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Tanévnyitók
a kerületi iskolákban

Száztíz éve kezdte meg a mûkö-
dését a Szent István Gimnázium,
ezért augusztus 31-én itt rendez-
ték a kerületi központi tanévnyi-
tót. Az iskolát fenntartó önkor-
mányzatot dr. Ferdinandy Ist-
ván és Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester képviselték. Az ün-
nepségen Lázár Tibor igazgató
is köszöntötte a vendégeket. (Ki-
tüntetésérõl cikkünk a 10.olda-
lon.) Az idén 140 éves a rákos-
falvi oktatás, melynek az Álmos
Vezér Gimnázium és Általános
Iskola az egyetlen képviselõje.
dr. Hoffmann Rózsa oktatási ál-
lamtitkár üzenetét Kulcsár Jó-
zsef országgyûlési képviselõ tol-

mácsolta a szeptember 3-i ün-
nepségen. dr. Pesti Imre, Buda-
pest kormánymegbízottja is kö-
szöntötte a megjelenteket. dr.
Papcsák Ferenc polgármester a
biztonságos közlekedésre való
felkészítés céljából egy-egy Zug-
ló címerével ellátott láthatósági
mellényt adott át minden elsõs
kisdiáknak.A Csanádi Árpád Ál-
talános Iskola és Gimnázium-
ban szeptember 3-án tartották a
tanévnyitót. Az iskola volt diák-
jai a londoni olimpián is kima-
gasló eredményt értek el, közü-
lük többen is megjelentek a tan-
évnyitón. 

Bõvebben a 3. oldalon

Joó Abigél,
a londoni hõs
Joó Abigél cselgáncsozó lábát a
londoni olimpia után augusztus
21-én mûtötték, hat-nyolc hetet
kell vele pihennie. A megsérült
zuglói cselgáncsozót az olimpia
egyik legnagyobb hõseként ün-
nepelte a magyar- és világsajtó.
A KSI SE sportolója kiérkezése-
kor a 78 kg-os súlycsoport egyik
nagy esélyesének számított. A
négy közé jutásért a 2010-es vi-
lágbajnok amerikai Kayla
Harrison ellen az elsõ percben
már vezetett, de nem sokkal ké-
sõbb egy ártatlan szituációban
lábsérülést szenvedett.A késõb-
bi aranyérmes amerikai ippon-
nal nyerte a meccset. Abigél sé-
rülten is folytatta a versenyt, egy
lengyel versenyzõt óriási bravúr-
ral le tudott gyõzni. Így egy fran-
cia versenyzõvel mérkõzhetett a
bronzéremért, de az ellenfele le-
gyõzte a sérült Abigélt, a londoni
hõsünket.

Cikkünk a 7. oldalon

Öt sportpályát
avattak
Augusztus 29-én egymást köve-
tõen öt óvodában öt új mûfüves,
palánkkal körbevett focipályát
adtak át Zuglóban a pedagógu-
soknak és a gyerekeknek.

A program kezdeményezõje az
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány,
melynek alapítója Buzánszky
Jenõ, a legendás Aranycsapat
hátvédje, aki 2011-ben azzal a
céllal hozta létre az alapítványt,
hogy már a legkisebb gyerekek
körében is népszerûsíteni tudja
a labdarúgást.

Az Ovi-Foci Programot több
mint 183 millió forinttal támo-
gatta Magyarország Kormánya,
a látvány-csapatsportágak ré-
szére adható társasági adóked-
vezménynek (TAO) köszönhe-
tõen. A 2011-ben életbe lépõ
TAO támogatások bevonásával
így felgyorsulhatott az Ovi-Foci,
Ovi-Sport Program, amelyet he-
lyi, önkormányzatok együttmû-
ködéseivel az Ovi-Foci Közhasz-
nú Alapítvány gondoz.

Darák Péter, 
a Kúria elnöke 
tizenegy éve 
él Zuglóban
A kellemes környezet mellett a
belváros könnyû elérhetõsége
miatt is döntött úgy Darák Pé-
ter, a Kúria elnöke, hogy több
mint tíz éve Zuglóba költözik
családjával. Mint lapunknak el-
mondta, a kellemes, kertvárosi
környezet mellett nagy vonzerõt
jelentett a belváros könnyû elér-
hetõsége, valamint a kerületben
mûködõ, jó hírû iskolák, így kü-
lönösen a Szent István Zeneisko-
la és a Mezõ Ferenc Általános Is-
kola. Mint kifejtette, Zuglóban jó
látni, hogy a kerület lakói aktí-
van sportolnak. Rendszeresen
lehet találkozni futókkal és ke-
rékpárosokkal, élénk a tenisz-
élet is. Másik fontos élmény az
oktatáshoz köthetõ: a Mezõ Fe-
renc Általános Iskolában az is-
kolaszék tagjaként bepillantást
nyerhetett az iskolaigazgatás
nem éppen könnyû munkájába.

Riportunk a 7. oldalonFolytatás a 15. oldalon
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (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

Telefonon történõ 
elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Október 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.

Október 1. 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

Október 1. 16.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Elõzetes bejelentkezés alapján.
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.

Október 3.
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 – az elõzetes bejelentkezés alapján – szep-
tember 19-én reggel 6.00 órától kerül sor.

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.

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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Zuglóban hagyomány, hogy a kerületi
tanévnyitó ünnepség házigazdája min-
dig az az intézmény, amelyik abban a
tanévben valamilyen jubileumot ünne-
pel. A 2012-13-as esztendõ egyik szü-
letésnaposa a Szent István Gimnázium,
amelyik pontosan 110 évvel ezelõtt,
1902. szeptember 1-én kezdte meg a
mûködését. Augusztus 31-én tehát az
Ajtósi Dürer sori iskolában rendezték a
tanévnyitót. Az eseményen a fenntartó
önkormányzatot dr. Ferdinandy István
és Rozgonyi Zoltán alpolgármester kép-
viselték. Az ünnepségen elõbb Lázár
Tibor, a gimnázium igazgatója köszön-
tötte a vendégeket majd az oktatásért
felelõs alpolgármester, dr. Ferdinandy
István mondott ünnepi beszédet. 

