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Évadnyitó
dallamok
Fergeteges élményt nyújtott a
Zuglói Filharmónia évadnyitó
koncertje. Négyszer hívták visz-
sza vastapssal a színpadra azt a
fiatal zuglói tehetséget, aki Cho-
pin e-moll zongoraversenyét ad-
ta elõ. A 2012/13 –as évad elsõ
koncertjén egyéb különlegesség
is elhangzott a Mûvészetek Palo-
tájában. Kodály Zoltán egykori
tanítványának, Ahn Eak Tai ko-
reai zeneszerzõnek a mûvét most
mutatták be elõször Budapesten
ekkora nyilvánosság elõtt. A Ko-
reai Fantázia részeként a koreai
himnusz is felcsendült, amelyet
az Oratóriumkórus és a Liszt Fe-
renc Általános Iskola Gyermek-
kara tökéletes kiejtéssel énekelt
el. A Stephanus-bérlet október
14-i koncertjét Kodály Zoltán fe-
lesége, Péczely Sarolta is végig-
hallgatta, hiszen a zenészek a ne-
ves magyar zeneszerzõ Psalmus
Hungaricus címû darabját is elõ-
adták.

Rófusz Ferenc 
és az Oscar-díj
Zuglóban
Október 4-én az Álmos Vezér
Gimnázium és Általános Iskola
Magyarország legismertebb
rajzfilmrendezõjét, az Oscar-
díjas Rófusz Ferencet látta
vendégül. A kiváló animátor
nem csak pályafutásáról me-
sélt, hanem több filmjét, így az
Oscarral díjazott A légy címû al-
kotását, valamint a Holtpontot,
a Gravitációt illetve a legújabb
filmjét, a Ticketet is bemutatta
a diákoknak. Magával hozta az
1981-ben kalandos körülmé-
nyek között átvett Oscar-díját
is, melyet a diákok és a pedagó-
gusok is kezükbe vehettek. Ki-
derült, hogy a Pink Floyd
Ummagumma címû lemezén
hallható légyzümmögés ihlette
az Oscarral díjazott alkotás el-
készítését, amelyet végül – a
jogvitákat elkerülendõen –
Rófusz Ferenc egy barátja
„zümmögött” alá.

Írásunk a 10. oldalon

Beszámolónk a 12. oldalon

Rangos
tornaverseny
A Kanyó Éva Torna Alapítvány és
a KSI SE Torna Szakosztálya ok-
tóber 13-14-én tizedik alkalom-
mal rendezte meg a Kanyó Éva
Emlékversenyt. A hazai torna-
sportban kiemelkedõ esemény-
nek számító versenyt minden év-
ben a KSI fiatalon elhunyt válo-
gatott tornásznõjének, Kanyó
Évának az emlékére rendezik
meg. Az elmúlt évtizedben ez a
rendezvény az egyik legjelentõ-
sebb hazai tornaversennyé nõtte
ki magát. Idén is 11 ország tor-
nászait nevezték, többek között
a tornasportban nagyhatalom-
nak számító oroszok, ukránok
és németek is az indulók között
voltak. – Ez a kerület nem csak
ennek a versenynek a támogatá-
sával, hanem számtalan módon
bizonyította már a sport iránti
elkötelezettségét – mondta
dr. Magyar Zoltán, a Magyar
Torna Szövetség elnöke a zuglói
rendezvénnyel kapcsolatban.

Riport a 15. oldalon

Születésnapi
kitüntetettek
Zugló közigazgatásának 77. év-
fordulójának alkalmából októ-
ber 3-án gálaünnepséget rendez-
tek a Szent István Király Zene-
házban. A rendezvény elõtt a
Columbus utcai épület aulájá-
ban, a bolgár Veliko Tarnovo vá-
ros fotótárlaton mutatkozott be
az érdeklõdõknek. Dr. Papcsák
Ferenc polgármester és a bolgár
küldöttség vezetõje, Snezhana
Daneva-Ivanovna, Veliko Tar-
novo alpolgármestere az ünnep-
ségen testvér települési együtt-
mûködésérõl szándéknyilatko-
zatot írtak alá. A gálaünnepsé-
gen Zugló legrangosabb elisme-
résében, a Zugló Díszpolgára ki-
tüntetésben három londoni
olimpiai bajnok, Szabó Gabriel-
la, Kökény Roland és Berki
Krisztián, egy pedagógus,
Dánandrássy Katalin, a dr. Me-
zõ Ferenc Általános Iskola nyu-
galmazott tanítója és Nagy Anna
színmûvész részesültek.

Cikkeink a 6–7. oldalon

Cikk az 5. oldalon

Stabilizáltuk Zugló
gazdasági helyzetét

– Visszatekintve az elmúlt két
évre, gazdasági szempontból
mit tart a legnagyobb ered-
ménynek?

– Nehéz volt a kezdet, mert két
éve, a kerület új Fidesz-KDNP-s
vezetésének számos problémá-
val, így pazarló mûködéssel kel-
lett megküzdenie. A sikeres in-
tézményrendszeri átalakítások-
nak köszönhetõen tavaly már
több mint háromszáz millió fo-
rinttal tudtuk csökkenteni a mû-
ködési kiadásokat. Felülvizsgál-
tuk az önkormányzat anyagi ér-
dekeit sértõ értékesítéseket is,
és ahol lehetett, visszavontuk az
engedélyezõ határozatokat. Sta-
bilizáltuk Zugló gazdasági hely-
zetét.

– Milyen fejlesztéseket tervez
a következõ idõszakban?

– A múzeumi negyed kialakítá-
sa és a Puskás Ferenc Stadion fej-

lesztése többmilliárdos állami
beruházások lesznek, ezek a pro-
jektek a kerületben élõ emberek
életminõségét is javítani fogják.

Újabb esélyt
kaptak
a lakásbérlõk
Módosította a kerület lakásren-
deletét a zuglói Képviselõ-testü-
let. Ezentúl azok az önkormány-
zati lakásbérlõk is igénybe vehe-
tik a Hálózat Alapítvány krízistá-
mogatását, akiknek bérleti szer-
zõdését – lakbér, vagy közüzemi
díj tartozás miatt – az önkor-
mányzat már felmondta. Ezen-
túl a Zuglói Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ adósság-
kezelési tanácsadójának kérel-
mére felmondott lakásbérleti
szerzõdések esetén is kiadja a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. a Háló-
zat Alapítványnál igényelhetõ
krízistámogatáshoz szükséges
igazolást, illetve nyilatkozatokat.
Ha a volt bérlõ a krízistámogatás
segítségével rendezi lakbérhát-
ralékát, akkor az önkormányzat
vele legalább egy éves lakásbér-
leti szerzõdést köt, és a kamat-
követeléstõl is eltekint.

Folytatás a 3. oldalon
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
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

Telefonon történõ 
elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

November 6. 14.00–16.00 óra között.
Telefon: 06 (70) 625-5742, illetve 

a virkrisz@gmail.com e-mail címen.

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Október 19.
Bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Október 25.
17.00–19.00 óra között.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Elõzetes idõpont egyeztetés 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

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

November 5. 17.00–19.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

November 14. 10.00–16.00 óra között,
elõzetes idõpontegyeztetés alapján,

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

Polgármesteri 
Hivatal

November 5. 16.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (70) 625-5734;
e-mail: emajzik4@gmail.com

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Elõzetes bejelentkezés alapján.
November 12. 16.00–19.00 óra között.

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.

November 7.
17.00–19.00 óra között.

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

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 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 (70) 625-5762. 

E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 872-9168.
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal. Elõ-
zetes idõpont egyeztetés alapján. Tel.: 06 (20) 475-
1384.
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5–7.
október 19. 17.00–19.00 óra között, elõzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: +36 (20) 944-7069 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.
Tóth Csaba MSZP Iroda, Rákosvalfa park 1–3.,
november 8. 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 Polgármesteri Hivatal november 8.
18.00–20.00 óra között

POLGÁRMESTER
Dr. Papcsák Ferenc polgármester soron következõ fo-
gadóórájára bejelentkezés november 6-án 8.00 órától
a 872-9488-as telefonszámon, illetve a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatánál személyesen leadható for-
manyomtatványon.

ALPOLGÁRMESTEREK
Rozgonyi Zoltán alpolgármester november 14-i
(10.00–16.00 óra között megtartandó) fogadóórájára
bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester október 19-én
megtartandó 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.

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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Helyszín: Vakok Iskolája és Nevelõ Otthona, Nádor terem
Budapest, XIV. ker. Ajtósi Dürer sor 39.

A rendezvény Budapest Fõváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzata támogatásával valósul meg.

A belépés ingyenes!

A „Szabadság Hõsei” címmel készített fil-
met a Független Nemzeti Filmalkotók Kö-
zössége (FNFK), az 1956-os forradalom
és szabadságharc 56. Évfordulója alkal-
mából. Az FNFK alkotói olyan fiatal fil-
mes szakemberekbõl áll, akik célul tûz-
ték ki, hogy hiánypótló, nemzeti történel-
münk témáit feldolgozó dokumentumfil-
meket készítenek, a XXI. századi techni-
kai követelményeknek megfelelõen, kö-
zérthetõ, érdekes prezentálásban.

A hamarosan bemutatásra kerülõ „A
Szabadság Hõsei” már az FNFK harma-
dik  filmje. Eddig olyan dokumentumfil-
mek kapcsolódnak a fiatal filmesekhez,
mint a 83. éves Guinness –rekorder sakk-
mester, vitéz Sinka Brigitta életét és vi-
lágrekordját bemutató a „Tábla
Királynõje-10.000 játszmával a csúcsig”
vagy a Magyar Honvédség és az élsport
mindenkori szoros kapcsolatát bemutató
„Váll-lapos Sportolók”. A korábbi filmeik
több televíziós, mozis bemutatást, és szá-
mos sikeres filmfesztivál szereplést tud-
hatnak maguk mögött, a „Tábla
Királynõje-10.000 játszmával a csúcsig”
többek között elnyerte a VIII. Vas Megyei
Függetlenfilm Fesztiválon a „Legjobb Do-
kumentumfilm” díját is.

A „Szabadság Hõsei” a már ismert és el-
ismert szabadságharcosok mellett, a kö-
zönség számára eddig ismeretlen szerep-
lõk visszaemlékezésein keresztül mutatja
be a szabadságharc eseményeit. A szerep-
lõk saját emlékeiken keresztül állítanak
emléket a nemzetünk függetlenségéért ví-
vott harcoknak.

A film szereplõi: Dr. Kiss Tamás Mi-
niszterelnöki Fõtanácsadó, a Magyar
Egyetemisták és Fõiskolások Szövetsége
(MEFESZ) alapító tagja, Dr. Boross Pé-
ter egykori miniszterelnök, a Szabadság-
harcosokért Közalapítvány elnöke, a 80
huszár és számos film és színpadi siker-

darabból ismert Dózsa László Érdemes
Mûvész, aki két alkalommal tért vissza a
halál torkából, Dégi András a Magyar Po-
litikai Foglyok Szövetsége elnöke, aki a
mártírként kivégzett Mansfeld Péter is-
kolatársa volt, továbbá dr. Bõzsöny Fe-
renc fõbemondó, a Magyar Rádió Hangja,
a Delta mûsor és a Déli harangszó szere-
tett orgánuma, és Bérczesi Mihályné
„Anikó néni”, a borzalmas salgótarjáni
sortûz szemtanúja.

A „Szabadság Hõsei” sok szállal kötõ-
dik Zuglóhoz: Az FNFK alkotói Zugló elsõ
díszpolgárával, Baranyi László színmû-
vésszel közösen álmodták meg a film ötle-
tét, melynek megvalósulásához a
POFOSZ jelentõs segítséget nyújtott. A ke-
rületi kulturális élet állandó és örökifjú
résztvevõje, mindenki „Laci bácsija” 85
évét meghazudtoló módon, fáradságot
nem ismerve dolgozott a fiatal filmesek-
kel azon, hogy a produkció megvalósul-
hasson.

Laci bácsihoz hasonlóan több évtizede
él és dolgozik Zuglóban a film másik
kulcsszereplõje, a rangos „Zuglóért Em-
lékérem” kitüntetettje, Szécsi István is,
aki a POFOSZ XIV. kerületi elnöke és egy-
ben a szintén a kerületben aktívan tevé-
kenykedõ 1956-os Hagyományõrzõ Tago-
zat vezetõje is. 

A produkciónak még egy különleges 56-
os vonatkozása is van. A film narrátora
Sinkovits-Vitay András színmûvész, an-
nak a legendás Sinkovits Imrének a fia,
aki 1956. október 23.-án a Petõfi szobor-
nál több tízezer ember elõtt elszavalta a
Nemzeti Dalt.

A „Szabadság Hõsei” ünnepélyes dísz-
bemutatóját 2012. november 8-án (csü-
törtökön), 17.00 órakor tartják a  Szent
István Király Zenemûvészeti Szakközép-
iskolában (1145 Bp. Colombus u. 11.).

ZL

Film az 1956-os forradalom
és szabadságharc hõseirõl

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a fej-
lesztések folyamatába az önkormányza-
tot bevonják hiszen ezzel a szükséges el-
járásokat fel tudjuk gyorsítani. Hollandi-
ában például több múzeumot is a föld
alatt helyeztek el, ez jó példa lehetne itt,
az 56-osok tere esetében is. Az ide terve-
zett épületek így nem növelnék a beépí-
tettséget, s a felszínen zöldfelületek jöhet-
nének létre, ezzel bõvülhetne a Városliget
is. Amely 2013-ban lesz kétszáz éves.
Méltón meg kívánunk emlékezni errõl az
évfordulóról. Ezentúl is vigyázni akarunk
a Városligetre, amely Európa elsõ épített
közparkja. Ezért hangsúlyozzuk Buda-
pest vezetésének is, hogy a fõvárosnak
korlátoznia kellene a városligeti rendez-
vényeket, mert nagy terhelés éri az épített
környezetet és a növényzetet. Noha a köz-
terület-használati szerzõdések tartalmaz-
zák a helyreállítási kötelezettséget, a
rendvények után ez gyakran elmarad.

– A kerületet korábban Pest szívének
tartották, az elõzõ ciklusban „Zöld Zug-
ló” néven program is indult.  Mit kíván-
nak tenni annak érdekében, hogy újra
közkeletû legyen ez az elnevezés? 

– Célunk az elõzõ ciklusban emlegetett,
de meg nem valósított „Zöld Zugló” titulus
visszaszerzése. Ennek egy lépése az is,
hogy ütemesen hajtjuk végre a burkolat-
cseréket, és aszfalt helyett terméskõvel,
térkõvel rakjuk ki a járdákat. Ennek a
programunknak a része a Virágzó Zugló
fejlesztésünk is, amelyet a helyi lakosok
közremûködésével tovább folytatunk.

– Az önkormányzat saját jogkörében
miképp kívánja felújítani, átalakítani
Zugló köztereit?

– Hónapokon belül felszámol-
juk a Bosnyák tér aszfalttenge-
rét, hiszen elkészül a terület
megújításának elsõ üteme.
Zugló legnagyobb csomópont-
jában impozáns tér jön létre,
és az eredeti, 1940-es
évekbeli tervek szerint
felépítjük az ott állt
Páduai Szent Antal
Plébániatemplom tor-
nyát. A következõ
ütemben a Bosnyák
téri piacot is rendez-
ni kívánjuk, ehhez
azonban az kell,
hogy a fõvárosi ön-
kormányzat a kerü-
let érdekkörébe adja
azt. A tervek szerint
nemsokára megújul a
Nagy Lajos király úti
posta környéke és a
Kövér Lajos tér, továb-
bá helyreállítjuk az Ond ve-
zér sétány és környéke lakó-
telepi részeit is.

– A kerület demográfiai ál-
lapota jobb, mint az orszá-
gos átlag. A fiatal családok-
nak itt az volt a gondja az el-
múlt években, hogy nincs
elég bölcsõdei és óvodai fé-
rõhely. Változik ez a hely-
zet? 

– Örömteli, hogy Zuglóban
folyamatosan emelkedik a
születések száma.
Hamarosan egy új, negyven-
nyolc gyermeknek helyet
adó bölcsõdét nyitunk meg,

amely késõbb kétszer annyi gyerme-
ket tud majd fogadni. Korábban két
másik intézmény összesen hetvenkét
hellyel bõvült. De ugyanilyen fontos-
nak tartjuk az óvodák bõvítését is.

2010 decemberében ötven új helyet
alakítottunk ki, emellett egy

hetvennégy férõhelyes intéz-
ményt hoznunk létre a Do-
rozsmai úton, és új emelet
épül a Zöld Lurkók Óvo-

dában, hatvan gyerek
számára.

– Zugló lakosainak
negyven százaléka
nyugdíjas. Az õ életü-
kön mivel tud segíte-
ni az önkormány-
zat?

