
Soron kívüli ülést tartott augusz-
tus 16-án Zugló képviselõ-testü-
lete. Annak ellenére, hogy az ér-
tekezletet az új Zugló Kerületi
Szabályozási Terv (ZKSZT)
megvitatására és elfogadására
hívták össze, a grémium a bizott-
sági vélemények meghallgatását
követõen – tõle független okok
miatt – kénytelen volt szeptem-
ber 6-ra halasztani a napirendi
pont megtárgyalását. 

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester kijelentette: a ZKSZT
módosításával kapcsolatban
Zugló minden kötelezettségének
eleget tett. Az ígéret ellenére a
testületi ülésre nem érkezett meg
a belügyminiszter hozzájárulása
és a fõpolgármester egyetértése
is késlekedik. Az utóbbi határ-
ideje szeptember 5-én lejár és a
kérelem elfogadottnak minõsül.
Másnap az addigra megérkezõ
belügyminiszteri jóváhagyás bir-
tokában a grémium elfogadhatja
a Szabályozási Tervet. 

Dr. Sáfrán Erzsébet aljegyzõ
bejelentette: családi okok miatt
lemond beosztásáról, azonban

továbbra sem szakad el Zugló-
tól. Szeptembertõl az Anyaköny-
vi- és Okmányiroda vezetõje lesz,
majd a január 1-jén létrejövõ ke-
rületi járási hivatalnál helyezke-
dik el.  Az Önkormányzat pályá-
zatot írt ki a megüresedett aljegy-
zõi munkakör betöltésére.

A Syma Csarnokban kétezer
szurkoló fogadta a londoni olim-
piáról hazatérõ magyar olimpiai
csapatot. A megszerzett 8 arany-,
4 ezüst- és 5 bronzérem minden
elõzetes várakozást felülmúlt, a
nemzetek éremtáblázatán a 9.
helyet szereztük meg.

A csapatban 18 sportolóval
Zugló is képviseltette magát. Kö-
zülük Szabó Gabriella a kajak
négyes, Kökény Roland pedig a
kajak kettesek versenyében
olimpiai aranyérmet szerzett.
Tóth Dávid, Kulifai Tamás és
Paumann Dániel pedig a kajak
négyes tagjaként lett ezüstér-
mes. Rajtuk kívül még a BVSC-s
vízilabdázó Tóth Ildikó, Csabai
Dóra és Kisteleki Hanna, a KSI-
s cselgáncsozó Joó Abigél, a
BVSC-ben úszó Kapás Boglárka
végzett pontszerzõ helyen (4-6.
hely). Ha Zugló önálló ország
lenne, akkor ezzel az eredmény-
nyel a nemzetek pontversenyé-
ben a 36. helyen végzett volna,
olyan országokat megelõzve,
mint Kanada Svédország, Argen-
tína, Belgium, Szlovénia vagy ép-
pen Szlovákia. A XXX. Nyári

Olimpia zárását követõen a lon-
doni Olimpiai Parkban és ExCel
Csarnokban augusztus 29. és
szeptember 9. között rendezik
meg a XIV. Nyári Paralimpiai Já-
tékokat. A versenyen Magyaror-
szágot 33 sportoló képviseli
majd, közülük hárman zuglói
kötõdésük miatt a kerületi ön-
kormányzat támogatását is él-
vezhetik majd.

Engelhardt Katalin 1992 óta
állandó résztvevõje az ötkarikás
versenyeknek. Barcelonában,

1992-ben 50 méter pillangón
ezüstérmes, 1996-ban, Atlantá-
ban a 4×50 méteres vegyesváltó
tagjaként aranyérmes, míg a 200
méteres vegyesúszásban három
paralimpián is bronzérmes volt. 

Ráckó Gitta 1996-ban, Atlan-
tában debütált az olimpiákon. A
4×50 méteres vegyesváltó tagja-
ként arany-, a 100 méteres mell-
úszásban pedig bronzérmet
szerzett. 2000-ben nem sikerült
az éremszerzés, de Athénban és
Pekingben a 100 méteres mell-
úszásban ismét felállhatott a do-
bogó harmadik fokára. 

Szekeres Pál (kis képünkön) a
magyar csapat legrutinosabb tag-
ja. 1988-ban Szöulban, balesete
elõtt tagja volt a bronzérmes tõr-
vívó csapatnak. Miután tolókocsi-
ba kényszerült, 1992-ben Barce-
lonában már a kerekesszékes ví-
vóválogatott tagjaként szerepelt.
Az elsõ két paralimpiáján három
aranyérmet szerzett, és azóta
is folyamatosan a világ élme-
zõnyéhez tartozik.

Aranyérmeseinkkel
interjúk a 7. oldalon,

cikkünk a 15. oldalon
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Szeptemberi döntés
a Szabályozási Tervrõl

Rajzverseny
a piacon
Gyorsan közkedveltté vált a kerü-
letiek körében a március óta mû-
ködõ Új õstermelõ piac a Lõcsei
utca és a Bosnyák utca sarkán. A
létesítményt korábban a Fõváro-
si Önkormányzat Csarnok és Pi-
ac Igazgatósága üzemeltette, de
2012-ben a zuglói önkormányzat
saját cége, a Zuglói Társasházke-
zelõ és Közterület-fenntartó Kft.
vette át ezt a feladatot. Pusztai
Péter ügyvezetõ igazgató elmond-
ta, szeretnék, ha a piac minden
tekintetben megújulna. Hozzátet-
te, kft.-jük a közeljövõben tovább
erõsítené az új piac „zuglóiságát”
is. „Vásárol a családunk” címmel
rajzpályázatot kívánnak hirdetni
6-14 éves korú gyerekeknek. Min-
den korcsoportban jutalmaznák
a legjobbakat, a gyerekrajzok a pi-
ac Bosnyák és Lõcsei utcai keríté-
sére is felkerülnének.

Cikkünk a 8. oldalon

Zuglói éremesõ
Londonban

www.zugloilapok.hu

Folytatás a 3. oldalon

FELHÍVÁS
Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester javaslatára munkacso-
portot állít fel a zuglói önkor-
mányzat annak érdekében,
hogy összehangolják a parlag-
fû-mentesítési feladatokat az
allergiás megbetegedésekre
érzékeny emberek egészségvé-
delme érdekében. A lakossági
bejelentéseket munkaidõben
fogadja Molnár Tibor környe-
zetvédelmi és stratégiai refe-
rens a 06 (1) 872-9299-es hi-
vatali telefonszámon.

Ellenõrzött
intézményfelújítások
„Azért döntöttem a váratlan el-
lenõrzés mellett, hogy valós ké-
pet kapjak a felújítás helyzetérõl,
a problémákról, a szerzõdésben
foglaltak, az ütemterv, valamint
az építési szabályok betartásá-
ról” – mondta lapunknak dr.
Papcsák Ferenc polgármester
azzal kapcsolatban, hogy július
31-én szúrópróbaszerû szemlét
tartott a nyári intézmény felújítá-
si program keretében teljesen
megújuló Aprótalpak Bölcsõdé-
ben. A program keretében járda-
és útburkolatfelújításokat is
elvégeztek, Zugló Önkormány-
zata a kerület nehéz gazdasági
helyzete ellenére sem mondott le
intézményei, közterületei fej-
lesztésérõl, karbantartásáról. A
közpénzek felhasználását min-
den eddiginél szigorúbban ellen-
õrzik. Írásunk a 6. oldalon

Zuglói lányok sikere Hatékony
kintlévõség-kezelés

Körülbelül 290 millió forintra
rúg a kintlévõsége a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt.-nek, a ki nem fi-
zetett lakbérek és közüzemi dí-
jakból adódóan – tájékoztatta la-
punkat Mazsu Gergely, a va-
gyonkezelõ vezérigazgatója. Eb-
bõl egy komplett zuglói oktatási
intézményt vagy több lakóházat,
játszóteret lehetne felújítani, ki-
alakítani. Az elmaradások nagy
része az elõzõ ciklus alatt kelet-
kezett. A vagyonkezelõ tavaly ab-
lakcsere programot hirdetett a
hátralékmenteseknek. De meg-
változtatták a helyi rendeleteket
és elkezdtek egy szisztematikus,
informatikai rendszerrel támo-
gatott kintlevõség-kezelést is.

Interjú a 3. oldalon

Három díjat is elnyert, a júliusban, Pozsonyban megrendezett IV.
Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztiválon, a Szent István Király Zene-
mûvészeti Szakközépiskola nõi kara. Részletek a 12. 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 (70) 624-4723,
e-mail: balazs.tildy@gmail.com

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

Telefonon és/vagy e-mailen történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 624-4675; 

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján, 
a kovacsbalazs@zuglo.hu 

e-mail címen.

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Szeptember 4. 17.00–19.00 óra között.
Telefon: 06 (70) 625-5742, illetve 

a virkrisz@gmail.com e-mail címen.

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Szeptember 21.
Bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Szeptember 27.
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.

Szeptember 3. 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

Szeptember 10. 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

Szeptember 3. 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 idõpont egyeztetés alapján.
Szeptember 10. 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.

Szeptember 5.
17.00–19.00 óra között.

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

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (30) 486-7324

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri 
Hivatal

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

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

5. Markó Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

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

6. Tamás László Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 06 (30) 212-1803.
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal. Elõ-
zetes idõpont egyeztetés alapján. Tel.: 06 (20) 475-
1384.
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5–7.
szeptember 21. 17.00–19.00 óra között, elõzetes beje-
lentkezés alapján. Tel.: +36 (20) 944-7069 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.
Tóth Csaba MSZP Iroda, Rákosvalfa park 1–3., szep-
tember 13. 17.00 órától. Tel.: 06 (20) 404-2416.
Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda, Rákosvalfa park
1–3.,szeptember 13. 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 szeptember 13.
18.00–20.00 óra között

POLGÁRMESTER
Dr. Papcsák Ferenc polgármester soron következõ fo-
gadóórájára bejelentkezés szeptember 4-én 8.00 órá-
tól a 872-9488-as telefonszámon, illetve a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatánál személyesen leadható
formanyomtatványon.

ALPOLGÁRMESTEREK
Rozgonyi Zoltán alpolgármester szeptember 10-i
(10.00–16.00 óra között megtartandó) fogadóórájára
bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester szeptember
21-i fogadóórájára bejelentkezés a 872-9190-es tele-
fonszámon.

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje

Elõzetes idõpont egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre:
� www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu,
� telefonon: 8729-392,
� személyesen az okmányiroda recepcióján.
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Körülbelül 290 millió forintra rúg a
kintlévõsége a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.-
nek, a ki nem fizetett lakbérek és köz-
üzemi díjakból adódóan – tájékoztatta
lapunkat Mazsu Gergely, a vagyonkeze-
lõ vezérigazgatója. Hozzátette: ebbõl az
összegbõl egy komplett zuglói oktatási
intézményt vagy több lakóházat, játszó-
teret lehetne felújítani, kialakítani.
Mazsu elmondta: az elmaradások évek
alatt gyûltek fel, de nagy része az elõzõ
ciklus alatt keletkezett. A korábbi veze-

tés csak minimális lépéseket tett a tar-
tozások behajtására, csupán 50-60
ügyet adtak át nekünk, miközben több
mint ötszáz bérlõnek volt lejárt tartozá-
sa – hívta fel a figyelmet a vezérigazgató.
Hozzátette: az akkor felhalmozott
összeg a jelenlegi kintlévõség körülbelül
kétharmadát teszi ki. A helyzetet nehe-
zíti, hogy a tapasztalatok alapján a fél
évnél régebbi tartozásokat szinte lehe-
tetlen behajtani. Van olyan bérlõ, aki be-
költözés óta nem fizet lakbért – érzékel-
tette a helyzetet a vezérigazgató. Mazsu
Gergely hangsúlyozta: ha valaki nem fi-
zeti a közüzemi díjat, akkor az önkor-
mányzatnak, mint tulajdonosnak kell
ezt megtennie a szolgáltató felé, miköz-
ben nyilván a lakást vagy a házat is fenn
kell tartania. Mindezt pedig az adófize-
tõk pénzébõl kell kifizetnie.

A vagyonkezelõ két dolgot tehet: egy-
részt megpróbálják motiválni a nem-
fizetõket, hogy egyenlítsék ki tartozásu-
kat. Tavaly egy ablakcsere program ke-
retében pályázhattak rossz nyílászáróik
kicserélésére azok a bérlõk, akik hátra-
lékmentesek voltak vagy kifizették az el-
maradásukat. – Ez egy nagyon eredmé-
nyes program volt, a korszerû nyílászá-
ró-csere eredményezte jelentõsen csök-
kenõ rezsi motiválta a bérlõket, több
milliós hátralékot tudtunk így beszedni

– mondta Mazsu Gergely. A másik irány
a jogi út. Megváltoztatták a helyi rende-
leteket és elkezdtek egy szisztematikus,
informatikai rendszerrel támogatott
kintlevõség-kezelést, amelyet egy há-
romfõs csoport felügyel. A nemfizetõk
elõször felszólítást kapnak, majd ha
nem változik a helyzet, felmondják a
bérleti szerzõdésüket. A tartozása be-
hajtása érdekében az önkormányzat
kénytelen a bírósághoz fordulni, amely-
nek vége kilakoltatás is lehet. Mivel ez-
zel párhuzamosan folyamatosan keres-
nek megoldást a nehéz helyzetben levõk
problémáira, például kisebb lakást
ajánlanak fel, vagy a családsegítõ segít-
ségét is közvetítik, így Zuglóban kilakol-
tatásra még nem került sor – mondta a
vezérigazgató.

(BR)

Folytatás az 1. oldalról
A testületi ülés nyitányaként

Tóth Norbert rendõr fõhadnagy
a Hónap Rendõre, míg Szõke Or-
bán tûzoltó fõhadnagy a Hónap
Tûzoltója kitüntetõ címet vehet-
te át.

A napirendi pontok tárgyalása
elõtt dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester bejelentette: a kerület ál-
tal támogatott sportolók két
arany- és egy ezüstéremmel tér-
tek haza az olimpiáról. Ha Zugló
önállóan indult volna London-
ban, a 36. helyen végzett volna.

A Teleki Blanka Gimnázium
szülõi munkaközössége az ülés
elõtt petíciót nyújtott át a polgár-
mesternek. Ebben azt kérték,
hogy az intézményvezetõi beosz-
tást ugyancsak megpályázó Puk-
li István ellenében továbbra is
Rudas Péter maradjon az iskola
igazgatója. A testület a megjelent
szimpatizánsokra való tekintet-
tel elsõkét tárgyalta meg az kér-

dést és Pukli Istvánnak szavaz-
tak bizalmat.

