsort (Herman Pro-
dukció néven), majd a legutolsó
tanítási napon egy tûzijátékkal
és utcabállal egybekötött iskola-
nappal búcsúztak a centenáriu-
mi tanévtõl az Egressy úton.

„Legyünk büszkék arra, amik
voltunk s igyekezzünk különb-
nek lenni annál, amik vagyunk” –
idézte az iskola névadóját,
Herman Ottót dr. Papcsák Ferenc
polgármester. – Jövõre szintén
kerek évfordulót ünneplünk –
folytatta – , hiszen 2013-ban pon-
tosan húsz éve lesz annak, hogy
az intézmény felvette Herman Ot-
tó nevét.  Jelképes ez a névválasz-
tás, hiszen az iskola névadója azt
a nyitottságot, sokszínûséget kép-
viselte, melyet pedagógusai akkor
is és azóta is fontosnak tartanak.
Herman Ottót sok minden érde-
kelte: kiválóan rajzolt, fényképe-
zett, kutatta az élõvilágot, foglal-
kozott néprajzzal, régészettel,
sõt, országgyûlési képviselõ is
volt. Mindezt felelõsséggel és ma-
gas színvonalon végezte.

A Stefánia Palotában bemuta-
tott gálamûsoron felléptek az is-
kola néptáncosai, ritmikus gim-
nasztikásai, a drámaszakkör
tagjai, a legjobb versmondók, az
énekkar, egy komolyzenei duett,
táncosok és akrobaták. Mellet-
tük az iskola volt diákja, Halász
Judit színmûvésznõ is tiszteletét
tette a színpadon. Az iskola diák-
ja volt dr. Feledy Péter újságíró,
rádió- és tévériporter is. Lapunk-
nak elmondta, 1949 õszén kezd-
te meg tanulmányait az Egressy
úti fiúiskolában. Ekkor még min-
den nap imádkozással kezdõdött
a tanulás - mondta -, és nekünk
egy kiskanalat kellett magunkkal
hoznunk, mert a tanároktól az
egészségünk védelme érdekében

ricinusolajat kaptunk. Nagyon
szerettünk sportolni, egyszer az
úttörõ bajnokságot is megnyer-
tük tornában. Volt egy fiatal test-
nevelõ-tanárnõ, akibe minden fiú
fülig szerelmes volt – emlékezett
a televíziós.

Az 1956-ban elballagott Var-
sányi László elmondta, az elmúlt
15 évben rendszeresen találkoz-
nak. „Amikor a ballagásunk öt-
venedik évfordulóját ünnepel-
tük, megkerestük az igazgató
urat, hogy javasoljon valamit,
amivel támogatni tudnánk az is-
kolát – tette hozzá Hegedûs Im-
re, egy másik 56-os diák. – Ak-
kor azt kérte tõlünk, hogy készít-
tessük el az iskola zászlaját, amit
mi örömmel teljesítettünk.A

centenáriumi ünnepségen elsõ
ízben adták át az úgynevezett
Egressy-érmet, melyet a jövõben
rendszeresen odaítélnek majd a
legméltóbb pedagógusoknak. Az
elismerésben ezúttal az az öt pe-
dagógus – Saska Gyöngyi, Szil-
ágyi Judit, Szántó Zsuzsanna,
Tóth Katalin és Bárányosné
Csombók Zsófia – részesült,
akik a centenáriumi tanév prog-
ramjait szervezték. Tószegi Atti-
la igazgató pedig az ünnepség ré-
szeként jelentette be, hogy az ön-
kormányzattól a jubileumra egy
mozgó színpadot kapott az isko-
la, így a jövõben több alkalmuk
lesz majd a bemutatkozásra az
intézmény tehetséges diákjai-
nak. Riersch Tamás

Van élet a panelhegyeken túl
Szeptemberben rendhagyó
programot indított útjára a
Cserepesház. Az Európai Unió
által támogatott TÁMOP-3.2.11
pályázat segítségével ugyanis
több kerületi oktatási intéz-
ménnyel összefogva a szabad-
idõs programok népszerûsítését
tûzték a zászlójukra. A tanév so-
rán sok rendezvényt szerveztek,
amelyeken rengeteg gyerek vett
részt. A program zárását június
7-én tartották.

– Az Európai uniós pályázatok
megírása, azok lebonyolítása
mindig nagyon sok munkával jár
– mondta Balog Melinda, a Pol-
gármesteri Kabinet vezetõje. –
Ennek ellenére nagyon fontos az
ezeken a pályázatokon való rész-
vétel, mert a mai nehéz gazdasá-
gi helyzet sokszor csak az intéz-
mények alapmûködését teszi le-
hetõvé, a fejlesztésekre pedig
nem futja. Ahhoz, hogy ez ne így
legyen, forrásokat kell találni. Az
EU-s pályázatok pedig ilyen for-
rások lehetnek. 

Az iskolánk mindig is jó kap-
csolatot ápolt a Cserepesházzal,
a diákok gyakori szereplõi prog-
ramjainak – mondta Horváth
Gizella,a Móra Ferenc Általános
Iskola igazgatója. – Ebben a
TÁMOP-3.2.11 pályázatban is
örömmel vettünk részt, és el-
mondhatom, hogy valamennyi
programunk sikeres volt. 

– Az elõkészítõ munkákkal
együtt húsz hónapon át közel öt-
ven szakember fáradozott azon,
hogy sokszáz zuglói gyermek sok
száz élményén keresztül lépés-

elõnyt jelentõ tudást szerezzen a
jövõ felé vezetõ úton – értékelte
Csaniga Andrea (képünkön), a
Cserepesház igazgatója a most
befejezõdött programot. – Beszá-
molónkban elmondhatjuk, hogy
a pályázat eredménye  kilenc
együttmûködõ partner,  212
nem formális tanulási alkalom,
36 témanap,  hat szakkör, 19
millió forint. De,aki csak ezt
hallja, az nem érti azt meg, amit
egy napközis gálára beülve egy
pillanat alatt megtapasztalhat:
az élmények felülírják a statisz-
tikákat. A gyerekek élményeinek
mi is sokat köszönhetünk: új,
vagy az eddiginél is szorosabbra
fûzött szakmai kapcsolatokat és
partneri együttmûködéseket, il-

letve egy olyan zuglói szakértõi
csapat kialakulását, amelyre
építve a jövõben még hatéko-
nyabban tudunk hozzájárulni
ahhoz, hogy azok a gyerekek,
akik ma még a panelhegyeken in-
nen dolgoznak a jövõjükön, meg-
tapasztalhassák, hogy milyen is
az élet a panelhegyeken túl. 

A TÁMOP-3.2.11/10-es prog-
ramban az Álmos Vezér, a Mó-
ra Ferenc, a Dr. Mezõ Ferenc-,
a Németh Imre-, a Kaffka Mar-
git-, a Herman Ottó Általános
Iskola és a Benedek Elek
EGYMI, illetve a fóti Garay Já-
nos Általános Iskola vett részt,
míg a zuglói óvodákat a Játék-
szín képviselte.

R. T.

Hatvanéves a Ringató
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Kétheti horoszkóp
2012. június 21-tõl

Kos – Amennyire tõlük te-
lik, most pontosak, precí-
zek. Igyekeznek mindent a

helyére tenni, az átláthatóságra
törekszenek. Hiúságuk elõtérbe
kerülhet, ám a jó meglátások,
okosságuk is, melyet munkájuk-
ban kamatoztathatnak. Gyere-
keikkel teljes a harmónia, jó ve-
lük lenni!

Bika – Hiába érkezik
pénz, ha az most valahogy
kifolyik a kezükbõl. Be-

csaphatók, legyenek éberek!
Szeretnének otthon lenni, de
akadályok érkezhetnek. Baráta-
ikban csalódhatnak, ami mögött
az õ elvárásaik vannak. Enged-
jék el az illúziókat, úgy szeres-
sék õket, ahogy vannak!

Ikrek – Amennyire nyitot-
tak, s jó kedvûek, annyira
zárkózottak is most, leg-

szívesebben egyedül lennének. A
pénzügyi nehézségek teherként
jelentkezhetnek, mely kihathat a
szerelemre, gyerekeikre, vállal-
kozásukra, a sportra is. Társuk-
kal valamit nem látnak tisztán.

Rák – Otthonuk átalakítá-
sán fáradozhatnak, mely
jelzi, hogy legbelül is válto-

záson mennek keresztül. Jól
esik most egyedül lenniük. Ha
megtehetik, maradjanak otthon,
hisz vágynak megoldani a tár-
sukkal való feladatokat, próbá-
kat. Pénzügyi vonalon elõrelépés
lehetséges.

Oroszlán – Jókedvûek,
hisz itt van a lehetõsége
egy külföldi utazásnak.

Ám ez az energia más formában
is érkezhet – nagy szellemi talál-
kozások, tanulási lehetõségek,
az angyalok jelenléteként is meg-
élhetik. Titkos iratokra fény de-
rülhet, mely karmikus feladat is
egyben.