– A következõ tanév nehéz lesz hisz eb-
ben az évben fog sor kerülni az oktatási
rendszer átalakításának legnagyobb lépé-
sére. Január 1-tõl ugyanis valamennyi ál-
talános. és középiskola állami irányítás
alá kerül. Ez az önkormányzat és a peda-
gógusok számára is sok feladatot jelent
majd. Fontos azonban, hogy a gyerekek
minél kevesebbet érezzenek meg ezekbõl
a változásokból.

Az alpolgármester ezt a követõen a 110
esztendõs zuglói gimnáziumot köszöntöt-
te, és beszédében kitért arra is, hogy az
intézmény jelenlegi vezetõje Lázár Tibor
augusztus 20 alkalmából magas rangú ál-
lami kitüntetésben részesült.

A zuglói tanévnyitó ünnepségek hagyo-
mányai közé tartozik, hogy a rendezvé-
nyen diákokat és pedagógusokat tüntet-
nek ki. A 2011-12-es tanévben az Év Di-
ákja elismerést Marussy Kristóf, a Szent
István Gimnázium végzõs diákja,
Bodrácska Márk, a Városligeti Magyar –
Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Isko-
la volt és a Szent István Gimnázium jelen-
legi diákja, Dóbé Orsolya, a Hunyadi Já-
nos Általános Iskola 7. évfolyamos, Hor-
váth Csongor, az Álmos Vezér Gimnázi-
um és Általános Iskola 5. évfolyamos, il-
letve Ambrusz Vivien Emese, a Munkácsy
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény 7. évfolyamos
tanulója érdemelte ki.

Az Év Pedagógusa kitüntetést ezúttal
Németh Gáborné, a Herman Ottó Általá-
nos Iskola tanítója, Csiszárné Tarcsi Ju-
dit, a Városligeti Magyar – Angol Két Taní-
tási Nyelvû Általános Iskola tanítója és
Várhegyi Antónia, az Álmos Vezér Gimná-
zium és Általános Iskola tanára vehette át.

Tóthné Nagy Katalin, a Kincskeresõ
Óvoda nyugdíjba vonuló vezetõje címze-
tes óvodavezetõi, Árva Judit, az Óperen-
ciás Óvoda vezetõje pedig fõtanácsosi ki-
nevezést kapott. Ugyancsak az ünnepsé-
gen kapta meg Dienes Judit, a Naprafor-
gó Óvoda pedagógusa az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma által adományozott
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Mindent ünnepelnek
az Álmosban

A 2012-13-as tanév kiemelkedõ eszten-
dõ lesz az Álmos Vezér Gimnázium és Ál-
talános Iskola életében. Egyrészt, mert
idén pontosan 140 esztendõs a rákosfalvi

oktatás, melynek az Álmos az egyetlen
képviselõje. A tanítás mai is abban az épü-
letben folyik, melyet 115 évvel ezelõtt He-
gedûs Ármin tervei alapján építettek. Az
összevont iskola felsõ tagozata viszont ab-
ban a szárnyban tanul, melyet pontosan
40 évvel ezelõtt építtetett az akkori fenn-
tartó. És nem utolsó sorban 15 évvel ez-
elõtt egyesült a mai összevont intézmény
két jogelõdje, az Álmos Vezér Általános
Iskola és a Kós Károly Gimnázium. Mind-
ezek tükrében érthetõ, hogy az idei tanév-
nyitó az átlagnál is nagyobb figyelmet ka-
pott az Álmosban. Egyrészt dr. Hoffmann
Rózsa oktatási államtitkártól, aki szemé-
lyesen nem tudott részt venni a rendezvé-
nyen, de az üzenetét Kulcsár József or-
szággyûlési képviselõ tolmácsolta a szep-
tember 3-i ünnepségen. Másrészt dr. Pes-
ti Imrétõl, Budapest kormánymegbízott-
jától, aki viszont személyesen köszöntöt-
te a pedagógusokat, a diákokat és a szülõ-
ket.

– A ma kezdõdõ új tanév az 1017. okta-
tási év lesz a magyar közoktatásban. Egy
történelmi változás kellõs közepén va-
gyunk, melyben mi magyarok egy új ér-
tékrend megteremtésén munkálkodunk.
Az új értékteremtõ világrend létrehozása
Magyarország újjászületésével is együtt
jár. Ebben nagy szerepe van és lesz az is-
koláknak, melyek mûködésükkel jelen-
tõs mértékben hozzájárulnak az ország
fejlõdéséhez. A szeptembertõl életbe lépõ
köznevelési törvényben az eddigieknél is
nagyobb hangsúly lesz a nevelésen. A gye-
rekeket munkára és kötelességtudásra
kell nevelnünk, mert siker és eredmény
csakis munkával, szorgalommal érhetõ
el. A jövõben ez az új világ és a most felnö-
võ új generáció teheti majd sikeressé Ma-
gyarországot is.

A tanévnyitó ünnepségen dr. Papcsák
Ferenc polgármester is köszöntötte a ju-
biláló intézmény közösségét, majd jelké-
pesen átadta azt az önkormányzati aján-
dékot, melyet Zugló valamennyi iskolájá-
ban az összes elsõs kisdiák megkapott.

Szeretnénk, ha a gyermekeink egy biz-
tonságos környezetben nevelkedhetné-
nek fel, és szeretnénk õket is biztonsá-
gos életre, biztonságos közlekedésre ne-
velni. Ennek érdekében a tanévkezdés-
kor valamennyi kis elsõs egy-egy Zugló
címerével ellátott láthatósági mellényt
vehetett át.

A Csanádi tarolt 
a londoni olimpián

A Csanádiban minden olimpiát követõ
tanév ünnepléssel kezdõdik. Az intéz-
mény diákjai ugyanis rendre jól szerepel-
nek a nyári játékokon. Így volt ez London-
ban is, ahol az Õrnagy utcai diákok közül
többen is kimagasló eredményt értek el.
Kozák Danuta, Szabó Gabriella és Berki
Krisztién arany-, Lõrinc Tamás ezüst-,
Módos Péter pedig bronzérmet szerzett
az angol fõvárosban, de figyelemre méltó
eredmény volt Szívós Márton 5. és Kasza
Róbert 12. helye is. A kiváló sportolókat
természetesen tárt karokkal várták a Csa-
nádiban, ám egy részük még jogos pihe-
nését tölti, másoknak pedig már elkezdõ-
dött a bajnokság. Három sportoló, Lõrinc
Tamás, Módos Péter és Kasza Róbert
azért ott tudott lenni a szeptember 3-i tan-
évnyitó ünnepségen, ahol nem kisebb fel-
adat várt rájuk, mint hogy saját kezûleg
köthették fel a 9. évfolyamos diákok nya-
kába a csanádis sálakat és nyakkendõ-
ket.