Épülhet a fõtér

A testület jóváhagyta a Bos-
nyák tér rendezését szolgáló be-
ruházási programot. A kivitele-
zés elsõ ütemének a megvalósí-
tására 174 600 000 forintot sza-
vazott meg. 

Sági Ilona, a Bosnyák tér re-
konstrukciós tervét elkészítõ
VÁR-KERT Mûszaki Tervezõ
Kft. munkatársa elmondta: há-
rom tervváltozat készült. 

Az elsõ ütemben az idén õsszel
a templom elõtti terület és a fõtér
egy része kerül kialakításra. Jö-
võre a második ütem során a
geodéziai jelek bemutató terüle-
te, illetve az evangélikus egyetem
és a templom közötti rész nyeri
el új formáját és várhatóan köz-
adakozásból megépül a temp-
lomtorony is. A felszámolásra

kerülõ parkolóhelyeket a Lõcsei
utca és a Rózsavölgyi köz átépí-
tésével pótolják. A központi té-
ren vízjáték létesül, a geodéziai
jeleket fényjáték világítja meg,
míg a templom elõtti sivár terü-
letet kiemelt zöld szigetek teszik
hangulatossá. 

Közmunkaprogram

A városatyák úgy döntöttek,
hogy a szociális krízishelyzetben
lévõ zuglóiak számára meg-
hirdetett kerületi közmun-
kaprogram megvalósításához
65 052 000 forint támogatást
nyújtanak a feladat ellátásával
megbízott Zuglói Társasházke-
zelõ és Közterület-fenntartó Kft.-
nek.

Új jelzõ-
készülékek

A grémium elfogadta a jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtás-
hoz szükséges készülékek szá-
mának 90-rõl 120-ra való emelé-
sét és 1 240 200 forintot biztosí-
tott a 30 darab új jelzõeszköz be-
szerzésére.

Papp Dezsõ

Indul a Bosnyák téri rekonstrukció

Dr. Papcsák Ferenc polgármester kez-
deményezésére az idei évben is folytató-
dik a közkedvelt Virágzó Zugló Program.
Az utcafrontokért eddig is sokat tevõ zug-
lói kertbarátok idén õsszel is folyamato-
san pályázhatnak környezetük szebbé té-
telére.

Az elmúlt több mint másfél évben a
programban sok száz zuglói porta utca-
fronti része szépült meg az önkormány-
zat, a civil lakosság és a szponzorok
együttes, közös erõfeszítése révén. A
programban eddig több mint ezerötszá-
zan vettek részt.

A sikeresen pályázó zuglói kertbarátok,
az utcafrontjuk illetve elõkertjük megszé-
pítéséhez Megyeri Szabolcs programve-
zetõ kertészmérnök szakmai útmutatá-
sát valamint az ültetéshez szükséges virá-
gokat, évelõket, cserjéket, díszfákat, to-
vábbá a gyommentességet és a vízmegtar-
tást segítõ fadarálékot és mulcsot kap-

nak. Az ültetésben résztvevõknek a prog-
ram keretében biztosítjuk az ültetés ere-
jéig a profi kertépítõ szerszámokat. Az
önkormányzat és a civil lakosság által
együttesen megszépített utcafrontot a
portatulajdonos lakóközösség gondozza,
amelyet az önkormányzat ellenõriz.

Továbbra is várjuk olyan kertbarátok
és lakóközösségek pályázatát, akik elhi-
vatottak Zugló utcafrontjainak szebbé té-
telében és vállalják a program során fel-
merülõ elõkészítési és fenntartási mun-
kákat. Jelentkezni kizárólag kitöltött je-
lentkezési lappal, zuglói lakcímmel ren-
delkezõ magánszemélyek és lakóközös-
ségek tudnak a viragzozuglo@zuglo.hu e-
mailcímen, illetve postai úton az 1145
Budapest, Pétervárad utca 2. címen. (A
borítékra kérjük ráírni: Virágzó Zugló
Program)

Tovabbi információkért látogassa meg
a www.viragzozuglo.hu oldalt.

Folytatódik a Virágzó
Zugló Program

Iskolát, lakóházat lehetne
felújítani a kintlévõségbõl

Megkérdeztük
Az elfogadás elõtt álló új Kerü-
leti Szabályozási Terv gátat vet
a társasházak tömeges építésé-
nek, az újabb lakóparkok létre-
hozásának, törekszik Zugló
zöld jellegének erõsítésére.
Egyetért-e Ön a KSZT ilyen jel-
legû módosításával?

Gyöngyné
Maros Judit
egyetemi
tanár, Zugló:

A mi társas-
házunk az több

mint 20 éve épült és akkor a be-
építhetõ alapterület sokkal ki-
sebb volt, mint amit most enge-
délyeznek. Ott az utcában is
alig maradt hely a házak mel-
let. Így ez egy teljesen jogos dön-
tés.

Elekes Ferenc
szakács, Zugló:

Nagyon jó
mert így tartjuk
meg a friss leve-
gõt ami jellem-

zõ Zuglóra. És ez ezért küzdeni
kell harcolni, hogy ne legyenek
ilyen többemeletes lakópar-
kok.

Jármai József
nyugdíjas,
Zugló:

Ez nagyon jó
lenne ha meg-
maradna, mert

Zugló eredetileg is, már törté-
nelmi visszatekintésben kert-
város.

Továbbiak és videó
a zugloilapok.hu-n.

Lakossági fórum az új Kerületi Szabályozási Tervrõl
Az új Kerületi Szabályozási Tervrõl tartott tájékoztatót és lakossági fórumot az Önkormányzat június
25-én. A nagyszámban megjelent Zuglóiak üdvözölték dr. Papcsák Ferenc polgármester azon bejelen-
tését, amely szerint az új Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) tükrözi a lakosság elvárásait, gátat vet a
városrész jellegét alapjaiban megváltoztató tömeges társasházak és lakópark építésnek, törekszik
Zugló élhetõbbé, otthonosabbá tételére, zöld jellegének megõrzésére. 

Barta Ferenc, Zugló fõépítésze kiemelte: a XIV. kerület az ország legsûrûbben lakott települése. Zugló-
ban 2011-ben 71 381 lakóhely volt. Egy otthonban azonban csupán 1,6 fõ élt. Egy lakosra kilenc m2 zöld-
terület jut, ugyanakkor minden harmadik zuglóira jut egy gépkocsi. Az új KSZT hatálybalépése után vár-
hatóan 6528 lakást adnak át, ezekre az építési engedélyt még a változtatási tilalom elõtt adták ki.

A jelenlévõ zuglóiak egyetértettek abban, hogy a Városligetben minimálisra kell csökkenteni a gép-
jármûforgalmat, máshol kell parkoltatni a turista buszokat. A fejlesztések során szem elõtt kell tarta-
ni a zöld felületek megõrzését, a Kós Károly sétányt pedig el kell zárni a jármûforgalom elõl.

Lakossági kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy napirenden van a Rákospatak menti terület
szabadidõs övezetté alakítása. A lakossági fórumról és a testületi ülésrõl videók a zugloilapok.hu-n.

Dr. Papcsák Ferenc polgármester és Szász Emese olimpikon aktívan részt vesznek a
programban
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A Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásá-
ról szóló Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzata Képviselõ- testületének többszörösen módo-
sított 18/2005. (V. 2.) rendelete értelmében

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

mény hirdetõtáblán történõ kifüggesztéstõl számított
30 napon belül lehet.

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

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

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

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

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

A hirdetményt kifüggesztette:
Bérleménygazdálkodási és Értékesítési Iroda

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

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

Délelõtt
(8.00–12.00)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Lakás ügyek

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

Gyorsszolgálati Divízió
(ablak/ajtó cserék, hiba bejelentések,

lakás átadásával- lakás felújítással
kapcsolatos ügyek)

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
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)

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Helyiség ügyek

(üzlethelyiségek bérbevételével, bérleti
szerzõdés hosszabbításával kapcsolatos ügyek)

Gyorsszolgálati Divízió
(ablak/ajtó cserék, hiba 

bejelentések, lakás átadásával- 
lakás felújítással kapcsolatos ügyek)

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. június hónaptól havi rendszerességgel elõre meghirdetett napon a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. vezetõi kiemelt 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

Szeptember 18. 9:00-14:00 Dr. Csikós Tibor Jogtanácsos

Szeptember 07. 7:00-12:00 Kiss János Csaba Üzemeltetési, Karbantartási, Felújítási Divízióvezetõ

Szeptember 19. 8:00-13:00 Mazsu Gergely Vezérigazgató

Szeptember 19. 13:00-18:00 Tóth Imre Gyorsszolgálati csoportvezetõ

Szeptember 26. 8:00-13:00 Szili Adrián Mûszaki vezérigazgató-helyettes

Szeptember 28. 9:00-14:00 Tóth Csaba Ingatlangazdálkodási Divízióvezetõ

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. 2012.09.12.
Angol u. 51. 31770/0/A/42 69 m2 üzleth. + raktár összközmûves 110.400.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Bolgárkertész u. 13/A. 31924/6/A/93 50 m2 raktár elektromos áram 30.000.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Bolgárkertész u. 29. 31924/20/A/67 165 m2 üzlethelyiség összközmûves 231.000.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Bosnyák tér 2. 31736 111 m2+ 49 m2 üzleth. + pince összközmûves 224.000.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Bosnyák tér 3. 31738/1 75 m2 +55 m2 üzleth. + pince összközmûves 145.500.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Bosnyák u. 4/B. 31723/2/A/13 51 m2 iroda összközmûves 61.200.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Csertõ park 18. 39470/65 9 m2 üzlethelyiség elektromos áram 18.000.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Erzsébet királyné útja 11. 31635/2/A/24 35 m2 üzleth.+ raktár összközmûves 56.000.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Erzsébet királyné útja 18. 29811/15/A/3 157 m2 üzleth. + raktár összközmûves 157.000.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Erzsébet királyné útja 45/A 30385/5/A/1 35 m2 üzlethelyiség összközmûves 70.000.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Erzsébet királyné útja 69/A 30374/2/A/1 74 m2 üzleth. + raktár összközmûves 53.280.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Erzsébet királyné útja 77/B 30370/6/A/4 42 m2 üzlethelyiség összközmûves 67.200.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Fogarasi út 43. 31913/6/A/29 210 m2 üzleth. + raktár összközmûves 262.920.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Fogarasi út 45. 31915/2/A/39 118 m2 üzleth.+ raktár összközmûves 236.000.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Kerepesi út 76/C. 31928/11/A/312 234 m2 üzlethelyiség összközmûves 327.600.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Kerepesi út 76., jobb oldali,
4-es számú beálló 31928/10 18 m2 gépkocsi beálló elektromos áram 10.080.- Ft/hó + ÁFA 2012.08.13. 2012.09.12.

Kerepesi út 76., bal oldali,
3-as számú beálló 31928/10 18 m2 gépkocsi beálló elektromos áram 10.080.- Ft/hó + ÁFA 2012.08.13. 2012.09.12.

Róna u. 9-11. 31928/11/A/114 336 m2 üzlethelyiség összközmûves 336.000.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Rózsavölgyi tér 7-8. 31285/A/17; 31286/A/8 70m2+39m2 üzlethelyiség összközmûves 135.051.- Ft/hó 2012.06.26. folyamatosan
Szugló u. 49-51. (sarok) 31865/0/A/46 222 m2 üzleth. + raktár összközmûves 532.800.- Ft/hó 2012.06.26. folyamatosan
Szugló u. 49-51. 31865/0/A/46 120 m2 üzlethelyiség összközmûves 144.000.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Telepes u. 3. 31253/1/A/1 120 m2 üzlethelyiség összközmûves 132.000.- Ft/hó 2012.06.26. folyamatosan
Thököly út 46. 32741/0/A/30 267 m2 üzlethelyiség összközmûves 320.400.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Thököly út 71. 32632/0/A/3 104 m2 iroda összközmûves 156.000.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Zászlós u. 50. 32379/0/A/6 85 m2 üzlethelyiség összközmûves 89.250.- Ft/hó 2012.08.13. 2012.09.12.
Vezér u. 47. 39470/66/A/166 74 m2 iroda összközmûves 89.466.- Ft/hó 2012.06.26. folyamatosan

Ingatlan árverés
A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. árverés útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát
képezõ 3 db üres telek és 2 db felépítményes ingatlant. Az árverésre 2012.
szeptember 5-én 10 órakor kerül sor a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. épületének
(1145, Budapest, Pétervárad u. 11-17.) földszinti tanácstermében. Az árverés-
re kerülõ ingatlanok a következõk:

a) Budapest XIV. Kerület Erzsébet királyné útja 124. hrsz.: 30326/8
b) Budapest XIV. Kerület Gizella u. 14-16. hrsz.: 32548
c) Budapest XIV. Kerület Róna út 111. hrsz.: 31869/1
d) Budapest XIV. Kerület Fogarasi út 17/B. hrsz.: 31911/24
e) Budapest XIV. Kerület Mexikói út 65/A. hrsz.: 31639/1

Az árverés részletes feltételeit tartalmazó hirdetmény megtekinthetõ a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. honlapján (www.zugloizrt.hu), illetve hirdetõtáblá-
ján (1145, Budapest, Pétervárad u. 11-17. földszint).

Ingyenes jogi tanácsadás társasházi ügyekben
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Szeptember 3-án hivatalosan is megkez-
dõdik a 2012-2013-as tanév. A központi
tanévnyitó ünnepséget augusztus 31-én
délelõtt 10 órakor az idén 110 éves évfor-
dulóját ünneplõ Szent István Gimnázium
Dísztermében tartják. Ugyanaznap, reg-
gel 8 órakor - a 140 esztendõs rákosfalvi
oktatás tiszteletére - az Álmos Vezér Gim-
názium és Általános Iskolában nyitják
meg hivatalosan az idei tanévet. 

– Mind az önkormányzat, mind pedig az
iskolák felkészültek az idei tanévre –
mondta dr. Ferdinandy István oktatásért
felelõs alpolgármester. – A felújítási mun-
kálatok még zajlanak, de igyekszünk min-
denhol az oktatás feltételeit biztosítani.
Néhány munka át fog csúszni a tanítás idõ-
szakára, de ezek olyan feladatok lesznek,
amelyek nem fogják zavarni a tanítást.

A tanév legfontosabb feladata a tanítás
eddigi színvonalának a biztosítása, vagy
annak emelése. A zuglói önkormányzat
ennek érdekében már korábban számos
intézkedést bevezetett. A kerületben
ugyanis már korábban mindennapossá
tették a testnevelés oktatást, sikerült a ma-
gyar és a matematika órák számát is meg-
emelni. Folytatódni fog tehetségfejlesztõ
program, és emiatt, illetve a lemaradottak
felzárkóztatása érdekében az idei tanév-
ben is lesz majd forrás a fejlesztésekre.