Szûz – Nagy lendületben
vannak, s bármire vágy-
nak, most meg tudják te-

remteni. Barátaikkal szervezik
az összejöveteleket, bár vitatko-
zásra, nézeteltérésre is sor ke-
rülhet. Az anyagi nehézségek mi-
att visszahúzódhatnak, de böl-
csességükkel átlátják a helyzetü-
ket.

Mérleg – Õk sem tudják,
hogy most áradni, moso-
lyogni szeretnének, vagy

inkább hagyják õket békén,
egyedül lennének szívesebben.
Mindenesetre, egy utazás segít-
ségükre lehet, s leginkább most
a tengeren túlra vágynak. Tár-
sukkal komoly próbákat kell ki-
állniuk. 

Skorpió – Nagyon komo-
lyan veszik az életet, s
hozzá még türelmetlenek

is lehetnek. Kicsit lazítsanak!
Játékosabban, könnyedébben!
Sok mindent  megláthatnak,
megérthetnek, karmikus törté-
nések oldhatják feszültségü-
ket.

Nyilas – Köd és talajtalan-
ság nehezítheti most életü-
ket, mely nem csak õket

érintheti, hanem a társukkal va-
ló kapcsolatukat is. A váratlan
kiadásokat, a szerelemben, gye-
rekeikkel való nagy áthalkuláso-
kat teherként élhetik meg. Böl-
csességük, hitük most is segíteni
tud! 

Bak – A munkájuk fontos-
sága kiemelkedõ, ám az
akadályok megoldását ne-

hezítheti az akaratuk, türelmet-
lenségük és a túlzott racionali-
tás.  Ám, ha szereplésre kerül
sor, most mindenkit elbûvölhet-
nek, igazi vezetõként, „király-
ként” tudnak bölcsen fellépni.

Vízöntõ – Anyagi segítség
várható, ám a túlzások is
jelen lehetnek az elköltés-

ben. Dolguk lesz  a  hatóságok-
kal ez vonatkozhat hivatalos
ügyekre is, a papírokat érdemes
rendbe tenni! A sport, a szere-
lem, a gyerekek napjaikat bera-
gyoghatják, ezt lássák meg!

Halak – egyik végletbõl a
másikba eshetnek, ezzel
terhelve mind magukat,

mind a környezetüket. Társuk-
kal vitába keveredhetnek, pró-
bálják megérteni õt, mert nehéz
idõszakuk van. Pénzügyi vona-
lon nagy átalakulások lehetnek,
de várható komoly bevétel is.

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

Az idén nyáron is igen sokan
utaznak Görögországba, Török-
országba, s vannak olyanok,
akik – nem kellõen elítélhetõ mó-
don – haza is hoztak az ott honos
szárazföldi teknõsök közül egy-
egy példányt. Szeretném hang-
súlyozni, hogy az ott élõ görög,
mór teknõs védett állat, így el-
hozni sem szabad.

Amelyik szerencsésen ideért,
akár évtizedekig is eléldegél az
ember környezetében anél-
kül, hogy különösebb
gazda-állat kontaktust
lehetne vele létesíteni.
Mivel a szárazföldi ál-
latok így nem kizáró-
lagosan igénylik a ter-
ráriumot, akár a la-
kásban vagy jól zárt
udvarban is eléldegél-
nek. Közülük a mór teknõs
az, amelyik a 25-28 C0-os hõ-
mérsékletigénye miatt szorul a
terráriumi tartásra. Vigyázni
kell, nehogy leessen. Ugyan szá-
razföldi állatok, de a görög és
mór teknõs terráriumában az
aljzat sose legyen porszáraz, sõt
ez a két fajta – különösen fiatal
korában – még vizet is iszik, így
nehezen felborítható
vizesedényrõl is gondoskodni
kell. Nyirkos mohából, szénából
afféle búvó-alvó helyet is célsze-
rû létesíteni a terrárium sarká-
ban.

Elõnyös a teknõsök heti egy-
szeri mosdatása is, langyos víz-
ben és meleg környezetben, hogy
a megfázásukat megelõzzük.

Ezek az állatok – kevés egyedi ki-
vétellel – téli álmot is alusznak.
Ilyenkor étvágyuk csökken,
mozgásuk  még lomhább lesz,
majd egy csöndes zugban elhú-
zódva, nyugalmi stádiumban kó-
maszerû állapotba kerülnek.
Ehhez 4-8 C0 közötti hõmérsék-
letû helyet kell biztosítanunk,
ahol a hõmérséklet ingadozása a
legcsekélyebb. Így lelassult élet-

mûködéssel vege-

tálnak 3-
4 hónapig. Azért nem árt

õket hetente, kéthetente óvato-
san megnézni, hogy nem ébred-
tek-e már fel. Teleltetõ fészeknek
kiválóan megfelel egy gyümöl-
csös ládában elhelyezett nyirkos
moha, széna, szalma.

A teknõsök tartási helyének
kijelölésénél vegyük figyelembe,
hogy számukra a huzat nagyon
káros, így célszerû a magas falú
terrárium.

A szárazföldi teknõsök etetése
viszonylag egyszerû, szemben a
vízi teknõsökkel, amelyeket
mindennap meg kell etetni. Ezek
az állatok mindenevõk, de takar-
mányuk 4/5 részét növényi ere-

detû anyagokkal kell biztosítani.
Ilyen növényi anyagok a zöld-

ség-gyümölcsfélék (fû, saláta, al-
ma, paradicsom, stb.) az állati
eredetû anyagokhoz pedig túró,
tejfel, apró csigák, rovarlárvák,
bogarak formájában juthat hoz-
zá. Ez utóbbiakat a természetben
is kedveli, hiszen így kapja meg a
testének felépítéséhez szükséges
fehérjéket, a csontjainak növeke-
déséhez pedig a meszet, foszfort.
Növendék teknõsöknek ilyen

táplálás mellett is szük-
séges takarmány-
mész adása.

Miután ezeket a
teknõsöket lehet sza-

badon is tartani, így
ugyancsak ki vannak

téve a különféle balese-
teknek. Ráhajthat az autó, le-

eshet az erkélyrõl, a kutya,
macska megrághatja. Mint
korábban írtam, a teknõs

páncélja nem érzéketlen szaru,
hanem érzõ sérülékeny burok.
Lehetnek rajta felületes, de mély,
a testüregbe is behatoló sérülé-
sek. Magunk is kezelhetjük, egy-
szerû jódos fertõtlenítéssel és
sebhintõporral. A mélyre hatoló
sérülés vagy páncél törés esetén
– ragtapaszos rögzítés után – cél-
szerû állatorvoshoz vinni, aki el-
dönti, hogy elegendõ-e az egysze-
rû rögzítés, vagy drótvarratok-
kal kell rögzíteni a megrepedt
páncélt. Az ilyen törés gyógyulá-
sa akár egy évig is eltarthat.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Páncélos kedvenceink

Június 8-án a Zuglói Ifjúsági
Centrumban, ahol immár tizen-
harmadik alkalommal avattak
kortárs segítõket. A képzést
1999-ben Urbán Zsuzsanna és
Szatmáry Zoltán honosították
meg a kerületben, majd az évek
során egyre többen vettek részt
ebben a rendkívül fontos mun-
kában. Az idei tanévben a közel
száz órás képzést Folmeg Balázs
és Juhász Klaudia vezették. A
programban összesen hat 7-9.
évfolyamos és öt 10-12. évfolya-
mos diák vett részt. Rajtuk kívül
a korábban végzett kortárs segí-
tõk közül 17-en kapcsolódtak
még be a ZIC továbbképzésébe.

– Nagyon szeretem ezeket a
programokat, és nagyon szere-
tem ezt a társaságot is – mondta
Patik Orsolya, a zuglói kortárs
segítõk „doyenje”, aki idén már
nyolcadik alkalommal vett részt
a képzésben. – Tanulni sosem
elég, mindig akadnak olyan új is-
meretek, amelyet érdemes elsa-
játítani. Ennek ellenére jövõre
már nagy valószínûséggel én is
inkább a képzésben és nem tanu-
lásban vállalok majd szerepet.

A kortárs segítõk avatásának
részét képezi az év közben legak-
tívabb diákok jutalmazása is. Az

idei évben az „Év kortárs segítõ-
je” díjat Papp Brigitta (Petrik La-
jos Szakközépiskola) és Gyar-
mati Nikolett (Petrik) érdemel-
ték ki, míg Thassy Róbert és Sza-
bó Dániel (Petrik) különdíjban
részesültek. 

A kortárs segítõk olyan kép-
zett fiatalok, akik segíteni tud-
nak a problémával küszködõ
kortársaiknak – mondta Folmeg
Balázs. - A fiatalok általában
könnyebben hallgatnak a saját
kortársaikra, mint a felnõttekre,
ezért fontos, hogy olyan társak
legyenek a közelükben, akik se-
gíteni tudnak nekik.  Az elmúlt
tizenhárom évben Zuglóban na-
gyon sok kortárs segítõt képez-
tünk már, de azzal is tisztában
vagyunk, hogy sosem lehetünk
elégedettek, és mindent meg kell
tennünk annak érdekében, hogy
ezeknek a képzett fiataloknak a
számát a jövõben még inkább
növelni tudjuk.