– A Zuglói Szociális
Gondozó Szolgálat át-

szervezésével több
mint ezer-egyszáz rászo-

ruló kaphat szociális ellátást,
folyamatosan bõvül a jelzõ-
rendszeres házi segítségnyúj-
tást használók száma, és a
bûncselekményeknek legin-
kább kitett korosztályhoz tar-
tozóknak ingyenesen szerelünk
fel hevederzárat, hogy biztonsá-
gos legyen az otthonuk. A meglé-
võ térfigyelõ kamerák mellé idén
további 13-at helyeztünk el, év
végéig pedig újabb negyvenegy-
gyel bõvül a rendszer. Hasonlóan
fontosnak tartom ebben a kérdés-
körben a rendõrség köztéri jelen-
létét, a járõrözésben gyakran a

kerület vezetése és képviselõk is
részt vesznek.

– 2014-tõl összeférhetetlen lesz a pol-
gármesteri és országgyûlési képviselõi
megbizatás. Ön melyik munkát válasz-
taná a kettõ közül?

– A következõ országgyûlési választá-
son a zuglói egyéni képviselõi mandátu-
mért szeretnék harcba szállni, hogy az Or-
szággyûlésben képviselhessem a kerüle-
tiek érdekeit.

– Mit jelent Önnek 1956 öröksége?
– Személyes ügy mindannyiunk számá-

ra, hiszen nincs még olyan távol, hogy ne
kötõdne egy-egy családtag, jó barát vagy
ismerõsünk emlékéhez. Felemelõ érzés
visszagondolni arra a küzdelemre, ame-
lyet elõdeink folytattak kilátástalanul,
mégis mindvégig reménykedve.

– A kerület miképp emlékezik meg az
56-os hõseirõl?

– Kevés budapesti városrészrõl mond-
ható el, hogy ha csak egy rövid idõre is, de
kitüntetett helyszíne volt a világtörténe-
lemnek, olyan pontja a földkerekségnek,
amelyre az egész világ odafigyel, de 1956-
ban Zugló is felkerült a világtörténelmet
formáló városnegyedek közé. Legyünk
büszkék rá, hogy az 1956-is forradalmat
leginkább jelképezõ esemény itt történt
meg Zuglóban: itt döntötte le a népharag
a gyûlölt diktátor szobrát. Világszerte ezt
a zuglói pillanatot örökítik meg diákok
tankönyveiben, az emlékezõ újságcikkek-
ben. Ma is élnek tanúi, és ma is eleven a
zuglói hõsök emléke. Számunkra mindig
lesz arca és neve a forradalomnak: van-
nak saját hõseink, tanúink. Illõ tisztelet-
tel a múlt iránt és kellõ bölcsességgel
szembenézve a jelenünkkel, ugyanilyen
összefogás, ugyanilyen elszánás teremt-
heti meg számunkra azt a jövõt, mely mél-
tóvá tesz eleink emlékéhez. P. T.

Interjú dr. Papcsák Ferenc polgármesterrel

Stabilizáltuk Zugló helyzetét
Folytatás az 1. oldalról
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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 7.§ *3 értelmében:

(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

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 Csoport
(hibabejelentések, ablak/ajtó cserék,
lakás átadás-átvétel, karbantartással,
helyreállítással kapcsolatos ügyek)

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése 
elidegenítési iroda 304/A

számlaegyeztetés

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
8.00–10.00 Értékesítési ügyek

(lakás és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek, valamint egyéb ingatlanok

értékesítésével kapcsolatos ügyek)
10.00–12.00 Lakás ügyek

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

Délután
(12.00–16.00)

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése 
elidegenítési iroda 304/A

számlaegyeztetés

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Helyiség ügyek

(üzlethelyiségek bérbevételével, bérleti
szerzõdés hosszabbításával kapcsolatos ügyek)

Gyorsszolgálati Csoport
(hibabejelentések, 
ablak/ajtó cserék,

lakás átadás-átvétel, 
karbantartással, 

helyreállítással 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 ügyekben személyesen is fogadják az ügyfeleket.

Bejelentkezni a bejelentkezõ ûrlap kitöltésével lehet, melyet a www.zugloizrt.hu oldalról letölthet-
nek vagy személyesen a Vagyonkezelõ Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.) található
ügyfélpultnál átvehetnek. A kitöltött bejelentkezõ ûrlapot személyesen az ügyfélpultnál, elektroniku-
san kiemeltugyek@zugloizrt.hu címre, vagy faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az ügy-
intézõ kollégáink az egyeztetés pontos idõpontjáról értesítik a bejelentkezõ ügyfeleket.

Dátum Idõpont Név Divízió

November 15. 9:00-14:00
Dr. Csikós Tibor Jogtanácsos

December 18. 9:00-14:00

November 9. 8:00-12:00
Kiss János Csaba Üzemeltetési, Karbantartási, Felújítási 

DivízióvezetõDecember 7. 8:00-12:00

November 30. 9:00-13:00
Tóth Csaba Ingatlangazdálkodási Divízióvezetõ

December 14. 9:00-13:00

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 138.600.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan
Angol u. 50. 31826 558 m2 raktár összközmûves 270.072.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Angol u. 51. 31770/0/A/42 69 m2 üzleth. + raktár összközmûves 110.400.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan
Bolgárkertész u. 2-4. 31928/8/A/188 94 m2 üzlethelyiség összközmûves 84.600.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Bosnyák u. 3. 31835 238 m2 iroda összközmûves 287.266.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Bosnyák u. 4/B. 31723/2/A/13 51 m2 iroda összközmûves 61.200.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan
Csertõ park 20. (Vezér u. 39-41.) 39470/65 6 m2 terület közmû nélküli 14.400.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Dózsa György út 19. 32729/0/A/1 389 m2 üzlethelyiség összközmûves 350.100.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Eleonóra u. 6. 32528/6/A/1 53 m2 üzlethelyiség víz, csatorna, áram 58.300.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Erzsébet királyné útja 23. 31568 14 m2 garázs közmû nélküli 9.547.- Ft/hó + ÁFA 2012.10.09. 2012.11.08.
Erzsébet királyné útja 45/A 30385/5/A/1 35 m2 üzlethelyiség összközmûves 70.000.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan
Fogarasi út 43. 31913/6/A/29 210 m2 üzleth. + raktár összközmûves 262.920.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan
Fogarasi út 8. 32053/0/A/3 95 m2 üzlethelyiség összközmûves 133.000.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Ilka u. 9. 32554/0/A/52 420 m2 raktár összközmûves 294.000.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Kerepesi út 76/C 31928/11/A/312 234 m2 üzlethelyiség összközmûves 327.600.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan
Kerepesi út 78/G 31924/12/A/404 123 m2 raktár elektromos áram 23.895.- Ft/hó 2012.09.11. 2012.10.11.
Lengyel u. 30. 40031/12/A/43 63 m2 üzleth./iroda víz, csatorna, áram 100.800.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Lengyel u. 30. 40031/12/A/42 81 m2 üzleth./iroda összközmûves 113.400.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Nagy Lajos király útja 129. 31269/7 20 m2 üzleth./iroda víz, csatorna, áram 29.920.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Róna u. 9-11. 31928/11/A/114 336 m2 üzlethelyiség összközmûves 336.000.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan
Sarkantyú u. 2. (Kerepesi út 104.) 39239/0/A/61 40 m2 üzleth./raktár elektromos áram 24.000.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Szobránc u. 15/B. 32508/1/A/11 17 m2 mûhely összközmûves 15.300.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Szugló u. 49-51. 31865/0/A/46 120 m2 üzlethelyiség összközmûves 144.000.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan
Telepes u. 20. 31114/0/A/13 181 m2 raktár elektromos áram 82.717.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Thököly út 46. 32741/0/A/30 267 m2 üzlethelyiség összközmûves 320.400.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan
Thököly út 85. 32583/0/A/11 29 m2 mûhely összközmûves 34.800.- Ft/hó 2012.10.09. 2012.11.08.
Zászlós u. 50. 32379/0/A/6 85 m2 üzlethelyiség összközmûves 89.250.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan

Aktuális munkák
Vezér utca 152/B elõtt gépko-

csi behajtó létesítése. Nagy-
becskerek tér 1. elõtt vízbekö-
tés. Mogyoródi út 43. és
Fogarasi út 28-54. között távhõ
bekötõvezeték építése (október
10.–november 18.). Csertõ
park, Füredi út és Ormánság ut-
ca között kisnyomású gázveze-
ték rekonstrukciós munkái (ok-
tóber 12.–november 16.). Ung-
vár utca – Rákosszeg park kö-
zött villamos földkábel létesítése
(október 15.–október 26.)

Beruházási munkák
A Kövér Lajos tér rekonstruk-

ciós munkái folytatódnak. A vár-

ható befejezési határidõ novem-
ber 10-e.

Az Erzsébet királyné útja–
Róna utca–Thököly út–Mexikói
út, valamint a Thököly út–Dózsa
György út–Ajtósi Dürer sor–Ste-
fánia út által határolt területeken
korlátozott sebességû övezet ki-
alakítását végzik. A várható befe-
jezési határidõ: november 24-e.

A Reiner Frigyes park térren-
dezési és emlékmû állítási mun-
kálatainak várható befejezési ha-
tárideje: október 20-a.

Közút és járdafenntartási
munkák

Október hónapban általános
útjavítási és a beérkezett címek
alapján járda felújítási munkák
kezdõdnek a kerület teljes terü-
letén.

KER.INFO
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Módosította a kerület lakás-
rendeletét a zuglói Képviselõ-
testület. Ezentúl azok az ön-
kormányzati lakásbérlõk is
igénybe vehetik a Hálózat Ala-
pítvány krízistámogatását,
akiknek bérleti szerzõdését –
lakbér, vagy közüzemi díj tar-
tozás miatt – az önkormány-
zat már felmondta. 

A tavaly év végi adatok szerint
Zuglóban, a 2350 önkormányza-
ti lakásbérlõ közül csaknem
1700 bérlõnek volt három hó-
napnál régebbi, már lejárt – bér-
leti díj, illetve közüzemi díj – hát-
raléka. Eddig csak azok kaphat-
tak támogatást tartozásuk ren-
dezéséhez, akiknek még élõ, az-

az hatályos szerzõdése volt az
önkormányzattal. A szeptember
21-én módosított lakásrendelet
azonban már lehetõséget bizto-
sít arra, hogy azok is igénybe ve-
hessék a Hálózat Alapítvány krí-
zistámogatását, akiknek az ön-
kormányzat a hátralék miatt
már felmondta a bérleti szerzõ-
dését. 

– A módosított lakásrendelet-
nek köszönhetõen ezentúl a Zug-
lói Családsegítõ és Gyermekjólé-
ti Központ adósságkezelési ta-
nácsadójának kérelmére fel-
mondott lakásbérleti szerzõdé-
sek esetén is kiadja a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. a Hálózat Alapít-
ványnál igényelhetõ krízistámo-
gatáshoz szükséges igazolást, il-
letve nyilatkozatokat – tudtuk
meg Tóth Csabától, a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. ingatlangazdál-

kodási divízióvezetõjétõl. –  Ha a
volt bérlõ a krízistámogatás se-
gítségével rendezi lakbérhátralé-
kát, akkor a tulajdonos önkor-
mányzat vele legalább 1 éves –
közjegyzõi okiratba foglalt – la-
kásbérleti szerzõdést köt, és a
kamatköveteléstõl is eltekint.
Ezen nyilatkozat a kiállításától
számított 120 napig érvényes. A
nyilatkozat alapján megkötésre
kerülõ bérleti szerzõdés esetén a
legalább 1 éves idõtartam a lak-
bérhátralék rendezésének nap-
ján kezdõdik.

A fenti rendelkezéseket már a
2011. április 1-je után felmon-
dott lakásbérleti szerzõdések
esetében is lehet alkalmazni, te-
hát azok is új esélyt kapnak, aki-
nek akár másfél éve nincs élõ
szerzõdésük. Ha valaki ezután
kapja kézhez a szerzõdés felbon-
tásáról szóló levelet – amely tar-
talmazza a lakás elhagyására irá-
nyuló felszólítást is –, de bemegy
vele a Zuglói Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központhoz, és
elindítja a fent említett eljárást,
akkor az önkormányzat felfüg-
geszti vele szemben a behajtási
eljárást.

Tóth Csaba, divízióvezetõ la-
punknak elmondta szeptember
21-e óta körülbelül 20-30 ügyfél
kereste fel a kerületi családsegí-
tõ központot, hogy éljen a módo-
sított lakásrendelet adta lehetõ-
séggel. Forrai-Kiss Krisztina

Ezentúl azok is kaphatnak krízistámogatást, 
akiknek bérleti szerzõdését hátralék miatt már felmondták

Újabb esélyt kaptak 
az önkormányzati lakásbérlõk

A Képviselõ-testület 2012. szeptember 20-ai döntése alapján
lehetõség van arra, hogy jelenleg zuglói lakóhellyel rendelkezõ
10–17 év közötti leánygyermekek részére Humánpapiloma-ví-
rus elleni védõoltást igényeljenek szüleik. A beérkezett re-
gisztrációk érkezési sorrendje alapján kerül kibocsátásra a
készleten lévõ 130 darab oltóanyag. Azon leánygyerme-
kek szüleinek a jelentkezését várjuk, akik korábban a meg-
hirdetett idõpontokban a védõoltás lehetõségét nem vet-
ték igénybe. 

A tájékoztató és a regisztrációs adatlap a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán (Budapest, 1145 Pétervárad utca 2.) igényel-
hetõ illetve www.zuglo.hu oldalról letölthetõ.

Amit a méhnyakrákról tudni kell

– A második leggyakrabban elõforduló rosszindulatú da-
ganatos betegség a 45 év alatti nõk körében Európában.

– Többnyire tünetmentes, általában hosszú évek során
alakul ki (akár 10-20 év).

– A humánpapiloma - vírus (HPV) rákkeltõ típusai okozzák,
elsõ szexuális úton terjed, azonban az óvszer nem
biztosít elégséges védelmet ellene.

Tisztelettel
Dr. Papcsák Ferenc

polgármester

Tisztelt Szülõk!

Levélben köszönte meg a Wass
Albert 10. szám alatti társasház
nevében Fekete Zsolt ottani la-
kó dr. Papcsák Ferenc pol-
gármesernek, hogy a Virágzó
Zuglóért Program keretében tá-
mogatáshoz juthattak, s így sike-
rült megújítani az épület mögötti
játszótérre vezetõ járda környé-
két. „A lakóközösség lelkesedé-
sét látva biztosíthatom, a meg-
szépült elõkert évek múlva is üde
színfoltja lesz a lakótelepnek. Ha
a környéken jár, szíves figyelmé-
be ajánlom, hogy a helyszínen
gyõzõdjön meg az elért ered-
ményrõl. Túlzás nélkül állítha-
tom, a gyerekeikre vigyázó, és

kutyájukat sétáltató lakosok a
csodájára járnak, és azt kérdez-
getik, mindezt hogyan sikerült
megvalósítani” – olvasható a le-
vélben. Fekete Zsolt a Zuglói La-
pok megkeresésére elmondta, a
szeptemberi ültetésen tizenket-
ten vettek részt a tizenhét laká-
sos társasházból, ami igen jó
aránynak mondható. Beszámolt
arról is, a játszótér kapcsán kez-
detben voltak apróbb konfliktu-
sok a gyermekes szülõk és a la-
kók között, ám az új, megszépült
környezetre immár mindenki vi-
gyáz, óvják „ezt a kis zöld szige-
tet”. Fekete Zsolt szerint szük-
ség van arra, hogy az itt élõk is

felelõsséget érezzenek a
környzetükért, odafigyeljenek
rá. „A lakótelepünk az ötvenes
évek elsõ felében épült, a felújí-
tásra eddig is áldoztunk, s a
mostani fejlesztés is azt bizonyít-
ja, meg lehe újulni” – fogalma-
zott.

Korábban megírtuk, a prog-
ram a polgármester személyes
javaslatára indult tavaly tavasz-
szal. A kezdeményezés egyik pél-
daértékû sajátossága, hogy Zug-
ló önkormányzata és a zuglói la-
kosok közösen hozzák rendbe,
teszik virágzóvá a lakóházukhoz
tartozó utcafrontot, elõkertet.

KD

Virágzó Zuglóért Program:
hálás, öntevékeny lakók

Herminamezõn készül
a 30-as övezet
A közbeszerzési eljárás lefoly-
tatását követõen október 8-
án megkezdõdött az Erzsébet
királyné útja, Róna utca, Thö-
köly út, Mexikói út által hatá-
rolt, korlátozott sebességû
övezetté nyilvánított terüle-
ten a sebességcsillapító ele-
mek kiépítése.