Nagyon büszkék vagyunk a londoni
olimpikonjainkra, és bízunk benne, hogy
ez a hagyomány a jövõben sem szakad
majd meg – mondta Rabi Ferencné igaz-
gatónõ. – Szerencsére bõvelkedünk tehet-
ségekben, akik közül többen a nyáron is
szép sikereket értek el.

Az igazgatónõ által említett fiatal spor-
tolók közül Tóth Krisztián (12. c osztály)
a berlini Judo Junior Európa-kupán elsõ

helyen végzett, Tomaschof Soma a varsói
Ifjúsági Öttusa Európa-bajnokságon har-
madik lett, Buzsáki Nikolett a szerbiai Ju-
nior Kézilabda Világbajnokságon tagja
volt az ötödik helyen végzett csapatnak.
Divéki Luca a Luxemburgban rendezett
nemzetközi torna csapatversenyen csa-
patban, egyéni összetettben és korláton is
aranyérmes volt, Rakovszky Tibor pedig
tagja volt a barcelonai Atlétikai Ifjúsági
Világbajnokságon szereplõ magyar válo-
gatottnak. Rabi Ferencné elmondta, hogy
az idei tanévben a Csanádi is fontos jubi-
leumokat ünnepel, az intézmény névadó-
ja, Csanádi Árpád ugyanis 90 évvel ezelõtt
született, és 30 esztendõvel ezelõtt hunyt
el. Riersch Tamás

A tanévnyitókról videóink
megtekinthetõek a zugloilapok.hu –n.

Tanévnyitó a 110 éves Szent István Gimnáziumban
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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. 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

Ingyenes jogi tanácsadás
társasházi ügyekben

tulajdonosok és közös képviselõk
részére a Polgármesteri Hivatal
(1145 Budapest, Pétervárad ut-
ca 2.) jogi irodájában (I. emelet
130. szoba).

Ügyfélfogadó:
dr. Sági Erzsébet.

Elõzetes telefonbejelentkezés:
872-9382

Ingyenes
jogsegélyszolgálat

Dr. Szabó Tibor ingyenes jogi ta-
nácsadást tart minden hétfõn
14–18 óráig a Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca
2.). Elõzetes bejelentkezés a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latánál minden kedden a 872-
9119-es vagy a 872-9241-es tele-
fonszámokon.

A Fõvárosi Törvényszék 16.Pk.60877/1997/17. számú
végzésével 2012. július 13-ai hatállyal a Kerületõrség
Zuglóért Közalapítványt megszüntette és elrendelte a köza-
lapítvány nyilvántartásból való törlését.

Felhívom a közalapítvány hitelezõit, hogy 2012. szeptem-
ber 11-éig hitelezõi igényüket jelentsék be Budapest
Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatához.



A gazdasági nehézségek ellenére idén is lesz
Nemzeti Vágta a budapesti Hõsök terén, ez-
úttal szeptember 14-16-án. A lovas nemze-
ti hagyományaink felelevenítését és megújí-
tását célzó népszerû versenyen a különbö-
zõ települések lovasai mérik össze tudásu-
kat, de a szervezõk most is számos egyéb
programmal várják a látogatókat. A Vágta
Korzón felállított pavilonokban a résztvevõ
települések mutathatják be helyi értékei-
ket, népmûvészeti hagyományaiktól egé-
szen a kortárs kulturális, tudományos vagy
gazdasági megvalósításokig, de a gasztro-
nómia szerelmeseirõl sem feledkeztek
meg: õk az Országkonyhán kóstolhatják
meg a vidék jellegzetes magyar ételeit.
Idén a liba, mint kulturális és gasztronó-
miai örökségünk kerül az asztalra.

A különleges összetételû homokpályán
az ország településeinek lovai és lovasai
mérik össze tudásukat egy vándordíjért,
az 1840-es évekbõl való huszárszablyáért
és az ötmillió forintos fõdíjért. A vágtán
nem csak lovasok, hanem fogathajtók és

díjugratók is versenybe szállnak majd, de
külön futamot rendeznek majd a 10 és 16
év közötti „kishuszároknak„ is. Emellett
lesz huszár hadi bemutató, ménes-bemu-
tató, kocsitoló verseny és a szokásos jóté-
konysági sztárfutam is.

A szeptemberi döntõt határon belül és
kívül összesen tizenhat elõvágta elõzte
meg. Elõfutamot az a helyi önkormány-
zat, kistérségi társulás, egyesület, lovar-
da, panzió, más vállalkozás vagy magán-
személy szervezhetett. Az elmúlt években
kilenc határon túli település nevezett a
Vágtára Erdélybõl, Felvidékrõl, a Vajda-
ságból és Burgenlandból. Tavaly elõször
a Nemzeti Vágta történetében, Erdélyben
is szerveztek elõfutamot és a múlt évi si-
kereken felbuzdulva, Sepsiszentgyörgyön
idén is megrendezték a Székely Vágtát.

Az idei évben a Nemzeti Vágta vidéki és
budapesti versenyei, gróf Károlyi István
emlékének adóznak, aki az 1848-as sza-
badságharc idején saját erejébõl állított
fel egy huszárezredet. B. R.
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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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Egész napos programmal várta az érdek-
lõdõket a tizenötödik Üzletember Talál-
kozó, amelyet a hagyományoknak megfe-
lelõen a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara (BKIK) XIV. kerületi tagcsoport-
ja, valamint a Vállalkozók és Munkálta-
tók Országos Szövetségének Közép-Ma-
gyarországi Regionális Szervezete (VOSZ-
KMRSZ) rendezett, szeptember elsején. A
Lantos Mihály Sport- és Szabadidõ Köz-
pontban tartott esemény keretében tizen-
három csapat mérte össze tudását a foci-
pályán, ezzel párhuzamosan magyaros fõ-
zõversenyt tartottak, melyre cégek és kü-
lönbözõ állami vállalatok különítményei
neveztek be. A hagyományos gulyástól az
afrikai harcsa-paprikásig széles volt a „kí-
nálat”. A szervezõk minden alkalommal
nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges
életmódra, ennek szellemében a sport-
programok mellett volt lehetõség szûrõ-
vizsgálatokhoz járulni, de felállítottak egy
véradó sátrat is. Mindezeken túl a kis- és
középvállalkozások számára tanács-
adást, illetõleg tájékoztató elõadásokat is
tartottak, az érdeklõdõk felmerülõ kér-
déseikre az adóhivatal és a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség (NFÜ) szakértõjétõl is
választ kaphattak.