A Zuglói Ifjúsági Centrum
szakemberei szeptemberben is-
mét felkeresik majd az iskolá-
kat, ahol a Kassai téri intézmény
programjain kívül a kortárs se-
gítõ-képzést is népszerûsíteni
fogják.

Riersch Tamás

Ismét kortárs
segítõket avattak

Mászóka átadás

Szarvasy Eszter, dr. Papcsák Ferenc polgármester felesége (jobbról)
az eddig a család kertjében álló mászókát adta át Csákváriné Kovács
Erzsébetnek, a zuglói Bóbita Óvoda vezetõjének



12 XXII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. JÚNIUS 21.KULTÚRA �� ZUGLÓI LAPOK ��

A könyv idei ünnepe
Zuglóban kezdõdött

A Vörösmarty téren, június 7-én
vette kezdetét a 83. Ünnepi
Könyvhét. A magyar irodalom és
könyvkiadás páratlan rendezvé-
nye az egyetlen olyan kizárólag a
nemzeti kultúrára és az anya-
nyelvi irodalomra koncentráló,
szerzõket és irodalmi mûhelye-
ket népszerûsítõ könyves ren-
dezvény Európában, melyet
1929-es alapítása óta folyamato-
san megrendeznek, s amely az
adott ország valamennyi nagyvá-
rosára kiterjed. A hungaricum-
nak számító Ünnepi Könyvhéten
az élõ magyar irodalomnak szin-
te minden alkotója személyesen
is találkozik az olvasókkal. Az
Ünnepi Könyvhétnek Zuglóban
is nagy hagyományai vannak. Ez
el is várható egy olyan városrész-
tõl, ahol a magyar irodalomnak
olyan jelesei élnek, mint a Kos-
suth-díjas író, esszéíró Sándor
Iván, a szintén Kossuth-díjas
mesemondó, Berecz András,
vagy az egyaránt József Attila-dí-
jas Müller Péter dramaturg, író
és Turczi István költõ. Utóbbi-
nak nagy szerepe van abban,
hogy a zuglói könyvhét hagyomá-
nyát elõbb 2000-ben majd 2008-
ban sikerült feltámasztani. 

Turczi István 1997-ben költö-
zött a kerületbe. A Parnasszus
költészeti folyóirat tulajdonos
fõszerkesztõje az ezredfordulón
határozta el, hogy megpróbálja a

könyvhetet a XIV. kerületben is
meghonosítani. Az elsõ három
irodalmi programot az Örs vezér
terén, a tûzõ napon tartotta (az
elsõ esemény díszvendége Szabó
Magda volt, aki három órán ke-
resztül dedikálta a könyveit). A
helyszín, illetve egyéb kívülálló
okok miatt a rendezvény 2002
után elmaradt, ám a kitûnõ köl-
tõ – aki mellesleg Zugló díszpol-
gára –, nem mondott le álmairól,
hanem 2008-ban ismét megren-
dezte az eseményt.

S akkor ugorjunk egyet az idõ-
ben, hisz június 7-én, a 83. Ün-
nepi Könyvhét Vörösmarty téri
megnyitójánál egy kicsivel elõbb,
Zuglóban, a Cserepesházban is
könyvünnepet és író-olvasó ta-
lálkozót tartottak. A rendezõ ez-
úttal is Turczi István költõ volt, a
rendezvény meghívottjai pedig
Vasadi Péter, Kossuth-díjas köl-
tõ, író, Kabdebó Lóránt iroda-
lomtörténész, kritikus, egyetemi
tanár, Babiczky Tibor Junior
Príma-díjas költõ és dr. Réti
László, zuglói rendõrkapitány,
civilben krimiíró voltak.

Zuglóról gyakran mondjuk,
hogy a kultúra városa, és ez nem
csak egy frázis, hanem tényeken
alapul – mondta Rozgonyi Zol-
tán alpolgármester. – Sok mû-
vész él a kerületben, és sok te-
hetség bontogatja itt a szárnyait.
A zuglói kultúra legfontosabb

zászlóshajója a filharmónia, de
minden mûvészeti ág képvisel-
tetve van. Ezen kívül kiemelke-
dõ hangsúlyt kapnak a kulturá-
lis programok, amelyek az egyéb
értékeken kívül erõsítik a közös-
séget, a lakóhelyhez való kötõ-
dést is. Kiemelkedõen fontosnak
tartom, hogy az itt élõ mûvésze-
ket megismertessük a helyi em-
berekkel, hisz együtt, közösen
alkotjuk Zuglót.

Az idei Zuglói Könyvnap
kulcsszava a kötõdés volt. A
meghívott vendégek mindegyike
kötõdik a kerülethez. A legkevés-
bé az idei Kossuth-díjas költõ,
Vasadi Péter, aki a szomszédos
XV. kerületben lakik, de, akit
számos baráti szál fûz Zuglóhoz.
Kabdebó Lóránt, Babiczky Tibor
és Turczi István itt élnek, dr. Ré-
ti Lászlónak pedig a kerület a
munkahelye. A meghívott vendé-
gek errõl a kötõdésükrõl, írói,
költõi ars poeticájukról is mesél-
tek a vendégeknek, majd pedig
dedikálták a mûveiket.

riersch

A tollforgató
rendõrtiszt
Dr. Réti László alezredesrõl
(képünkön középen), a zuglói
rendõrkapitányról sokáig még a
közvetlen kollégái sem tudták,
hogy a szabadidejében regénye-
ket ír. Nem csoda, hisz mûvei ko-
rábban Marcus Meadow néven
jelentek meg. (A meadow ango-
lul, kaszálót, rétet jelent, a
Marcus pedig a kapitány egyik
regényének alakja volt.)

– Diákkoromban egy kamasz-
regényt ugyan írtam, amit egy
kockásfüzet lapjaira rögzítet-
tem, de írói babérokra sosem
törtem – mesélte dr. Réti László.
– Olvasni ellenben nagyon sze-
rettem, és nem titkoltan a krimi
volt az egyik kedvenc mûfajom.
Aztán 30 éves lettem, és sokak-
hoz hasonlóan számot vetettem
az addigi életemmel. Az akkor
megfogalmazott hiányérzet és kí-
váncsiság vezetett oda, hogy tol-
lat (klaviatúrát) ragadtam, és ír-
ni kezdtem.

S mirõl ír egy 30 esztendõs
rendõrtiszt? Természetesen

olyan dolgokról, amiket maga is
szívesen olvasna. A krimiírást
pedig kétségtelenül megkönnyí-
tette az a tény, hogy a szerzõ
rendõrtisztként dolgozik. Miu-
tán a regényírás mûvészeti tevé-
kenységnek számít, ezért még az
olyan rendkívül szigorú követel-
ményeket támasztó testületben,
mint a rendõrség sem számít en-
gedélyköteles tevékenységnek. 

A szakemberek szerint dr. Ré-
ti László – mûvésznevén Marcus
Meadow – irodalmi stílusát a ket-
tõsség jellemzi. Egyrészt a krimi,
a thiller és kémregények szigorú
menete és pontossága, másrészt
pedig humor kötetlensége. Ez
utóbbi kategóriába tartozik a Ne-
uralgikus ponty és a Szex és

Szekszárd címû regény is, mely
nem csak a rendõrök, hanem
még a szigorú irodalomtörténé-
szek arcára is mosolyt csalt.

Azt szoktam mondani, hogy,
ha az írás a hobbim, akkor a hu-
moros írás a hobbim hobbija. A
viccet félretéve a Szex és Szek-
szárdból azóta már egy színda-
rabot is írtam (a sok párbeszéd
adta magát), és remélhetõleg egy-
szer az egyik színház mûsorára
is tûzi.

Marcus Meadow regényei már
eddig is népszerûek voltak. Két
éve a Kandahári fogoly az Ale-
xandra könyvkiadó thiller listá-
ján az elõkelõ negyedik helyen
állt. A zuglói rendõrkapitány
idén aztán felfedte (nem annyira
titkos) inkognitóját, és elsõ ízben
Réti László néven jelentetett meg
egy regényt amelynek címe, Cél-
pont Párizsban.

Ennek oka, hogy az ország
egyik legjelentõsebb könyvki-
adójához, az Ulpius házhoz szer-
zõdtem. Errõl a könyvkiadóról

pedig köztudott, hogy szereti fel-
építeni az írókat. Velem is ez tör-
ténik, és ennek eredménye, hogy
Marcus Meadow-ból visszaved-
lettem Réti Lászlóvá. A háttérben
viszont az áll, hogy mára meg-
érett magyar krimiirodalom. Ko-
rábban ebben a mûfajban kizá-
rólag az angolszász írók voltak
hitelesek, ezért írt mindenki an-
gol néven. Ma már viszont a ma-
gyar krimik is felkerülnek a
könyvespolcokra.  Az Ulpius
házzal kötött szerzõdés értelmé-
ben idén még egy Marcus
Meadow-könyv, a Kaméleon is
megjelenik majd a nevem alatt,
illetve remélhetõleg decemberre
az új regényemmel is elkészülök.