Mint ismeretes Kovács Balázs
(képünkön) még tavaly nyár ele-
jén kezdeményezte, hogy válasz-
tókörzetében a leginkább bal-
esetveszélyes keresztezõdések-
ben megemeljék az út szintjét, il-
letve ahol szükséges 30-as jelzõ-
táblákat szereljenek fel. 

– Mindenképpen azt akartam,
hogy olyan megoldás szülessen,
ami az itt élõknek a legmegfele-
lõbb, ezért mielõtt bármit is tet-
tünk volna, több alkalommal
tartottam lakossági fórumot a
tervezõk bevonásával, ahol az
érintett utcák lakói elmondhat-
ták véleményüket, javaslataikat
– jelentette ki Kovács Balázs. 

A képviselõvel felkerestük az
Amerikai út és a Gyarmat utca
keresztezõdését, ahol már ké-
szül a forgalomcsillapító mû-
tárgy. 

– Elõször 1992-ben kérvényez-
tük az Önkormányzatnál, hogy
nyilvánítsa korlátozott forgalmú
övezetté a területet. Kérelmünket
ugyan az elmúlt húsz évben több-
ször megismételtük, de mind-
annyiszor süket fülekre talál-
tunk, mígnem az új Önkormány-
zat Kovács Balázs képviselõ úr
kezdeményezésére helyt adott a
kérésünknek – mondta a helyszí-
nen tartózkodó Szalay Gábor, a
Budapesti Mérnöki Kamara zug-
lói kapcsolattartója, aki maga is
Herminamezõi lakos.

A 30-as övezetté alakítást üd-
vözlendõnek tartják az itt élõk,
mert reményeik szerint végre
csendesebbé válik Herminamezõ,
az utcáin pedig ismét biztonsá-
gosabban lehet közlekedni.

– Az utóbbi években szinte fõ-
közlekedési úttá váltak a villák
és társasházak között húzódó
utcák. Különösen a reggeli órák-
ban elviselhetetlen a helyzet – ál-
lította Makovsky Máriusz gé-
pészmérnök, aki 1936 óta lakik
az érintett körzetben. Reményei
szerint a forgalomcsillapításnak
köszönhetõen ismét nyugalmas-
sá válik a terület. 

– A közbeszerzési eljárás csú-
szása miatt a tervezettnél késõbb
kezdõdött el a közel 30 millió fo-
rint értékû kivitelezés, ami az át-
meneti kényelmetlenségek után
november 15-én fejezõdik be –
húzta alá Kovács Balázs, aki már
a Korong utca zöld felületének a
rendbetételét és egy korszerû,
zárt kutyafuttató megvalósítását
tervezi. P. D.

KKééppüünnkk  iilllluusszzttrráácciióó



Zugló közigazgatásának 77. év-
fordulójának alkalmából októ-
ber 3-án gálaünnepséget rendez-
tek a Szent István Király Zene-
házban. Közvetlenül a rendez-
vény elõtt egy kiállítást is meg-
nyitottak a Columbus utcai épü-
let aulájában, mely tárlat képein
a bolgár Veliko Tarnovo mutat-
kozott be az érdeklõdõknek. Az
esemény felvezette azt az ünne-
pélyes aktust, melyre már a gála-
mûsor keretében került sor. Dr.
Papcsák Ferenc polgármester
és a bolgár küldöttség vezetõje,
Snezhana Daneva-Ivanovna,
Veliko Tarnovo alpolgármestere
ugyanis az október 3-i ünnepsé-
gen a két település testvérvárosi
együttmûködésérõl szándéknyi-
latkozatot írtak alá,

Szükséges 
változások

– Két év telt el azóta, hogy a vá-
lasztók akaratából Zugló polgár-
mestere lehetek – mondta dr.
Papcsák Ferenc polgármester
ünnepi beszédében. – Úgy gon-
dolom, ennyi idõ után illik és ér-
demes egyenleget vonni. A törté-
nések azt bizonyították, hogy
szükségesek voltak azok a vál-
toztatások, melyekre a szavazók
feljogosítottak. A korábbi rend-
szert jó szándékkal alakítottuk
át, és ez ma már jól mûködik. Az
elkövetkezendõ két esztendõ
már az álmaink megvalósításá-
ról kell, hogy szóljon. Az egyik
ilyen a Bosnyák tér átalakítása.
Ez a hely mindig szimbolikus je-
lentõséggel bírt, mivel ez Zugló
fõtere, csak ma még ezt a funkci-

ót nem tudja betölteni. Már
1935-ben, mikor az önálló Zug-
ló megalakult, egy teret álmod-
tak ide az elõdeink. Templomot
is építettek rá, ám azt a történe-
lem viharai miatt nem tudták be-
fejezni. Ígérem, a ciklus végéig a
templomtornyot megépítjük, és
a teret is átalakítjuk. 

A polgármester beszédében
utalt arra, hogy az önkormány-
zat korábban már rendbe rakott
egy zuglói teret. A Thököly út–
Róna utca találkozásánál levõ
közterület elnevezésérõl éppen
október 3-án döntött a Fõvárosi
Közgyûlés. Zugló születésnapján

értesült róla, hogy a fõváros jó-
váhagyta a Tisza István tér elne-
vezést.

A Veliko Tarnovo-i polgármes-
ter üdvözletének felolvasását kö-
vetõen a elismerések és kitünte-
tések átadása következett. Az
eseményen a zuglói és a bolgár
résztvevõkön kívül a kerület töb-
bi testvérvárosának küldöttségei
– Alsórákos, Racibórz, Csík-
csicsó, illetve vendégként Opava
és Gerendás is – képviseltették
magukat. 

Díjak, elismerések

Elõször azokat az intézménye-
ket díjazták, melyek idén jubile-
umot ünnepelnek. Dr. Papcsák
Ferenc polgármestertõl, illetve
Rozgonyi Zoltán és dr. Fer-
dinandy István alpolgármeste-
rektõl jubileumi emlékérmet ve-
hetett át a 125 esztendõs rákos-
falvi Szent István Király Plébá-
nia, a 140 esztendõs rákosfalvi
oktatás tiszteletére az Álmos Ve-
zér Gimnázium és Általános Is-
kola, a 30 éves Tündérkert Óvo-
da, a 60 esztendõs Ringató Böl-
csõde, a 110 esztendõs Szent Ist-
ván Gimnázium, a 25 éves Né-
meth Imre Általános Iskola és a

40. évfordulóját ünneplõ Móra
Ferenc Általános Iskola.

Zugló Sportjáért Emlékserle-
get a londoni olimpián sérülten
ötödik helyet szerzõ cselgáncso-
zó, Joó Abigél, a MAC-
Népstadion jégkorong szakosz-
tályának a vezetõje, Szongoth
Gábor, a Zuglói Sportközpont
olimpiai-, világ- és Európa-baj-
nok igazgatója, Martinek János,
a BVSC-Zugló nõi vízilabdacsa-
patának három olimpiai negye-
dik helyezett tagja, Csabai Dóra,
Tóth Ildikó és Kisteleki Hanna,
illetve a Szent István Gimnázium
tantestülete, Boros Gábor,
Kempl Klára, Szvetnyik Krisz-
tina, Szíjj Béla és Forrás Péter
vehették át.

Zugló Közbiztonságáért elis-
merésben részesült dr. Farkas
László rendõr fõhadnagy, Sütõ
László rendõr zászlós, Ladá-
nyiné Tóth Zsuzsanna rendõr
fõtörzszászlós, Tóth Árpád tûz-
oltó fõtörzszászlós, Kaposi Ist-
ván polgárõr és Liszka Rudolf
kerületõr.

Zuglói Emlékérem kitüntetést
vehetett át dr. Sáfrán Erzsébet
volt aljegyzõ, az MTK vívószak-
osztálya nevében Szõcs Berta-
lan mesteredzõ, a Zuglói Egyesí-
tett Bölcsõdék (a díjat Kissné
Kalló Györgyi vezetõ vette át),
Tóthné Nagy Katalin óvodape-
dagógus és óvodavezetõ és Lit-
kai Ferencné, a dr. Mezõ Ferenc
Általános Iskola igazgatója.

Zugló legrangosabb elismeré-
sében, a Zugló Díszpolgára ki-
tüntetésben három londoni
olimpiai bajnok, Szabó Gabriel-
la, Kökény Roland és Berki
Krisztián, egy pedagógus, Dán-
andrássy Katalin, a dr. Mezõ Fe-
renc Általános Iskola nyugalma-
zott tanítója és Nagy Anna szín-
mûvész részesültek. riersch

Az oldalpáron található
cikkekhez kapcsolódó videók

megtekinthetõek
a zugloilapok.hu oldalon
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Kitüntetések az évforduló alkalmából

Veliko Tarnovo is testvérváros lett

Berki Krisztián Dánandrássy Katalin Kökény Roland Nagy Anna Szabó Gabriella

Õk kerületünk új díszpolgárai
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A zuglói önkormányzat fontosnak tartja
épített környezetünk értékeinek megvé-
dését. Elsõ lépésként még 2011-ben a tes-
tület közel száz épület és utcaszakasz he-
lyi védettségét szavazta meg, majd ezt kö-
vetõen ezeknek az értékeknek a megis-
mertetésére helyezték a hangsúlyt. Né-
hány hete három zuglói földalatti állomá-
son, a Mexikói úton, a Széchenyi fürdõnél
és a Hõsök terén egy-egy kiállítást avat-
tak, mely fényképeken keresztül Zuglói
helyi védettséget élvezõ épületeit ismer-
tette meg az utazóközönséggel. Október
11-én  a Lipták Villában Zugló öröksége
címmel egy könyvet is bemutattak, mely
már nem csak a helyi, hanem a fõvárosi
és mûemléki védettséget élvezõ épülete-
ket is tartalmazza. A könyvet Buza Péter
helytörténész, a Herminamezõ Polgári
Kör vezetõje szerkesztette, a képeket pe-
dig Sebestyén László fotómûvész készí-
tette. A Zugló öröksége címû kötet kiadá-
sát az önkormányzat támogatta.

– A könyv célja, hogy felhívja a közfigyel-
met ezekre az épületekre – mondta

Ferdinandy Katalin. – Szerettünk volna
egy képes kalauzt készíteni az épített kör-
nyezetünk iránt érdeklõdõk számára. E
könyvvel a kézben az egész kerület bejár-
ható és megismerhetõ. Ezen kívül  egyfaj-
ta leltár is, egyrészt, mert az összes, vala-
milyen módon védett épületet tartalmaz-
za, másrészt, mert a fotók révén a mai ak-
tuális, 2012-es állapotokat tükrözi.

Buza Péter szerint a Herminamezõ Pol-
gári Körnek körülbelül tízéves munkájá-
ba került az, hogy ez a rendkívül fontos
kordokumentum elkészülhessen.

– Zugló egy különleges hely. Nem vélet-
len hívják Pest Rózsadombjának is, mert
itt mindig igényes emberek építkeztek, és
mindig igényes mesterekkel építtettek. A
magyar építéstörténet számos nagy alak-
jának munkája jelen van a kerületben, a
kötet nekik is emléket állít.

A Zugló öröksége címû könyvhöz a
nagyközönség a kerület kulturális intéz-
ményeiben juthat majd hozzá, illetve a ke-
rületi könyvtárakban is találkozhatnak
vele. R. T.

Zugló öröksége képekben

A Herminamezõ Polgári Köre már régóta
szorgalmazta a helyi védettséget élvezõ
épületek megjelölését. Ez a szándék más-
fél éve egy kézzelfogható példával még
nyomatékosabbá vált. Az önkormányzat
küldöttsége másfél éve Berlinben járt,
ahol azt látta, hogy az ottani városvezetés
nagy gondot fordít a védett épületek meg-
jelölésére.

– Zugló is számtalan olyan épülettel
rendelkezik, amelyik vagy kulturális,
vagy mûvészettörténeti, vagy esetleg tör-
ténelmi értékekkel rendelkezik – tud-
tuk meg Ferdinandy Katalintól, a Zug-
lói Nemzetközi Iroda vezetõjétõl. – Ezek-
nek az értékeknek a nyilvánossá tétele
érdekében kezdeményeztük a háztábla-
programot. Szerencsére Vácz Tamás
iparmûvész személyében egy olyan al-
kotót találtunk, aki egy egészen új tech-
nikát alkalmazva az edzett üvegre viszi

fel a képet és a feliratot. Az így létreho-
zott tábla egyrészt tartós, másrészt jóval
olcsóbb, mint a hagyományos háztáb-
lák.

Zugló számtalan olyan területtel ren-
delkezik, ahol hemzsegnek a háztáblára
váró épületek. Az önkormányzat elsõ kör-
ben a Hermina utat táblásította be. Az M3-
as felüljárótól egészen a Thököly útig ösz-
szesen 18 olyan épület található, melynek
története van. Október 16-án dr. Buza Pé-
ter vezetésével ezeket az épületeket te-
kinthették meg azok az érdeklõdõk, akik
elfogadták a Herminamezõ Polgári Köre
és a Zuglói Nemzetközi Iroda meghívását.
A tervek szerint a jövõben az Amerikai
úton, a Gyarmat utcában, az Abonyi utcá-
ban, a Cházár András utcában és a
Stefénia úton is hasonló táblákat helyez-
nek majd el.

riersch

Mesélõ Hermina út

– Itt élnek a szüleim, itt lakom én is. Hat
évig a Csanádiba jártam, és a KSI-ben
kezdtem el a pályafutásomat. Zuglót na-
gyon szeretem, hosszú távon szeretnék itt
letelepedni. Rendkívül nagy megtisztelte-
tés volt a számomra, hogy a kerületi ön-
kormányzat díszpolgári elismeréssel ho-
norálta a londoni teljesítményemet. Na-
gyon bántott, hogy személyesen nem le-
hettem jelen az ünnepségen, de sajnos egy
szponzori felkérésnek kellett eleget ten-
nem, és az ünnepséggel egy idõben kül-
földön tartózkodtam. Kökény Rolandtól
értesültem arról, hogy az ünnepség mi-
lyen szép és megható volt. (Szabó Gabri-
ella a díszpolgári kitüntetését egy késõbbi
idõpontban veszi majd át.)

Gabi pályafutása egyenletesen ívelt fel-
felé és csak kevés töréspont található ben-
ne. Egészen fiatalon jöttek az eredmények
egy jó darabig verhetetlen volt a korosztá-
lyában, ami kissé kényelmessé tette õt.
Aztán egy jókor jött fiaskó után – egy ver-
senyen „csak” negyedik helyen végzett –
összekapta magát, elkezdett céltudato-
sabban edzeni, és ennek meg is lett az
eredménye.

– Kozák Danutával már fiatal korunk-
ban barátok lettünk. Szinte egy idõben
kezdtük a pályafutásunkat, jól megértet-
tük egymást az életben és a hajóban is egy-

aránt. Sokáig egy erõs pá-
rost alkottunk, igaz fordí-
tott felállásban, azaz Dana
ült elõl, én pedig hátul. Az-
tán, ahogy teltek az évek vál-
tozott a helyzet, új párosok
alakultak. Danuta egyre többet
ment egyesben, de mivel to-
vábbra is egy klubban, a
Honvédban, és egy
edzõ,

Csipes Ferenc irányításá-
val készülünk, a kapcso-
latunk mind a mai napig
szoros maradt.

Az olimpia elõtt nagy
vitát váltott ki a nõi ka-
jak négyes összeállítá-

sa. A lehetséges be-
ülõk egytõl egyig
egyénileg mérettet-
tek meg, ám a szö-
vetségi kapitány

döntésében egyéb
szempontok is közre-

játszottak. Szabó Gabi
például éppen a páros
múlt miatt került a hajóba
Kozák Danuta elé vezér-

evezõsnek, Storz Bo-
tond ugyanis hitt

benne, hogy
az ösz-

sze-

szokott duó egy négyest is elõrébb tud
vinni. Az olimpia igazolta a döntését,
Londonban a magyar nõi kajaknégyes
húsz év után tudott ismét aranyérmet
nyerni.

– Egy ilyen hajóban nagyon fontosak a
szerepek: az elsõ ember – jelen esetben én
– a csapásszámot határozza meg, illetve a
rajtnál van még nagy szerepe. Ez utóbbira
külön is készültem, és úgy gondolom, az
olimpiai döntõben a nagy rivális némete-
ket már a rajtnál sikerült megvernünk.

Csipes Ferenc az olimpiát követõ eufó-
riában év végéig szabadságot adott a ta-
nítványainak. Ez az idõ azonban a nyári
játékoktól távolodva jócskán lerövidült.
Gabiék novemberben már megkezdik az
edzéseket, télen pedig keményen alapoz-
ni fognak, hisz jövõre világbajnokságot,
négy év múlva Rió de Janeiróban pedig
olimpiát rendeznek majd.