– Az új tanév kétségtelenül rendhagyó
lesz, hisz az oktatás felügyelete csak de-
cember 31-ig lesz a mi hatáskörünk, on-
nantól ezt a feladatot minden önkormány-
zattól a kormányhivatalok veszik majd át.
Ez természetesen plusz feladatokat ró
ránk, hisz az iskolák átadása sok admi-
nisztrációs feladattal jár. A cél természe-
tesen a jövõben is az lesz, hogy az eddig

elért eredményeket megõrizzük, s hogy
Zugló oktatása az új rendszerben is
ugyanolyan sokszínû és hatékony legyen,
mint amilyen eddig volt.

A képviselõ-testület a májusi és az au-
gusztusi ülésen több oktatási intézmény
élére új vezetõt nevezett ki. Ezzel is az volt
a cél, hogy felfrissítsék a kerület oktatá-
sát, és azokat az iskolákat, ahol problé-
mákat észleltek, megpróbálják felzárkóz-
tatni a többi iskolához.

Az önkormányzat elkötelezettségét bi-
zonyítja, annak tudatában, hogy az isko-
lák mûködtetése január 1-tõl a kormány-
hivatalokhoz kerül át, fontosnak érezte,
hogy áldozzon az intézményekre. Ezen a
nyáron közel 700 millió forintot költöt-
tünk arra, hogy szeptembertõl minden is-
kolában jó körülmények közepette kez-
dõdhessen meg a tanítás. A szakmai mun-
ka színvonalára pedig a régi és az új veze-
tõk, illetve a kiváló tapasztalatokkal ren-
delkezõ és felkészült zuglói pedagógu-
saink jelentik a garanciát. R. T.
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Május 31-ei testületi ülésén Zugló önkor-
mányzata ismét napirendre tûzte a Her-
mina úti szakrendelõ jövõjét is érintõ, az
egészségügyi ellátás racionalizálását cél-
zó megoldási javaslatok kérdéskörét.

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

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

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

képp a május 31-ei testületi ülésen sem,
hiszen több tucat érdeklõdõ hallgatta meg
dr. Mogyorós Lászlónak, a ZESz igazgató
fõorvosának felszólalását, amelyben is-
mertette a járóbeteg-ellátás racionalizálá-
sára tett szakmai javaslatait. Az ezt köve-
tõ vita után a kérdésben történõ egyezte-
tés a június 21-ei testületi ülésen folytató-
dott, ahol az elõterjesztõ alpolgármester
visszavonta a járóbeteg-ellátás racionali-
zálására vonatkozó javaslatát. (Az ülésrõl
szóló tudósítás lapunk 3. oldalán olvas-
ható – a szerk.)

A grémium a kérdés további tárgyalá-
sát a testület szeptemberi ülésén foly-
tatja.

Dr. Papcsák Ferenc, Zugló polgár-
mestere az általa a tavalyi év során elin-
dított Zuglói Konzultáció folytatásaként
és a döntés-elõkészítõ folyamat része-
ként továbbra is várja Zugló polgárai-
nak véleményét az itt található kérdés-
körben:

Konzultáció a zuglói
járóbeteg-ellátásról

Tisztelt Zuglói Polgárok!

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

Kérem, írja meg véleményét!

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

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

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

Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt!
Üdvözlettel:

dr. Papcsák Ferenc polgármester

Kérjük, fejtse ki véleményét arról, hogy ez a szakmai tervezet meg-
felelõ alapját jelentheti-e a zuglói képviselõ-testületnek a tárgykör-
ben hozandó majdani, végleges döntésének? Melyek azok az ele-
mek, amelyek a végleges határozatba megítélése szerint átemelhe-
tõek, illetve melyek azok a kívánalmak, amelyek egy végleges dön-
tés elfogadásához ön szerint elengedhetetlenek?
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– Országosan jelentõs átszervezések
zajlanak az egészségügy területén. Mi a
helyzet Zuglóban? 

– A járóbeteg szakellátás kerületi fenn-
tartása önként vállalt feladat, melyet a Fõ-
várostól vettünk át a jobb színvonal bizto-
sítása érdekében. A finanszírozáshoz
szükséges évi mintegy 300 millió forintot
egyre nehezebb elõteremteni a költségve-
tési források szûkössége miatt. Bennün-
ket is érint az egyre nagyobb orvoshiány.
Emiatt a Hermina úti és az Örs vezér téri
szakrendelõinkben egyre nehezebb bizto-
sítani párhuzamosan az ellátást, elma-
radnak rendelések, nõnek a várólisták. A
szakellátás várható állami átvétele is fel-
adatokat ró ránk. 

A helyi szakszolgálat egy alapvetõen jó,
ám megvalósulása esetén a zuglóiaknak
több utazással járó tervezetet tett le az
asztalra. Az új rendszer ugyanakkor jobb
színvonalat, kisebb várakozási idõt is je-
lentene. Viszont bármennyire is megfele-
lõ egy javaslat, az érintett zuglóiak támo-
gató véleménye szükséges a megvalósítás-
hoz, ezért konzultációs sorozatot indítot-
tunk a zuglói egészségügy jövõjérõl. Azt
ígérhetem, hogy csak olyan megoldásokat
fogunk támogatni, amelyek javítják a be-
tegellátás színvonalát! A jövõben több fi-
gyelmet szeretnénk fordítani a gyermek-
és felnõtt háziorvosi és védõnõi szolgála-
tok mûködési feltételeinek javítására. A
háziorvosok és patikák bevonásával, pre-
venciós egészségnapokat szervezünk az
Uzsoki Modell közremûködésével. Az Örs
vezér téri ügyeletes patika további mûkö-
dését idén is támogatjuk, sõt egy pályázat
nyomán a Pillangó utcában is éjjel-nappa-
li gyógyszertár nyílhat. Gondolkodunk az
idõsebbek számára egy úgynevezett
egészségügyi – a rendelõket és kórháza-
kat összekapcsoló – buszjárat beindítá-
sán is, ez azonban a Fõvárostól is függ.

– Milyen változásokat tervez a kerület
a közbiztonság terén?

– Polgármester úr kezdeményezésére
közös akciót indított a kerületõrség, a
rendõrök és a fõvárosi közterület-felügye-

lõk bevonásával, annak érdekében, hogy a
frekventált közterületeken az engedély nél-
küli árusoktól megtisztítsuk a kerületet. A
három hetes akció sikeres volt, összesen
216 esetben történt intézkedés. Rendsze-
resek lesznek az ilyen és ehhez hasonló el-
lenõrzések. A cél a biztonságos és tiszta la-
kókörnyezet biztosítása, ehhez joguk van
az itt élõknek! A Képviselõtestület 3 kör-
zetben újabb 41 térfigyelõ kamera telepíté-
sérõl döntött, így már összesen 127 kame-
ra vigyázza majd a zuglóiak nyugalmát. 

– Mire számíthatunk a helyi sport vilá-
gában?

– Stratégiai célnak tekintjük a mûködé-
si gondokkal küzdõ BVSC-Zugló átvétel-
ét, ennek keretében pedig egy tanuszoda
megvalósítását. Az állam támogató dönté-
se esetén, a megújuló sporttelep Zugló va-
lódi sportközpontja lehet, egyaránt szol-
gálva fiatalok és idõsek egészségmegõrzé-
sét, az iskolai – és szabadidõsportot, a
méltán híres utánpótlás nevelést és él-
sportolóink felkészülését. Jó hír, hogy a
közelmúltban stratégiai együttmûködési
szerzõdést írt alá polgármester úr és Kö-
kény Beatrix, az FTC Kézilabda Sport Kft.
ügyvezetõ igazgatója, melynek keretében
a klub szakemberei folyamatosan figye-
lemmel fogják kísérni a kézilabdázással
ismerkedõ zuglói iskolások eredményeit,
képességeit, és lehetõséget kapnak a
klubtól a továbbfejlõdésre. K. D.

Rendhagyó tanév

Tanuszoda a célunk

Rozgonyi Zoltán alpolgármester

Dr. Ferdinandy István alpolgármester
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Dr. Papcsák Ferenc lapunk-
nak elmondta: azért döntött a vá-
ratlan ellenõrzés mellett, hogy va-
lós képet kapjon a felújítás hely-
zetérõl, a problémákról, a szer-
zõdésben foglaltak, az ütemterv,
valamint az építési szabályok be-
tartásáról. A polgármester a kivi-
telezõtõl kapott tájékoztatás alap-
ján bizakodó volt, reményét fejez-
te ki, hogy a szakemberek határ-
idõre befejezik a munkát.

Tervszerû munkavégzés
A munkaterületre váratlanul

betoppanó polgármestert elkí-

sérte dr. Papp Csilla jegyzõ, vala-
mint Mazsu Gergely, a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. (ZV Zrt.) vezér-
igazgatója. Az ellenõrzésen meg-
jelentek a Polgármesteri Hivatal
építési osztályának és a Vagyon-
kezelõ illetékes divíziójának a
munkatársai is. 

Horváth Viktor, a kivitelezést
végzõ Ligetsor-Bau Kft. stratégi-
ai igazgatója szerint a megvalósí-
tás mindenhol a terveknek meg-
felelõen halad. A munkaterüle-
ten általában 50-60 szakember
dolgozik a feladat jellegétõl füg-
gõ szakmai megosztásban.

Vezérigazgatói mustra

A felújítási munkák finisében
Mazsu Gergely helyszínbejárást
tartott a Narancs, a Bóbita óvo-
dában, az Apró Talpak Bölcsõ-
dében, illetve a közös épületben
mûködõ Mókavár Óvodában és
a Móka-Kacagás Bölcsõdében,
hogy személyesen gyõzõdjön
meg a kivitelezés helyzetérõl. Az
augusztus 15-i szemlét a vezér-
igazgató eredményesnek minõ-
sítette. Mint elmondta: a beruhá-
zást végzõ cég helyszínen tartóz-
kodó vezetõivel megegyezett ab-
ban, hogy az intézmények õszi
megnyitásáig minden mûködést
gátló akadályt elhárítanak.

Informális megbeszélés

Az eddigi gyakorlattól eltérõen
az Önkormányzat az idei intéz-
mény-felújításokat megelõzõen
lehetõséget adott a létesítmény-
vezetõknek, hogy maguk válasz-
szák ki a munkálatok során be-
építésre kerülõ burkolóanyago-
kat, falfestékeket. Ugyancsak új-
donság volt Zuglóban, hogy júni-
us 20-án dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester a kerületi fenntartású
szociális és oktatási egységek ve-
zetõivel informális megbeszélést
tartott a nyári épület karbantar-
tásokkal kapcsolatban, ahol a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. tájé-
koztatást adott a munkák várha-
tó menetérõl. 

A polgármester a megbeszélé-
sen arra kérte a megjelenteket: a
kivitelezés során felmerülõ

problémákat neki jelezzék, hogy
megtehesse a szükséges lépése-
ket, mert szeretné, ha az idei in-
tézmény-felújítási projekt Zugló
számára sikertörténetként zá-
rulna. 

Megújuló intézmények
és közterületek

Zugló vezetése a kerület ne-
héz gazdasági helyzete ellenére
is nagy hangsúlyt fektet intéz-
ményei, közterületei rendben
tartására. Jelenleg száznál is
több létesítményben folyik ki-
sebb nagyobb renoválás. A kö-
zel egymilliárd forintos össz-
költségû projekt során három
gyermekintézmény újul meg tel-
jesen, a többiben szükség sze-
rint karbantartást, korszerûsí-
tést végeznek.

Az idén augusztusig Zuglóban
800 méter járdát újítottak fel. Az

Egressy út–Fischer István ut-
ca–Mogyoródi út–Vezér utca által
határolt területen korlátozott se-
bességû övezetet alakítottak ki.
Kijavították a bukkanót a Vezér
utca és a Lengyel utca kereszte-
zõdésében. Megújult a parkoló a
Bánki Donát utca 22. és a Szervi-
án utca 12. elõtt. Új parkoló épül
a Kövér Lajos utcában. Várható-
an hamarosan megszépül a Bos-
nyák téri templom környéke is.

A közterületek és intézmények
mellett az önkormányzati tulaj-
donú bérlakások modernizálása
is megkezdõdött. Az idén már
több tucat hátralékkal nem ren-
delkezõ bérlõnél cseréltette ki a
ZV Zrt. a régi ablakokat energia-
takarékos nyílászárókra.

Papp Dezsõ

A témához kapcsolódó
videók elérhetõek

a zugloilapok.hu-n.

Váratlanul ellenõrzött a polgármester
Zugló Önkormányzata a kerület nehéz gazdasági helyzete ellenére
sem mondott le intézményei, közterületei fejlesztésérõl, karbantar-
tásáról. A városvezetés a munkálatokat és a közpénzek felhasználá-
sát minden eddiginél szigorúbban ellenõrzi.  Július 31-én dr. Papcsák
Ferenc polgármester tartott szúrópróbaszerû szemlét a nyári intéz-
mény felújítási program keretében teljesen megújuló Aprótalpak
Bölcsõdében.
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Örömteli, büszkeséggel eltöltõ
hír a zuglóiaknak, hogy hogy
Londonban Kökény Roland ka-
jakozó aranyérmet nyert. A ma-
gyar kajak-kenu válogatott leg-
rutinosabb versenyzõje immár
négy esztendeje a kerületben la-
kik.Kökény Roland Dombi Ru-
dolffal párban a kajak kettesek
ezer méteres küzdelmében
lett olimpiai bajnok, ezzel a
magyar küldöttség ötödik
aranyérmét szerezték meg
a XXX. Nyári Olimpián.

– Már az olimpia elõtt
éreztem, hogy elsõk le-
szünk – értékelte a londoni
eredményt az újdonsült
zuglói bajnok. – Az
ilyet megérzi az
ember. Igazá-
ból nem is iz-
gultam, bár
ehhez hoz-
zátartozik,
hogy nem
is vagyok
izgulós tí-
pus. Az
edzõnk-
kel,
Szilárdi
Katalinnal
kidolgoztunk egy
taktikát, erõs ira-
mot mentünk, és
450-nél, 750-nél
és 900 méternél
még fokoztuk az
erõs iramot. Ez
már a hazai válo-
gatókon és az idei
zágrábi Európa-
bajnokságon is

bevált, és szerencsére London-
ban sem volt másképpen.