Riersch Tamás

A zene zuglói kis nagykövetei
A Szent István Király Ütõzeneka-
ra május 21-én nagysikerû kon-
certeket adott az olaszországi
Cividale del Friuli városban.
Cividale egy tízezres nagyon szép
város Udine közelében, melyet
még Julius Caesar alapított.

– Harmadszorra hívtak min-
ket vissza – mondta Mericske
Zoltán, az együttes vezetõje. –

Elõször 2006-ban, másodszor
2007-ben, harmadszor pedig
most, 2012-ben jártunk ebben a
barátságos városban. Cividale
del Friuli-ban minden évben ren-
deznek egy gyermekfesztivált,
ami a békérõl szól. Erre az ese-
ményre több országból érkeznek
az együttesek, és az egyéb cso-
portok (néptáncosok, kórusok,

bábosok, stb.). A zuglói zenei ne-
velés nagy elismerése, hogy min-
ket harmadszorra is visszahív-
tak, mert a szervezõk  egy együt-
test általában csak egyszer hív-
nak meg.

A zenekar odafele utazva meg-
nézte Szlovéniában a postojnai
cseppkõbarlangot, majd az olasz
város színházában két koncertet
is adott, délelõtt a gyerekeknek,
este pedig, fõ mûsoridõben a fel-
nõtteknek.

Mindkétszer óriási sikerben,
és ovációban volt részünk, ami
nagy élmény volt a zenekar tagja-
inak, és nekem is, pedig én már
elég öreg róka vagyok – mondta
az õsz hajú zenekarvezetõ. – A
zenei élményen és a közönségsi-
keren túl azonban öröm volt lát-
ni, hogy az olasz és a magyar gye-
rekek milyen gyorsan összeba-
rátkoztak egymással, és a nyelvi
és földrajzi határok ellenére
azonnal megtalálták a hangot
egymással. 

rsch

Kerületi kórussikerek
Zuglóban hagyományai vannak a
kórusversenyeknek. Ez annak
köszönhetõ hogy a kerület okta-
tási intézményei országos szin-
ten is komoly zenei mûhelyeknek
számítanak, illetve, hogy
Záborszky Kálmán személyében
van egy zenepedagógus, aki ösz-
szefogja a kerületi kórusokat, és
immár évek óta megszervezi szá-
mukra az Éneklõ Ifjúság Ver-
senyt. A zuglói eseményen  min-
den kerületi iskola képviselteti
magát. Természetesen a résztve-
võk közül kiemelkedik a Hunya-
di János- és a Liszt Ferenc Álta-
lános Iskolák kórusainak a fellé-
pése. A két iskola mindkét kóru-
sa bejutott az idei Fõvárosi Ének-
lõ Ifjúság döntõjébe, ahol már bu-
dapesti iskolák a legjobb kórusai
mérkõztek meg egymással. Eze-
ken a versenyeken hagyományo-

san nem gyõzteseket avatnak, ha-
nem a szakértõkbõl, neves zene-
pedagógusokból álló zsûri az „Év
kórusa” és a „Kórusok dicsérõ
oklevele” címmel minõsíti a fellé-
põket. A rendezvényre májusban
a Móricz Zsigmond Gimnázium-
ban került sor. Az eseményen a
Hunyadi János Általános Iskola
minkét kórusa (Igalyné Brüttner
Hedvig és Tóth Annamária ve-
zénylésével), illetve a Liszt Gyer-
mekkórusa (Kovács Katalin ve-
zetésével) az „Év kórusa” elisme-
rõ címet érdemelte ki, míg a Her-
mina úti iskola nagykórusa
(Frimmel Zsófia vezetésével) a
„Kórusok dicsérõ oklevele” elis-
merésben részesült. A zuglói ze-
neoktatás színvonalát jelzi, hogy
a rangos zenei eseményen a 11
fõvárosi kórusból négy a XIV. ke-
rületet képviselte. R. T.

Az idei könyvhétre
megjelent mûvek:

Kabdebó Lóránt: Centrum 
és redivivus

Vasadi Péter: Opál beszéd
Babiczky Tibor: A jóemberek
Dr. Réti László: Célpont Párizsban
Turczi István: Tények melankóliája
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Kopjafa Zsombor György emlékére
Korábban megszokhattuk, hogy
a polgárõrünnepek elsõsorban a
látványról és a vidámságról szól-
nak. Június 10-én azonban egé-
szen más okból találkoztak a fõ-
városi polgárõr szervezetek tag-
jai a Laky Adolf utcai székház
udvarán. Az esemény apropóját
egy négy évvel ezelõtti tragédia
szolgáltatta. Zsombor György, a
Budapesti és Agglomerációs Pol-
gárõr Szervezetek Szövetségé-
nek az elnöke ugyanis 2008 júni-
usában hunyt el. Utódja, Kardos
Pál szeretett volna méltóképpen
megemlékezni elõdjérõl. Ennek
eredményeképpen egy kopjafát
állítottak a BPSZ Laky Adolf ut-
cai épületének az udvarán.

Ezzel a kopjafával részben
Zsombor Györgynek, részben
pedig valamennyi elhunyt pol-
gárõr kollégának is emléket kí-

vánunk állítani – mondta Kardos
Pál a június 9-i ünnepségen. 

A rendezvényen nem csak a fõ-
városi polgárõr szervezetek, ha-
nem a Budapesti Rendõr-
Fõkapitányság (BRFK) és a ke-
rületi rendõrkapitányságok tes-
tületei is nagy számban képvisel-
tették magukat. Jelen volt az ese-
ményen és Zsombor Klárával, il-
letve Kardos Pállal közösen a
kopjafa leleplezésében is részt
vett dr. Tóth Tamás dandártá-
bornok, Budapest rendõr-fõka-
pitánya. Raja kívül részt vett még
az ünnepségen dr. Tóth Gábor
nyugalmazott vezérõrnagy, ko-
rábbi fõvárosi fõkapitány, dr.
Réti László alezredes, Zugló
rendõri vezetõje, Markos
György, az Országos Polgárõr
Szövetség alelnöke és Rozgonyi
Zoltán, az emlékmûnek helyet

adó Zugló közbiztonságért fele-
lõs alpolgármestere is. A méltó-
ságteljes ünnepségen a mûsort a
Szent István Király Zeneiskola
növendékei szolgáltatták.

A kopjafa az épület utcafront
felõli oldalára került, így a járó-
kelõk is jól láthatják rajta a fel-
iratot: „Az elhunyt polgárõrök
emlékére”. A Budapesti és Agg-
lomerációs Polgárõr Szerveze-
tek Szövetség terve, hogy a kop-
jafánál minden év júniusában
egy koszorúzással egybekötött
ünnepséget tartanak majd.

Riersch Tamás

Nyaklánctépõk 
fekete napja 

Június 11-én reggel 9 órakor
a zuglói járõrök az ügyelet uta-
sítására a Nagy Lajos Király út-
ja és a Gyarmat utca kereszte-
zõdéséhez siettek, ahonnan
nyaklánc-kitépésrõl kaptak
bejelentést. 

A helyszínen egy 76 éves
zuglói hölgy fogadta a jár-
õröket, aki egymaga nem is
tudott ráállni a lábára, ezért
a rendõrök a mentõk kiérkezé-
séig beültették a járõrkocsiba.
Az idõs asszony elmondta,
hogy éppen a Nagy Lajos király
útján sétált a Gyarmat utca
irányába, amikor egy ismeret-
len férfi odament hozzá, és
egyetlen szó nélkül elkapta a
nyakláncát, melyet kitépett a
nyakából, majd õt fellökte, és
egy autóval távozott a helyszín-
rõl. A sértett elmondta, hogy a
nyakláncon volt egy kereszt
alakú medál is, melyben egy pi-
ros kõ volt, az ékszer értéke pe-
dig mintegy 60 000 forint lehe-
tett.

A helyszínen a rendõrök több
személyt is meghallgattak, köz-
tük egy olyat is, aki elmondta,
hogy látta, amint a fent nevezett
férfi beszállt egy piros színû,
régebbi gyártmányú Opelbe,
melyben még ketten tartózkod-
tak, majd elhajtottak a hely-
színrõl a Gyarmat utca irányá-
ba. Az ismeretlen elkövetõrõl

csak annyit tudott elmondani,
hogy közepes testalkatú, ko-
pasz férfi volt, aki egy khaki
színû pólót viselt. A nyomozás-
ba bekapcsolódtak a Zuglói
Rendõrkapitányság nyomozói
is, akik néhány óra alatt azono-
sították a rablókat, és a három-
ból kettõt még aznap este Hat-
vanban el is fogtak. A két férfit
gyanúsítottként hallgatták ki,
majd õrizetbe vették õket, és
kezdeményezték elõzetes letar-
tóztatásukat. A bûncselek-
ményt csak súlyosbítja, hogy
idõközben kiderült, az idõs
sértett a rablás során comb-
nyaktörést szenvedett.