– Rió természetesen a céljaim között
szerepel. Olyannyira, hogy a családala-
pítást is ehhez igazítom, azaz olimpiai
ciklusban biztos, hogy nem akarok
majd gyereket szülni. Nagyon szeretnék
az elkövetkezendõ világversenyeken jól
szerepelni, és nagyon szeretnék majd
Rióban is egy hajóban evezni
Danutával, akár négyesben, akár páros-
ban, hogy aztán, reményeim szerint,
megint együtt hallgathassuk majd a ma-
gyar himnuszt.

Riersch Tamás

Szabó Gabriella
nemrég Kozák Danutával

a Csanádi Árpád Iskolában
tett látogatást.

Az errõl szóló cikk és videó
megtekinthetõ

a zugloilapok.hu oldalon.

Gabriella már Rióra gondol
Az idei Zuglói Napok ünnepségen elsõsorban a lon-
doni olimpián kimagaslóan szereplõ zuglói sportolók
részesültek önkormányzati elismerésben. Közülük is
kiemelkedik az olimpiai bajnoki címet szerzett nõi ka-
jak négyes vezérevezõse, Szabó Gabriella, aki  legré-
gebben és  legtöbb szállal kötõdik a kerülethez.
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Kiállításmegnyitókkal ünnepel-
te az október 15-ei Fehér Bot Vi-
lágnapját a Hermina úton lévõ
Vakok Állami Intézete. A „Mese-
hõsök kerámiaképeken” címû
tárlaton 25 tapintható képen is-
merkedhetnek meg az érdeklõ-
dök a mindenki által ismert me-
sefigurákkal, míg az „Ügyes ke-
zek” kiállítás a intézet kézmûves
szakkörének munkáiba nyújt
betekintést.

A kiállítás megnyitóján részt
vett Balog Zoltán, Emberi Erõ-
forrás Miniszter, Soltész Miklós
államtitkár, dr. Ferdinandy Ist-
ván, kerületünk alpolgármeste-
re és Jankovics Marcell Kos-
suth- és Balázs Béla díjas rajz-
filmrendezõ, grafikus is.
A Vakok Intézete az Emberi Erõ-
források Minisztériumának se-
gítségével 1,2 milliárd forintos
támogatást nyert a látássérültek
elemi rehabilitációs szolgáltatá-

sainak továbbfejlesztését lehetõ-
vé célzó pályázaton. A projekt ke-
retében felnõtt korú látássérült
személyek esetében komplex ál-
lapotfelmérés és látásvizsgálatot
végeznek, támogatják a szakem-
bereket és egy új módszertani
központokat alakítanak ki. Az Új
Széchenyi terv által nyújtott 1,3
milliárd forintos támogatással a
rehabilitáció elérhetõségének ja-
vítása és fejlesztése érdekében
egy új, bentlakásos intézményt
is létrehoznak. Ezzel egy olyan
új képzési központ is létrejön,
amely lehetõvé teszi a komplex
rehabilitáció kiegészítéseként
például nyelvi, informatikai és
egyéb programokkal, amelyek
hozzájárulhatnak a késõbbi
munkaerõ-piaci integráció sike-
réhez. Magyarországon mintegy
harmincezer látássérült ember
él, kutatások szerint számuk
évente 4-6 ezerrel nõ. A rehabili-

tációt évtizedekig kizárólag a fõ-
városi intézet szakemberei lát-
ták el, de ma már hét regionális
központ is segíti ezt a munkát.
Az Emberi Erõforrások Minisz-
tériuma szerint azonban a reha-
bilitáció minõsége csak úgy javít-
ható, ha az ezt végzõ szakembe-
rek egységes továbbképzése is
megvalósul, a külföldi szakiro-
dalom elérhetõvé válik és létre-
jön egy olyan módszertani köz-
pont, amely egységes oktatási,
módszertani anyagokat és szten-
dereket hoz létre. Az elemi reha-
bilitáció az aktív korúak számá-
ra megalapozza a munkavállalás
lehetõségét, míg az idõsebbeknél
hozzájárulhat a korábbi életmi-
nõség fenntartásához.

B. R.

Az oldalon található témákról
videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu-n

Fehér bot világnapja
A Vakok Általános Iskolájában
nagy hangsúlyt helyeznek a kör-
nyezettudatos nevelésre, de ed-
dig  megnehezítette a pedagógu-
sok dolgát, hogy az intézményen
belül szelektíven összegyûjtött
hulladékot utcai tárolókba kel-
lett elszállítaniuk. Ezen a prob-
lémán segít az ÖTHÉT Egyesület
és a Roma Polgári Tömörülés
programja, mely az óvodák és is-
kolák, illetve a társas- és panel-
házak számára nyújt lehetõséget
a szelektív gyûjtésre. 

– Mi nem csak a szelektív gyûj-
tés lehetõségét, hanem a környe-
zettudatos magatartásra való
oktatást is biztosítjuk az intéz-
mények számára – mondta
Makai Ferenc, az ÖTHÉT Egye-
sület elnöke. – A gyerekeknek
öko akadályversenyeket, gyárlá-
togatásokat és egyéb programo-
kat rendezünk. Az elmúlt idõ-
szakban közel száz oktatási in-
tézmény és 3000 háztartás csat-
lakozott már hozzánk. 

Somorjai Ágnes, a Vakok Ál-
talános Iskolájának az igazgatója
elmondta, hogy a „Gyûjts szelek-
tíven gyermekeiddel gyermekei-
dért!” program által adományo-
zott szelektív hulladékgyûjtõ je-
lentõs mértékben segíteni fogja a
vak gyermekek környezettuda-
tos nevelését. A tárolóedényeken
nem csak Brei-írással, hanem rá-
ragasztott tárgyakkal is jelezni
fogják, hogy milyen szemetet
dobhatnak bele a gyerekek. Az
összegyûjtött szelektív hulladék-
ból származó bevételt pedig az is-
kolai alapítvány kapja majd.

A Vakok Általános Iskolája
nem az elsõ zuglói intézmény,
mely részt vesz az ÖTHÉT Egye-
sület és a Roma Polgári Tömörü-
lés programjában. A Varga Már-
ton Kertészeti Szakközépiskola
és a Tücsöktanya Óvoda ugyanis
már korábban csatlakozott.

A jövõt mindenképpen a hulla-
dék háztartásokban és intézmé-
nyeknél történõ szelektív gyûjté-
sében látom – mondta dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
ter az október 4-i rendezvényen.
– Ezért is fontos ez a program,
mely pontosan erre tanít. Ráadá-
sul már fiatal korban és játékos
eszközökkel tanítja a környezet-
tudatosságot. Nagyon örülök,
hogy több zuglói intézmény is
csatlakozott a programhoz, és re-
mélem, a jövõben még többen
tesznek majd ugyanígy. R. T.

Szelektív hulladékgyûjtés
a Vakok Általános Iskolájában

„A nárcisz szerte a világon a
rákbetegeket gondozó szerve-
zeteknek a szimbóluma. Magá-
nak a reménynek a kifejezõje.
A remény a gyógyíthatatlan be-
tegek esetében azt jelenti, hogy
ne egyedül legyenek, hogy le-
gyen mindig mögöttük valaki,
hogy békességben, nyugodtan
hagyhassák itt az életüket” –
mondta Kovács Anita program-
vezetõ, a Magyar Hospice Alapít-
vány munkatársa. Október 13-
án, Zuglóban a Szervián utca és
a Bánki Donát utca keresztezõ-
désénél, a program keretében
elõször elültették a virágokat. A
Magyar Hospice Alapítvány húsz
éve végzi a gyógyíthatatlan bete-

gek gondozását, fájdalomcsilla-
pítását, magas szintû egészség-
ügyi ellátását és a családok, be-
tegek lelki támogatását. A prog-
ram célja a szemléletformálás,
melybe iskolákat, vonnak be, a
gyerekeket pedig segítségnyúj-
tásra, gondoskodásra nevelik és
beszélgetnek velük az elmúlás-
sal kapcsolatos témákról. Az ala-
pítvány programjában a zuglói
Kaffka Margit Általános Iskola
vesz részt. Varga László Zoltán
igazgató elmondta, kiemelten
fontosnak tartják az alapítvány
munkáját. A kerület oktatásért
felelõs alpolgármestere, dr.
Ferdinandy István (képünkön)
kifejtette, a gyerekeknek nem

szabad ezekkel a dolgokkal kap-
csolatban félelmet táplálni, ha-
nem inkább úgy kell megközelí-
teniük, hogy ez az életnek a rend-
je. Ennek ellenére mindent meg
kell tenni azért, hogy a beteg el-
távozása a lehetõ legméltóságtel-
jesebben történjen meg.Mélykú-
ti Melinda önkormányzati kép-
viselõ elmondta, örül annak,
hogy a Kaffka Margit Általános
Iskola már több éve együtt dol-
gozik az alapítvánnyal. Kifejtet-
te, azért fog tevékenykedni, hogy
minél több általános iskola be-
kapcsolódhasson az alapítvány
programjába. A nárciszültetésen
részt vett Dobó Kata színésznõ
és Torres Dani énekes is. 

Nárciszültetés
a szemléletformálásért

A zuglói telephelyû NEC Eastern
Europe Kft. alkalmazottjai elha-
tározták, hogy önerõbõl és ön-
szorgalomból tesznek valamit a
környezetükért. Ezért felkeres-
ték a Vakok Általános Iskolájá-
nak igazgatónõjét, Somorjai Ág-
nest, aki azt javasolta nekik,
hogy az Ajtósi Dürer sori intéz-
mény kertjében alakítsanak ki
egy úgynevezett illatkertet. A cég
augusztusban kezdte el tervezni
a kertet. Elõre elkészítették az
ültetõdézsákat, majd október 4-
én 36-an kivonultak a Vakok Ál-
talános Iskolájába, ahol reggel
héttõl estig dolgozva meg is való-
sították az igazgatónõ álmát. 

Egy nagyjából tíz méter átmé-
rõjû kertet alakítottak ki, mely-
nek talaja is segíti a vak gyereke-
ket a tájékozódásban. A fehér
murva és a zöld fû együttese már
önmagában is szép lett, ám az el-

helyezett virágládák, illetve a
kert közepén felállított szélcsen-
gõ is az iskolaudvar tartozéka
lett.  A gyereknagyságú ládákba
olyan növények kerültek, me-
lyeknek az illata, a tapintása és a
formája egyértelmûvé teszi a gye-
rekek számára a fajtáját. Az illat-
kert köré padokat helyeztek, így
a vak gyerekeknek és a látó pe-
dagógusoknak egyaránt lehetõ-
ségük nyílik a kert melletti pihe-
nésre. A beruházás félmillió fo-
rintba került, melyet nagyrészt a
munkavállalók adták össze, a
fennmaradó összeget pedig a cég
tulajdonosa tette hozzá. A NEC
Eastern Europe Kft. közössége
azt is vállalta, hogy tavasszal is-
mét felkeresik az iskolát, ahol
egyrészt újraültetik majd növé-
nyekkel a virágládákat, más-
részt a szükséges karbantartá-
sokat is elvégzik. riersch

Illatkert a Vakok
Általános Iskolájában
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Ünnepi búcsú
a regnumos templomban
A Szent Korona hiteles másola-
tával vonultak fel a Magyarok
Nagyasszonya lovagrend tagjai a
Zoborhegy téri Regnum
Marianum templom búcsújának
ünnepi szentmiséjén, október
13-án délelõtt. A híveket a szer-
tartás elején Hajnal István plé-
bános köszöntöte, s külön üdvö-
zölte az eseményen megjelent dr.
Ferdinandy István alpolgár-
mestert, illetve Harrach Péter
KDNP-s képviselõt. Mint fogal-
mazott, egy ünnep mindig a meg-
hittségrõl, valamint az egymásra
való odafigyelésrõl szól. Késõbb,
a szentbeszédben utalt arra, a
szó eredeti jelentése: szent nap.
A Magyarok Nagyasszonya ünne-
pe kapcsán felidézte, a tizenötö-
dik században a Bizáncot is el-
foglaló török sereg a magyar ki-
rályság ellen vonult, a
százötvenezres pogány armadá-
val szemben tizedannyi keresz-
tes védte Nándorfehérvárt, illet-
ve lényegében egész Európát. „Mi
lenne ma a nyugattal, ha akkor
nem aratunk gyõzelmet?” – tette
fel a kérdést a plébános, majd
hozzáfûzte, ha nem is szó szerin-
ti értelemben, de napjainkban is
olyan hõsökre van szükség, mint
Hunyadi János, aki élete koc-
káztatásával dacolt a keresz-
ténységet támadó hódítókkal
szemben. Rámutatott, ezen ese-
mény kapcsán rendeltetett el
Magyarok Nagyasszonyának ün-
nepe. A szertartást követõen a

búcsú a közösségi házban folyta-
tódott, közös étkezéssel, bor-
kóstolóval, illetve gyerekprogra-
mokkal.

Ismert, 1919-ben az Esztergo-
mi Fõegyházmegyei Hatóság az
erzsébetvárositól leválasztva
megalapította a Magyarok Nagy-
asszonya plébániát, melynek hi-
vatalos neve Magna Domina
Hungarorum lett. Plébánosa,
Shvoy Lajos atya 1921-ben
Templomépítõ Bizottságot ala-
kított, majd a városliget szélén, a
Damjanich utca tengelyében kez-
dõdött meg az építkezés, Kotsis
Iván tervei alapján. A templom
1931-re készült el, délfrancia stí-
lusban, még abban az esztendõ-
ben fel is szentelték. A Rákosi-fé-
le diktatúra idején a Regnum
Marianum-közösség tevékeny-
ségét is betiltották, az atyákat ki-
ûzték, 1951-ben pedig – a felvo-

nulási tér kialakítására hivat-
kozva – lebontották a templo-
mot.

A Zoborhegy téri, új regnumos
templom építkezésének megkez-
désekor, három méter mélyrõl
Hajnal István atya ásatta ki és
szállíttatta a plébánia kertjébe a
városligeti templom néhány tar-
tóelemét, mementó gyanánt.
„Emlékparkunk értékei ezek,
valamint az új templomban õr-
zött két kõ. Egyike a régi temp-
lom oltárszentélyénél, a taberná-
kulumnál volt oszlopfõ, ami fa-
ragott carrarai márvány. A má-
sik a külsõ homlokzatot díszítõ,
stilizált cserkész jelvény” – olvas-
ható a templom internetes olda-
lán. A jogutód plébániatemplom
építésére György atya 1990-ben
kapott megbízatást Paskai Lász-
ló bíborostól.

Kacsoh Dániel

Ismét rózsafüzér-
találkozó Zuglóban
Harmadik alkalommal tartották meg a rózsafüzért imádkozók or-
szágos találkozóját a zuglói Rózsafüzér Királynéja Országos Szenté-
lye-templomban. Az október 6-i, egész napos eseményre az ország
ötven-hatvan településének plébániájáról érkeztek, így a templom
„megtelt” hívekkel – mondta lapunknak Nagy Károly plébános. A bú-
csúi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be,
majd elõadást tartott Csókay András agysebész és Dúl Géza atya, a
Mária rádió igazgatója. Ezt követõen a résztvevõktõl hangoztak el ta-
núságtételek a rózsafüzér-ima fontosságáról. Nagy Károly szerint
hagyományt kívánnak teremteni, ezért jövõre is megszervezik a ta-
lálkozót. A plébános az esemény jelentõségét hangsúlyozandó II. Já-
nos Pál pápát idézte, aki azt írta: „Fogjátok újra kézbe a rózsafüzért,
fedezzétek fel az ima erejét a Szentírás fényében, a liturgiával össz-
hangban, a mindennapi élet körülményei között. Bár ez a felhívásom
ne lenne pusztába kiáltott szó!” KD
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Osztálytalálkozóból
iskolalátogatás

– Az ország számos gimnázi-
umában tanítanak médiaisme-
reteket, miért pont az Álmost
választotta?

– Egy véletlennek köszönhetõ-
en. Nemrég tartotta a II. kerületi
Labanc utcai általános iskola 52.
osztálytalálkozóját, melyre vég-
re nekem is sikerült elmennem.
Ott találkoztam Lajos barátom-
mal, akirõl kiderült, hogy az Ál-
mos gimnázium karbantartója.
Õ vetette fel, hogy látogassam
meg az iskolát, én meg örömmel
tettem eleget a kérésének.

– Harmincegy évvel ezelõtt
kapta az Oscar-díjat. Mesélne
A légy születésérõl, illetve a díj-
átadás bonyodalmairól?