A történet természetesen nem
ilyen egyszerû. Ahhoz, hogy vala-
kibõl olimpiai bajnok legyen,
rengeteg munkára, és hihetetle-
nül nagy akaraterõre van szük-
ség. Roland sem a munkának,

sem a kitartásnak nem
volt híján, amit a 33

éves sportpályafutása
alatt már számtalan-
szor bizonyított. Per-
sze, mindez még ke-
vés lenne az olimpiai
bajnoki címhez, de

ezúttal a sors is úgy
akarta, hogy az õ

(és természete-
sen a társa,
Dombi Ru-
dolf) nya-
kába
akasz-
szák az
olimpi-
ai

arany-
érmet.A
magyar
egység
végig
vezetve
lett elsõ
az olim-
pián,
ám az
arany-
érem
sorsá-
ról az
a

mind-
össze 54

ezred másodperc döntött,
amennyivel Rolandék elõbb ér-
ték el a célvonalat a második
portugál egység elõtt.

– A szám egyik nagy esélyesei
mi voltunk. Elõzetesen úgy gon-
doltuk, hogy a német duó és köz-
tünk dõl majd el az aranyérem
sorsa, de már az elõfutamban ki-
derült, hogy a portugálokkal is
számolni kell. Az 54 ezred má-
sodperc pedig nem is olyan ke-
vés, a pályafutásom során ennél
kisebb különbséggel is sikerült
már nyernem. Hogy ne menjek
nagyon messzire, Rudival tavaly
ültünk egy hajóba, és rögtön az
elsõ válogatónkon sikerült nyer-
nünk. Igaz, mindössze egy centi-
vel a második hajó elõtt. Hol van
ez az egy centi attól a 30-tól,
amennyivel Londonban elsõk
lettünk! Sokan mondhatták, ha
még tíz méterrel hosszabb a pá-
lya, a portugálok megelõzhetnek
bennünket, de aranyigazság,
hogy mindig a célban kell elsõ
helyen állni.

Kökény Roland a maga 37 esz-
tendejével a magyar csapat leg-
rutinosabb tagjának számított.
Édesapjának, Kökény Zoltán-
nak köszönhetõen választotta a
kajakozást. Elmondása szerint
már négyévesen evezett a kád-
ban. A pályafutása Nyíregyházán
kezdõdött, majd
Tiszaújvárosban folytatódott.
Innen került a Honvédba, ahol
válogatott sportoló lett belõle.
Párosban és a négyes tagjaként
több világ- és Európa-bajnoki si-
ker részese volt, és Sydneyben,
illetve Athénban az olimpiák

hangulatába is belekóstolhatott.
2008 több szempontból is kriti-
kus év volt a számára. Egyrészt,
mert Kolonics Gyuri halála az
egész sportágra rányomta a bé-
lyegét, másrészt Rolandnak nem
sikerült kvalifikálnia magát a pe-
kingi olimpiára. Úgy tûnt, hogy a
sportolást is abbahagyja, amit
csak megerõsített, hogy idõköz-
ben édesapja és edzõje is el-
hunyt. 2009-ben aztán úgy dön-
tött, hogy visszatér, addigra vi-
szont már a Honvéd is elveszítet-
te támogatói nagy részét. Szeren-
csére néhány esztergomi barát
mentõövet nyújtott neki, így a kis

vidéki klub színeiben újrakezd-
hette a sportolást. Az eredményt
pedig már tudjuk: Dombi Ru-
dolffal párban elõbb Európa-
bajnokságot, majd olimpiát
nyert. 

– A tervek szerint együtt mara-
dunk, és megpróbálunk a jövõ
évi riói világbajnokságon is si-
kerrel szerepelni – mondta zá-
rásképpen Zugló elsõ londoni
bajnoka. Mi pedig annyit tehe-
tünk hozzá, hogy legalább úgy
szurkolunk majd neki, ahogy azt
tettük Londonban, ahol a szur-
kolók szinte bekiabálták
Rolandékat a célba. R. T.

Szabó Gabriella, a Domino-Honvéd ka-
jakosa Londonban pályafutása csúcsára
ért, hisz a nõi kajak négyes elsõ beülõje-
ként az 500 méteres távon olimpiai baj-
noki címet nyert. Ezzel gyakorlatilag tel-
jessé vált az eredménylistája, hisz eddig
világ- és Európa-bajnokságokon már
többször állhatott a dobogó legfelsõ foká-
ra, eddigi egyetlen olimpiai szereplésén,
Pekingben azonban nem sikerült a hõn
áhított aranyérem megszerzése.

– A Peking utáni érzéseim összehason-
líthatatlanok a mostanival – mondta az
újdonsült olimpiai bajnok. – Azt az ezüst-

érmet mind a mai napig vereségnek ér-
zem, és igazából ezzel az aranyéremmel
sikerült csak feldolgoznom. 

A nõi kajak négyes felkészülése nem
volt egyszerû. A szigorú hazai válogatási
rendszernek köszönhetõen rendkívül
nagy harc volt a csapatba kerülésért. Ezt
követõen többen is támadták a szövetségi
kapitány javaslatát. A Szabó Gabriella,
Kozák Danuta, Kovács Katalin, Fazekas
Krisztina kvartett mindössze két hét
összeszokást követõen csak harmadik
helyen ért célba a zágrábi Európa-bajnok-
ságon, ami szintén felerõsítette az ellen-
hangokat.

– Nem tagadom, hogy bántottak az
olimpia elõtt történtek, de ennek ellenére
megpróbáltam csak a versenyre koncent-
rálni. Nagyon sokat készültünk, de tud-
tuk, hogy kis dolgokon fog múlni, hogy ki
gyõz. Ilyen kis dolog volt a rajt, melyen
mindig sok múlik. Nagyon sokat gyako-
roltam, hogy az olimpián ezzel ne legyen
probléma.

Már az elõfutamok során látszódott,
hogy az aranyérem szokás szerint a ma-
gyar és a német hajó között dõl majd el.
Mindkét egység futamgyõzelemmel jutot-
ta döntõbe, de míg a németeken látszott,
hogy nagyon kihajtották magukat, addig
Gabiék könnyedén teljesítették a „kötele-
zõ feladatot”.

– Az olimpia elõtt fejben többször végig-
csináltam a versenyt. Úgy gondoltam,
hogy a németekkel végig fej-fej mellett ha-
ladunk majd, és az utolsó 50 méteren
nyerjük meg a versenyt. Olyan forgató-
könyvem azonban nem volt, hogy a fehér-
oroszok ilyen jól, a németek pedig ilyen
rosszul rajtolnak majd. Szerencsére mi is
jól kaptuk el a rajtot, s bár a fehéroroszok
sokáig vezettek, éreztem, hogy több erõ
van bennünk, és meg fogjuk elõzni õket. A

németeket végig kontrollálni tudtuk, és
nem gondoltam, hogy ilyen fölénnyel
nyerjük a versenyt. A megle-
petés a célbaérkezést kö-
vetõen látszódott is raj-
tam, igaz akkor már a gyõ-
zelem miatt is kellõkép-
pen meghatódtam.

Szabó Gabi 1996-ban a
KSI SE-ben kezdett kaja-
kozni. Kölyök és gyermek
korosztályban sorra nyerte
a versenyeket.
Elsõ éves ser-
dülõként,
2001-ben
már tagja
volt a brazíli-
ai ifjúsági vi-
lágbajnoksá-
gon szereplõ
magyar csa-
patnak.
2003-ban a
Japánban
megrendezett
ifi vébérõl
már egy
bronzérem-
mel térhe-
tett haza.
2004-ben a
poznani ifi Eb-
n KSI-s csapat-
társával, Kozák
Danutával párban
500 és 1000 méte-
ren is elsõ volt.
2006-ban az U23-
as Eb-n tagja volt
az 1000 méteren
gyõztes magyar
párosnak, 500

méteren pedig párosban és négyesben is
2. volt. 2007-ben vette át az edzéseinek az

irányítását a világ egyik, hanem a leg-
jobb kajakedzõje, Fábiánné Rozs-
nyói Katalin. Abban az évben a Sza-
bó Gabi – Kozák Danuta páros a
spanyolországi Eb-n 1000 méte-
ren elsõ, a duisburgi világbajnok-
ságon pedig 3. lett. Egy évvel ké-
sõbb, a milánói Eb 500 méteres

páros számát nyerték meg, majd
Pekingben – már Sári Nándor irányí-
tásával - a négyes tagjaként ezüstér-

met nyert. 2009. õszétõl az
olimpiai bajnok Csipes

Ferenc készíti fel a
versenyekre.

Szabó Gabi a
kerületi Csa-
nádi Árpád
Általános Is-
kola és Gim-
náziumban
érettségizett,
2001 óta
Zugló lakó-
ja. Elmon-
dása szerint
imádja ezt a
kerületet,
ahova min-
den világ-
versenyt
követõen
örömmel
(és tegyük
hozzá, hogy
immár
sokadszorra
„aranyo-
san”) tér 
vissza.

riersch

Kökény Roland Zugló olimpiai bajnoka

Nem ilyen forgatókönyvre gondolt
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Március óta mûködik már az Új
õstermelõ piac a Lõcsei utca és a
Bosnyák utca sarkán. A létesít-
ményt korábban a Csapi Kft., a
Fõvárosi Önkormányzat Csar-
nok és Piac Igazgatósága üzemel-
tette, de ebben az évben a zuglói
önkormányzat saját cége, a Zug-
lói Társasházkezelõ és Közterü-
let-fenntartó Kft. vette át ezt a fel-
adatot.

A Bosnyák téri csarnok mögöt-
ti létesítménynek nem véletlenül
adtuk az Új õstermelõ piac nevet
– tudtuk meg Pusztai Péter ügy-
vezetõ igazgatótól. – Egyrészt
szeretnénk, ha ez a piac minden
szempontból megújulna, más-
részt a hazai õstermelõknek is
szerettünk volna nagyobb lehe-
tõséget biztosítani. Jelenleg az

árusok 99 százaléka igazolt õs-
termelõ, így garantált, hogy a vá-
sárlók jó minõségû magyar
árukhoz juthatnak hozzá. 

Pusztai Péter elmondta, hogy
a piacot mûködtetõ kft. a közel-
jövõben tovább erõsítené az új
piac „zuglóiságát” is.

„Vásárol a családunk” cím-
mel rajzpályázatot hirdetnénk a
6-14 éves korú gyerekeknek.
(Pályázati felhívás jobbra ke-
retben – a szerk.). A tervek sze-
rint minden korcsoportban ju-
talmaznánk a legjobbakat, erre
160 000 Ft-ot különítettünk el a
költségvetésünkben, és a legjobb
gyerekrajzok a piac Bosnyák és
Lõcsei utcai kerítésére is felke-
rülnének. Ezzel két célt is elér-
nénk, egyrészt megakadályoz-

nánk, hogy a kerítést graffitikkel
csúfítsák el, másrészt azt is elér-
nénk, hogy a szülõk, nagyszülõk
is örömmel jönnének a piacra,
ahol nem csak a jó minõségû
áruban, hanem a gyermekük,
unokájuk rajzában is gyönyör-
ködhetnének.

Pusztai Péter elmondta, hogy
a jövõben a kerületi média segít-
ségével szeretnének majd rend-
szeresen hírt adni az aktuális
árakról, akcióikról.  Kreisz Irén
piacfelügyelõ pedig hozzátette,
hogy szeptembertõl megismétel-
nék az áprilisban és májusban
nagy népszerûségnek örvendõ
akciójukat is.

Az a vásárló, aki a piacunkon
igazoltan háromezer forint felett
vásárol, egy kiló lisztet kap aján-
dékba. A vásárlást egy szelvény-

nyel lehet igazolni. Az õstermelõ
aláírásával igazolja, hogy a vevõ
nála és mekkora értékben vásá-
rolt. Amennyiben ezen a szelvé-
nyen feltûntetett összegek meg-
haladják a háromezer forintot, a
vásárlónak csak annyi dolga
van, hogy jelentkezik nálunk, mi
pedig átadjuk számára az aján-
dékot. Az akciónk szeptember-
tõl indul, és várhatóan két hóna-
pig tart. A tavaszi tapasztalatok-
ból kiindulva várhatóan ismét
nagy lesz az érdeklõdés, április-
ban és májusban ugyanis több
mázsa lisztet osztottunk szét a
vásárlók között.  Riersch Tamás

Továbbiak és videó
a zugloilapok.hu-n.

Új õstermelõ piac árak
a 11. oldalon

Kisiskolások figyelem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Bosnyák Utcai Új Õstermelõi
Piac üzemeltetõje a Zuglói Tár-
sasházkezelõ és Közterület-
fenntartó Kft. korcsoportos
rajzpályázatot hirdet a zuglói
kisiskolások körében „VÁSÁ-
ROL A CSALÁDUNK” címmel.

I. korcsoport: 6–8 éves, II.
korcsport: 9–11 éves, III. kor-
csoport: 12–14 éves

Korcsoportonként I. helye-
zettek: 30 000, a II. helyezet-
tek : 20 000, a III. helyezettek
10 000 forint értékû vásárlási
utalványban részesülnek.

A díjazottak felkérést kap-
nak arra, hogy pályamunkái-
kat – a kiíró költségén – a piac
kerítésének falán is mindenki
számára láthatóvá tegyék,
megörökítsék.

A kiíró egyben vállalja, hogy
a díjazott zuglói diákok tehet-
séggondozását a következõ
tanévben anyagilag támogatja.

A kiíró a gyermekektõl azt
kéri, hogy rajzaikban a piaci be-
vásárlás életképeit mutassák
be, különös tekintettel a zöld-
ség-gyümölcs beszerzésre.

A kiíró elvárja, hogy a gyer-
mekek elsõsorban a magyar
földön és a magyar gazdasá-
gokban megtermelt terméke-
ket jelenítsék meg rajzaikon.

A pályamunkákat A/4 mére-
tû rajzlapon, névvel, életkor-
ral és értesítési címmel ellát-
va, zárt borítékban 2012.
szeptember 21-ig kell szemé-
lyesen leadni az Új Õstermelõi
Piac piacfelügyelõségén.