A borongós, olykor esõs idõ ellenére
igen jó hangulatú rendezvényt ünnepélyes
megnyitó vezette fel, igaz, ennek megtar-
tásakor már javában zajlottak a különbö-
zõ versenyek a sportközpont területén. A
köszöntõk sorát Szatmáry Kristóf, a
BKIK elnöke, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium államtitkára kezdte, aki arról be-
szélt, a találkozó fõ profilja a testmozgás,
s ennek kapcsán megemlékezett a magyar
londoni olimpiai sikerekrõl. „Amikor kül-
földiek kérdezgetnek errõl, félig viccesen
mondhatjuk, a magyar bizony egy spor-
tos nemzet, még egy üzletember-találko-
zót is sportnapnak álcáz, vagy éppen for-
dítva” – fogalmazott Szatmáry Kristóf. 

Dr. Papcsák Ferenc polgármester
hangsúlyozta, a kerületben két évvel ez-
elõtt intenzív munka kezdõdött, s eddig a
legnagyobb sikereket talán éppen a sport

területén érte el Zugló. „Mindannyian
büszkék vagyunk hazánk mind a nyolc
olimpiai aranyérmére. A minap óvodák-
ban adtunk át kisebb focipályákat, az
egyiket éppen a közeli Rózsavár Óvodá-
ban, ahová nem mellesleg londoni olimpi-
án aranyérmet szerzett tornász, Berki
Krisztián is járt” – tudhattuk meg a pol-
gármestertõl. Azt is hozzátette, a város-
rész további három aranyéremben „érin-
tett”, így még az országok rangsorában is
igen elõkelõ helyen szerepelne a kerület. –
emelte ki dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter.

Az NFÜ részérõl Szalóki Flórián elnök-
helyettes a jelenlévõket köszöntve utalt
arra, az uniós források kifizetésének „ja-
va még hátravan”. Marjay Gyula, a VOSZ-
KMRSZ elnöke megköszönte a rendez-
vényt támogató szervezeteknek, köztük a
XIV. kerületi önkormányzatnak, a támo-
gatást. A találkozón megjelent még töb-
bek között Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester és Kulcsár József zuglói ország-
gyûlési képviselõ is. KD

Nemzeti Vágta a Hõsök terén

Sportos üzletember-találkozó
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– Ez egy egész napos szabadté-
ri családi rendezvény, melynek
fõ célja, hogy információt nyújt-
son a kerületi kulturális, sza-
badidõs program és projektlehe-
tõségekrõl – mondta Csaniga
Andrea, a Cserepesház igazga-
tónõje. – Egyben korosztálytól
függetlenül és anyagi megterhe-
lés nélkül szeretnénk színvona-
las szórakoztató élményhez jut-
tatni a zuglóiakat.

A Nyárbúcsúztató Vígalom el-
sõsorban a Füredi lakótelepen
élõk ünnepe. A zene az ablakuk
alatt szól, õk azok, akiknek
mindössze a kapujukon kell ki-
lépniük, s máris részesei lehet-
nek a programoknak. Rajtuk kí-
vül azonban sokan veszik a fá-
radságot, és a kerület távolabbi
részeibõl is eljönnek a rendez-
vényre, illetve ma már a kerület

határain túl is híre van a progra-
moknak, és Kõbányáról, illetve
Rákosszentmihályról is sokan
átruccannak ezen a délutánon.

– Stílszerûen egy nagyon for-
ró, meleg napon búcsúztatjuk a
nyarat – mondta dr. Papcsák Fe-
renc polgármester, az augusztus
25-i rendezvény megnyitóján. –
Szerencsére a zuglói polgárõrök
ezúttal is gondoskodnak rólunk,
és az általuk osztott víz, illetve a
párakapuk frissítõt jelentenek
majd a nézõknek. A Nyárbúcsúz-
tató Vigalom hagyományos kö-
zösségteremtõ rendezvény, sok
izgalmas program vár a nézõk-
re, de én ennél is fontosabbnak
tartom, hogy ez az esemény egy-
ben egy találkozási pont a kerü-
letben élõknek.

– Ez egy olyan közösségi ren-
dezvény, melyen idõsek és fiata-

lok egyaránt megtaláljuk a szá-
mukra érdekes programokat –
tette hozzá Rozgonyi Zoltán
kultúráért felelõs alpolgármes-
ter. – Az önkormányzatnak pe-
dig kötelessége az ilyen sokakat
érintõ közösségi rendezvényeket
támogatnia. Az erõs közösségek
ugyanis a kerületet is erõsíteni
fogják. 

A Nyárbúcsúztató Vigalom le-
hetõséget teremt arra, hogy a
mûvelõdési ház csoportjai a
színpadon is bemutatkozzanak.
A szervezõk meghívták a lakóte-
lepen mûködõ Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár munkatársait is,
hogy az olvasást népszerûsítsék.
A Nyárbúcsúztató Vigalom a zug-
lói civil szervezetek számára is
lehetõséget teremt a kerület la-
kosságával való találkozásra, be-
mutatkozhatnak és bemutathat-
ják programjaikat, melyhez
csatlakozni is lehet. Idén többek
között a Virágzó Zuglóért prog-
ram volt jelen a rendezvényen, a
Zuglói Polgárõrség tagtoborzót
tartott, a Magyar Vöröskereszt
véradást szervezett, és a Zugló
Kártya projekt is kitelepült.

– Második éve rendeztük meg
a Gyermekek utcája címû prog-
ramunkat: ugrálóvár, arcfestés,
állatsimogató, trambulin, kéz-
mûves foglalkozás, csiribiri sá-
tor várta a kicsiket – tette hozzá
Csaniga Andrea. 