– Az ötletet a Pink Floyd 1969-
es lemeze, az Ummagumma ad-
ta, melyen effektként egy légy

zümmögését is hallani. Ezt sze-
rettem volna megfilmesíteni, de
az akkori döntéshozók a drága
jogdíjakra hivatkozva nem en-
gedték a Pink Floyd effektjét fel-
használni. A storyboard viszont
már kész volt, így kénytelenek
voltunk magunk vadászni a han-
gokra. Ám, hiába idegesítettük
az általunk elfogott legyeket,
nem tudtunk belõlük jó hango-
kat kicsalni. Végül egy barátunk
zümmögte alá a filmet. Szerin-
tem nem is rosszul. A baráti kör-
nek nagyon tetszett a film, de ál-
momban sem gondoltam arra,
hogy ekkora sikere lesz. Elõször
Ottawában vett részt egy feszti-
válon. Nagyon izgultam, és rend-
kívül magam alatt voltam, ami-
kor meghallottam a közönség fü-
tyülését, kiabálását. Arról csak a
film végén értesültem, hogy arra-
felé ez a tetszésnyilvánítás. Mel-
lettem ült Bill Littlejohn, a Walt

Disney egyik híres animátora,
aki a film végén megölelt. 1981-
ben azonban hiába válogatták be
az Oscar-díjra esélyes három
film közé, arra hivatkozva, hogy
a két kanadai vetélytársával
szemben esélytelen az alkotás,
nem engedtek ki a díjátadóra.
Egy delegáció azonban kimehe-
tett, és közülük Dósai István, a
Hungarofilm akkori igazgatója
minden további nélkül át is vette
az elismerést. Szerencsére a már
említett Bill Littlejohn jelezte a
szervezõknek, hogy nem én kap-
tam a díjat, amit aztán visszavet-
tek Dósai elvtárstól, majd egy ké-
sõbbi idõpontban átadtak ne-
kem. Jellemzõ az akkori viszo-
nyokra, hogy az Oscar-díjról én
is csak a Szabad Európa Rádió-
ból értesülhettem, mert a ma-
gyar híradások csak jóval ké-
sõbb tették közzé a hírt.

– Tavaly mutatták be leg-
újabb filmjét, a Ticketet. Ez is
érhet el akkora sikereket, mint
A légy?

– Nem tudom. Egy biztos, hogy
sem A légy elõtt, sem utána nem
készített senki háttéranimációs
filmet és ilyen lett a Ticket is. Ez
utóbbit a fiam unszolására ké-
szítettem, jó négy évig dolgoztam
rajta, és kilenc perces lett. Ta-
valy a kecskeméti animációs
filmfesztiválon a gyermekzsûri
díját nyerte el, majd õsszel a
Valladolid-i fesztivál díját is ki-
érdemelte. Ezúttal nem egy légy,
hanem egy ember szemével lát-
juk az eseményeket.

Kanada 
és a magyarság

– Életének jelentõs részét Ka-
nadában töltötte, de a magyar-
ságát sosem felejtette el.

– Féltem, hogy kanadai leszek,
de egy barátom megnyugtatott,
mivel nem tudok majd kanadai-
ul gondolkodni, káromkodni és
udvarolni, biztos, hogy kint is
magyar maradok. Ez így is lett, a
fiaimból azonban már kanadai-
ak lettek. 1988-ban a legnagyobb
titokban szerettem volna Kana-
dába emigrálni, de pechemre
már Frankfurtból együtt utaz-
tam egy magyar filmes stábbal,
köztük a szintén Oscar-díjas

Szabó Istvánnal. A repülõn még
sikerült megõriznem az inkogni-
tómat, de a torontói repülõtéren
mindkettõnkre könyörtelenül
lecsapott a helyi média.

– A légy óta sokat változott az
animáció?

Sokat. Akkor ugyanis elõbb
meg kellett magyaráznom, hogy
ki a légy, és ki az, aki kergeti, majd
ezt követõen megkaptam a pénzt.
Ma már nem kérdezõsködnek, de
nem is adnak pénzt. A mûfaj tel-
jes egészében átalakult, meg-
szûnt a papírra rajzolás, minden
számítógépes technikával törté-
nik, elég egy laptop és néhány jó
program. A mi generációnk is
kénytelen volt váltani. R. T.

Oscar-díjas légy zümmögött az Álmosban
Október 4-én rendhagyó médiaismeretek órát tartottak az Ál-
mos Vezér Gimnázium és Általános Iskolában. Aznap Magyar-
ország legismertebb rajzfilmrendezõjét, az Oscar-díjas Rófusz
Ferencet látta vendégül az intézmény. A kiváló animátor nem
csak pályafutásáról mesélt, hanem több filmjét, így az Oscarral
díjazott A légy címû alkotását, valamint a Holtpontot, a Gravi-
tációt illetve a legújabb filmjét, a Ticketet is bemutatta a diákok-
nak. Magával hozta az 1981-ben kalandos körülmények között
átvett Oscar-díját is, melyet a diákok és a pedagógusok is kezük-
be vehettek. Rófusz Ferencet zuglói látogatása alkalmából az
önkormányzat nevében dr. Ferdinandy István alpolgármester
köszöntötte.

Zugló óvodái keresettek a fõvárosban,
szakmai hírnevük túl nõ a kerületen. A
kerület lengyel testvérvárosában,
Raciborzban is tartalmas óvodai munka
folyik. Zugló és Raciborz óvodái rendsze-
resen kicserélik tapasztalataikat, az
együttmûködés 13. éve tart. A Lipták vil-
lában október 15-én megrendezett szak-
mai napon ezúttal a kerület óvodái mu-
tatkoztak be, mesélték el szakmai ta-
pasztalataikat. A rendezvény mottója:
Óvodai nevelés a mûvészet eszközével. A
lengyel és magyar óvodák pedagógusai
rendszeresen találkoznak, egy-egy ilyen
alkalommal az óvodavezetõk és pedagó-
gusok tapasztalatot cserélnek a gyermek-
nevelés tekintetében. A szakmai eszme-

cserém részt vett Mélykúti Melinda,
önkormányzati képviselõ, a rendezvényt
dr. Ferdinandy István, Zugló alpolgár-
mester nyitotta meg, aki szerint minden
olyan tapasztalatcsere, amivel gazdagod-
nak, az segíti a kerület intézményeinek
mûködését.

A szakmai napon a Meseház, a Bóbita,
a Herminka, a Kincskeresõ, a Zöld Lur-
kók, a Napsugár és a Cseperedõ Óvoda
mutatkozott be a lengyel testvérváros-
nak.

Berta Bea

Az oldalon található témákról
videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu-n

Tisztelt Zuglói Polgár! 

Tájékoztatom, hogy Zugló Önkormányzata az FKF Zrt. közre-
mûködésével ingyenesen igényelhetõ zöldhulladék-gyûj-
tõ zsákokat biztosít a zuglói lakosoknak.

Igényelhetõ mennyiség: házanként egységesen 15 db.

A zsákok érvényes zuglói lakcímkártyával november 30-ig ve-
hetõek át a Zuglói Polgárõrség Székházánál (XIV. kerület, Laky
Adolf utca 36.) hétköznap 10-16 óra között . Társasházak ese-
tében a zsákokat kizárólag a közös képviselõk igényelhetnek a
zoldprogram@zuglo.hu e-mail címen.

Köszönöm, hogy a zsákok használatával Ön is hozzájárul kör-
nyezetünk védelmének, tisztaságának megteremtéséhez és
megõrzéséhez! 

Dr. Papcsák Ferenc
polgármester

Felhívás

Lengyel-magyar óvodák
szakmai napja
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Kétheti horoszkóp
október 18-tól

Kos – Rendkívül gyorsak,
lendületesek. Hatalmas
teremtõ erõvel, zseniális

ötletekkel tudják megoldani a
feladataikat, igaz a türelmetlen-
ség és a túlzott szabadságvágy
hátráltathatja õket.  A tanulás,
külfölddel való kapcsolatuk igen
jól haladhat. Nagy hitük minden-
ben segít.

Bika – A szerelemben, gye-
rekeikkel kapcsolatban
túlzásba eshetnek, pró-

báljanak középen maradni!
Munkájukat, a társukkal való
kapcsolatukat az angyalok segí-
tik, jó megérzéseikre hallgathat-
nak! A tanulással és külfölddel
kapcsolatosan – váratlan akadá-
lyok érkezhetnek. 

Ikrek – A munkájukban
sok feladat érkezhet, ám se-
gítséget is kapnak hozzá.

Ne akarjanak senkinek se megfe-
lelni erõn felül, csak az energiájuk
megy el vele! Barátaikkal lehetnek
nehézségek, konfliktusok, selejte-
zõdések, engedjék el azokat, akik-
kel már nincs dolguk!

Rák – Szerelmükkel, gye-
rekeikkel, önmagukkal
kapcsolatban abszolút

nem látnak most tisztán. Be-
csaphatók, illúziókat kergethet-
nek. Hajlamosak lehetnek az ön-
sajnálatra, ami elveszi a jelen
csodájának a megélését. Ottho-
nuk szépítése még mindig elõtér-
ben lehet.   

Oroszlán – Kompromisz-
szumképességük, segítõ-
készségük, szeretetük

áramlása – mely elsõsorban a be-
szédben, a szomszédokkal, ro-
konokkal kapcsolatosan nyilvá-
nulhat meg - nem csak másokat,
de õket is meglepheti. A pénzügyi
vonalon viszont túlzásba eshet-
nek.

Szûz – Kedvesek, mosoly-
gósak, szépek, aranyosak
– s nehéz most visszahú-

zódniuk, annyi mondanivalójuk
lehet a világ számára. Ne akarja-
nak megfelelni senkinek sem,
mert azzal elmegy az energiájuk!
A túlzásokra figyeljenek, egyik
végletbõl a másikba eshetnek!

Mérleg – Nagyon jól van-
nak. Mintha minden an-
gyal velük lenne, fürdenek

a szeretetben, az angyali meleg-
ségben. Pénz is érkezhet, akár
bõségesen is. Otthonukban, tár-
sukkal, a külvilággal hadiálla-
potok lehetnek a váratlan fordu-
latok miatt. A megoldás bennük
van.

Skorpió – A türelmetlen-
ség és a higgadt, nyugodt
energia váltakozva érkez-

het. Ha el tudnak csendesedni,
az angyalok ottlétét is megérez-
hetik, szeretetük által önmaguk-
ra találhatnak. Váratlan pénz se-
gítségképpen jöhet. A közleke-
désben ne rohanjanak! Nem éri
meg!

Nyilas – Temperamentu-
mosak, lendületesek, ha-
talmas szabadságvággyal.

Pénz érkezhet, amire szükségük
is lehet, hisz ezen a téren nagy át-
alakulások lehetnek már egy ide-
je. Elõzõ életekbõl jövõ segítség,
megérzéseik könnyíthetik õket
útjukon, s a barátaikkal kapcso-
latban.

Bak – Az akarat és türel-
metlenség elengedésében
az angyalok, a végtelen sze-

retet lehet segítségükre. Munká-
jukban, céljaikban jó megérzése-
ikre hallgassanak! Társukkal, a
külvilággal kapcsolatban illúzió-
kat kergethetnek, lássanak tisz-
tán, ne csalódás legyen a vége!

Vízöntõ – Sok pénz érkez-
het, biztonságosan, akár
hosszú távon is, melyet

költhetnek tengerentúli utazás-
ra, de lehet, hogy valamilyen tan-
folyamra, továbbképzésre.  A
közlekedésben továbbra is legye-
nek óvatosak, ha rohannak, a
hatósággal találkozhatnak! 

Halak – A hangulati válto-
zások miatt lehetnek ne-
hézségeik. Akadályozhat-

ja õket a túlzott érzékenységük,
a kiszámíthatatlanságuk is. A
pénzügyi nehézségeik ellenére
jól vannak, csak engedjék a böl-
csességüket felszínre jönni! Nyil-
vánosság elõtti szereplésére is
sor kerülhet.

www.asztrocsillag.hu

A városi ember az emeletes há-
zakban, a beton és kõrengeteg-
ben, egyre jobban érzi a termé-
szet hiányát. Ezért lakásában,
erkélyén virágokat, örökzöldet
telepít és gyakran valamilyen kis
kedvencet, madarat, rágcsálót,
cicát, de leginkább kutyát tart.

Ez utóbbiaknak, elsõsorban a
kezdõ, illetve leendõ kutyatulaj-
donosoknak szeretnék tanácsot
adni.

Az eb beszerzésénél számol-
nunk kell azzal, hogy 10-15 évre
kapunk egy hûséges társat, ba-
rátot, aki nem pillanatnyi játék-
szer, hanem élõ, érzõ lény, akit
bizony ki kell szolgálni, nevelni,
szeretni kell. Ezét viszonzásul
hûséget, örömöt kapunk az ál-
lattól. Ezen felül a kutya szolgál
is bennünket, hiszen alkalmas
házõrzésre, szükség esetén vak-
vezetésre, vadászatra, stb.

Végig kell gondolnunk, hogy
hol szeretnénk tartani leendõ
kedvencünket – kertben vagy la-
kásban – hogy ehhez megfelelõ
fajtát válasszunk. A folyamatos
kültéri tartásra elsõsorban na-
gyobb testû, dúsabb szõrzetû
ebek alkalmasak, természetesen
nagy területtel kell majd rendel-
kezniük a kerten belül is. A virá-
gokat és a konyhanövényeket ér-
demes a kert másik részében, el-
kerítve tartani, hogy a kutyus ne
férhessen hozzájuk. A lakásban
tartásnál inkább a közép, illetve
kistestû ebek élvezzenek elõnyt. 

A kistestû kutya keveset, a
nagytestû kutya sokat, de min-
den eb szeret enni. A gyári tápok

viszonylag drágák, de az elõállí-
tók jól ismerik a kutyák ízlését.
Ma már a konyhai maradékon
nem szabad ebet tartani, abból
csak a neveletlen kutya kunye-
rálhat könyörgõ pillantásával.

A kutyák rendkívül jól alkal-
mazkodnak a környezetükhöz,
képesek felvenni a család életrit-
musát. Kell, hogy legyen a csa-
ládban valaki, aki következete-
sen foglalkozik az állattal .
Egyébként az eb gyorsan megta-
nulja, hogy kinek mit kell csinál-
nia, kit nem kell komolyan ven-
ni. A 8-10 órára magára hagyott,
sírdogáló, késõbb nyüszítõ eb
nemcsak a szomszédokat zavar-
ja, de  idegrendszere, társas kap-
csolata is sérül az ingerszegény
környezetben. Ekkor követke-
zik az, hogy a lakásban található
tárgyakat kezdi tépkedni, szét-
rágcsálni és bizony elõfordul,
hogy a lakásban végzi el kis vagy
nagy dolgát, amiért meg is szid-
ják õt. Ezt a helyzetet a kutya
nem tudja helyre tenni a fejében
és ennek következtében elõbb-
utóbb neveletlen és antiszociális
lesz.

Leendõ kedvencünk egy élõ
szervezet, amely meg is „hibá-

sodhat”. Javaslom tehát, hogy
keressen fel egy állatorvost, aki a
szükséges védõoltásokat beadja
/a veszettség elleni védõoltás
évente kötelezõ/ és betegség ese-
tén a megfelelõ gyógykezeléseket
elvégzi. Az állattartás költségein
kívül, természetesen  ezekkel a
kiadásokkal is számolni kell.

Ajánlatos gondolni a lakókör-
nyezetünkre is. A fõvárosban
minden kerületi önkormányzat-
nak van ún. állattartási helyi ren-
delete, ebben szabályozzák az
ebtartást is. Az engedélyezett
számú állatokat úgy kell tartani,
hogy a környezet nyugalmát ne
zavarja, egészségét ne veszélyez-
tesse. 

A család életritmusába feltét-
lenül be kell sorolni az eb sétál-
tatását, ami legalább három al-
kalommal történjen úgy, hogy
abból egy nagyséta /legalább egy
óra/ legyen, amikor kedvencünk
amellett, hogy összegyûjti azokat
a régi, ismert, illetve új illatokat,
amelyeket kutyatársai hagytak,
kirohangálhassa magát, játsz-
hasson és ezáltal a számára
szükséges kutyaélményeket be-
szerezhesse. Ezután jól kifárad-
va a lakásban már nyugodtan,
elégedetten fog pihenni. A család
szabadsága, tartós távolléte ese-
tén feltétlenül meg kell oldani a
kutyus etetését, foglalkoztatá-
sát, „szeretgetését” és sétáltatá-
sát. A panzióba való elhelyezés
csak a gazdának látszik jó meg-
oldásnak…

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Barátunk a kutya
Muskátlik, télen

Õstermelõi árak
a Bosnyák téren
október 17–30-ig

Új savanyúságos pavilon nyílt,
jöjjenek kóstolni!