Kettõs rablás 
elkövetõjének 
elfogása

Június 7-én a kora délutáni
órákban bûncselekmény elkö-
vetésérõl kapott bejelentést a
Zuglói Rendõrkapitányság
ügyelete. A kiérkezõ járõrök-
nek a sértett elmondta, hogy
éppen a szomszédjával sétált a
Városligetben, amikor a Dózsa
György út és az Ajtósi Dürer sor
sarkának környékéhez érve
odalépett hozzá egy  férfi, aki
útbaigazítást kért. A késõbbi
sértett jóhiszemûen válaszolt
neki, és eközben arra lett fi-
gyelmes, hogy az ismeretlen
férfi ráfog a nyakában lógó
aranyláncra. Ezt észlelve a sér-

tett azonnal a lánchoz kapott,
és megpróbálta megakadályoz-
ni, hogy a férfi kitépje azt. Ek-
kor a támadó ököllel arcul
ütötte. A jobb szeme környé-
kén megsérült hölgy elengedte
a láncot, az elkövetõ pedig el-
rohant az Ajtósi Dürer soron a
Közlekedési Múzeum irányá-
ba. A nyaklánc értéke hozzáve-
tõlegesen 200 000 Ft volt. A
sértett ezután értesítette a
rendõrséget.

Ezt megelõzõen, dél körül
egy hasonló eset történt ugyan-
azon a környéken, amikor is
egy fiatal hölgy láncát tépte le
egy, a fenti történetben szerep-
lõ férfival megegyezõ kinézetû
alak. Akkor a rabló 132 000 fo-
rint értékû láncot zsákmá-
nyolt. E bûncselekmény miatt
már több zuglói rendõrjárõr
tartózkodott a Városligetben és
annak környékén. Nem sokkal
délután 2 óra elõtt a Hermina
út és Erzsébet királyné útja ke-
resztezõdésénél a trolibuszon
észrevettek egy, a személyle-
írásoknak megfelelõ férfit.
A járõrök a jármûre felszállva
elfogták a gyanús személyt.
A sértettek az elfogottban
egyértelmûen felismerték azt,
aki a bûncselekményeket el-
követte. A zuglói nyomozók
azonnal õrizetbe vették a 21
éves tápiószecsõi lakost, aki
azóta már elõzetes letartózta-
tásban várja a nyomozás befe-
jezését.

riersch

BÛNÜGYI KRÓNIKAA hónap rendõre,
tûzoltója
Június 12-én 10 órakor a Polgár-
mesteri Hivatalban Rozgonyi
Zoltán alpolgármester (alsó
képünkön jobbra) ismét a köz-
biztonság terén kiemelkedõen
teljesítõ szakembereket jutal-
mazta. 

A Hónap Rendõre elismerést
ezúttal egy hölgy, Kanta Judit
rendõr fõtörzsõrmester vehet-
te át.

A Hónap Tûzoltója pedig a
Várdai Zoltán tûzoltó törzsõr-
mester lett.



SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerületi
gyorsszolgálat. Csatornák, lefolyók tisztítá-
sa azonnal, falbontás nélkül, garanciával.
Tel.: 228-6193, 06-30-9210-948

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását ga-
ranciával, rövid határidõvel vállalom. Mar-
ton Tamás Zuglóban lakó, és mûhely! Tel.:
221-1691 üzenetrögzítõvel, Mobil: 06-20-
342-7898

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, VÍZ-, GÁZ-, köz-
ponti fûtésszerelés, ázások, csõtörések
megszüntetése. Mosdók, Wc tartályok cse-
réje. Ingyenes kiszállás. Tel.: 402-4330, 06-
20-491-5089

BÁDOGOS, TETÕFEDÕ, kõmûves mun-
kát, lapos tetõk szigetelése, kémény felújí-
tást vállalok azonnal garanciával. Tel.: 280-
12-71, 06-20-532-78-23

ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD SZOBA-
FESTÉST, tapétázást, kõmûvesmunkát,
hideg-melegburkolást, nagytakarítást vál-
lal garanciával. Teljes körû lakásfelújítás.
Tel./fax: 365-2662, 06-20-998-2369

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELÕ
MINDENT javít, ha kell cserél, felújít!
Garanciával! Dugulás elhárítás akciós
áron. Gázkészülék javítása. Tel.: 3633-
272, 06-30-9517-849

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KAPU-
TELEFON-TELEPÍTÉS, elektromos háló-
zatkiépítés és –felújítás. HAJDÚ VILLANY-
BOJLER javítás, vízkõtelenítés garanciá-
val. Érintésvédelmi felülvizsgálat, nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény. Tel.: 06-30-440-
1586, 252-0813

KÁRPITOS VÁLLALJA modern, styl bú-
torok áthúzását, javítását. Ingyenes felmé-
rés, szállítás. Rieder György kárpitos. Tel.:
256-8285 www.riederkarpitos.hu

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELYSZÍ-
NEN, garanciával! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Grundig, Nordmende, Pana-
sonic, Samsung, Vestel, Thomson,
Schneider. Tel.: 06-20-531-76-38

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST valamint
épületi mûkövezést vállalok kedvezményes
áron. Tel.: 363-0402, 06-30-293-2210.
www.juhaszburkolas.5mp.eu

FESTÉS 500Ft-tól/nm, mázolás 1600Ft-
tól/nm anyaggal, tapétázás. Kisebb munkát
vállalok! Zuglói szakembertõl. Tel.: 06-20-
358-5302, 222-4745 (este)

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz munkavég-
zéssel. Igény szerint, ingyenes karton-
dobozok. 10%-os hétvégi kedvezmény.
Tel.: 06-70-2144-235, 06-1-280-2542

ANTENNASZERELÉS és javítás, földi és
mûholdas rendszerek telepítése garanciá-
val.Tel.: 3843-948, 06-30-212-3870

Családi és társasházak, nyaralók eresz-
és faszerkezeteinek festése, mázolása alpin-
technikával is. Telefon: 273-1857, 06 (20)
471-1870

LAPOSTETÕK hõ- és csapadékvíz elleni
szigetelése garanciával. Homlokzat-
felújítás, festõ- és kõmûves munkák hagyo-
mányos állványozással és alpintechnikával.
Telefon: 273-1857, 06 (20) 471-1870

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingyenes taka-
rítással, PARKETTALERAKÁST, parketta-
csiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-, gipsz-
karton szerelést, csempézést, villanyszere-
lést, kõmûves, asztalos munkát vállal kis-
iparos garanciával. Tel.: 202-2505, 06-30-
251-3800

KONYHA,-GARDRÓB,- BEÉPÍTETT
szekrény készítése méretre, munkalapcse-
re, bútor összeszerelés,- átalakítás. Ingye-
nes felmérés. Tóth Imre Tel.: 220-28-49,
06-30-354-6767

FESTÕMESTER vállal szobafestést, má-
zolást, tapétázást, penészes falak szaksze-
rû rendbehozatalát, villany- és fûtésszere-
lõk utáni kisebb kõmûvesmunkákat. Hosz-
szú távú garanciával.Tel.: 285-2882, 06-30-
878-8977

LAPOSTETÕK SZIGETELÉSÉNEK
FELÚJÍTÁSA, JAVÍTÁSA a csatlakozó bá-
dogos és kõmûves munkákkal, homlokza-
tok, pincefödémek hõszigetelése, garanciá-
val, referenciákkal. Tel.: 06-20-9346-993,
2046-793

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés, betörésbiztos heve-
derzár-szerelés azonnal. Rácskészítés, ka-
puk, kerítések, galériák, egyéb lakatos-
munkák. Tel.: 06-30-299-12-11

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, épü-
letek szerelése, kaputelefon telepítés, vil-
lanytûzhely, bojlerjavítás, VÍZVEZETÉK-,
VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel.:
260-48-70, 06-20-979-0624. Pungor

TETÕFEDÕ BÁDOGOS. Régi tetõk felújí-
tása, javítása, új tetõk fedése, cserepezés,
palázás, zsindelyezés, bádogozás, kisebb
ácsmunkák. Tel.: 291-0081, 06-30-401-
74-62

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

DOLGOZTASSON BUDAPEST LEGOL-
CSÓBB SZAKEMBEREIVEL. Alacsony
áron vállalunk szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, parkettázást, vízszerelést, villany-
szerelést, burkolást, kõmûvesmunkát,
gipszkarton szerelést. Tel.: 220-57-31. Mo-
bil:06-20-9946-279.