Gyerekrajzok a piacon

Vágja ki a kupont és a beváltás helyén fizetés elõtt adja át. A kupon készpénzre nem váltható és más akciókkal össze nem vonható. Egy kupon
egyszeri vásárlás, szálláshely esetén egy darab szoba foglalása esetén jogosít árkedvezmény igénybevételére. A kuponok valódiságáért és tartal-
máért, illetve a nyomdai hibákért a kiadó és a hirdetésszervezõ semmilyen felelõsséget nem vállal. Az elveszett vagy megrongálódott kupono-
kat nem áll módunkban pótolni! Kuponbeváltásra csak természetes személyek jogosultak. Bõvebb információk: www.zuglokartya.hu

Ajándékkuponok
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Nagyboldogasszony üzenete: van értelme az életnek!
„A katolikus egyház tanítása sze-
rint Mária, Jézus Krisztus édes-
anyja, miután földi életét befejez-
te, testestül-lelkestül fölvétetett
a mennyei dicsõségbe. Más meg-
fogalmazásban:
Nagyboldogasszony napján, au-
gusztus 15-én hitünknek azt a
titkát ünnepeljük, hogy a Szûz-
anyát földi életének befejezése
után Isten egyedülálló módon
megdicsõítette azzal, hogy testé-
vel-lelkével az örök dicsõségbe
emelte” – fogalmazott a Zuglói
Lapoknak Nagy Károly, a Rózsa-
füzér Királynéja templom plébá-
nosa. Emlékeztetett az ünnep
szentmiséjén elhangzó imádság-
ra: „Valóban méltó, hogy hálát

adjunk néked mi Urunk, szent-
séges Atyánk, mert ezen a napon
az Istenszülõ Szüzet fölvetted a
mennybe, így õ lett Egyházad
megdicsõülésének kezdete és
példája, zarándok néped vigasza
és biztos reménye.” A plébános
személyes tapasztalatát bemu-
tatva hozzátette: huszonéves ko-
rában egy búcsújáró helyen hal-
lott egy éneket, melynek refrénje
évtizedek óta a fülében-szívében
cseng: „Nem vagyunk árvák, van
Édesanyánk, ki a magas meny-
nyekbõl, gondot visel ránk!.”

Felvetésünkre, miért különle-
ges számunkra, magyarok szá-
mára különösen Nagyboldog-
asszony ünnepe, emlékeztetett,
Szent István királyunk, aki töb-
bek között nagy Mária-tisztelõ is
volt, több templomot is az õ tisz-
teletére építtetett, és megkapta
azt a kegyelmet, hogy éppen au-
gusztus 15-én, Mária mennybe-
vételének ünnepén halt meg.
„Halála elõtt pedig Máriának
ajánlotta fel az országot, koro-
nát. Errõl temérdek képi ábrá-
zolás lelhetõ fel az egész ország-
ban, sõt, a világon” – hangsúlyoz-
ta Károly atya, aki idézte a Képes
Krónika „tudósítását” államala-
pító királyunk haláláról: „A
szentséggel és kegyelemmel tel-
jes Szent István király azután or-
száglásának negyvenhatodik
évében, a Boldogságos, minden-
koron szûz Mária mennybeme-
netelének napján kiragadtatott e
hitvány világból és a szent angya-
lok társaságába került. Eltemet-
ték a fehérvári bazilikában, ame-

lyet õ maga építtetett Isten szent-
séges anyja, a mindenkoron szûz
Mária tiszteletére. Sok jel és cso-
da történt ott e Szent István ki-
rály érdemeinek közbenjárás-
ára, a mi Urunk Jézus Krisztus
dicsõségére és magasztalására,
aki áldott legyen örökkön örök-
ké, Ámen.”

Éppen ezért, bár az esztendõ
folyamán több Mária-ünnep is
van, mi, magyarok mindig ezt a
napot tettük az elsõ helyre. Ja-
nuár elseje és december huszon-

ötödike mellett kötelezõ a szent-
misén való részvétel, még ha hét-
köznapra esik is az ünnep.

Nagy Károly szól arról is, Szûz
Mária mindenki számára példa-
kép lehet. „És bizony óriási
szükségünk van ma is valódi pél-
daképekre, akiktõl tanulhatunk.
Fiatal, jegyes, feleség, édesanya,
özvegy, gyászoló. Mint teremt-
mény, tudja hol a helye. Istenre
figyelõ, az Õ akaratára nagy-nagy
hittel igent mondó, alázatos szol-
gálólány, aki a figyelmes szerete-

tet is éli, Krisztus-hordozó, az el-
sõ keresztény...” – sorolta. Rá-
adásul Mária mindig Jézusra, il-
letve arra irányítja a figyelmün-
ket, hogy a földi élettel, a halállal
nincs vége, valamennyien a „cél-
ba érésre”, a megdicsõülésre va-
gyunk teremtve, meghívva. „Van
értelme élni, szeretni, szenved-
ni, becsületesnek lenni, tenni Is-
ten akaratát. Mert lesz ered-
ményhirdetés...” – fogalmazott
Károly atya.

Kacsoh Dániel

2012-ben lesz 65. éve, hogy Mindszenty József bíboros, herceg-
prímás meghirdette a „Boldogasszony Évé”-t és a Városmajorból
100 000 férfi zarándokot vezetett Máriaremetére.

Az évforduló kapcsán jubileumi engesztelõ
gyalogos zarándoklatot szervezünk

2012. szeptember 15-én (szombaton)
VÁROSMAJORBÓL MÁRIAREMETÉRE.

A gyalogos zarándoklatot vezeti Bíró László családreferens püs-
pök atya, Süllei László érseki általános helynök úr, és Lambert
Zoltán kanonok plébános. 

Gyülekezés: 7.00 órától; 
Indulás: 1122 Budapest, Csaba utca 5. Városmajor 8.00 óra.

A Bíboros atya vállalta, hogy a zarándokoknak 12.00 órakor
szentmisét mutat be Máriaremetén. Az öt évvel ezelõtti zarán-
doklathoz hasonlóan, a katolikus iskolák tanáraikkal, diákjaikkal,
szülõkkel és nagyszülõkkel együtt, valamint az ország egyház-
községeibõl, plébániáiról sokan vesznek részt a zarándoklaton.
A jubileumi engesztelõ gyalogos zarándoklat fõ célja: közös ima
a magyar családokért, hazánkért.
A zarándokok URH vételére alkalmas rádiót hozzanak magukkal,
mert így tudnak bekapcsolódni a közös énekbe és imába.

A zarándoklat közben a következõ témákban tartanak el-
mélkedéseket a fõtisztelendõ atyák:

�� Blanckenstein Miklós rektor úr: Papi és szerzetesi hi-
vatás ébresztése,

�� Dr. Székely János püspök úr: Hit éve,
�� Janig Péter kórházlelkész úr: Szenvedés, betegség el-

fogadása,
�� Biró László püspök úr: A keresztény család.

Budapesten egészséges és iható a csapvíz
Természeti adottságainknak köszönhetõen Budapest Európa egyik legjobb
minõségû ivóvízével rendelkezik, ennek ellenére általános tendencia, hogy az
ásványvízfogyasztás egyre népszerûbb. Pedig egyszerûbb csapvizet fo-
gyasztani és ugyanúgy egészséges – ezt támasztja alá az a vízminõség-vizs-
gálat, melyre az Együtt Európáért Alapítvány Együtt a fenntartható életmódért
címû projektje keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával került sor. Az „Igyunk csapvizet!”
kampány alatt többek között a tizennegyedik kerületben is sor került vízminta-
vételre, melyet a Wessling Hungary laboratóriumában elemeztek ki. Az ered-
mény röviden: a fõvárosi csapvíz a vizsgált kerületekben kellemesen üdítõ, jó
szomjoltó hatású, mérsékelt ásványi-anyag tartalmú.

„A tizennegyedik kerületi vízminõség vizsgálatok alapján a csapvíz 57,8 mg/l
kalcium- és 14,4 mg/l magnéziumtartalma megegyezik a ma legnépszerûbb,
mérsékelt ásványianyag-tartalmú palackozott vizek hasonló paramétereivel”
– mondta el Palotai Zoltán. „Nátriumtartalma a 200 mg/l határértékhez képest
mindössze 10,9 mg literenként, vastartalma a 200 µg/l határértékhez képest
alig 20 µg literenként” – tette hozzá a Wessling Hungary üzletágvezetõje, aki
arra is felhívta a figyelmet, hogy a PET palackban található lágyítószerek hosz-
szútávon a vízbe oldódhatnak, mely problémával eddig alaposabban senki
nem foglalkozott.

A Magyar Ásványvíz Szövetség szerint évente körülbelül 100 liter ásványvizet
fogyasztunk fejenként. Literje 100 forintba kerül – szemben a csapvíz 50 fillé-
res literenkénti árával –, egy háromtagú család esetén is több mint harminc-
ezer forint a különbség évente. Holott a csapból is tiszta víz folyik...

A kerületi vízminõség állapotáról, az elvégzett vizsgálati eredményekrõl rész-
letesebb tájékoztatást, egyéb hasznos információt és érdekességeket a
http://www.facebook.com/EgyuttEuropaertAlapitvany oldalon találhat.

A döntés joga az ön kezében van!

Együtt Európáért Alapítvány
1078 Budapest, Marek József utca 5. 3./33.
Telefon: +36-1-769-0803, Fax: +36-1-784-25-74

www.egyutteuropaert.eu

Nagy Károly plébános, esperes
Rózsafüzér Királyné plébánia
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A Szent István Gimnázium két hetedikes
osztálya egy tervezett erdélyi tanulmányi
kirándulásához a Határtalanul program
keretében elnyerte a Bethlen Gábor Alap-
kezelõ támogatását. Így látogatta meg a
zuglói gimnázium 61 diákja erdélyi test-
vériskoláját, a székelyudvarhelyi Tamási
Áron Lyceumot. A csoportot hét tanár is
elkísérte. Az egyhetes nyári tanulmányi
kirándulás „Erdély Tamási Áron és
Kányádi Sándor szemével” címet kapta.

– Mindkét költõ a testvériskolánkba
járt – tudtuk meg Borosné Jakab Edit ta-
nárnõtõl. - A kirándulás során felkeres-
tük az írók szülõházát és azokat az em-
lékhelyeket, amelyek a magyar irodalom
meghatározó személyeihez kötõdtek.
Nagyváradon Adyra, Segesváron pedig
Petõfire emlékeztünk. A tananyaghoz
kapcsolódóan megismertettük a diákja-
inkat Erdély történelmével, földrajzi

szépségeivel is, jártunk a Gyilkos-tónál, a
Mohos-lápon, a Szent Anna-tónál. A 7.b
osztály diákjai elõadták Déván a kolostor
udvarán a Szent Ferenc Alapítvány Árva-
házának lakói számára Sarkadi Imre Kõ-
mûves Kelemen címû darabját.

Az utazást egy Erdéllyel kapcsolatos
projektnap is megelõzte, amelyen a 11.b
osztály diákjai tartottak kiselõadásokat a
Bolyaikról és az erdélyi írókról. Az Er-
délyben hagyományos táncokról Pantó
Anna, a Vasas Táncegyüttes tagja tartott
egy bemutatóval egybekötött ismertetõt.
Az elõzõ tanév utolsó tanítási napján Er-
dély történelmérõl Sándor Miklós, föld-
rajzáról Hermesz Zoltán, a tervezett túra
útvonaláról pedig Szecsõdi Tamás tartott
elõadást. A Kõmûves Kelement Pusztai
Mária tanította be a hetedikeseknek, ame-
lyet június 30-án az iskola Dísztermében
is elõadtak. Riersch Tamás

Az Álmos Vezér Gimnáziumban és Általá-
nos Iskolából immár tizenkilenc éve gya-
log viszik a gyerekeket a Budapest hatá-
rától 140 kilométerre lévõ táborba solt-
vadkerti táborba. 

– Az ötletgazdák Huszti Tibor egykori
kollégánk és jómagam voltunk. Már so-
kan megkérdezték, hogy honnan vettük
az ötletet. Az az igazság, hogy szerettünk
volna valami újat kitalálni. Elõször felme-
rült a kerékpártúra lehetõsége, ám ez túl
sok technikai szervezést igényelt volna
ezért elvetettük. Ekkor merült fel a gya-
logtúra lehetõsége. Ezt viszonylag egysze-
rû volt megszervezni, mindössze egy kísé-
rõautóra volt szükségünk, illetve még a
szállás és étkezés igényelt elõzetes egyez-
tetést – mondta Rényi Péter, az iskola
igazgató-helyettese.

Az Álmos gyalogtúrájának idõpontját
minden esztendõben a rákosfalvi iskola

soltvadkerti táborához igazítják. Ma a tá-
bori ciklusok vasárnaptól vasárnapig tar-
tanak, ezért a gyalogosok mindig a tábor
kezdetét jelentõ vasárnap elõtti hétfõn
kezdik meg a nagy menetelést. 

Idén július 9-15 között 33 diák válasz-
totta a táborba jutásnak ezt a módját. A
csoportot két pedagógus és további négy
felnõtt kísérte. A csapat tagjai naponta át-
lagban 20 kilométert mentek, leginkább a
Kiskunság homokján keresztül. Útköz-
ben az iskolákban vagy a kultúrházakban
szállásolták el õket. A reggelit maguk vet-
ték meg, délben hideg konzerveket ettek,
estére pedig mindig meleg vacsorát ren-
deltek. Az útjukat úgy idõzítették, hogy
egy idõben érkezzenek meg a buszokkal
utazó táborozó társaikkal, de ennek elle-
nére idén is kiemelt figyelmet kaptak a tá-
bor vezetõitõl a „gyalogosok”.

R. T.

Gyalogosan SoltvadkertreA Szent István Gimnázium
diákjai Erdélyben jártak
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Kétheti horoszkóp
augusztus 23-tól

Kos – Tele vannak ötletek-
kel, amit lehet, hogy türel-
metlenül szeretnének má-

sokra is ráerõltetni. Emiatt üt-
közésbe kerülhetnek környeze-
tükkel, de még a fõnökükkel, a
hatóságokkal is. Minden kötött-
ség ellen fellázadnak. Viszont
számíthatnak mély bölcsessé-
gükre.

Bika – Nagyon érzelme-
sek, nagyon mélyen érzõk
mostanában, a család fon-

tossága elõtérbe kerülhet. Mivel
az anyagiak területén bõség ér-
kezhet, biztonságérzetük is
rendben van így. Vigyázat! Gye-
rekeikkel való problémáikban
ne a hangulatuk döntsön!

Ikrek – Nagyon sok jövés-
re-menésre számíthat-
nak, tárgyalásokra, meg-

beszélésekre. A hangulatingado-
zásaik miatt kialakulhatnak vi-
tatkozások is, próbálják meg ön-
maguk stabil középpontját meg-
találni! Ebben bölcsességük, hi-
tük, elfogadóképességük segíti
õket.

Rák – Árad a szeretet belõ-
lük a világ, szerelmük,
gyerekeik felé. Mosolyog-

nak, igyekeznek, hogy ne legyen
konfliktus, a békére töreksze-
nek. Még az akaratukat is el tud-
ják ezért engedni. Társukkal a
kapcsolatuk próbának lehet ki-
téve, szükségük is lehet diplo-
máciai érzékükre. 

Oroszlán – Nehéz most el-
dönteni nekik, hogy az ér-
zelmeikre vagy inkább az

eszükre hallgassanak. Mint min-
dig, a kettõ között van az igazság!
Elõzõ életbõl jövõ segítségre szá-
míthatnak, hallgathatnak a jó
megérzéseikre! Otthonukba a
béke és szeretet költözhet.