Mint folytatta, ezen kívül fon-
tos szerepet kapott a zuglói te-
hetségek segítése is. Minden al-
kalommal igyekeznek a lehetõ
legtöbb fiatal zuglói elõadómû-
vész számára lehetõséget adni:
idén a Csomópont verseny dön-
tõsei mellett látássérült fiatalok
is felléptek.

A délelõtti órákban elsõsor-
ban a gyermekeket és családo-

kat vártak az Alma Együttes kon-
certjére. Napközben bûvészmû-
sor, musical elõadás és egy ifjú
énekesnõ, Szirota Jennifer pro-
dukciója is része volt a mûsor-
nak. A helyi vállalkozók felaján-
lásaiból összeállított tombola fõ-
díja egy kétszemélyes Trófea Ét-
terem és egy Amadeus Hotel va-
csorameghívás, illetve egy cse-
mege ajándékkosár volt. Az esti
órákban Utcabál és Tûzzsonglõr
szám zárta a rendezvényt.

Riersch Tamás

Az eseményrõl filmjeink
megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu –n.

Vigadva búcsúztattuk a nyarat

A nyártól nem könnyû elbúcsúzni, Zuglóban azonban a jókedv
jellemzi az utolsó nyári szombatot. Ezt a Cserepesháznak kö-
szönhetjük, amely immár évek óta Nyárbúcsúztató Vigalommal
zárja le a nyarat.

Megkérdeztük
„Én mindig el szoktam jönni
erre a rendezvényre, nagyon
jó az állatsimogató is. Na-
gyon kellemes, a párakapu
meg kimondottan jó ötlet
volt, többször átgyalogoltam
rajta oda-vissza.” – Veresné
Murányi Mariann

„Már több mint 15 éve ide járok,
rendszeresen megjelenek itt,
nagyon tetszett a tehetségkuta-
tó verseny, a Virágos Zuglóért
(Virágzó Zugló – a szerk.) egy na-
gyon jó kezdeményezés és a vér-
adás. Nagyon jók a gyerek mû-
sorok.”– Kovács Gyõzõ

„A délutáni, a késõ délutáni
koncertek, együttesek, elõ-
adó mûvészek, ami érdekel és
kikapcsol a mindennapi fá-
radtságból.”– Magyar Edit
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A kellemes környezet mellett a belváros
könnyû elérhetõsége miatt is döntött úgy
Darák Péter, a Kúria elnöke, hogy több
mint tíz éve Zuglóba költözik családjával.
A Marcaliban született elnök szerint na-
gyon jó látni, hogy mennyien sportolnak a
helyi lakosok közül. 

– Mióta lakik Zuglóban?
– 2001-ben költöztem a kerületbe csa-

ládommal együtt.
– Miért éppen ebbe a kerületbe költö-

zött?

– A kellemes, kertvárosi környezet mel-
lett nagy vonzerõt jelentett a belváros kön-
nyû elérhetõsége, valamint a kerületben
mûködõ, jó hírû iskolák, így különösen a
Szent István Zeneiskola és a Mezõ Ferenc
Általános Iskola.

– Mit nem szeret a kerületben?
– Kifejezetten kellemetlen élményem

vagy tapasztalatom sosem volt. A szür-
ke, tízemeletes házak eleinte riasztóan
hatottak, ám az utóbbi években a hõszi-
getelésnek és az ötletes, színes festés-

nek köszönhetõen ezek az épületek is
megújultak.

– Nehéz volt-e egyáltalán megszoknia
a fõvárost?

– Nem, mert mindig nagy élvezettel ve-
tettem bele magam mind a sokszínû kul-
turális életbe, mind a sportolási lehetõsé-
gekbe. Szeretem a klasszikus zenét, így
szívesen látogatom a Zeneakadémia és a
MÜPA hangversenyeit, de többször jár-
tam a Petõfi Csarnokban is. Szívesen já-
rok színházba, és kedves helyeim közé
tartozik a Városligeti Mûjégpálya is. Zug-
lóban jó látni, hogy a kerület lakói aktívan
sportolnak. A Rákos-patak mentén rend-
szeresen lehet találkozni futókkal és ke-
rékpárosokkal, élénk a teniszélet is. A
sport mellett a másik fontos élmény az
oktatáshoz köthetõ: a Mezõ Ferenc Álta-
lános Iskolában az iskolaszék tagjaként
bepillantást nyerhettem az iskolaigazga-
tás nem éppen könnyû munkájába.

– Volt-e bármilyen igazságügyi mun-
kája, ami a kerülethez kapcsolódik?

– A közigazgatási hatósági eljárás álta-
lános szabályairól szóló törvény, a Ket.
hatálybalépésekor örömmel fogadtam el
a felkérést, hogy annak oktatása kapcsán
találkozzam a zuglói polgármesteri hiva-
tal munkatársaival, és együtt vettük
számba az új eljárási törvény új jogintéz-
ményeit.

– Fazekas Sándor, a Fõváros Törvény-
szék elnöke a tavasszal megpendítette,
hogy a PKKB-ból kiváló, több kerület
ügyeit ellátó új bíróság székhelye Zugló-
ban lehet. Mit szólna ehhez? 

– Fontosnak tartom, hogy a bíróságok
stressztõl mentes, barátságos légkört su-
gározzanak, erre pedig a kisebb méretû
bíróságok alkalmasak. Az áttekinthetõ
nagyságú bíróságok emberközelibbé te-
szik az igazságszolgáltatást, arról nem is
beszélve, hogy nem kell a belvárosba utaz-
ni egy-egy tárgyalás miatt.

Baranya Róbert

Joó Abigél a londoni olimpia egyik legna-
gyobb vesztese volt. A KSI SE kétszeres
Európa-bajnok cselgáncsozója ugyanis a
78 kg-os súlycsoport egyik nagy esélyesé-
nek számított. A szakvezetõk azt mond-
ták, ha jó napot fog ki, bárkit képes meg-
verni. Abigél és edzõje, Pánczél Gábor en-
nek megfelelõen éjt nappallá téve azért
dolgozott, hogy a kiváló judós augusztus
2-án jó napot fogjon ki. Az olimpia elõtti
két hónap nagy része a mentális felkészí-
tésrõl szólt. Abigél mindössze egy verse-
nyen vett részt, ideje nagy részét edzõtá-
borokban töltötte, ahol a cselgáncs he-
lyett a kiegészítõ sportokon volt a hang-
súly. Pánczél Gábor terve az volt, hogy a
tanítványa az olimpián ki legyen éhezve a
cselgáncsra.