ASZTALOSMUNKÁK vállalása! Egyedi el-
képzelések megvalósítása! Ajtók, ablakok
helyszíni javítása, passzítása, bútorok ké-
szítése, összeszerelése, zárak cseréje. T.:
06-70-512-9743, 06-20-554-7004

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFÛ-
TÉS-SZERELÕ mester vállal készülé-
kek, berendezések cseréjét és javításo-
kat, felújításokat, duguláselhárítást.
Társasházak, létesítmények gázbizton-
sági, mûszaki felülvizsgálatát. Tel.: 06-
30-9568-540, 220-51-85

EZERMESTER VÁLLAL HÁZTARTÁS-
BAN elõforduló mindennemû szerelést, ja-
vítást, felújítást, karbantartást. Bármilyen
problémája van hívjon bizalommal! Tel.:
06-30-609-4294

JAVÍTÁS-FELÚJÍTÁS-SZERELÉS Kõ-
mûves-burkolómunkák, festés, villanysze-
relés, víz-, csatorna-, fûtésszerelés, falfú-
rás-bútorszerelés. Magyar szakember saját
kezûleg anyagszállítással. Tel.:  06-20-340-
3400

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK
VÍZKÕTELENÍTÉSE, cseréje, csapok, szi-
fonok, Wc-csészék, Wc-tartályok cseréje ja-
vítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése.
Tel.: 06-30-447-3603

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS ingyenes kiszállás-
sal, garanciával a hét minden napján. Tel.:
405-3553, 06-20-9344-874

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

HÛTÕSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klí-
mák, autóklímák javítását vállalom hétvé-
gén is, garanciával! Tel.: 419-82-64, 06-70-
211-77-60

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

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Kerítések,
nagykapuk, tolókapuk, lépcsõházkorlátok,
erkélykorlátok, vasajtók, ablak-, ajtórá-
csok, aknafedelek, elõtetõk készítése. Tel.:
06-30-984-7684

ASZTALOSMUNKÁK. Ajtó-, ablakjavítás,
küszöbkészítés, légszigetelés, zárszerelés,
bútor összeszerelése javítása, pántok, zsa-
nérok cseréje. Tel.: 251-94-83, 06-20-381-
6703

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO-
LÁS, parkettacsiszolás, laminált lerakás.
Gyors kezdéssel, garanciával, referenciá-
val. Pap Gábor kisiparos: 06-30-942-47-35
vagy 360-23-45

ASZTALOS, ÁCSMUNKÁK, ZÁRCSERE,
ajtó-ablakjavítás és szigetelés, hangszigete-
lések és könnyûszerkezetek építése. Tel.:
06-30-755-2209, email: keryfa09mail.com

KÕMÛVES MUNKÁK, BURKOLÁS, fes-
tés, szigetelés, kémény, kerítésépítés kicsi-
tõl a teljes lakásfelújításig. Díjtalan kiszál-
lás. 10% kedvezmény. Tel.: 405-5769, 06-
20-955-4079

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! ZUGLÓI VÍZ ÉS
LEFOLYÓ SZERVIZ. Víz és gázkészülék ja-
vítása azonnal. 40 éves tapasztalattal. Tel.:
3633-272, 06-30-9517-849

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK
VÍZKÕTELENÍTÉSE, cseréje, csapok, szi-
fonok, Wc-csészék, Wc-tartályok cseréje ja-
vítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése.
Tel.:  06-30-447-3603

KERÜLETI HÛTÕGÉP, MOSÓGÉP
SZERVIZ. Hûtõgépek, automata mosó-
gépek helyszíni javítása garanciával, in-
gyenes kiszállással. Samsung, LG, Le-
hel, Zanussi, Whirlpool, Elektrolux
szakszervíz. Tel.: 421-5959, 06-30-
9422-946

ASZTALOSMESTER VÁLLAL, ajtók , ab-
lakok , bútorok készítését, javítását. A Tele-
pes utcai mûhely a Népstadionhoz költö-
zött. Tel.: 06-30-9-341-620 

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS (mûanyag is)!
Zárcsere, szigetelés, passzítás. Ingyen ki-
szállással! Kiss Ernõ asztalos Tel.:  06-30-
447-4853

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Kerítések,
nagykapuk, tolókapuk, lépcsõházkorlátok,
erkélykorlátok, vasajtók, ablak-, ajtórá-
csok, aknafedelek, elõtetõk készítése. Tel.:
06-30-984-7684

Minõségi Munkával Kedvezõ Áron
Vállalunk: víz-, fûtésszerelést, szoba-
festést, mázolást, tapétázást, kõmûves
burkoló munkákat, parkettázást. ZUG-
LÓI MEGRENDELÕKNEK KEDVEZ-
MÉNY! Tel.: 405-3305, 06-30-9524-
725

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más
nem vállal, mi elvégezzük. Kõmûves, bur-
koló, festõ, asztalos, vízszerelõ szakembe-
rek állnak rendelkezésre. Társasházak fel-
újítását, karbantartását, hõszigetelését vál-
laljuk. Tel.: 06-30-457-2666, 06-20-514-
7876

FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY kisebb-
nagyobb takarítást, ablaktisztítást, vasalást
vállal. Irodák és társasházak részére is!
Gyors és precíz munkavégzés. Tel.: 06-30-
294-2227, 06-28-788-401

KIVITELEZÜNK AZ ALÁBBI SZAKMÁK-
BAN! Kõmûves, mûköves, épület bádogos,
festõ- mázoló, tetõszigetelõ, tetõfedõ, hideg-
burkoló, ipari alpinista. AGTS Kft. 06-20-
935-7089

REDÕNY, RELUXA

REDÕNYÕS MUNKÁK, gurtni csere,
rövid határidõvel! Redõny, reluxa, harmo-
nika ajtó, szúnyogháló, szalagfüggöny-ké-
szítés, javítás. Tel.: 410-7924, 06-20-934-
57-28

REDÕNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY
készítése, javítása. Zuglói redõnyös. Tel.:
257-9652, 06-30-6322-216

REDÕNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ
stb. szerelése legolcsóbban garanciával.
Zuglói redõnyös. Tel.: 06-70-341-9489, 06-
20-341-0043

OKTATÁS

JOGOSÍTVÁNY! SIMONYÁK ZOL-
TÁN: 06-20-9-779-009

ALSÓ ÉS FELSÕ TAGOZATOSOK PÓT-
VIZSGÁRA felkészítését, korrepetálását
vállalja zuglói pedagógus. Tel.: 06-20-9-
533-407

MATEMATIKA, FIZIKAOKTATÁS közép
és emelt szinten középiskolásoknak. Javító
vizsgára, osztályozó és különbözeti vizsgá-
ra, pótérettségire sikeresen felkészítek.
Tel.: 06-20-462-83-98

NÉMET NYELVTANÁRNÕ oktatást, kor-
repetálást, felkészítést vállal nyelvvizsgára,
pótvizsgára és külföldi munkára a Bosnyák
téren. Tel.: 221-2376, 06-30-959-6759

ANGOLTANÍTÁS,
BESZÉDCENTRIKUS, NYELVVIZSGA,
pótvizsga, korrepetálás, érettségi közép-és
emeltszint, utazás, munka. Nagy tapaszta-
lat. Háznál! Tel.: 06-20-439-6410

MATEMATIKA PÓTVIZSGÁRA, ÉRETT-
SÉGIRE felkészít szaktanár. Osztálytár-
saknak kedvezmény! 8. osztályba menõk-
nek szintfelmérés, hatékony elõkészítés.
Tel.: 06-30-264-6500

ISKOLAELÕKÉSZÍTÕ, KORREPETÁ-
LÁS AZ Örsön! Készség, beszéd, önbizalom
fejlesztés, mozgáskultúra testsúlycsökken-
téssel. Tel.: 06-30-9212-418

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fog-
pótlások készítését, javítását garanciával.
Fogfehérítõ sablon és éjszakai harapáseme-
lõ készítése. Tel.: 252-40-67, 06-20-445-
84-21. Petõfalvi, Ilosvai utca 25

DR. SÁRAY ANDREA fogszakorvos ren-
del hétfõ-szerda délután, kedd-csütörtök
délelõtt. Címe:1148. EGRESSY ÚT 73/C. 5.
lépcs. fsz. 1. Tel.: 252-8234

„Csilla” Pedikûr, GOMBÁS benõtt kör-
mök, TYÚKSZEMEK fájdalommentes ke-
zelése.  XIV. Francia 40/A. 11-tõl-17-ig. Te-
lefon: 06-30-855-34-43

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGY-
ÁSZ, REFLEXOLÓGUS, akupunktõr, spi-
rituális gyógyító. XIV. Erzsébet királyné 11.
Minden betegséget gyógyítok. Tel.: 220-
8165, 06-30450-0821

ÉRSZÛKÜLET, ÉRELMESZESEDÉS
gyógyítása. Teljes érrendszer tisztítása.
SONOTERÁPIA VILÁGSZABADALOM!
Bp. XIV. ker. Örs vezér tere 16. Tel.:
220-46-41, 06-20-349-42-77

Tárja fel problémájának okát és KEZEL-
TESSE MAGÁT SEJTSZINTEN. Az alábbi
panaszokra: allergia, migrén, nõgyógyásza-
ti panaszok, emésztõrendszeri problémák,
izületi panaszok stb. Tóth Éva természet-
gyógyász: 06-70-554-3939

FOGYASZTÓ, SZÉPÍTÕ ÉS masszázs
szalonban szolgáltatásaink akciós áron.
Cím: XIV. Bácskai utca 55. Tel.: 06-20-236-
2405

RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Érszûkület
vizsgálatot végzünk 4900 Ft-ért szeptembe-
rig. Elõjegyzés: 06-30-3342-093. 1141 Bu-
dapest Rózsavölgyi tér 1/b. Dr. Jacsó Mar-
git Ágnes belgyógyász