Szûz – Napvilágra kerül-
hetnek titkos dolgok,
amelyek nyugtalanságot

okozhatnak számukra. Ám szá-
míthatnak a belsõ, bölcs belsõ
vezetõjükre, mindenre találnak
érthetõ, elfogadható magyaráza-
tot. Munkájukban elõrelépés, ki-
nevezés várható, melyet a szor-
galmuknak köszönhetnek.

Mérleg – Pontosan isme-
rik a határaikat, ez nagy
tudást, alázatot feltételez.

Önmagukkal teljes harmóniá-
ban vannak, árad belõlük a bé-
ke, a szeretet, amire mindig is
vágynak. A család, az otthon
fontossága elõtérbe kerülhet,
ám céljaik elérése is fontos le-
het.

Skorpió – Szûknek érez-
hetnek mindent, feszíthe-
tik határaikat. Sok min-

den kiselejtezõdhet most, ami-
nek már nincs helye az életük-
ben. Engedjék el! A közlekedés-
ben próbáljanak lassítani, ha tü-
relmetlenek, megállásra kény-
szeríthetik õket. Mindebben ha-
talmas hitük segíthet.

Nyilas – Jól vannak, csa-
csognak, nyüzsögnek, tár-
sukkal utazhatnak, akár a

tengeren túlra is. De ha erre
nincs lehetõség, akkor nagyot
beszélgetnek, meg tudják váltani
a világot!  A közlekedésben legye-
nek õk is óvatosak, „lassan jársz,
tovább érsz” – rájuk is igaz!

Bak – Nehéz idõszakuk
még mindig tart. Az aka-
rat, a türelmetlenség feszí-

tõ erõi itt vannak. Társuk nagy
szeretete tud segíteni, de a külvi-
lágból is sok támogatást élvez-
hetnek most. Munkájukban böl-
csen tudnak dönteni, ha már tu-
datosak, s nem engednek az ösz-
tönerõknek.

Vízöntõ – Ne rohanjanak!
Fõleg az utakon ne!!! A
szerelem nagy segítségük-

re lehet, hogy ki tudjanak lépni a
nagy akaratból, uralkodási vágy-
ból, de egy kisbaba születése is
megoldhatja ezt a problémát.
Elõzõ életbõl jövõ, nehéznek tû-
nõ elszámolások jelen lehetnek.

Halak – Az anyagi nehéz-
ségek ellenére lendületben
vannak, társukkal harmó-

niában. A munkahelyükön lehet-
nek kisebb nézeteltérések, me-
lyek mögött a hangulatingadozás
állhat. A szerelem, gyerekeikkel
való végtelen szeretetet minden
rossz érzést felül tud írni.

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

Az idõ vasfoga a kutyákat sem kí-
méli, az öregedés visszafordítha-
tatlan folyamata rajtuk is egyre
jobban látszik. Az addig köny-
nyed séták fárasztóvá válnak,
könnyebb „öregesen” a póráz vé-
gén kullogni, a kedvenc labda is
elveszíti varázsát. Elõfordul,
hogy a koros kutya többet iszik,
mint szokott, gyakrabban bete-
geskedik, egyre nehezebb a „ki-
mozdulás a kutyakosárból”.

Az öregedés jeleinek észrevé-
tele gyakran valós egészségügyi
problémák kezdetét jelzi. Az
idõs kutyák legfontosabb belsõ
szervei már nem úgy mûködnek
mint régen.

Ha a máj vagy a vesék nem mû-
ködnek tökéletesen, a szervezet-
ben a mérgezõ anyagok mennyi-
sége megnõ, ez állandó rossz
közérzetet okozhat. Ha a szív
mûködése tökéletlen, nem pum-
pál a szervezetbe elég vért, ku-
tyája számára az addig szokásos
séták, játék fárasztóvá válik. Ál-
latokban is elõfordulhat a cukor-
betegség, mely a szemlencse ho-
mályához és vaksághoz vezethet.
Sok esetben a helyzetet még sú-
lyosbítja az izületek kopása,
mely a mozgást még nehezebbé
teszi. Ezek a problémák az öreg-
kori éveket megnehezítik ked-
venc állata számára.

Az idõs állatok még több sze-
retetet, még több törõdést igé-
nyelnek. Egyrészt a szervezet „el-
fáradása” következtében kiala-
kuló szervi bajok, másrészt az

állatokban is megfigyelhetõ öreg-
kori szenilitás miatt. Az idõs ku-
tyák gyakran rigolyássá válnak,
nehezebben fogadják el a körül-
ményekben bekövetkezõ válto-
zásokat, jobban ragaszkodnak a
régebbi beidegzõdésekhez.
Ezekkel az állatokkal türelme-
sen és megértõen kell bánni.

Az utóbbi években az idõs álla-
tok betegségeivel foglalkozó tu-
dományág, az állatorvosi geriá-
tria hatalmas fejlõdésen ment
keresztül. Bár nem vagyunk még
képesek pl. veseelégtelenségben
szenvedõ kutyák mûvese-keze-
lésére, de az öregkori betegségek
korai felismerésével sokszor
akár évekkel is meghosszabbít-
hatjuk kedvenceink életét.

Amennyiben Ön észreveszi,
hogy kutyája „már nem olyan,
mint régen”, javasoljuk, hogy
vizsgáltassa meg állatorvosával.

Az ellenõrzõ vizsgálat során az ál-
latorvos részletesen megvizsgál-
ja állatát, különös tekintettel idõs
kora miatt veszélyeztetett szerve-
it, szervrendszereit, szükség ese-
tén mûszeres, vagy laboratóriu-
mi vizsgálatokat is javasol.

Bár nem minden betegség di-
agnosztizálható akkor, amikor
az valójában kezdõdik, de egy
ilyen rutinellenõrzés jelenti a leg-
nagyobb esélyt arra, hogy az ál-
lat már a betegség korai stádiu-
mában gyógykezelésben része-
süljön, amikor a betegség még si-
keresen gyógyítható.

Amennyiben semmi kóros tü-
net nincs, Ön megnyugodhat,
kutyája jó egészségi állapotban
van, élvezzék és használják ki
egymás társaságát, szeretetét,
amennyire lehet!

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Öregedõ állatok
Folyosói növények

Õstermelõi árak
a Bosnyák téren
augusztus 21-tõl szeptember 1-jéig

Termék megnevezése Mértékegység Ár (Ft)

paprika kg 140–200

paradicsom kg 150–200

szilva kg 198–240

ringlo kg 180–200

dinnye kg 98

kukorica csõ 70

Nagyi kenyere 500 g 100

rozs kenyér 500 g 160

tojás db 30–33

friss pasztõrözött tej liter 160–170

friss háztáji tej liter 190

A nagyvárosi ember lakhelye jel-
lemzõen a társasház, pestiesen
szólva a bérház. Ezekben az épü-
letekben, kert hiányában a la-
kóknak alig-alig van kapcsola-
tuk a természettel, a növények-
kel, ráadásul gyakran a házak ál-
lapota is lehangoló. Nem csoda
hát, ha sokan igyekeznek leg-
alább a közös területeket, közle-
kedõket, folyosókat, lépcsõhá-
zakat növényi dekorációval dí-
szíteni. Ennek a gyakorlatnak
azonban veszélyei is vannak, sõt,
a tûzvédelmi hatóság (a területi-
leg illetékes katasztrófavédelmi
kirendeltség) bírságot is kiszab-
hat a közlekedés akadályozása
miatt.

A virágládák, cserepek mellett
nem ritkán egyéb tárgyak is „éke-
sítik” a társasházak folyosóit, so-
kan kerékpárt, cipõsszekrényt,
babakocsit, lomokat is kihelyez-
nek, ami nem csupán a látványt
csúfítja, hanem egy esetleges ve-
szélyhelyzet során (például tûz,
gázömlés) a menekülést, illetve a
tûzoltók munkáját is nehezíti. A
szabályok betartása tehát több
mint esztétikai kérdés, akár em-
beréletek is múlhatnak az aka-
dálymentes közlekedésen. A tûz-
védelmi elõírásokat az Országos
Tûzvédelmi Szabályzatról szóló
28/2011. (IX. 6.) belügyminisz-
teri rendelet, rövid nevén az
OTSZ tartalmazza. Az OTSZ
rendelkezései két részre bontha-
tóak, egyfelõl az építés során al-

kalmazandó szabályokat tartal-
mazzák, ennél pedig fontosabb
azok a használat során betartan-
dó elõírások. Utóbbiak körébe
tartozik például a virágcserepek
minimális elhelyezési magassá-
ga, ami 1.95 méter, de függönyt
is csak bizonyos feltételek mel-
lett rögzíthetünk a folyosóra. A
sok helyütt felszerelt vasrácsok-
ról is kevesen tudják, hogy csak
addig szabályosak, míg kézzel
nyithatóak, tehát ezeket zárni
már nem szabad. A közlekedõ-
folyosóra kitett nagyméretû vi-
rágláda, babakocsi, kerékpár
akár szabályosak is lehetnek, ha
a hatóságtól elõzetesen enge-
délyt kérünk, és pozitív elbírá-
lásban részesülünk. A felderített
szabálytalanságok viszont min-
den esetben büntetést vonnak
maguk után, ugyanis a szakha-
tóságnak nincs mérlegelési jog-
köre, így kifogásolható esetben
biztosan fizetni kell.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu
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Európai összefogás a zuglói idõsekért
A Tevékeny idõskor és a nemzedékek közötti együttmûködés évének nyilvánította az
Európai Unió a 2012-es esztendõt, melynek jegyében a Zuglói Önkormányzat több
olyan programot tervez, amelyek hosszú távú célja felhívni a figyelmet a lakosság meg-
növekedett és várhatóan tovább emelkedõ élettartamából adódó feladatokra.
Mindezek az idõsödõ népesség jólétének, megfelelõ szociális és egészségügyi
ellátórendszerének fenntarthatósága és a gazdaság teherbíró képessége közötti
egyensúly megtartása érdekében szükségesek.
A Zuglóban élõk negyven százaléka hatvanéves, vagy annál idõsebb, a nyugdíjas
korúak aránya pedig harminchét százalék, ezért az idõsek társadalmi és gazdasági
integrációja a kerület életében kiemelkedõ prioritást élvez. Éppen ezért az önkor-
mányzat nem elkülönülten kezeli az idõs emberek problémáit, hanem pontosan azért,
hogy meg tudjon felelni korunk által támasztott demográfiai trendbõl adódó szocio-
kulturális kihívásoknak, az integrált városfejlesztési stratégia részeként. Ennek keretén
belül foglalkozik az idõsek társadalmi reintegrációjának kérdésével, amely egyrészt
bevált gyakorlatok alapján fogalmazza meg céljait, másrészt rávilágít arra, hogy a
nemzetközi szakértelem, az innovatív tudás és a sikeres követendõ példák átvétele
ebben a folyamatban elengedhetetlen.
Az Európai Unió nem csak figyelemfelhívó, hanem anyagi eszközökkel is támogatja az
összeurópai, így az idõügyi problémákra választ keresõ törekvéseket. Az elöregedõ
társadalommal kapcsolatos problémák a dél-kelet-európai térségre eddig kevésbé
voltak jellemzõek, azonban az utóbbi két évtized globalizációs hatásai itt is érezhetõvé
váltak. 
Ezt érzékelve Zugló Önkormányzata összefogást kezdeményezett a térség hét
országának tizenhat szervezetével és velük közösen „Silver City” néven nemzetközi
pályázatot nyújtott be a Dél-kelet Európai Területi Együttmûködések (angolul: SEE)
Program keretében. A hivatal Pályázati Csoportjának, valamint a Grants Europe
Consulting Kft. munkájának és szakértelmének eredményeként a projekt összesen
1.733.272 euro, azaz 519 981 600 forintos támogatást nyert el, melybõl a Zuglóra esõ
rész közel félmillió euro. 
A 2012 második felében induló pályázati program az idõsödõ lakosság aktivitásának
és életminõségének javítására irányul, többek között helyi szintû stratégiai, intézményi
együttmûködési keretek kialakításával, a beazonosított problémák és a célcsoport
igényfelmérése alapján konkrét, önkormányzati kezdeményezéssel és koordináció-
val, megoldások kidolgozásával, illetve azok kipróbálásával és értékelésével járul
majd hozzá a kerületben élõ idõsek életminõségének várható javulásához. A program
lényegi része a partnerszervezetek tapasztalatainak hasznosítása, kezdeményezéseik
figyelemmel kísérése és megvitatása mûhelymunkák, helyszíni látogatások és tanul-
mányutak során.
A projekt várható hatása, hogy a különbözõ országok együttmûködõ szervezetei az
idõsek társadalmi és gazdasági integrációjának területén széles körben
hasznosítható, elõremutató és innovatív megoldásokat felmutató tapasztalatokat
szereznek.

Júliusban, Pozsonyban rendezték meg a IV. Nem-
zetközi Ifjúsági Zenei Fesztivált, melyen a Szent
István Király Zenemûvészeti Szakközépiskola 37
fõs nõikara is részt vett. A kórust Tõkés Tünde
karnagy, valamint Balasi Barnabás készítette fel,
zongorán pedig Dobronyainé Szabadfi Mónika kí-
sérte az énekeseket.  A zuglói lányok februártól
kezdve világhírû magyar szerzõk mûveivel készül-
tek a fesztiválra. 

A kórus elsõ koncertje a pozsonyi fõtéren talál-
ható jezsuita kollégiumban volt, ahova rajtuk kívül
Ausztráliából, Kanadából, Észtországból, Belgi-
umból, Horvátországból, Lengyelországból, Spa-
nyolországból, Szlovéniából, és Szlovákiából ér-
keztek együttesek. A lányok gregorián énekeket és
Mendelssohn Laudate-jét adták elõ, ami kiválóan
illett a koncert helyszínéhez. 

Másnap a pozsonyi Zichy Kastélyban folytató-
dott a program. Itt Kodály-Bicíniumokat (kétszó-
lamú énekgyakorlatokat), Bartók-darabokat, és
Gabriel Fauré Maria Mater Gratiae címû mûvét
énekelték el. 

A kórusok versenyét a fesztivál harmadik nap-
ján rendezték. A zuglói küldöttség a mûsor elsõ fe-
lében Bartók Béla-darabokat, a második felében
Liszt Ferenc-, a harmadik részében pedig Karai
József egy-egy mûvét adta elõ. 