– Persze, hogy izgultam, de leginkább
attól féltem, hogy az olimpia miként hat
majd rám. Ez volt az elsõ ötkarikás sze-
replésem, így még nem sok rutinnal ren-
delkeztem.

Abigél mindössze két nappal a saját
súlycsoportjának küzdelmei elõtt, július
31-én este utazott ki Londonba. Két sport-
társának, Csernoviczki Évának és Ungvá-
ri Miklósnak a sikerét tehát még õ is itt-
hon, családi körben látta. Augusztus 2-án
a világranglista ötödik helyezett zuglói
lány az elsõ fordulóban erõnyerõ volt. A
legjobb 16 között pedig mindössze 38 má-
sodpercig kellett küzdenie. Ennyi idõre
volt ugyanis szüksége, hogy gaboni ellen-
felét ipponnal verje. 

A négy közé jutásért azonban már egy
nagyon nehéz mérkõzés várt rá: a 2010-
es világbajnok amerikai Kayla Harrisont
szintén a súlycsoport esélyesei között tar-
tották számon. Abigél azonban – amire
számítottunk is – jó napot fogott ki, en-
nek megfelelõen kézben tartotta a mérkõ-
zést. Már az elsõ percben egy komoly do-
bást hajtott végre, s bár sokan ippont ki-
áltottak, a zsûri vazarival értékelte az ak-
ciót. Ez azonban ezen a szinten már na-
gyon komoly elõnynek számított. Abigél-
nek volt még egy pontgyanús akciója,
majd nem sokkal ezután egy ártatlan szi-
tuációban - egy összekapaszkodást köve-
tõen a földre huppantak – lábsérülést
szenvedett.

– Elsõ pillanatban még nem éreztem
semmit, csak miután nem tudtam lábra
állni, akkor vettem észre, hogy valami
nagy baj történt. A judóban csak vérzõ seb
esetén lehet mérkõzés közben orvosi se-
gítséget igénybe venni, ezért nem is kér-
tem orvost. Igaz, mivel korábban még so-
hasem sérültem meg, nem is volt gyakor-
latom abban, hogy ilyen helyzetben mit is
kell csinálni.

Rossz volt nézni, amint Abigél egy lá-
bon szökdelt a szõnyegen, az amerikai pe-
dig vérszemet kapva támadta a sérült el-
lenfelét. A pontértékû akció csak idõ kér-
dése volt. Végül ipponnal nyerte az ameri-
kai a meccset, aki innen szárnyakat kap-
va meg sem állt az aranyéremig. A zuglói
sportolót Toncs Péter másodedzõ a hátán
vitte ki a terembõl. Az orvosi szobában
dr. Hidas Péter csapatorvos megállapítot-

ta, hogy a sportoló jobb lábának külsõ
porckorongja szakadt le. A további ver-
senyzést senki sem javasolta, de Abigél
mégis a folytatás mellett döntött. A vigasz-
ágon egy lengyel versenyzõ várt rá. A KSI
versenyzõjének mind akciója a jobb lábá-
ra épült, a sérülés miatt azonban ezt nem
tudta használni, így szinte fegyvertelenül
állt ki. A lengyel lány vezetett is, de Abigél
tudta, hogy elõbb-utóbb fáradni fog, s ak-
kor jön majd el az õ ideje. A meccsbõl már
csak másodpercek voltak hátra, amikor
Abigél bal lábbal belépett, majd a sérült
lábra támaszkodva hihetetlen erõt moz-
gósítva eldobta ellenfelét. Az ipponértékû
dobás azt jelentette, hogy a bronzéremért
küzdhetett. Az ellenfele az a francia lány
volt, akit a májusi EB döntõjében már le-
gyõzött. Sajnos, a sok fájdalomcsillapító
miatt erre a mérkõzésre már szétesett a
mozgása, s bár becsülettel küzdött, az
erõs ellenfél kihasználta helyzeti
elõnyét, és ledöntötte õt.

Augusztus 21-én mûtötték a
lábamat. Az orvosok szerint
hat-nyolc hetet vesz igény-
be a felépülésem. Ennyit
egyébként is pihentem
volna. A tervek sze-
rint októberben
már meg-

kezdem
a felkészü-

lést, hisz
november-

ben, Prágá-
ban rendezik az U23-as Európa-bajnok-
ságot, melyet szeretnék negyedszer is
megnyerni. Jövõre pedig Budapest ad
majd otthont a felnõtt Európa Bajnok-
ságnak, és hazai közönség elõtt ezen is
nyerni szeretnék. Az olimpiával próbá-
lok minél kevesebbet foglalkozni, bár a
mérkõzésrõl készült felvételeket már
sokszor megnéztem, de a jövõben min-
den versenyemen nyerni szeretnék,
mert csak így tudom feldolgozni a Lon-
donban történteket.

Ha így lesz, akkor Abigél akár még a lon-
doni olimpia nagy nyertese is lehet, Rióra
megérik az aranyérem. R. T.

A Kúria elnöke tizenegy éve él Zuglóban

Darák Péter: kellemes a környezet, jó hírûek az iskolák

Most már mindent meg szeretne nyerni
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A kezdeményezés részleteirõl
Mazsu Gergelyt, a programot
megvalósító Zuglói Vagyonkeze-
lõ Zrt. vezérigazgatója tájékoz-
tatta lapunkat:

– Az elgondolás elsõsorban a
90-100 éve épült házak önkor-
mányzati tulajdonú bérlakásai-
ra vonatkozott. A programba
olyan otthonok kerülhettek be,
amelyeknél nagyon rossz volt a
nyílászárók állapota, ahol az aj-
tó alatt süvített a szél, nem volt
zárható, vagy egyes elemei hiá-
nyoztak az ablaknak, eldeformá-
lódott a keret.

– Kik vehettek részt a prog-
ramban?

– Azok az önkormányzati tu-
lajdonú bérlakásokban élõk,
akiknek nem volt sem lakbér-,
sem közüzemi díjhátralékuk.