Termék megnevezése Mértékegység Ár (Ft)
sütõtök kg 100–200
körte kg 250–400
alma kg 120–200
szõlõ kg 250–460
dió kg 700
hagyma kg 90–150
burgonya kg 80–120
méz 0,5 kg 700–1000
mogyoró kg 220
Halloween tök kg 200
krizantém szál 100–250
zsemle AKCIÓ db 15
rozskenyér AKCIÓ 500 g 160

A muskátli kétségtelenül az
egyik legkedveltebb növényi de-
koráció, tulajdonképpen szinte
mindenhol megtalálható, falun
és városban, kertes házaknál,
vagy balkonokon, erkélyeken.
Sokan kedvelik ezt a barátságos,
szép virágot, és gyakori, hogy
szeretnénk a jövõ évre is megtar-
tani õket.

A muskátlik teleltetése nem a
legegyszerûbb feladat, elõkészü-
letet, megfelelõ körülményeket
és a tél folyamán is gondosko-
dást igényel a folyamat. Ezért,
mikor engem kérdeznek a mus-
kátli teleltetésérõl, el szoktam
mondani, hogy, aki nem szeret-
ne többletmunkát, egyszerûen
vásároljon tavasszal új töveket.
Természetesen sokan ragasz-
kodnak meglévõ virágaikhoz, hi-
szen ezek színét már ismerik,
vagy egyszerûen kötõdnek hoz-
zájuk. A teleltetés azonban hát-
rányokkal is jár, például növé-
nyünk nem április végén-május-
ban virágzik majd, hanem jel-
lemzõen egy hónappal késõbb.
Figyelni kell majd rájuk, ugyanis
könnyen pusztulnak a teleltetés
alatt, legyengülhetnek, gombá-
sodhatnak a nem megfelelõ tar-
tási technika miatt. A fajtákat te-
kintve fõleg a futó-, és az angol
muskátlit szoktuk teleltetni, de
tulajdonképpen bármelyik fajtá-
val lehet próbálkozni. Fontos
megemlíteni, hogy csak a három
évnél fiatalabb növényeket cél-
szerû teleltetni. Futómuskátli

esetében októberben vágjuk,
vagy tördeljük vissza, arasznyi
méretûre a szárakat. A csonko-
kat ezután 8-10 Celsius fokos,
zárt, fagymentes, ablakkal ren-
delkezõ helyiségbe tegyük, és ha-
vonta egyszer-kétszer öntözzük!
Sima, vagy angol muskátli eseté-
ben hasonlóan járjunk el, de pár
fokkal alacsonyabb hõmérsékle-
tet biztosítsunk. Ügyeljünk arra,
hogy a lombozatot is ritkítsuk,
különben nagyobb eséllyel lép fel
gombásodás. Beteg növényt sose
tegyünk el télire, megfertõzheti a
többit! Angol muskátlinál a ma-
gukat a töveket is teleltethetjük,
ekkor tisztítsuk meg a gyökeret
a földtõl, majd göngyöljük azo-
kat újságpapírba, és a szár tövé-
nél kössük meg. Tavasszal a nö-
vényeket kiültetés elõtt fokoza-
tosan szoktassuk vissza a külsõ
hõmérséklethez és fényhez, va-
lamint langyos vízzel dehidratál-
juk õket.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu



12 XXII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2012. OKTÓBER 18.KULTÚRA/TÖRTÉNELEM �� ZUGLÓI LAPOK �� wwwwww..zzuuggllooiillaappookk..hhuu ��

A Szent István Gimnáziumban
komolyan veszik a kormány Ha-
tártalanul programját, melynek
értelmében valamennyi középis-
kolás diáknak az érettségi elõtt
legalább egyszer el kell jutnia a
határon túli magyarokhoz. A
zuglói iskolának megkönnyíti  a
helyzetét, hogy az intézmény im-
már hosszúideje partneri kap-
csolatban áll a székelyudvarhe-
lyi Tamási Áron és a révkomáro-
mi Selye János Gimnáziumok-
kal.

– Másfél évtizeddel ezelõtt jár-
tunk elõször Erdélyben – mond-
ta Lázár Tibor igazgató -, és az
az utazás akkora hatással volt
ránk, hogy azóta minden osztá-
lyunkkal egyszer a határon túlra
utazunk. Az évek során a felvidé-
ki gimnáziummal is jó kapcsola-
tot építettünk ki, ez pedig még in-
kább növelte a lehetõségeinket. 

Borosné Jakab Edit magyar-
tanárnõ és projektvezetõ szerint,
a Határtalanul pályázat nagy se-

gítséget jelent az intézmények-
nek abban, hogy megismertes-
sék a diákokat az elszakított or-
szágrészekkel.

– Tavaly két hetedikes osztály-
lyal jártuk be Erdélyt. A gyere-
kek Déván elõadták a Kõmûves
Kelemen címû drámát, mely
nagy sikert aratott. Idén, szep-
tember 1-8 között az egyik 12 év-
folyamos osztályunk járt Erdély-
ben, és viszonzásképpen, a Beth-
len Gábor Alapkezelõ Zrt. jóvol-
tából október 1-8 között 41 er-
délyi diákot és 4 tanárt fogad-
tunk az intézményünkben.

Az erdélyi vendégek az iskola
mellett Zugló és a magyar törté-
nelem nevezetességeivel is meg-
ismerkedtek, október 6-án pe-
dig a zuglói diákokkal közösen
Révkomáromba látogattak, ahol
az ottani diákokhoz csatlakozva
megkoszorúzták az aradi vérta-
núk tiszteletére állított emlék-
mûvet. Hazafelé a monostori
erõdet is megtekintették.

– Mi itt, a Kárpát-medencében
több mint ezer éve otthon va-
gyunk – mondta dr. Ferdinandy
István alpolgármester az októ-
ber 5-én a Szent István Gimnázi-
um Dísztermében rendezett ün-
nepségen. – A történelem során
többször szétszakítottak már
bennünket, de mindig újraegye-
sültünk. Most is ez vár ránk. A
kettõs állampolgárság admi-
nisztratív lehetõséget biztosít a
határon túliak számára a haza-
térésre, ám az igazi egyesülés ak-
kor következhet be, ha az admi-
nisztratív törekvéseket tarta-
lommal tudjuk megtölteni. Erre
jó a Határtalanul pályázat is,
mely lehetõséget biztosít a Kár-
pát-medencében élõ diákok szá-
mára, hogy találkozzanak egy-
mással. 

Az erdélyi diákoknak a ma-
gyarországi utazásból leginkább
a Parlament tetszett, ahol
Harrach Péter országgyûlési
képviselõ, a Szent István Gimná-
zium korábbi diákja fogadta
õket, illetve az, amikor a zuglói
diákokkal közösen kifesthették
az egyik tantermet (a falra Kár-
pát-medence térképe és erdélyi
motívumok kerültek), illetve
rendbe rakták az iskola udvarán
elhelyezett kopjafa környékét.

A Határtalanul program ered-
ményeképpen a közeljövõben a
diákok munkája nyomán a zug-
lói és erdélyi szecessziós épüle-
tekrõl egy közös album készül,
és a két intézmény diákjai egy
internetes újságot is készítenek
majd.

Riersch Tamás

Zuglóban már hagyománya van
annak, hogy a pedagógusok és
diákok egy csoportja október 6-
án, a Nemzeti Gyásznapon kü-
lönleges módon emlékezik meg
az Aradi Vértanúkról.

– Mint minden esztendõben,
az idén is Kegyeleti Kerékpártú-
rát szerveztünk a tavaszi hadjá-
rat legközelebbi színhelyére,
Isaszegre – mondta Kerényi Lil-
la, a Liszt Ferenc Általános Isko-
la szabadidõ-szervezõje, a túra
egyik vezetõje. 

A nagyjából húszfõs zuglói
csoport reggel indult a Hermina
úti iskola elõl, majd a résztvevõk
pihenésképpen a Naplás-tónál
létesített tanösvényt, Pécelen pe-
dig a Ráday kastélyt tekintették
meg. Isaszegre érve megkoszo-
rúzták a 48-as emlékmûvet,

majd a nevezetes csata színhely-
ét is felkeresték, ahol kvíz-fel-
adatokat oldottak meg. A prog-
ram résztvevõi – a Liszt Ferenc
és a Németh Imre Általános Is-
kolák diákjai és pedagógusai, il-
letve a Regnum Marianum Plé-
bánia néhány kerékpáros fiatal-
ja, Borsai Csaba vezetésével – a
Kegyeleti Kerékpártúrán több
mint hetven kilométert bicikliz-
tek, hogy méltóképpen emlékez-
zenek meg az Aradi Vértanúkról.

riersch

Erdélybõl, Zuglón át, a Felvidékre Kegyeleti Kerékpártúra
Isaszegre

Két különlegességnek is fültanú-
ja lehetett a közönség a Zuglói
Filharmónia évadnyitó koncert-
jén. Chopin e-moll zongoraver-
senyének elõadásában egy fiatal
zuglói tehetség, a 19 éves Gyön-
gyösi Ivett mûködött közre,
majd elõször csendült fel Buda-
pesten ekkora nyilvánosság elõtt
Ahn Eak Tai koreai zeneszerzõ
Koreai fantázia címû mûve. A ze-
nekar október 14-i mûsorát Ko-
dály Zoltánné is meghallgatta a
Mûvészetek Palotájában.

Chopin 1830-ban, tizenkilenc
éves korában szerezte az e-moll
zongoraversenyt, és éppen 19
éves az a zuglói hölgy is, aki
most, a nyitókoncerten elõadta.
Gyöngyösi Ivett hét évesen kez-
dett zongorázni, de 11 évesen
már felvételt nyert a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem külön-
leges tehetségû gyermekek osz-
tályába.

A Zuglói Filharmónia Stepha-
nus-bérletének nyitókoncertjén
– amelyen Ménesi Gergely vezé-
nyelt – a másik különlegesség
Ahn Eak Tai koreai zeneszerzõ
mûvének budapesti bemutatója
volt. Az 1906-ban született mû-
vész 1938 és ’40 között Kodály
Zoltán tanítványa volt. Õ szerez-
te a koreai himnuszt is, amelyet
elõször Kodálynak mutatott
meg, hogy útmutatása szerint ja-
vítson rajta.

– Nagy megtiszteltetés, hogy
hazám leghíresebb zeneszerzõ-
jének darabját Budapesten is
hallhatom – ismerte el Nam

Gwan-pyo, a Koreai Köztársa-
ság magyarországi nagykövete. –
A kórus tökéletes kiejtéssel, ak-
centus nélkül énekli hazám him-
nuszát.

Ezúttal az Oratórumkórus
mellett a Liszt Ferenc Általános
Iskola Gyermekkara is fellépett.

– Kilencvenhat diákunk éne-
kelt – mondta Kovács Katalin
karigazgató. – Büszke vagyok rá-
juk, hogy fejbõl tudták a koreai
szöveget, amit egyébként foneti-
kusan kaptunk meg. Az egyik
gyermek koreai ismerõsével le is
fordíttattuk, hogy tudjuk, mit
énekelünk. 

A koncerten Kodály Zoltán
Psalmus Hungaricus címû da-
rabja is felcsendült, Kovácsházi

Istvánoperaénekes közremûkö-
désével.

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester is nagy rajongója a Zug-
lói Filharmóniának.

– A kerület egyik legnagyobb
értékét a kulturális és az oktatá-
si hálózat jelenti – vélekedett
Zugló országgyûlési képviselõje.
– Kerületünkben sikerágazatnak
számít a zeneoktatás, a zuglóiak
pedig büszkék zenekarukra.
Örülök, hogy amikor a szocialis-
ták meg akarták vonni a Filhar-
mónia támogatását, megmentet-
tük a zenekart. Azóta is sikert si-
kerre halmoznak nemzetközi
szinten is. 

A Stephanus-bérlet követ-
kezõ elõadása a Páduai Szent

Antal templomban lesz, az
1956-os hõsök emlékére
Dvorák Requiem-jét adják elõ
a zenészek.

– Az ötödik koncert is tartogat
különlegességet. Áprilisban,
Puccini Messa di Gloria címû
szerzeményénél hatalmas, há-
romszáz fõs kórus segédkezik
majd – mondta lapunknak
Záborszky Kálmán, a Zuglói Fil-
harmónia vezetõ karnagya és
mûvészeti vezetõje. – Kapható
már az évad tavaszi, Pastorale el-
nevezésû bérlete is, amellyel va-
lamennyi korosztálynak szeret-
nénk élményt nyújtani. Azokon
a koncerteken lesz zenés-táncos
elõadás, opera, film-és képvetí-
tés is. Forrai-Kiss Krisztina

Nemzetközi
Bábfesztivál

A Hunyadi László Általános Isko-
la Mesejátszók Bábcsoportja ok-
tóber 13-án immár kilencedik al-
kalommal rendezte meg a Nem-
zetközi Bábfesztivált a Lipták Vil-
lában. Az eseményen a zuglói báb-
csoportokon kívül határon túli
együttesek is felléptek, akiket a
zuglói önkormányzat nevében dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
ter köszöntött. – Tavaly nyáron a
„Határon túl” pályázatnak kö-
szönhetõen a felvidéki Diószegen
és Pozsonyban jártunk a Meseját-
szók Bábcsoporttal – mesélte
Molnárné Pataki Márta tanító, a
zuglói együttes vezetõje. - Ott is-
merkedtünk össze a határon túli
bábos gyerekekkel, akik öröm-
mel fogadták a mostani meghívá-
sunkat. A zuglói bábfesztivál nem
egy verseny, ahol egy zsûri értéke-
li a bemutatott produkciókat, és
pontozza az elõadásmódot, illet-
ve a bábokat. Ezen az eseményen
nincs zsûri, nincs pontozás, és ér-
tékelés sincs. Ennek köszönhetõ-
en a közönség igazi örömproduk-
ciókat láthat, melyet rendszerint
nagy tapssal szokott jutal-
mazni. R. T.

Kodály Zoltánné is meghallgatta a Zuglói Filharmónia október 14-i koncertjét

Évadnyitó dallamok
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Rendõrségi 
felhívás

A BRFK XIV. Kerületi Rendõr-
kapitányság ismeretlen tettes el-
len eljárást folytat üzletszerûen,
kisebb értékre elkövetett trük-
kös lopás bûntettének megala-
pozott gyanúja miatt.

A bûncselekménnyel kapcso-
latban végzett adatgyûjtés során
a Zuglói Rendõrkapitányság
nyomozói megállapították, hogy
az idõs sértetteket egy magát csa-
ládtagjuknak kiadó férfi telefo-
non felhívja, és tõlük anyagi se-
gítséget kér. Az elkövetõ zavar-
tan, rémülten beszél, különbözõ
történeteket talál ki arra vonat-
kozóan, hogy bajban van, maf-
fiaügyekbe keveredett, és csak a
pénz segíthet neki. A magát ro-
konnak kiadó elkövetõ minden
esetben azt mondja, hogy õ sze-
mélyesen nem tud elmenni a
pénzért, hanem egy barátját kül-
di maga helyett, aki „hajlandó” a
sértettektõl elhozni a pénzt.

A Zuglói Rendõrkapitányság
felhívja mindazok figyelmét,
akik hasonló esetekkel találkoz-
nak, hogy annak valóságtartal-
mát elõbb ellenõrizzék le, a kér-
déses rokont mindenképpen
hívják fel telefonon, és semmi-
képpen se adjanak át pénzt ide-
geneknek, és ne engedjék be õket
a lakásaikba.

Amennyiben a felhívásban fog-
laltakkal kapcsolatban bármi-

lyen információval rendelkez-
nek, azt jelezzék a rendõrség fe-
lé. Hívják a Zuglói Rendõrkapi-
tányságot a 461-8150-es telefon-
számon, illetve bejelentést tehet-
nek az ingyenesen hívható 112-
es számon is.

Zsarolókat
fogtak el

Szeptember 26-án egy férfi be-
jelentést tett a Zuglói Rendõrka-
pitányság ügyeletén miszerint õt
és a feleségét – a testvére koráb-
bi tartozása miatt – egy másik
férfi több alkalommal súlyosan,
életveszélyesen megfenyegette. A
sértett elmondta, hogy a testvére
egy korábbi lakásvásárlással
kapcsolatosan 100.000 Ft-tal
tartozott a gyanúsítottnak,
amely összeget évek óta nem
adott meg neki.

A bejelenõ elmondása szerint
a pénzt kölcsönzõ férfi szeptem-
ber 10-én fenyegette meg õt elõ-
ször, arra hivatkozva, hogy a
testvérét nem találja, így neki
kell megadnia a pénzt. Azt is kö-
zölte vele, hogy amennyiben nem
fizet, akkor levágja a fejét, és
megöli a feleségét is.

Ezt követõen szeptember
25–én a Csömöri úton a piros
lámpánál a zsaroló és az autó-
ban ülõ ismeretlen társa ismé-
telten követelte a pénzt a sértet-
tõl és feleségétõl. Fenyegetõztek,
megpróbálták kirángatni a sér-

tett feleségét az autóból, végül si-
került elmenekülniük a hely-
színrõl. 