– Az eredményhirdetésre, amelyet izgatottan
vártunk, szabad téren került sor – mondta Poór
Eszter, a küldöttség vezetõje. – Bár esett az esõ,
nagy volt a  jókedv. A kórusok együtt énekeltek
és táncoltak, így el is tolódott a ceremónia kezde-
te. Nagy örömünkre három díjat is elhoztunk.
Kategóriánkban arany minõsítést értünk el,
emellett a kórusok Nagydíját is elnyertük, és rá-
adásképpen Tõkés Tünde tanárnõ karnagyi kü-
löndíjat kapott. Külön öröm volt a számunkra,
hogy a Koronázó templomban (Szent Mihály
templom) – melyben 19 magyar királyt és király-
nét koronáztak – a helyi plébános úr kalauzolt
bennünket, és engedélyével elénekelhettük Szent
István antifónáját. A város szakszerû megtekin-
tésérõl egy kedves, magyar születésû hölgy gon-
doskodott, aki az – egyébként gyönyörûen hely-
reállított - Belváros minden nevezetességét meg-
mutatta, kiemelve a magyar történelemmel való
kapcsolódásait. Ezek után nem csoda, ha az
eredményhirdetés után, spontán felcsendült a
Szózat Pozsony fõterén.

A Szent István Király Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskola az elmúlt tanévben több mint félszáz he-
lyezést hozott már el a nemzetközi és az országos
versenyekrõl. 

Riersch Tamás

Zuglói lányok sikere
Pozsonyban

Berliniek a Future Cup-on
Az egyik legrangosabb hazai utánpótlás focitornán, Zugló testvérvá-
rosa, Berlin Steglitz-Zehlendorf kerületi futballklubja, a Hertha BSC
is indult. A csapatot Rozgonyi Zoltán és dr. Ferdinandy István alpol-
gármesterek köszöntötték.Részletek és videó a zugloilapok.hu-n.

A „Színházi esték a Vajdahu-
nyadvárban” címû rendezvény-
sorozatot augusztus 13.-18. kö-
zött rendezte meg az önkor-
mányzat. Elsõként Pindroch
Csaba és Verebes Linda fõsze-
replésével (képünkön) mutatták
be a Mr. és Mrs. címû komédiát.
Ezután az „Imádok férjhez men-
ni” címû zenés vígjátékot láthat-
ta a közönség, majd a Francia né-
gyes címû vígjáték következett. A
„Szeg-zárdi” BorMûvészeti Est
közremûködõi Dúzsi Tamás bo-
rász, Varga Klári és Csutka Ist-
ván színmûvész voltak.

Továbbiak és videók
a zugloilapok.hu-n.

Zuglói Nyári Színház
a Vajdahunyadvárban
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Az augusztus 16-án megtartott képviselõ-
testületi ülésen az elsõ félévben végzett
munkájáról adott számot a Kerületõrség.
A szervezet munkatársai az elsõ hat hó-
napban 34 144 alkalommal intézkedtek,
41 bûnelkövetõt értek tetten és három
ember életét mentették meg. A beszámo-
lóból az is kiderült, hogy a Kerületõrség
augusztus 24-én akciót indított az elmúlt
hónapokban ismét elharapódzott közte-
rületi illegális árusítás felszámolására. Az
Örsvezér térre, a Bosnyák térre, illetve az
Erzsébet királyné úti aluljáró és trolibusz
végállomás környékére koncentrált meg-
mozdulásba bekapcsolódtak a Fõvárosi
közterület-felügyelet, illetve a Készenléti
Rendõrség szakemberei is. Az általában
20 fõbõl álló akciócsoport az említett
helyszíneken naponta több alkalommal
ellenõrzött.
A kezdeményezés elsõ hétében 202 intéz-
kedés történt. 74 esetben koboztak el,
vagy foglaltak le árut, 46 alkalommal kez-
deményeztek közigazgatási eljárást, két
esetben tettek feljelentést, 59-szer szab-
tak ki bírságot. 21 esetben találtak a köz-
területeken különbözõ tárgyakat, amiket
valószínûleg a helyszínrõl távozó illegális
árusok hagytak maguk után. 

Dr. Papcsák Ferenc polgármester a tes-
tületi ülést követõen lapunknak elmond-

ta: választási programja egyik sarkalatos
pontja Zugló közterületi rendjének a hely-
reállítása, a bûncselekmények számának
visszaszorítása és a lakosság biztonságér-
zetének a növelése volt. A vállaltak megva-
lósítása érdekében az elmúlt másfél évben
már számos lépés történ. Ezek közé tarto-
zik többek között a térfigyelõ-kamera-
rendszer bõvítése, a közterületi rendõri,
kerületõri jelenlét növelése és a rendsze-
res polgármesteri-rendõrkapitányi jár-
õrözés is. A mostani akció az a járókelõ-
ket zaklató, közterületek rendjét felborító
illegális árusítás felszámolását szolgálja.
A közös fellépésnek köszönhetõen fõként
az Örs vezér téren és a Bosnyák téren lát-
ványosan csökkent az árusok száma. 

A városvezetõ lapunkon keresztül arra
kérte a zuglóiakat, hogy jelezzék a Polgár-
mesteri Hivatal, a kerületõrség, illetve a
rendõrség felé, ha a lakókörnyezetükben
illegális árusok jelennek meg, szemetet
raknak le, vagy gyanús személyt látnak,
mert az arra hivatott szervezetek igazán
hatékonyan csak a lakosság segítségével
tudnak fellépni a közbiztonság és a köz-
rend érdekében.

Dr. Papcsák Ferenc aláhúzta: a közte-
rület ellenõrzések folytatódnak, az akció-
csoport bármikor, bárhol felbukkanhat. 

Papp Dezsõ

Hivatalosan július 5-én adták át, de már
elõtte másfél hónapja mûködött az új tér-
figyelõ-kamera a Cserei utca és az Ilka ut-
ca sarkán. Mûködésének elsõ tapasztala-
ta szerint jelentõsen javult a közbiztonság
a területen. A helyszín bizonyos értelem-
ben szimbolikus jelentõségû, hisz a Cse-
rei utca az egyik legproblémásabb terület
Zuglóban.  A rendõrök szerint a Thököly
úti prostitúció is részben ide vezethetõ
vissza, illetve az utcában található hajlék-
talan melegedõ is sok problémát okoz az
itt élõknek. A 180 fokos szögben mozgat-
ható kamerától azt várják, hogy jelentõs
mértékben javuljon majd a közbiztonság
ezen a területen.

– A Cserei utcai térfigyelõ-kamera az el-
sõ lépés abban a programban, melyet a ke-
rületi rendõrséggel és polgárõrséggel
együttmûködve Zugló közbiztonságának
javítása érdekében indítottunk – mondta
dr. Papcsák Ferenc polgármester a július
5-i sajtótájékoztatón. – A közeljövõben

ugyanis újabb 41 kamerával bõvülhet a je-
lenlegi térfigyelõ-rendszer. Ezeket az esz-
közöket a sûrûn lakott lakótelepekre, az
Adria, a Kacsoh Pongrác és a Bolgárker-
tész utca és környékére fogjuk, remélhetõ-
leg még ebben az esztendõben felszerelni.

Az önkormányzat nem csak a kamerák
felszerelését, hanem azok mûködtetését
is vállalta, így a bõvülõ kamerarendszer a
kerületi rendõrök számára is újabb  mun-
kát jelent majd. Riersch Tamás

Továbbiak és videó
a zugloilapok.hu-n.

Két évvel ezelõtt, július 23-án szolgálattel-
jesítés közben elhunyt egy zuglói rendõr.
A 30 esztendõs váltásparancsnokot,
Radovic Dusánt egy menekülõ autós
ütötte el a Keleti pályaudvar közelében. 

Kollégái és felettesei azóta is méltó mó-
don õrzik az elhunyt rendõr emlékét. Ta-
valy kopjafát is avattak a Stefánia úti ka-
pitányság udvarán és még halálának évé-
ben Krammer György alezredes, korábbi
rendõrkapitány focitornát rendezett Du-
sán emlékére. Ezt azóta minden évben
megtartják. Az eseményt a zuglói önkor-
mányzat is kiemelten támogatja. 

Idén július 21-én a Rozgonyi Zoltán al-
polgármester, illetve dr. Réti László alez-
redes, kerületi rendõrkapitány és Kardos
Pál, a budapesti és a zuglói polgárõrség
vezetõje koszorúzta meg Dusán emlékére
emelt kopjafát. A résztvevõk ezt követõen
a Kövér Lajos utcai sporttelepre vonultak
át, a Radovic Dusán Emléktornára.

– Ismét sokan érezték fontosnak, hogy
részt vegyenek ezen a jótékonysági esemé-
nyen – mondta Tomis Károly zuglói rend-
õr, a rendezvény egyik szervezõje. – A ter-

vezett 24 csapat helyett 26 gárda részvéte-
lével zajlott a torna, amelynek köszönhe-
tõen idén is jelentõs összeggel tudtuk tá-
mogatni Dusán családját. (Radovic Dusán
özvegye fõhadnagyi rangban szintén a zug-
lói rendõrkapitányságon dolgozik.)

A bajnokságot, melyet a Nemzetközi
Polgárõr Szövetség Alapítványa (IAPA) is
támogatott, a fõvárosi és vidéki rendõrsé-
gek csapatain kívül többek között a Heim
Pál Gyermekkórház, a NAV, a Készenléti
Rendõrség, a Gundel Étterem, a Tûzoltók
és a Futárszolgálat csapatai is részt vet-
tek. A csoportmérkõzéseket követõen a
legjobbak kieséses rendszerben folytat-
ták a küzdelmeket. A meccsek sportsze-
rûek voltak, rendkívül izgalmas találko-
zókat láthatott a közönség. 

A gyõzelmet végül a Zuglói Rendõrkapi-
tányság Közrendvédelmi Osztályának jár-
õrcsapata nyerte a XIII. kerületi és a haj-
dúnánási rendõrök elõtt. A legjobb kapus
az angyalföldi Kovács Zoltán, a gólkirály a
zuglói Dzsupin Gábor, a legjobb játékos
pedig a tiszaújvárosi Gabura Ákos lett. 

riersch

Július 11-én a Polgármesteri Hivatalban
Rozgonyi Zoltán alpolgármester a leg-
jobban teljesítõ kerületi rendõrt és tûzol-
tót, illetve az elmúlt negyedévben kiemel-
kedõt nyújtó kerületõrt jutalmazta.

A „Hónap Rendõre” elismerést Tomis
Károly fõtörzszászlós kapta. A Plakátzsa-
ruként ismert zuglói rendõr 1993 óta tag-
ja a XIV. kerületi Rendõrkapitányság Köz-
rendvédelmi Osztály hivatásos állomá-
nyának. Tapasztalata és rátermettsége
alapján évek óta körzeti megbízotti beosz-
tásban dolgozik. Aktívan részt vesz az Is-
kola Rendõre programban, és a lakosság-
gal is jó kapcsolatot ápol. Az országban
elsõként kiplakátolta elérhetõségét, így a
körzetében közvetlenül hívhatják az ál-
lampolgárok. Lokálpatriotizmusa, mun-
kaszeretete révén vált méltó  - immár nem
elõször - erre az elismerésre. 

A „Hónap Tûzoltója” elismerést Bíró
Attila tûzoltó zászlós kapta. Az Észak-
pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

XIV. kerületi Hivatásos Tûzoltóparancs-
nokság állományának a tagja a közelmúlt-
ban két alkalommal is tanúbizonyságát
tette szakértelmének, bátorságának és ta-
pasztalatának. A Dózsa György úti hasz-
nálaton kívüli piacon májusban és júni-
usban is tûz keletkezett. A lángok tovább-
terjedésének megakadályozásában Bíró
Attilának is nagy szerepe volt. A zászlós
1993-tól teljesít szolgálatot a zuglói Tûz-
õrség C szolgálati csoportjában. Jelenleg
megbízott szolgálati parancsnokként dol-
gozik.

A „Negyedév Kerületõre” címet Árnics
Mihály, a Zuglói Kerületõrség szolgálat-
vezetõje érdemelte ki. Árnics Mihály több
éve tagja már a Kerületõrségnek, de aktív
polgárõrként is sokat tesz Zugló közbiz-
tonságáért. Munkáját lelkiismeretesen és
pontosan végzi, mindig szakszerûen in-
tézkedik, és az írásos jelentései is megfe-
lelnek a követelményeknek.

R. T.

Javult a közbiztonság
a Cserei utcában

Díjazták a legjobbakat

Kollégájukra emlékeztek
a zuglói rendõrök

Akcióban a kerületõrség
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SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAPOSTETÕK hõ- és csapadékvíz elleni
szigetelése garanciával. Homlokzatfelújí-
tás, festõ- és kõmûves munkák hagyomá-
nyos állványozással és alpintechnikával.
Telefon: 273-1857, 06 (20) 471-1870

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

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

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

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

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

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
épületek szerelése, kaputelefon telepítés,
villanytûzhely, bojlerjavítás, VÍZVEZE-
TÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere.
Tel.:260-48-70, 06-20-979-0624. Pungor

TETÕFEDÕ BÁDOGOS. Régi tetõk fel-
újítása, javítása, új tetõk fedése, cserepe-
zés, palázás, zsindelyezés, bádogozás, ki-
sebb ácsmunkák. Tel.:291-0081, 06-30-
401-74-62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASZTALOSMUNKÁK. Ajtó-, ablakjaví-
tás, küszöbkészítés, légszigetelés, zársze-
relés, bútor összeszerelése javítása, pán-
tok, zsanérok cseréje. Tel.:251-94-83, 06-
20-381-6703

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

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

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

GYORSSZOLGÁLAT- Víz-gáz-
központi fûtés- dugulás elhárítás NON-
STOP Tel: 06-70-558-1916

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDÕNY, RELUXA

REDÕNYÕS MUNKÁK, gurtni csere, rö-
vid határidõvel! Redõny, reluxa, harmonika
ajtó, szúnyogháló, szalagfüggöny-készítés,
javítás. Tel.:410-7924, 06-20-934-57-28

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

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

OKTATÁS

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

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

ZONGORA, FURULYA és szolfézsoktatás
egyénre szabott módszerrel, tapasztalt ze-
netanártól. Hangképzés, felkészítés tehet-
ségkutató versenyekre. Tel: +36-20-436-
6889

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, diplomás
tanárnál. Társalgás már kezdõ szinten.
Eredményes felkészítés bármely vizsgára.
Tel.:3-830-461

MATEMATIKA, FIZIKA oktatás középis-
kolásoknak, minden szinten, érettségire
felkészítés is, gyakorlott tanárnál. Tel: 223-
1370, +36-20-462-8398

ANGOL ÉS ESZPERANTÓ magántanár,
ex-vizsgáztató sikertanfolyamai. Tel.: 06-
70-218-5899, Tímár Gábor. Felejthetetlen
élmény, kímélõ árak.

SPANYOL NYELVBÕL DIPLOMÁS, KRE-
ATÍV, jó kedélyû tanárnõ felkészítést vállal
a Bosnyák térnél. Keszler Patrícia Tel..06-
70-561-7695

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

MATEMATIKA, ANGOL, FIZIKA, NÉ-
MET. Pótvizsgára, nyelvvizsgára felkészít
gyakorlott tanárnõ. Házhoz megyek!
Tel.:06-20-9736-467.Sms is küldhetõ.