LUXUS IDÕSOTTHON! Most induló
egyéni igényeket és szolgáltatást nyújtó rá-
kosszentmihályi kertes családias elhelye-
zéssel keresünk ellátandó, gondozásra szo-
ruló idõseket. Tel.: 06-30-9212-418

GYÓGYPEDIKÜR HÁZHOZ MEGY!
Gyógypedikûr (benõtt köröm, tyúkszem
szakszerû kezelése), manikûr, talpmasz-
százs. Tel.: 06-30-319-1178 (hétvégén is)

ORVOSI RENDELÕ AZ ÖRSÖN befogad-
na orvosi tevékenységet végzõ partnereket
rezsi csökkentés és gazdasági érdek céljá-
ból. Tel.: 06-309212-418

INGATLAN

A MÁTRA KÖZELÉBEN, Pásztón,
a belvárosban KIADÓ egy 40 m2-es,
két bejáratú üzlethelyiség. Érdeklõdni:
06 (20) 572-4067

KIADÓ- ELADÓ LAKÁSOKAT, házakat,
telkeket keresünk 16 éves ingatlanpiaci ta-
pasztalattal. Tel.: 315-0031, 06-70-944-
0088, www.amadex.hu, amadexåmadex.hu

ZUGLÓBAN ÚJ ÉPÍTÉSÛ LAKÁSOK
eladók 44-134 nm-ig. Érdeklõdni: 06-
70-778-2140

ÚJ LAKÁS ÖNKÖLTSÉGI ÁRON! Örs ve-
zér terétõl 2 percre a Rákos pataknál, X.ker.
Nemes utca 33-ban , 3 lakásos társasház-
ban 102nm-es beköltözhetõ új lakás  eladó
GARÁZZSAL 23,8 Mft-ért. Tel.: 06-20-943-
6541, www.ecosystemkft.com

GÖDÖN 5 ÉVE ÉPÜLT CSALÁDI há-
zamat elcserélném zuglói téglaépítésû
kertkapcsolatos vagy nagy teraszos
70nm körüli lakásra árkülönbözettel.
Tel.: 06-30-256-5575

COLUMBUS UTCÁBAN TEREMGA-
RÁZSBAN személygépkocsi beálló eladó.
Ára:1 699 000Ft+Áfa. Tel.: 06-30-7489-
555

AMERIKAI ÚT 73/B-BEN 17 nm-es
téglaépítésû, egyedi garázs kiadó Tel.:
06-30-568-2868

BOSNYÁK TÉR KÖZELÉBEN UTCÁRA
nyíló tároló helyiség kiadó 8000ft/nm/hó.
Háló 27 Kft.: 222-64-47

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû iroda,
70nm, Zugló központjában, kiváló
parkolással. Konyha, fürdõszoba hasz-
nálat, ugyanitt száraz, 15-30nm-es rak-
tárhelységek kiadók. Tel.: 06-70-212-
64-78

ZUGLÓBAN, CSENDES MELLÉKUTCÁ-
BAN 56 nm-es lakás eladó. Tel.: 06-70-778-
2140

XIV.kerület kertvárosi részén új épí-
tésû 8 lakásos társasházban lakások
75% -os készültségi szinten leköthetõk.
Átadás 2012.09.30. Érdeklõdni: 06-30-
9-509-562-es telefonszámon.

JÁRMÛ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS, KÉSZPÉNZFI-
ZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI szerzõdés-
sel, (roncs autót is), házhoz megyünk.
Tel.: 06-30-253-2248

SZÁMÍTÓGÉP

COMPUTER KLINIKA- számítógép javí-
tás, karbantartás, bõvítés, vírusírtás, tele-
pítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06-30-857-26-53

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, telepítése, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes kiszállás-
sal. Demeter Attila. Tel.: 256-86-80, 06-30-
9-704-870

MUNKÁT KÍNÁL

TANULÁS, SZORGALOM, KITAR-
TÁS, SOK MUNKA, kreativitás,
170 000Ft-os átlagkereset. Érdekel?
www. karrier.zugloilakasok.hu

RÉGISÉG

DIPLOMATA LAKÁS BERENDEZÉ-
SÉHEZ, antik bútort, kvalitásos fest-
ményt, régi Zsolnay kerámiát, különle-
ges bronzszobrot keresek megvételre.
Tel.: 06-30-303-6940

KÖNYV

ÜGYVÉD, ORVOS, MÉRNÖK, pap és ta-
nár könyvhagyatékát antikváriumunk szí-
vesen megvásárolja. Ingyenes kiszállás,
korrekt árak, 40 év szakmai tapasztalat.
Tel.: 06-30-877-1460, 787-9282

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

TÁRSKERESÕ

EZ NEM INTERNET EZ A VALÓ-
SÁG!DISZKRÉT FÉNYKÉPES TÁRSKÖZ-
VETÍTÕ IRODA SZEMÉLYRE SZABOTT
SEGÍTSÉGGEL. TEL.: 06-30-201-7376

CRONOS MAGYARORSZÁG LEGNA-
GYOBB TÁRSKERESÕ HÁLÓZATA.
Személyiség központú társközvetítés
minden korosztálynak, teljes diszkréci-
óval! Hívjon bizalommal! Tel.: 06-20-
558-3883

EGYÉB

EREDETI CSOMAGOLÁSBA GÕZPOR-
SZÍVÓ, VASALÓVAL és 28 részes fõzõ-
edény készlet áron alul eladó! Tel.: 220-
9454

14 XXII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. JÚNIUS 21.APRÓHIRDETÉS �� ZUGLÓI LAPOK ��

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. június 27.
Megjelenés: 2012. július 5.

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)

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.

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

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

Zuglóban L3-as
építési telkek eladók 

a Komócsy utca 45. sz. alatt
1412 m2-es, 

a Fûrész utca 34. sz. alatt
622 m2-es!

Irányár:  70 000 Ft/m2 + ÁFA
06/20 9345-940
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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 Pillangó park egykoron beton-
borítású teniszpályáiról volt ne-
vezetes. Az ingyenesen igénybe
vehetõ létesítmény távoli kerüle-
tekbõl is idevonzotta a sportolni
vágyókat. Az elmúlt években a
park egy másik létesítménye, a
kosárlabda-pálya is nagyon nép-
szerûvé vált a fiatalok körében.
A kerítéssel ellátott, betonborí-
tású területen egyszerre három
pályán is kosarazhatnak a játé-
kosok. A kiváló adottságú Pillan-
gó parki pályák ma már vidéken
is ismertek. Ez elsõsorban né-
hány agilis, itt gyakran kosarazó
fiatalembernek köszönhetõ.

Úgy gondolták ugyanis, hogy a
Pillangó parkot érdemes lenne
komoly versenyek megrendezé-
sére is hasznosítani. Így elõször
három éve rendeztek itt street-
ball-fesztivált, az eddigi verse-
nyeken nagyon sok csapat  vett
részt. 

A Pillangó parkban június 9-
én ismét streetball-fesztivált tar-
tottak. A rendezvényen 198 játé-
kos lépett pályára. A szervezõk a
streetball két fajtájában, az egy
palánkra 3-3 fõs csapatokkal ját-
szottban és a két palánkra 5-5
fõs csapatokkal játszottban is
versenyt hirdettek. Ezen kívül
olyan különlegességekkel tették
vonzóvá a rendezvényt, mint a
Csillag születik sztárjainak, a
Quantum XXL-nek és az Appril
Project-nek a fellépése, illetve
Magyarország legjobb kosárlab-
dázójának, Hanga Ádámnak, és
korábbi együttesének, az
Albacompnak a bemutató mér-
kõzése a rendezõ szervezet Face
Team nevû csapata ellen.

– A streetball nem létezhet zene
nélkül – mondta Medgyessy Ta-
más, a Pillangó parki streetball-
fesztiválok egyik fõ szervezõje. –
Fontos a jó zene, ezért általában
ismert DJ-ket, lemezlovasokat
hívunk, akik az amerikai, fõleg
afroamerikaiak által mûvelt hip-
hop zene szakértõi. Ezen kívül

nagy hangsúlyt helyezünk az
egyéb, „társmûfajokra”, így pél-
dául a gördeszkázásra, a break-
dance-re, a graffitizésre vagy az
akrobatikus kosárlabdára is.

Az idei Soul of the Game
Weekend díszvendége Rozgonyi
Zoltán alpolgármester volt. 

– Az utcai kosárlabdázás mára
már mozgalommá fejlõdött, és
komoly kulturális tényezõvé vált.
Ez immár egy jó közösség. Az ön-

kormányzat egyik fõ célja az, hogy
az ilyen szervezõdéseket, közös-
ségeket támogassa, erõsítse. Fon-
tos szempont az is számunkra,
hogy ezek a fiatalok, ahelyett,
hogy egyéb kísértéseknek enged-
nének, a sportra és a játékra kon-
centrálnak. Az utcai kosárlabdá-
zás egy nagyon pozitív közösségi
élmény, a fiataloknak értelmes
szabadidõ-eltöltést és fogódzót
kínál. Az önkormányzat ezért ér-

zi fontosnak, hogy támogassa az
egyesületet, és segítse a rendez-
vény lebonyolítását.