Késõbb a sértett félelmében ki-
fizette a testvére tartozását, az el-
követõ azonban közölte, hogy a
kamatokkal együtt már egymil-
lió forintot kell fizetnie. Megfe-
nyegette, ha nem tesz eleget a kö-
vetelésnek, komoly bajuk fog es-
ni. A sértett ezt követõen értesí-
tette a rendõrséget a történtek-
rõl.

A Zuglói Rendõrkapitányság
Vizsgálati Osztály Kiemelt Bûn-
cselekményekkel foglalkozó
Csoportja azonnal intézkedett
az ügyben. Tanúként hallgatták
ki a sértettet, és további tanúk
felkutatásáról is intézkedtek. A
zsaroló társáról a sértett pon-
tos személyleírást adott, akit a
nyomozók hamar beazonosítot-
tak.

A gyors reagálásnak és szak-
szerû munkának köszönhetõen
a zsarolót és a társát még aznap
elfogták. Kihallgatásuk során a
terhükre rótt bûncselekmények
elkövetését tagadták, vallomást
nem tettek. A két gyanúsított õri-
zetbe vételét a Zuglói Rendõrka-
pitányság elrendelte, elõzetes le-
tartóztatásukat azonban a kerü-
leti Ügyészség elutasította. Az el-
követõk ellen jelenleg önbírás-
kodás bûntettének megalapo-
zott gyanúja miatt folytat eljá-
rást a Zuglói Rendõrkapitány-
ság.

Riersch Tamás

BÛNÜGYI KRÓNIKA

Állatmenhely Közhasznú Egyesület szervezésében:

„FOGADJ ÖRÖKBE!” napot tartunk
KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI

VETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT ELÕADÁSSAL 

A MACSKÁKRÓL
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Zeg-Zug Zuglói Gyermekház (Lipták Villa)
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 3. Tükörterem

A belépés INGYENES!
Érdeklõdni lehet a 0630-495-4249 telefonszámon



SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerüle-
ti gyorsszolgálat. Csatornák, lefolyók
tisztítása azonnal, falbontás nélkül,
garanciával. Tel.:228-6193, 06-30-
9210-948

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását
garanciával, rövid határidõvel vállalom.
Marton Tamás Zuglóban lakó, és mû-
hely!Tel.:221-1691 üzenetrögzítõvel,
Mobil:06-20-342-7898

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, VÍZ-, GÁZ-,
központi fûtésszerelés, ázások, csõtöré-
sek megszüntetése. Mosdók, WC tartá-
lyok cseréje. Ingyenes kiszállás.
Tel.:402-4330, 06-20-491-5089

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
épületek szerelése, kaputelefon telepí-
tés, villanytûzhely, bojlerjavítás, VÍZVE-
ZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóra-
csere. Tel.:260-48-70, 06-20-979-0624.
Pungor

KERÜLETI VÍZ-GÁZ-központi fû-
tés, szerelési, javítási, karbantartási,
felújítási munkák és dugulás elhárí-
tás, garanciával! Hétvégén is hívha-
tó! Tel: 06-70-558-1916, 220-51-85

JAVÍTÁS-FELÚJÍTÁS-SZERELÉS
Kõmûves-burkolómunkák, festés, vil-
lanyszerelés, víz-, csatorna-, fûtésszere-
lés, falfúrás-bútorszerelés. Magyar szak-
ember saját kezûleg anyagszállítással.
Tel.: 06-20-340-3400

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

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI-
FÛTÉS-SZERELÕ mester vállal ké-
szülékek, berendezések cseréjét és
javításokat, felújításokat, dugulás el-
hárítást. Társasházak, létesítmények
gázbiztonsági, mûszaki felülvizsgá-
latát. Tel.: 06-30-9568-540, 220-51-
85

KONYHA,-GARDRÓB,- BEÉPÍTETT
szekrény készítése méretre, munkalap-
csere, bútor összeszerelés,- átalakítás.
Ingyenes felmérés. Tóth Imre Tel.:220-
28-49, 06-30-354-6767

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

TÁRSASHÁZAK KORSZERÛ ÉS
SZAKSZERÛ kezelését garanciával
vállaljuk. Mi nem ígérgetünk!
Correct Home Kft. www.correc-
thome.hu Tel: 06-30-623-9290

DOLGOZTASSON BUDAPEST LEG-
OLCSÓBB SZAKEMBEREIVEL. Ala-
csony áron vállalunk szobafestést, má-
zolást, tapétázást, parkettázást, vízsze-
relést, villanyszerelést, burkolást, kõ-
mûvesmunkát, gipszkarton szerelést.
Tel.:220-57-31. Mobil:06-20-9946-
279.

ASZTALOS, ÁCSMUNKÁK, Zárcsere,
ajtó-ablak javítás és szigetelés, hangszi-
getelések és könnyûszerkezetek építése.
Tel: 06-30-755-2209 keryfa09@
gmail.com

CSALÁDI ÉS TÁRASAHÁZAK, nyara-
lók eresz-és faszerkezeteinek festése,
mázolása alpintechnikával is. Tel: 273-
1857, 06-20-471-1870

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

ZUGLÓI VÍZ-GÁZ- SZERVÍZ! Víz-
vezetékszerelés-hibaelhárítás, dugu-
lás elhárítás azonnal, gázkészülék ja-
vítás, tisztítás, 40 éves tapasztalattal
Zugóban! Tel: 3633-272, 06-30-
9517-849

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

KÕMÛVES MUNKÁK, BURKOLÁS,
festés, szigetelés, kémény, kerítésépítés
kicsitõl a teljes lakásfelújításig. Díjtalan
kiszállás. 10% kedvezmény. Tel.:405-
5769, 06-20-955-4079

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

KERÜLETI HÛTÕGÉP, MOSÓGÉP
SZERVIZ. Hûtõgépek, automata mo-
sógépek helyszíni javítása garanciá-
val, ingyenes kiszállással. Samsung,
LG, Lehel, Zanussi, Whirlpool,
Elektrolux szakszervíz. Tel.: 421-
5959, 06-30-9422-946

LAPOSTETÕK HÕ –ÉS CSAPADÉK-
VÍZ elleni szigetelése garanciával.
Homlokzatfelújítás, festõ-és kõmûves
munkák hagyományos állványozással és
alpintechikával. Tel: 273-1857, 06-20-
471-1870

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK
VÍZKÕTELENÍTÉSE, cseréje, csapok,
szifonok, Wc-csészék, Wc-tartályok cse-
réje javítása. Mosó-, mosogatógépek be-
kötése. Tel.: 06-30-447-3603

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST vala-
mint épületi mûkövezést vállalok kedvez-
ményes áron. Tel..363-0402, 06-30-293-
2210. www.juhaszburkolas.5mp.eu

ZUGLÓI  KÖNYVELÕIRODA vállalja
Kft-k, egyéni vállalkozók, nonprofit szer-
vezetek teljes körû könyvelését felelõs-
ségbiztosítással. Tel:785-3445, 06-20-
9749-067, mkontir@upcmail.hu

ÜVEGEZÉS MINDENFÉLE biztosítás-
ra, helyszínen is. Nyílászárók profi utó-
lagos szigetelése. Pára-penész megszün-
tetésére rés szellõzõvel. Honti Tel.: 06-
20-9567-241

VÍZ-GÁZ-FÛTÉSSZERELÉS gyorsss-
zolgálat, csõtörések mûszeres keresése-
javítása, duguláselhárítás kamerás csa-
tornavizsgálat, teljes vezetékcsere udva-
ron is földmunkával. Tel: 06-30-914-3588

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz munka-
végzéssel. Igény szerint, ingyenes
kartondobozok. 10%-os hétvégi ked-
vezmény. Tel.: 06-70-2144-235, 06-
1-280-2542

MOSÓGÉP, HÛTÕGÉP JAVÍTÁS ga-
ranciával. Gallai János Tel.: 06-30-307-
9794, 06-30- 461-6019 H-P 7-18-ig,
Szombat 7-14-ig.

VILLANYSZERELÉS, HIBAELHÁRÍ-
TÁS, gyorsszolgálat, bojlerjavítás Zugló-
ban kiszállási díj nélkül. Tel.:06-20-
9993-799

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

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS
KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS, elektro-
mos hálózatkiépítés és –felújítás.
HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás,
vízkõtelenítés garanciával. Érintésvé-
delmi felülvizsgálat, nyugdíjasoknak
10% kedvezmény. Tel.: 06-30-440-
1586, 252-0813

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit
más nem vállal, mi elvégezzük. Kõmû-
ves, burkoló, festõ, asztalos, vízszerelõ
szakemberek állnak rendelkezésre. Tár-
sasházak felújítását, karbantartását, hõ-
szigetelését vállaljuk.Tel.:06-30-457-
2666, 06-20-514-7876

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

FÛRDÕSZOBÁK, KONYHÁK
FELÚJÍTÁSA átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízsze-
relés, villanyszerelés! Anyagbeszerzés-
sel, határidõre, garanciával! Vízórasze-
relés Ügyintézéssel! Tel: 06-20-961-
6153

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

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

ASZTALOS VÁLLAL: ajtó-ablak illesz-
tést, zárszerelést, küszöbkészítést, szi-
getelést, pántok, zsanérok cseréjét és
egyéb javítási munkákat. Tel.:251-9483,
06-20-381-6703

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Keríté-
sek, nagykapuk, tolókapuk, lépcsõház-
korlátok, erkélykorlátok, vasajtók, ab-
lak-, ajtórácsok, aknafedelek, elõtetõk
készítése. Tel: 06-30-984-7684

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELY-
SZÍNEN, garanciával! Orion, Video-
ton, ITT-Nokia, Grundig, Nord-
mende, Panasonic, Samsung, Vestel,
Thomson, Schneider. Tel.: 06-20-
531-76-38

REDÕNY, RELUX

REDÕNYÕS MUNKÁK, gurtni csere,
rövid határidõvel! Redõny, reluxa, har-
monika ajtó, szúnyogháló, szalagfüg-
göny-készítés, javítás. Tel.: 410-7924,
06-20-934-57-28

REDÕNY, RELUXA, SZALAGFÜG-
GÖNY készítése, javítása. Zuglói redõ-
nyös.Tel..257-9652, 06-30-6322-216

OKTATÁS

DISZLEXIA TERÁPIA! Fejlesztõpeda-
gógus-tanító olvasási nehézséggel küzdõ
gyermekek felmérését és terápiáját vál-
lalja Meixner –módszerrel. Komplex fej-
lesztés, iskola elõkészítés. Házhoz me-
gyek. Tel.: 06-30-9907-968

ANGOLTANÍTÁS, BESZÉDCENTRI-
KUS, NYELVVIZSGA, korrepetálás,
érettségi közép-és emeltszint, utazás,
munka. Nagy tapasztalat. Házhoz me-
gyek!Tel.:06-20-439-6410

TANULÁSMÓDSZERTANI segítség ál-
talános és középiskolás diákoknak. Ma-
gyartanár sokéves tapasztalattal korre-
petálást, középiskolára felkészítést vál-
lal. A siker motivál leginkább. Tel.: 06-
30-521-7991

ZONGORA, FURULYA és szolfézsok-
tatás egyénre szabott módszerrel, ta-
pasztalt zenetanártól. Hangképzés, fel-
vételire elõkészítés. Tel: +36-20-436-
6889

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS álta-
lános és középiskolások készére, nagy
hatékonysággal szaktanártól. Házhoz
megyek! Tel: 06-20-9590-134

ANGOL ÉS ESZPERANTÓ magánta-
nár, ex-vizsgáztató siker- tanfolyamai.
Tel.: 06-70-218-5899 Tímár Gábor. Fe-
lejthetetlen élmény, kímélõ árak.

MATEMATIKA- FIZKA OKTATÁST és
korrepetálást vállal gyakorlott, türelmes
szaktanár. Akár házhoz is megyek. Tel:
06-30-383-9163

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, diplo-
más tanárnál. Társalgás már kezdõ szin-
ten. Eredményes felkészítés bármely
vizsgára. Tel.:3-830-461

DOBISKOLA ZUGLÓBAN! Egyénre
szabott doboktatás kezdõtõl haladó szin-
tig. Amerikai kották használata. Felké-
szítés zenekari gyakorlatra. Tel: 20-352-
9494. dobsuli@indamail.hu

MATEMATIKA, FIZIKA oktatás közép-
iskolásoknak, minden szinten, érettségi-
re felkészítés, gyakorlott tanárnál. Tel:
223-1370, +36-20-462-8398

TAPASZTALT GYÓGYPEDAGÓGUS
fejlesztést, korrepetálást vállal megsegí-
tésre szoruló gyermekeknek, felnõttek-
nek a reggeli és a délutáni órákban. Tel:
06-30- 665-1187

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

KORONA FOGORVOSI magánrendelõ
1149. Bp. Nagy Lajos krt.út 191. (Erzsé-
bet királyné útja sarka Spar áruház fe-
lett) Rendel Dr. Csima Rózsa H-K-SZ 13-
18-ig, CS 8-11 ig. Bejelentkezés rendelé-
si idõben. Tel: 06-1-3832-325 Zuglói la-
kosoknak kedvezmények!

ÉRSZÛKÜLET, ÉRELMESZESE-
DÉS gyógyítása. Teljes érrendszer
tisztítása. SONOTERÁPIA VILÁG-
SZABADALOM! Bp. XIV. ker. Örs ve-
zér tere 16. Tel.:220-46-41, 06-20-
349-42-77

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja
fogpótlások készítését, javítását garanci-
ával. Fogfehérítõ sablon és éjszakai hara-
pásemelõ készítése. Tel.:252-40-67, 06-
20-445-84-21. Petõfalvi, Ilosvai utca 25

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

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

AZ IGÉNYESSÉG sok mindenen mú-
lik, de vannak apróságok, melyekrõl
nem szabad megfeledkezni, ilyen a pedi-
kûr-manikûr Önnél! Tel.: 06-30-851-
8763

INGATLAN

A Mátra KÖZELÉBEN, Pásztón,
a belvárosban ELADÓ vagy KI-
ADÓ, egy 40 m2-es, dohánybolt-
nak alkalmas üzlethelyiség. Ér-
deklõdni: 06 (20) 572-4067

ENERGETIKAI TANUSÍTVÁNY készí-
tése. Érd: 06-30-703-4882 www.ener-
getikatanusitas.com

ÁFA NINCS! 70nm – es iroda, Zug-
ló központjában, parkolással, kony-
ha, fürdõszoba kialakítva. Ugyanitt
15-30nm-es raktárhelységek kiadók.
Tel.: 06-70-212-64-78

MÁTRASZENTIMRÉN jó állapotú nya-
raló, teljes berendezéssel eladó. Erd: 06-
20-9669-459

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISE-
LETÉT vállaljunk nagy gyakorlattal,
jogi, mûszaki háttérrel!Tel:06-1-
222-8561, 06-20-9234-639 pet-
szolg@t-email.hu

ZUGLÓBAN, ÚJVIDÉK sétányban
kertkapcsolatos, 36 nm-es, 1 szobás, ét-
kezõ-konyhás öröklakás gépkocsibeál-
lással 8,5 M Ft-os irányáron. Tel:06-30-
9498-202

ÚJÉPÍTÉSÛ, HEGYEKRE panorá-
más, erkélyes, kétszobás lakás a
Frankel Leó úton 23,5 M Ft-ért eladó.
Tel: 06-30-892-6396

GARÁZS ELADÓ Abonyi u.13.alatt
Ir.Ár:1950000 Ft. Tel: 06-20-343-0358

ILKA UTCÁBAN eladó udvari, világos,
1 szoba komfortos, gázfûtéses 36 nm-es
lakás. Ir.Ár.10150000 Ft. Tel: 06-20-
343-0358

ZUGLÓ ZÖLDÖVEZETÉBEN eladó
újépítésû, nyolclakásos társasházban 1
db 40 nm-es, 1 db 70 nm-es, 1 db 83 nm-
es lakás. Szocpolt igénybe lehet venni.
Tel: 06-30-9509-562 www.jafferbauk-
ft.uw.hu

SZÁMÍTÓGÉP

COMPUTER KLINIKA- számítógép ja-
vítás, karbantartás, bõvítés, vírusirtás,
telepítés ingyenes kiszállással. Hívjon bi-
zalommal! Tel.:06-30-857-26-53

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

RÉGISÉG

DIPLOMATA LAKÁS BERENDE-
ZÉSÉHEZ, antik bútort, kvalitásos
festményt, régi Zsolnay kerámiát, kü-
lönleges bronzszobrot keresek meg-
vételre. Tel.:06-30-303-6940

KÖNYV

ÜGYVÉD, ORVOS, MÉRNÖK, pap és
tanár könyvhagyatékát antikváriu-
munk szívesen megvásárolja. Ingyenes
kiszállás, korrekt árak, 40 év szakmai
tapasztalat. Tel.:06-30-877-1460, 787-
9282

ANTIKVÁRIUMUNK KÖNYVEKET,
teljes könyvtárakat, régi képeslapokat,
vitrintárgyakat, metszeteket, térképeket,
hanglemezeket vásárol készpénzért. Díj-
talan kiszállással. Tel.:332-0243, 06-20-
803-1044

EGYÉB

FIATAL ZUGLÓI DIPLOMÁS há-
zaspár eltartási vagy életjáradéki
szerzõdést kötne idõs hölggyel vagy
úrral. Tel: 06-30-394-1627

GYEREKFEGYÜLETET, IDÕSGON-
DOZÁST vállalok délután, akár éjszaka
is! Tel: 06-20-9427-625

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK!
Aranyat, ezüstöt, briliáns ékszere-
ket, festményeket, órákat. Arany:
6800–10000 Ft, Ezüst: 150–300 Ft.
VII., Wesselényi u. 19. Tel.: 317-
9938, XIII., Hollán E. u. 4. Tel.: 350-
4308, II. Margit krt. 51-53. Tel.: 316-
3651. Tekintse meg az interneten a
Louis Galériát.
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Apróhirdetés-felvétel.: 
hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12 óráig,

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

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

hirdetes@zugloimedia.hu.
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: október 24.
Megjelenés: november 1.