– Bizonyára nem minden la-
kásra került sor…

– Mint a pályázatoknál általá-
ban, itt is egy keretösszeg állt a
rendelkezésünkre, amibõl csak
ott végezhettük el munkát, ahol
a vizsgálatok szerint a legrosz-
szabbak voltak a nyílászárók. A
felmérést végzõ kollégák nehéz
helyzetben voltak, ugyanis az el-
múlt 15–20 évben a Zuglói Ön-
kormányzat tulajdonában lévõ
bérlakásokban nem volt átfogó
nyílászárócsere, így szinte min-
denütt borzasztó állapotok ural-
kodtak.

– Milyen volt az akció fogad-
tatása?

– A programba bekerült lakók
nagyon örültek, hiszen a korsze-
rû, jól szigetelõ, esztétikus nyí-
lászárók sokat javítanak a kom-
fortérzetükön. Emellett nagyon
fontos, hogy az amúgy is kispén-
zû embereknek – becsléseink
szerint – 30–40 százalékkal
csökken a fûtésszámlájuk.

– Közismert, hogy a Zuglói
Önkormányzat bérlakásaiban
élõk egy része komoly lakbér- és
közüzemi díjhátralékot halmo-
zott fel. A nyílászárócsere-pro-

gram meghirdetése milyen ha-
tással volt a fizetési hajlandó-
ságra?

– Komoly motivációnak bizo-
nyult. A program meghirdetését
követõen a hátralékkal rendelke-
zõ bérlõk néhány hét alatt 10–12
millió forint elmaradást fizettek
be. Az akció elsõ szakaszának le-
zárulásáig pedig, mintegy 20 mil-
lió forint érkezett a számlánkra.
Zuglóban ilyen mértékû hátralék
felszámolására a korábbiakban
még nem volt példa!

– Lesz-e folytatása a tavasz-
szal lezárult programnak?

– Igen, forráslehetõségeink
függvényében mindenképpen
folytatni kívánjuk a nyílászáróc-
sere akciót, mert ez a nehéz hely-
zetben lévõ bérlõknek életminõ-
ség javulást és jelentõs rezsi-
csökkenést jelent. A helyzet
ugyanis „kétarcú.” Egyfelõl a bér-
lõink szociális rászorultságuk
okán óriási lakbérkedvezményt
kapnak. Mindössze havi 6–10

ezer forintért bérelhetnek la-
kást, ami a piaci árnak csupán a
10–15 százaléka. Másfelõl vi-
szont a rossz nyílászárójú, gépé-
szetileg elavult lakások fûtés-

számlája rendkívül magas. Te-
hát ahhoz, hogy valóban segít-
hessünk, ha kis lépésekben is,
de korszerûsítenünk kell.

Réti János

Nyílászárócsere a hátralékmentes bérlakásokban

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

Újszerû programot indított 2011 õszén Zugló Önkormányzata, több
olyan lakásbérlõ otthonában cseréltette ki a nyílászárókat, akiknek
nem volt lakbér- és közüzemi díjhátralékuk. Az akciót kettõs céllal
hívták életre: egyrészt javítani a lakások minõségét, másrészt ösztö-
nözni a bérlõk a díjfizetésre.

A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.
nyílászárócsere akciójának elsõ
üteme befejezõdött, önkormány-
zati tulajdonú bérházakban ablako-
kat, ajtókat cseréltek ki. Az elsõ
ütem során a Thököly út, Ilka utca,
majd a Várna utca, Hungária körút
és Tábornok utcák tizenöt házában,
harmincegy lakásban dolgoztak a
kivitelezõk. Az ablakcserére csak
hátralékmentes lakók pályázhat-
tak.

Simonné Garai Adrienn (Thö-
köly út 45.): Nagyon jó! Jól szigetel
hõt és hangot is. Azt, hogy meny-
nyivel csökken a fûtési díj még nem
tudom. Nálunk elhúzódott, mert
amikor szedték ki a tokot leomlott
a fal, úgyhogy vissza kellett rakni.
Így egy hétig eltartott a munka. De
nem olyan sok a díj, mint szokott
lenni.

Ulrich Péterné (Ilka utca 13.):
Az ablakot cserélték ki, meg az aj-

tót. Hogy mit fog jelenteni, ez a
számlából majd kiderül. De min-
denkinek más a fûtési szokása. Más
ahol nagyobb a család vagy kis gye-
rekek vannak. Talán hat napot vett
igénybe a munka, mert elõször be-
tették a nyílászárókat, aztán jöttek
bepucolni, vagyis nagyjából egy hé-
tig tartott az egész. Nagyon korrek-
tek, rendesek voltak. A fûtést a téli
hónapokban fogjuk megtapasztal-
ni. R. J.

Már új nyílászárókkal az idei tél elé
Lemondott
a vezérigazgató
Távozik posztjáról Mazsu Ger-
gely, a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. vezérigazgatója. Lemondá-
sában indokként közli, hogy a
korábbi ciklusok balliberális
vezetése által felhalmozott
problémákat – amire megbíza-
tása szólt – megoldotta, rendez-
te, de mivel jobb ajánlatot ka-
pott, a nyári intézményfelújítá-
sok sikeres befejezését megvár-
va, augusztus 31-ével távozik.

Lemondását Papcsák Ferenc
polgármester elfogadta. 

Képünk illusztráció
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Zuglói kápolna, ahol pápák miséztek
A magyar építészet ezeréves tör-
ténetét volt hivatott három di-
menzióban bemutatni az az idõ
hiányában jórészt fából készített
épületegyüttes, melyet az 1896-
os, nagyszabású milleniumi ün-
nepségek alkalmából húztak fel
a Városligetben. Mivel az alkotás
igen nagy sikert aratott, nem
sokkal késõbb maradandó anya-
gokból építették fel, s leginkább
jellemzõ részérõl, a fõhomlok-
zatról a Vajdahunyad vára elne-
vezést kapta. Az ország távoli vi-
dékein található különbözõ, ro-
mán, gótikus és barokk stílusú
alkotások motívumait közös ke-
retbe foglaló remekmû Alpár Ig-
nác tervei alapján születhetett
meg. Ennek a máig népszerû
„összeállításnak” a része az úgy-
nevezett Jáki-kápolna, melynek
látványos kapuja, az úgynevezett

Porta Speciosa, a Vas megyei
Ják község tizenharmadik szá-
zadi, román stílusú, két tornyos
bencés apátsági templomának a
másolata, az alaprajza pedig az
1207-ben épült, lebényi templo-
méhoz hasonlít. Érdekesség,
hogy a kápolnát eredetileg a Me-
zõgazdasági Múzeum könyvtárá-
nak szánták, ám ezt a célt végül
sohasem szolgálta.