A Pillangó park jelenleg a ha-
zai streetball legnagyobb bázisá-
nak számít. Olyannyira, hogy az
itt játszó csapatok tagjai azóta
létrehozták már a Szabadtéri
Sportok Egyesületét is, és tavaly
a Balaton Beach Tour-on már e
néven rendezték a kosár- és röp-
labdatornát. Riersch Tamás

Zuglói ötlet: óvodások olimpiája

Közösségépítés a streetballal

A Tornatermi Dáridó 15 éven ke-
resztül nyújtott versenyzési lehe-
tõséget a zuglói óvodáknak. A
programot az idei esztendõben –
a közelgõ londoni olimpia jegyé-
ben – már Zuglói Óvodás Olim-
pia néven hirdették meg. A ren-
dezvény az egyik zsûritagnak, az
egykori olimpikon tornász
Csisztu Zsuzsannának az érdek-
lõdését is felkeltette. Õ javasolta,
hogy mi lenne, ha ezt az ese-
ményt nem csak Zuglóban, ha-

nem a fõváros többi kerületében
is megrendeznék. Az ötletet az-
tán hamarosan tett követte,
ugyanis Tarlós István fõpolgár-
mester a zuglói elképzelést tá-
mogatásáról biztosította. Az idõ
rövidsége miatt azonban már a
helyi versenyekre nem kerülhe-
tett sor, ezért a szervezõk azt
kérték a kerületektõl, hogy ma-
guk nevezzenek óvodát a fõváro-
si döntõbe. A lehetõséggel 15 vá-
rosrészben éltek, így az elsõ Fõ-

városi Ovis Olimpia a Fõvárosi
Gyakorló Óvodával kiegészülve
16 csapatos volt.

– A szisztéma ugyanaz volt, mit
a zuglói versenyen – mondta
Nagy Ildikó óvodai szaktanács-
adó, a verseny egyik fõszervezõ-
je. – A résztvevõket elõzetesen tá-
jékoztattuk a versenyfeladatok-
ról, így volt lehetõségük felké-
szülni. A csapatokkal május 14-
én egyeztettünk a verseny lebo-
nyolításáról, és akkor sorsoltuk

ki, hogy melyik óvoda melyik
csoportba kerül. Zuglót a kerü-
leti ovis olimpia gyõztese, a Na-
rancs Óvoda képviselte. A 16
résztvevõ óvodát három csoport-
ba (2 ötös és 1 hatos) osztottuk,
és mindhárom csoportban kü-
lön hirdettünk eredményt. 

A fõváros jóvoltából a verseny-
nek a Gerevich Aladár Sport-
csarnok adott otthont, és a szer-
vezõk mindent megtettek annak
érdekében, hogy a patinás csar-
nokban igazi olimpiai hangula-
tot teremtsenek. A szervezésben
résztvevõ zuglói óvodapedagó-
gusok ebben a számukra szokat-
lan környezetben is kiválóan
helyt álltak, nekik köszönhetõen
zökkenõmentesen, kiváló han-
gulatban zajlott az esemény. A
zsûriben olyan kiválóságok ül-
tek, mit a már említett Csisztu
Zsuzsanna, a szöuli olimpiai
bajnok öttusázó, Fábián László,
és a pekingi olimpián bronzér-
mes párbajtõrvívó, dr. Mincza-
Nébald Ildikó. Rajtuk kívül elfo-
gadta még a szervezõk meghívá-
sát a londoni olimpiára készülõ
Mohamed Aida és Imre Géza, il-
letve a Ferencváros Kézilabda
Szakosztályának a klubigazga-
tója, az olimpiai ezüstérmes Kö-
kény Beatrix is. A fõvárost a Fõ-
polgármesteri Hivatal sportosz-
tályának a vezetõje, Danada Ju-
dit, Zugló önkormányzatát pedig

Rátonyi Gábor sportkoordiná-
torképviselte.

Nagyon örülünk, hogy a házi-
gazdái lehettünk ennek a rendez-
vénynek – mondta Kölesné Né-
meth Mária, a versenyt szervezõ
Benedek Elek EGYMI igazgató-
ja. – Büszkék vagyunk arra, hogy
eredményesnek bizonyult a
munkánk, amit az elmúlt évben
a kerületi óvodákban a mozgás-
fejlesztés terén végeztünk. Ovi-
saink sportosabbak lettek, amit
ezen a versenyen is bizonyítot-
tak, hiszen a Narancs ovi csapa-
ta kiváló megnyerte  csoportver-
senyét. riersch
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421.90

349.90

426.90

235.90

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

2012. június 18. és augusztus 31. között,
a tábor ára 15 900 Ft

06 (30) 663-6851

SUDOKU
Minden egyes sorba, oszlopba és
kockába írjon egy számot 1-tõl 9-ig
úgy, hogy soronként, oszloponként és
kockánként csak egyszer használ fel
egy számot.

8 2 6 1 3
9 4 8 6

5 2 7
7 2 6 8
5 3

4 2 9 1
5 1 6

1 9 8 2
8 4 3 5 7

Zugló Curves �� Nagy Lajos király útja 206. �� Telefon: 422-0468

NYÁRI

AKCIÓ!

Ha most jöttök a barátnõddel, 
mindketten féláron csatlakozhattok!

Az edzés idejére ingyenes gyermekmegõrzés
0–12 éves korig a Baba-mama házban!

– csak nõknek!

KIPUFOGÓ KLINIKA

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

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

Nordic Walking nyári szünet
Ezúton tájékoztatjuk a sportos gyaloglás híveit, hogy július
2–6. között a Nordic Walking foglalkozások szabadság miatt
szünetelnek. Következõ foglalkozás július 9-én, hétfõn kez-
dõdik a szokott idõben és helyen, reggel 7 órától az Egressy
út–Miskolci utca saroknál, a patak partnál. A szünet alatt se
hagyják el lelkesedésüket, mozgás iránti kedvüket!

6 2 7
8 3 9 6
6 7 5 4

1 6 2
5 3 8

7 4 6
8 2 5 3
5 3 4 7

4 7 9

Egy különleges zászló a Puskás-hagyaték-
ból, tizenegyesrúgások profi kapusok-
nak, színész-újságíró rangadó és az atlan-
tai olimpiai csapat emlékmeccse – többek
között ezek a programok várták a látoga-
tókat a Puskás Ferenc Stadionban június
16-án, a Múzeumok Éjszakáján. 

Már délelõtt 10 órától látogatható volt A
stadion története címû kiállítás a korábbi
dísztribünhöz vezetõ titokzatos alagút-
ban. Délutántól másnap hajnalig pedig
Fûre lépni szabad!  volt a Puskás Stadion-
ban. A Múzeumok Éjszakáján ugyanis
bárki bejuthatott a létesítmény egyébként
szurkolók elõl elzárt területeire is. Aki
akarta, tesztelhette a focitudását a stadi-
on gyepszõnyegén, a rendezvény idején
ugyanis több alkalommal rúghattak tizen-
egyeseket profi kapusoknak a bátor vál-
lalkozók. Ezen az estén bárki leülhetett a
kispadra, mintha csak szövetségi kapi-
tány lenne, vagy bemehetett a magyar vá-
logatott öltözõjébe is. Az este egyik csúcs-
pontja kétségtelenül az atlantai olimpiai
válogatott fellépése volt.

A gálameccset különlegessé tette, hogy
az atlantai csapat soha sem játszott tét-
mérkõzést a Puskás Stadionban. Magyar
Zoltán, a válogatott korábbi menedzsere
szerint a meccs egyfajta jutalomjáték volt
a játékosok számára.

A Múzeum Éjszakájára szervezett vil-
lámtornán az atlantai csapat mellett pá-
lyára lépett az Országgyûlés válogatottja
(Dr. Papcsák Ferenc polgármesterrel –
kis képünkön balra – a soraiban), a borá-
szok együttese, és a színész–újságíró csa-
ta sem maradhatott el.

A szombati rendezvény kiemelt témája
volt az 1954-es 7:1-es magyar-angol mér-
kõzés is, amelyhez kötõdõen egy különle-
ges emléktárgy is látható volt a stadion-
ban. Az 58 éves angol csapatkapitányi
zászló nemrég került elõ Puskás Ferenc
spanyolországi hagyatékából. Az emlék-
tárgyat szerdán személyesen adta át Vígh
László kormánybiztosnak Szöllõsi
György, a Puskás Akadémia kommuni-
kációs igazgatója, a Puskás-hagyaték
egyik kezelõje. A zászlót szombaton 17
órától másnap hajnali egy óráig lehetett
megnézni a Puskás Ferenc Stadionban, a
korábbi díszpáholy elõtti területen. A ren-
dezvény után a zászló visszakerült a Pus-
kás Intézetbe.

Riersch Tamás

Muzeális értékû focimeccsek

Tetõteraszos, új építésû,
lakások eladók!

Paskál utcában 
60, 54, 75, 84 m2-es, 

a Szabács utca 5. szám alatt
58, 70,103, m2-es
06/20 9345-940
www.veritas.hu