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

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

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

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

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

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

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

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

INGATLAN

A Mátra KÖZELÉBEN, Pásztón, a bel-
városban KIADÓ egy 40 m2-es, két bejá-
ratú üzlethelyiség. Érdeklõdni: 06 (20)
572-4067

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

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

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

COLUMBUS UTCÁBAN TEREMGA-
RÁZSBAN személygépkocsi beálló eladó.
Ára:1.699.000Ft+Áfa. Tel.:06-30-7489-
555

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

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

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

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

XIV.EGRESSY ÚTON ELADÓ egy 135nm
nettó alapterületû 5 szobás, két lakószintes
ikerház, magánszemélytõl. Irányár.
62.000.000Ft. Tel.:06-20-5958-430 (este 5
után)

ZUGLÓ KIEMELT ZÖLDÖVEZETÉ-
BEN új építésû lakások burkolatok elõtt
tulajdonostól eladók. Érdeklõdni:
Újszászi József 06-30-9-509-562

XIV. TELEPES UTCÁBAN teremgarázs-
ban különálló helyen 15 nm-es beálló hely
15000ft/hó-ért kiadó. Tel..06-20-9844-930

Zuglóban, csendes utcában, teraszos 57
nm-es, 2+1 szobás lakás eladó.Tel: +36-
70-778-2140

JÁRMÛ

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

SZÁMÍTÓGÉP

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

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

MUNKÁT KÍNÁL

TANULÁS, SZORGALOM, KITAR-
TÁS, SOK MUNKA, kreativitás,
170.000Ft-os átlagkereset. Érdekel?
www. karrier.zugloilakasok.hu

RÉGISÉG

40. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓRA
Mednyánszki László, Scheiber Hugó
festményt vásárolnék. Tel.:06-30-303-
6940

KÖNYV

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

ANTIKVÁRIUMUNK KÖNYVEKET, teljes
könyvtárakat, régi képeslapokat, térképe-
ket, hanglemezeket vásárol készpénzért.
Díjtalan kiszállással. Tel.:332-0243, 06-
20-803-1044

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

TÁRSKERESÕ

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

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

NEKEM SIKERÜLT! Neked miért ne si-
kerülne? ”TÁRSVARÁZS” Hagyományos
társkeresõ iroda fényképes adatbázissal
várja személyesen. Diszkréció!Tel.:06-30-
201-7376

EGYÉB

FIATAL ZUGLÓI DIPLOMÁS házas-
pár eltartási vagy életjáradéki szerzõ-
dést kötne idõs hölggyel vagy úrral. Tel:
06-20-529-05-32

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

zugloilapok@gmail.com

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

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

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

hirdetes@zugloimedia.hu.
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2012. aug. 29.
Megjelenés: 2012. szeptember 6.

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)

15. augusztus 29. szeptember 6.
16. szeptember 12. szeptember 20.
17. szeptember 26. október 4.
18. október 10. október 18.
19. október 24. november 1.
20. november 7. november 15.
21. november 21. november 29.
22. december 5. december 13.

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLIS ASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu

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

Duguláselhárítás, víz-, gáz-,
központifûtés-szerelés.

Ázások, csõtörések
megszüntetése.

Ingyenes kiszállás.

Tel.: 402-4330, 06-20-491-5089

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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ZUGLÓI LAPOK

Peking után ismét a Syma Csar-
nokban fogadták a szurkolók és
a hozzátartozók a londoni olim-
piáról hazatérõ magyar olimpiai
csapatot. De mennyire más volt
a mostani a fogadás hangulata,
mint a négy évvel ezelõttié! A
sportolóink ugyanis nagyon ki-
tettek magukért az angol fõvá-
rosban. A megszerzett 8 arany-,
4 ezüst- és 5 bronzérem minden
elõzetes várakozást felülmúlt, a
nemzetek éremtáblázatán pedig
a 9. helyhez volt elegendõ.

A Syma Csarnokban a közel
2000 magyar szurkoló mellett
Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke és Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes
köszöntötte a sportolókat. Mind-
két vezetõ kiemelte, hogy a ma-
gyar versenyzõk nem csak az
eredményességük miatt, hanem
sportemberként is elnyerték a vi-

lág szimpátiáját. A csapatban 18
sportolóval Zugló is képviseltet-
te magát. Közülük Szabó Gab-
riella a kajak négyes, Kökény
Roland pedig a kajak kettesek
versenyében olimpiai aranyér-
met szerzett. Tóth Dávid,
Kulifai Tamás és Paumann Dá-
niel pedig a kajak négyes tagja-
ként lett ezüstérmes. Rajtuk kí-
vül még a BVSC-s vízilabdázó
Tóth Ildikó, Csabai Dóra és Kis-
teleki Hanna, a KSI-s cselgán-
csozó Joó Abigél, a BVSC-ben
úszó Kapás Boglárka végzett
pontszerzõ helyen (4-6. hely). Ha
Zugló önálló ország lenne, akkor
ezzel az eredménnyel a nemze-
tek pontversenyében a 36. he-
lyen végzett volna, olyan orszá-
gokat megelõzve, mint Kanada
Svédország, Argentína, Belgium,
Szlovénia vagy éppen Szlovákia.

Riersch Tamás

Laky Károly, a BVSC és a ma-
gyar vízilabda válogatott legen-
dás edzõje pontosan száz évvel
ezelõtt született. A centenárium
tiszteletére az utódok július 11-
én róla nevezték el a Szõnyi úti
uszodát.

A zuglói önkormányzat és a
BVSC elnöksége 2008. decem-
ber 5-én emléktáblát állított a
Szõnyi úti uszoda aulájában
Laky Károly tiszteletére. Idén jú-
lius 11-én ezt az emléktáblát ko-
szorúzták meg, majd a száz esz-
tendeje született vízilabda-szak-
ember emlékére Rozgonyi Zol-
tán alpolgármester és Gém Zol-
tán, Karcsi bácsi egykori tanítvá-
nya leleplezték azt a táblát, mely
azt hirdeti, hogy a BVSC uszodá-
ját mostantól kezdve Laky Kár-
oly uszodának nevezik.

– Laky Károly legendás szak-
ember volt, akinek a neve örökre
összefonódott a klubbal – mond-

ta Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter ünnepi beszédében. – Hajda-
nán Székely Évával közösen
nagy szerepet vállalt abban, hogy
ez az uszoda megépülhetett. 

Dr. Martin György, a Magyar
Vízilabda Szövetség elnöke sze-
rint Laky Károly rászolgált arra,
hogy a nevét ily módon is meg-
örökítsék.

Laky Károly maga is aktív vízi-
labdázó volt, de sajnos egy olyan
korszakban volt válogatott spor-
toló, amikor a világháború lehe-
tetlenné tette a magas szintû
sportolást. Helyette edzõként
vált híressé. 1948-ban megalakí-
totta a Lokomotív (késõbbi
BVSC) úszó és vízilabda szak-
osztályt. Kétszer volt a válogatott
szövetségi kapitánya, irányításá-
val négy évig veretlen maradt, és
1964-ben olimpiai bajnoki címet
nyert a magyar csapat. 1966-ban
bajnok lett a BVSC-vel, majd tíz

évig Kubában is dolgozott, ahol
olimpiai ötödik, világbajnoki ne-
gyedik és Universiade második
helyezést ért el a karibi ország
amatõr vízilabdázóival. A kiváló
szakember 1998-ban Olimpiai
Érdemérmet kapott.

A centenáriumi és névadó ün-
nepségre a BVSC nagy családjá-
nak tagjai, számos neves, olim-
piai bajnok, világbajnoki érmes
sportoló és sportvezetõ is kiláto-
gatott. 

– Meglepetésként ért, amikor
felhívtak, hogy Károlyról szeret-
nék elnevezni az uszodát –
mondta Andrássy Éva, Laky
Károly özvegye. – Természetesen
azonnal a beleegyezésemet ad-
tam, mert úgy vélem, ezzel méltó
emléket állítanak férjemnek. Õ
maga volt a BVSC, és élt-halt a
vízilabdáért.

Zuglóban így a Puskás Ferenc
Stadiont, a Papp László Sport-

aréna és a Lantos Mihály Sport-
telep után a negyedik híres
sportolóról neveztek el intéz-
ményt. Már csak a Kövér Lajos
utcai és a Mogyoródi úti sport-

telep mûködik „névtelenül” a
kerületben.

riersch
Továbbiak és videó

a zugloilapok.hu-n.

A XXX. Nyári Olimpia zárását
követõen a londoni Olimpiai
Parkban és ExCel Csarnokban
augusztus 29. és szeptember 9.
között rendezik meg a XIV. Nyá-
ri Paralimpiai Játékokat. A ver-
senyen Magyarországot 33 spor-
toló képviseli majd, közülük
hárman zuglói kötõdésük miatt
a kerületi önkormányzat támo-
gatását is élvezhetik majd.

Engelhardt Katalin a magyar
csapat rutinosabb versenyzõi
közé tartozik. 1992 óta állandó
résztvevõje az ötkarikás verse-
nyeknek. Barcelonában, 1992-
ben 50 méter pillangón ezüstér-
mes, 1996-ban, Atlantában a
4×50 méteres vegyesváltó tagja-
ként aranyérmes, míg a 200 mé-
teres vegyesúszásban három
paralimpián is bronzérmes volt.
A Sprint-Fortuna SE úszója Lon-
donban több számban is rajthoz
áll. Így az 50 méter gyors elõfuta-
mában augusztus 30-án 11:32-
kor, a döntõ aznap 20:14-kor
versenyezhet. A 200 méter ve-
gyes elõfutama augusztus 31-én
11:33-kor, a döntõ 20:09-kor, a
100 méter mell elõfutama szep-

tember 4-én 10:48-kor, a döntõ:
19:16-kor, az 50 méter pillangó
elõfutama szeptember 7-én
11:08-kor, a döntõ: 19:16-kor, a
100 méter gyors elõfutama szep-
tember 8-án 10:30-kor, a döntõ
pedig 18:41-kor lesz.

Ráckó Gitta 1996-ban, Atlan-
tában debütált az olimpiákon. A
4×50 méteres vegyesváltó tagja-
ként arany-, a 100 méteres mell-
úszásban pedig bronzérmet
szerzett. 2000-ben nem sikerült
az éremszerzés, de Athénban és

Pekingben a 100 méteres mell-
úszásban ismét felállhatott a do-
bogó harmadik fokára. A Sprint-
Fortuna SE versenyzõje Lon-
donban több számban is rajthoz
áll. Az 50 méter pillangó elõfuta-
ma augusztus 31-én 10:17-kor,
a döntõ aznap 17:55-kor, a 200
méter vegyes elõfutama szep-
tember 2-án, 9:39-kor, a döntõje
17:37-kor, a 100 méter gyors
elõfutama szeptember 3-án,
10:05-kor, a döntõje 17:51-kor,
a 100 méter mell elõfutama szep-

tember 5-én, 10:32-kor, a dön-
tõje pedig 18:25-kor lesz.

Szekeres Pál a magyar csapat
legrutinosabb tagja. 1988-ban
Szöulban, balesete elõtt tagja volt
a bronzérmes tõrvívó csapatnak.
Miután tolókocsiba kényszerült,
1992-ben Barcelonában már a
kerekesszékes vívóválogatott
tagjaként szerepelt. Az elsõ két
paralimpiáján három aranyér-
met szerzett, és azóta is folyama-
tosan a világ élmezõnyéhez tarto-
zik, amit azzal is bizonyított,

hogy eddig minden olimpiájáról
éremmel tért haza. Szekeres Pál
szeptember 4-én, 12:00-kor tõr
egyéniben, szeptember 8-án,
11:00-kor pedig a tõr csapat tag-
jaként vív majd Londonban. Sze-
mélyében nem csak sportolót,
hanem egy magas rangú sportve-
zetõt is tisztelhetünk, õ ugyanis a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
sportpolitikáért felelõs helyettes
államtitkára. R. T.

Továbbiak és videó
a zugloilapok.hu-n.

Akikért Londonban még szurkolhatunk

Karcsi bácsi maga volt a BVSC

Zuglói olimpiai aranyak

Szekeres Pál, Engelhardt Katalin és Ráckó Gitta

Továbbiak és
videók

a zugloilapok.hu-n.
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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.

3 6
6 9 4 3
7 9 5
5 3 8 1 7
9 1 2 5 7 8 3 6

7 3 2 1 9
1 4 2
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1 5 3 2
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Nyugdíjas uszodabérlet
Zugló Önkormányzata, Dr. Papcsák Ferenc polgármester
kezdeményezésére idén is támogatja a nyugdíjasok ingye-
nes úszáslehetõségét.

Az úszáshoz szükséges bérleteket keddenként és csü-
törtökönként 9.00–11.00 óra között lehet átvenni a Lantos
Mihály Sportközpontban található sportirodán. (1142 Bu-
dapest, Rákospatak u. 13-27.)

Az átvételhez a nyugdíjasoknak a személyi igazolványu-
kon kívül a lakcímkártyájukat és a nyugdíjas igazolványu-
kat is magukkal kell vinniük.

Az uszodabérletek kiosztása 2012. augusztus
14-tõl (kedd) kezdõdõen érkezési sorrend alap-
ján történik.

A bérleteket a BVSC zuglói uszodájában (1142
Budapest, Szõnyi út 2.) lehet igénybe venni.

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

KIPUFOGÓ KLINIKA

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

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

A Magyar Vöröskereszt
XIV. kerületi Szervezete

2012. augusztus 25-én
(szombat) 11–17 óráig

Véradó napot tart
a CSEREPESHÁZBAN
(XIV., Vezér út 28/b)

Amit nagyon fontos tudni!

� minimálisan 50 kg testsúly,
betöltött 18. életév szüksé-
ges

� regisztrációhoz személyi-
igazolvány, lakcímkártya
és TAJ kártya kötelezõ

� elõtte étkezni kell, és sok fo-
lyadékot kell fogyasztani

� a gyógyszerszedés önmagá-
ban nem kizáró ok, a hely-
színen lévõ orvos felelõsség-
gel dönt errõl

Aki elõször ad vért
EREDETI TAJKÁRTYÁVAL

TEHETI, továbbiakban
másolatot is elfogadunk.

ADJ VÉRT,
ÉS MENTS MEG ÉLETET!

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

A VILÁGON
EGYEDÜLÁLLÓ

KEZELÉS
AZ ÉRSZÛKÜLET ELLEN

Örs vezér tere 16.
Tel.: 220-4641, 06 (20) 349-4277

ÕSZI AKCIÓ!