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)

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

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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLIS ASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu

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

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVÍZ
Hûtõ, mosógép, TV, videó,

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

Elektro Bizományi Bt.
1152 Bp., Rákos u. 76–78.
Tel.: 418-2676, 8–17-ig
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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 Va-
gyonkezelõ 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: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Bt.,
8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelõs vezetõ: Horváth Gábor • Terjesztés: Eco-Mail, Gyarmathy Ildikó: +36 (70) 383-1921;
gyarmathy.ildiko@eco-mail.hu, www.eco-mail.hu • Kéziratokat, fényképeket nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

ZUGLÓI LAPOK

A Kanyó Éva Torna Alapítvány és
a KSI SE Torna Szakosztálya ok-
tóber 13-14-én már tizedik alka-
lommal rendezte meg a Kanyó
Éva Emlékversenyt. A hazai tor-
nasportban kiemelkedõ ese-
ménynek számító versenyt min-
den évben a KSI fiatalon elhunyt
válogatott tornásznõjének,
Kanyó Évának az emlékére ren-
dezik meg. Az elmúlt évtizedben
ez a rendezvény az egyik legjelen-
tõsebb hazai tornaversennyé nõt-
te ki magát. Idén is 11 ország tor-
nászait nevezték, többek között a
tornasportban nagyhatalomnak
számító oroszok, ukránok és né-
metek is az indulók között vol-
tak. A Kanyó Éva Emlékverse-
nyek hagyományai közé tartozik
az is, hogy nem csak küzdõtéren,
hanem a nézõtéren is sok neves
sportolóval találkozhatnak az ér-
deklõdõk. Az idei rendezvényt is
számtalan kiválóság megtisztel-
te. A rendezvény díszvendége a
nemrégiben megválasztott spor-
tért felelõs államtitkár, dr.
Simicskó István volt, aki a sze-
renkénti döntõk elõtt köszöntöt-

te a résztvevõket. Az államtitkár
szerint „egy ilyen fajta megemlé-
kezés az adott közösség erejét is
bizonyítja. Márpedig a torna-
sportunk egy erõs közösséget al-
kot, hisz már tizedik alkalommal
képes volt ily módon megemlé-
kezni egyik sportolójáról.” Az ál-
lamtitkáron kívül a legfõbb támo-
gatókat, a fõvárosi és a zuglói ön-
kormányzatot a fõvédnök Tarlós
István fõpolgármester és a véd-
nök dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester távollétében dr. Szentes
Tamás fõpolgármester-helyettes
és dr. Ferdinandy István alpol-
gármester képviselték. Rajtuk
kívül a magyar sportélet színe ja-
va ott ült a lelátón. Az olimpiai
bajnokok közül Köteles Erzsé-
bet, dr. Magyar Zoltán, dr. Szí-
vós István, Martinek János és
Szilágyi Áron, a világbajnokok
közül Jónyer István, Gergely
Gábor, Balzsay Károly és
Gyenesei Leila, az olimpikonok
közül pedig Szász Emese, Sinkó
Andrea, Csisztu Zsuzsanna és
Hídvégi Vid is a díszvendégek
között volt. Ez utóbbi sportoló, a

tavalyi Kanyó Éva Emlékverseny
gyõztese idén nem vett részt a
programban, de a szerenkénti
döntõk szünetében bemutatta a
nagyközönségnek az olimpián is
látott lólengés gyakorlatát. A ren-
dezvényen természetesen Kanyó
Éva családtagjai, a férje, Rózsa
György, a lánya és a szülei is
megjelentek. 

Ez egy nagyon fontos verseny a
tornasportban – mondta dr. Ma-
gyar Zoltán, a Magyar Torna Szö-
vetség elnöke. – Jó bizonyíték er-
re az orosz versenyzõk jelenléte,
akik a világversenyeken kívül
nem igazán szoktak ilyen messzi-
re elutazni. Ugyancsak jó látni,
hogy az olimpia után tíz nemzet
is fontosnak érezte a részvételt. A
szövetségünk számára nagyon
fontos az a támogatás, amit a zug-
lói önkormányzat a sportnak
nyújt. Ez a kerület nem csak en-
nek a versenynek a támogatásá-
val, hanem számtalan módon bi-
zonyította már a sport iránti el-
kötelezettségét. riersch

Videó: zugloilapok.hu

Kreatív módját találta ki Virág
Krisztina önkormányzati képvi-
selõ a másokon való segítség-
nyújtásnak. Látva, hogy a
MiniGarros zuglói teniszcent-
rumban milyen sokan játsza-
nak, elhatározta, hogy évente
egy, majd késõbb két alkalom-
mal versenyt rendez a számuk-
ra, és annak bevételét teljes egé-
szében jótékony célra ajánlja fel.
Így kezdõdött az a történet, mely
október 13-án immár 13. állo-
másához érkezett. A Rákos-pa-
tak melletti sportlétesítményben
ezúttal minden eddiginél töb-
ben, 72-en jelentkeztek annak
érdekében, hogy jótékonykodja-
nak a köz javára.

– Idén ez már a második tor-
nánk volt – mondta Virág Krisz-
tina. – Elõször június 2-án ját-

szottak a résztvevõk, s már ak-
kor is rekordot döntött az álta-
luk összegyûjtött adomány. Az
október 13-i eseményen azon-
ban sikerült ezt is túlszárnyalni. 

Az õszi tornán 72 adományo-
zó, 28 vegyes páros és nyolc fér-

fi páros lépett salakra a zuglói
teniszpályán. A játékosok kö-
zül többen az 5000 Ft-os neve-
zési díj mellett nagyobb össze-
get is felajánlottak. Ennek kö-
szönhetõen a szervezõk 410
ezer Ft-ot gyûjtöttek össze. Vi-

rág Krisztina elmondta, hogy
mindkét torna bevételét az
Egyesített Bölcsõdék javára
ajánlják fel. A közel 800 ezer fo-
rintos támogatás átadására egy
késõbbi idõpontban kerül majd
sor.

– Köszönet a szervezõknek és
a résztvevõknek, hogy támogat-
ják a kerületi bölcsõdéket –
mondta dr. Ferdinandy István
alpolgármester. – A kerületben
11 bölcsõde található, melyben
közel ezer három év alatti gyere-
ket gondoznak szakszerûen.
Biztos vagyok benne, hogy ez a
támogatás jó helyre kerül majd. 

Kissné Kalló Györgyi, az
Egyesített Bölcsõdék vezetõje el-
mondta, hogy az összeget egyen-
lõ arányban osztják majd szét a
kerületi intézmények között. Az
október 13-i eseményt vala-
mennyi kerületi bölcsõde veze-
tõje és több gondozónõje is meg-
tekintette, akik finom házi süte-
ményekkel köszönték meg a ver-
senyzõknek ezt a rendhagyó tá-
mogatást. R. T.

Az idei labdarúgóidény egyik
szenzációja, hogy a nagy múltú
BVSC-Zuglónak ismét van fel-
nõtt labdarúgó csapata. A jelen-
leg a Budapest-bajnokság IV.
osztályában szereplõ együttes a
rajt óta még százszázalékos.
Hernády András, a szakosztály
vezetõje szerint azonban idén
még nem várnak nagy eredményt
a csapattól.

– A Szõnyi úton a labdarúgást
újból fel kellett építeni. A felnõtt
foci 9-10 évvel ezelõtti megszû-
nését követõen mindössze két
utánpótláscsapatunk maradt.
Innen kezdtünk építkezni, és a
fokozatos munka eredménye
volt, hogy ma már az ovistól az
U19-es korosztályig körülbelül
300–350 gyerekkel foglalko-
zunk.

A szakember szerint a tovább-
lépés egyetlen lehetséges módja

egy felnõtt csapat megalakítása
volt. Ehhez sokat jelentett dr.
Papcsák Ferenc polgármester-
nek, a BVSC-Zugló elnökének a
támogatása is, aki nagyon sze-
rette volna, ha a XIV. kerület is-
mét egy felnõtt focicsapattal ren-
delkezne. Hernády András és
kollégái a nyáron kezdték meg a
munkát. Bár, már régóta nem
szerepelt a BVSC a hazai focitér-
képen, azért még mindig jól
cseng az egyesület neve. A veze-
tõk azonban  nem akarták kette-
sével venni a lépcsõfokokat, így a
legalacsonyabb bajnokságba ne-
vezték be a csapatot. 

– Számunkra a felnõtt foci azt
jelenti, hogy további játéklehetõ-
séget biztosítsunk a nálunk ne-
velkedõ fiatal játékosoknak. A
felnõtt csapatban kizárólag
olyan futballisták játszatunk,
akik kötõdnek vagy kötõdtek az

egyesülethez.
Hernády András szerint a fel-

nõtt futball nem mehet az után-
pótlásképzés rovására, de azt is
elismerte, hogy, amióta híre
ment a dolognak, megpezsdült
az élet a szakosztályban.

– Egyrészt folyamatosan hív-
nak játékosok, akik játszani sze-
retnének, másrészt az ificsap-
atunk létszáma is megnõtt, és
mindenki azért hajt, hogy játsz-
hasson a felnõttek között.

A jelenlegi ifisták persze már
nem emlékezhetnek arra, ami-
kor a 90-es évek közepén egy
BVSC-Dréher nevû csapat szere-
pelt az élvonalban, és ez a gárda
háromszor is döntõbe jutott a
Magyar-kupában, egyszer pedig
a bajnokságban is ezüstérmes
lett. Akkoriban volt, hogy 14 ezer
nézõ szorongott a Szõnyi úti sta-
dion lelátóján - nem a mostanin,

hanem még a régi, omlado-
zón.Tény, hogy jelenleg a BVSC-
Zugló rendelkezik a BLASZ IV-
ben a legnagyobb stadionnal, és
az ellenfelek csak ámulnak, ami-
kor a bajnoki mérkõzéseken a

Soltész Rezsõ által újraénekelt
BVSC-indulóra vonulnak a já-
téktérre, ahol a hangosbemondó
név szerint minden játékost be-
mutat a közönségnek.

Riersch Tamás

Teniszverseny a bölcsõdék javára

Felnõ a felnõtt foci a Szõnyi úton

Világsztárok a Körcsarnokban
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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.

5 6 1 9
3 2 9 4

2 5 3
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7 9 1
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424.90

359.90
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A Wing Tsun kung-fu az egyetlen olyan õsi kí-
nai harcmûvészet, melyet egy apáca hozott
létre 300 évvel ezelõtt. Nem igényel különö-
sebb fizikai erõt, akrobatikus hajlékonyságot,
bárki bármikor elkezdheti, mert könnyen és
gyorsan tanulható. A Wing Tsun egy titkos
stílus volt, emiatt megmaradt a tradíció, így
azokat a technikákat is tartalmazza, melyek
más stílusból a versenysporttá történõ átala-
kulásuk miatt elvesztek, pl. az érzékeny, gyen-
ge pontok támadása.

Hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca
figyelembe vette az emberi anatómiát és a
puszta fizikai erõ helyett az értelemre, a gon-
dolkodásra, gyorsaságra, könnyedségre he-
lyezte a hangsúlyt. Közelharci technikái révén
esélyt ad a nõknek és a gyengébb fizikumú
férfiaknak is a valós harcban.

A Wing Tsun oktatása kínai hagyomány sze-
rint csak családon belül történhetett, apáról-fi-
úra szállt a tudás, egészen a hetvenes évekig,
amikor Yip Man nagymester elkezdte nyilvá-
nosan is tanítani. Az õ tanítványa volt Bruce
Lee, aki világhírûvé tette ezt a stílust. Az öreg
mester Dr. Leung Tinget nevezte ki örökösé-
nek, aki rövid ideig Hong Kong elsõszámú ak-
ciósztárját, Jackie Chant is trenírozta.

A Wing Tsun orvosi szempontból is egye-
dülálló, gyakorlói egészségesebbek az átlagnál
mind fizikai, mind mentális tekintetben. Belsõ
erõs (Chi Kung) gyakorlatai meghosszabbítják
az aktív életkort, és nagyon jó hatással van a
gyermekek személyiségfejlõdésére is.

A Wing Tsun kung-fu magas szintû önvé-
delmi értéke miatt az FBI és a Bundeswehr
kiképzési anyagában is szerepel. Mivel lehe-
tõség van egyéni tanulásra is, ezért egyre több
elfoglalt, magas beosztású személy is gyako-
rolja ezt a stílust.

Mindezeket alátámasztja, hogy világszerte
65 országban több százezer tanítvány gyako-
rolja egységes tananyag és vizsgarendszer
szerint, mely elsajátítását magasan képzett
oktatók biztosítják.

Magyarországon is a legnagyobb Kung-Fu
egyesület - több mint 25 éve - Si-Fu Máday
Norbert 8. mesterfokozatú fõinstruktor veze-
tésével.

Tréningek hétfõn, pénteken a Horvát Gim-
náziumban, XIV. kerület Kántorné sétány
1–3. (az IKEA mögött), ahol 2012. októ-
ber 12-én (pénteken) és november 5-én
(hétfõn) 17.30-kor lesz egy nyilvános be-
mutató az érdeklõdõknek.

Wing Tsun Kung-Fu az Örsön

Tel.:
30/9-83-83-73 

vagy www.wingtsunkungfu.hu

Infó: 
Si-Hing Kerekes Csaba 
4. mesterfokozat

és oktatómestereiSi-Hing Kerekes Csaba

Si-Hing Kerekes Csaba és oktatómesterei

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

Testnevelés órák kiváltására egyesületi igazolást adunk.

Elõzze meg a betörõket!

Távfelügyelet
már havi nettó 990 Ft-tól!
Bekötési díj és hûségnyilatkozat nélkül!

www.oss.hu
Tel.: 06 (70) 315-7019, 06 (1) 280-9122
www.facebook.com/osskft

Bérleti díj: 10 000 Ft/óra
Továbbá hétvégén és hétköznap délelõttönként

kedvezményt biztosítunk!

06 (30) 622-0955

PÁLYA BÉRLÉSE
A BVSC-ZUGLÓ SPORTTELEPÉN!

MÛFÜVES

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

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

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

árusítása
• Éjszakai telefonügyelet

KIPUFOGÓ KLINIKA

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

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

Gasztroenterológiai
magánrendelés Zuglóban
– emésztõszervi betegségekkel

foglalkozó szakrendelés –
Kedves zuglói lakosok!

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

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

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

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

vastagbéltükrözés) korszerû-, új eszközökkel
fájdalommentesen végezzük.

A vastagbélrák szûrés így kíméletesen végezhetõ.
dr. Szõnyi Mihály

belgyógyász, gasztroenterológus
bejelentkezés, információ:

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

Hídvégi Vid
is példakép
Zuglóban
A Zuglói Ifjúsági Centrum az elõzõ tan-
évben egy rendhagyó programsoroza-
tot indított „Példát mutatunk” címen.
Az elsõ rendezvényt október 10-én tar-
tották, amikor is a londoni olimpián
szerepelt fiatal zuglói tornász, Hídvégi
Vid volt a vendég. A KSI SE sportolója
az olimpiára is döntõs reményekkel
utazott ki, amit meg is valósított. Végül
a nyolcadik helyen végzett. A ZIC-ben
nem csak az olimpiai tornaversenyrõl,
hanem a londoni élményeirõl, a pálya-
futása kezdetérõl, a tornával való talál-
kozásáról, a tanulmányairól és a ked-
venc zenekaráról is mesélt.

Cikkünk és filmünk megtekinthetõ
a zugloilapok.hu-n.

Lapunk
az interneten
is olvasható:

www.zugloilapok.hu