A háromhajós épület belsõ fa-
lai, a neoromán stílusnak megfe-
lelõen fehérek, neogót jegyekkel,
a helyiséget borító fehér mûkõ-
padló viszont kiemeli a sötétebb
márványból készült fõoltárt, il-
letve a szószéket. Mattioni Esz-
ter híres mûve, a Szent Család
kõmozaik oltárképe, az úgyne-
vezett hímeskõ, az oltáron álló
Szûz Mária szobor pedig Stróbl
Alajos alkotása. A Jézus Krisz-
tus feltámadását, valamint ma-
gyar szenteket ábrázoló ólom-
üveg ablakokat Árkayné Sztehlo
Lili készítette. A kápolna mellet-
ti kolostorudvar délnyugati ol-
dalán az úgynevezett auditórium
motívumai – pillérek, gyámkö-
vek és oszlopfõk – a tizenegyedik
és tizenharmadik századbeli
építészeti emlékeit idézik. A há-
romablakos részt, illetve a ká-
polnát összekötõ falpárkányon
Árpádházi Szent Erzsébet szob-
ra, míg odébb Szent István király
és Szent Asztrik püspök dom-
bormûve található. A kerengõ
udvarán nyolcszögletû kút áll, a
medence oldalán a négy evange-
lista jelképe látható.

A kápolna 1915 óta felszentelt
róma katolikus templomként
mûködik, ezen esztendõ augusz-
tusában áldotta meg Kohl Me-
dárd esztergomi segédpüspök,
Szent László magyar király tisz-
teletére. Külön megtiszteltetés
volt, hogy az 1938-ban hazánk-

ban megrendezett, harmincne-
gyedik nemzetközi euchariszti-
kus kongresszus keretében falai
között misézett E. Pacelli bíbo-
ros és titkára, Giovanni Montini,
a késõbbi XII. Pius és VI. Pál pá-
pák. Az idõközben további mû-
vészeti értékekkel gyarapodott

épületet 1987-ben restaurálták.
Ma is rendszeresen miséznek
benne, közigazgatásilag a Kassai
téri plébániához tartozik. Han-
gulata, patinás történelmi kör-
nyezete okán ma hazánk egyik
legnépszerûbb házasságkötõ
helyszíne a Jáki-kápolna. KD

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.

Szeptember elsején, szombaton az esti
szentmisén ünnepelte a Kassai téri temp-
lom közössége a hálaadást azért, mert Pa-
jor András atya immár tíz éve vezeti a plé-
bániát. „Annak dacára, hogy még igen so-
kan a búcsúnyaralásukat töltötték távol a
fõvárostól, igen tekintélyes számú hívõ
közösség gyûlt össze, akikkel aztán a Kö-
zösségi Ház udvarán folytattuk a kötet-
len, nyársalással, agapéval egybekötött
beszélgetést” – számolt be a Zuglói Lapok-
nak a plébános. András atya kérdésünk-
re elmondta, az ünnepi prédikációban is
rámutatott, az eltelt évtized legfõbb ered-
ményének nem a látványos rendezvénye-
ket és fejlesztéseket tartja, hanem sokkal
inkább azt, hogy „annyi megpróbáltatás
ellenére is együtt vagyunk, megerõsödve,
boldogan”. A beszéd mottójáként Jézus-
nak az utolsó vacsorán elmondott szavait
idézte: „Ti vagytok azok, akik megpróbál-
tatásaimban kitartottatok velem.” A kö-
vetkezõ esztendõk feladatairól szólva pe-
dig hozzátette, a folytatás legfõbb eleme
az új családmissziós program lesz, amely-
hez még munkatárasakat toboroznak, s
amely megint csak személyesebbé kíván-
ja fûzni az egyes családoknak a nagy csa-
ládhoz, vagyis az egyházhoz való, lelki biz-
tonságot jelentõ viszonyát.

A templomban egyébként éppen vasár-
nap indult Istenélmény címmel egy be-
szédsorozat, az elsõ elõadást éppen And-
rás atya tartotta meg. Kifejtette, XVI. Be-
nedek pápa erre az esztendõre a Hit évét
hirdette meg, amelynek egyrészt a hiteles
vallásosság továbbadása, másrészt a val-
lásban élõk hitéletének elmélyítése is a
cél. „Én magam is átalakítom ennek érde-
kében igehirdetésem eddigi szokásait, és
az Istennel való közvetlenebb találkozás

témakörére koncentrálok. Vendég elõ-
adóként a beszédekben misztikus szen-
tek, istenkeresõ költõk szólalnak meg
gondolataik idézése révén. A sorozat ré-
szei a vasárnap fél tizenegy és este fél hét
órai szentmiséken hallhatók és vala-
mennyi zuglói érdeklõdõt nagy szeretettel
látunk. Közben pedig szerdán esténként
lehetõség adódik a hallottakról való kö-
tetlen párbeszédre is” – tudtuk meg Pajor
András atyától. kd

Tíz éve vezeti a Kassai téri
plébániát András atya
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– Nagyon örültem, amikor ér-
tesültem a kitüntetésrõl – mond-
ta Lázár Tibor –, az ilyen díjakat
ugyanis általában idõsebb ko-
rukban szokták a jelöltek kiér-
demelni. A díj értékét növeli,
hogy a nevelõtestület terjesztett
fel erre az elismerésre, s hogy az
önkormányzat is támogatta ezt a
javaslatot. Úgy gondolom, ezt a
díjat nem én, hanem a tantestü-
let kapta. Biztos, hogy sokat nyo-
mott a latban az a tény, hogy a kö-
zépiskolák rangsorában tavaly
az elõkelõ második helyen végez-
tünk, de szerintem azok az elvek,
melyeket az iskolánk immár évti-
zedek óta képvisel, a konzervatív
nevelés, a tömeges tehetséggon-
dozás, a hagyományok ápolása
és a természet- és reálismeretek
fajsúlyossága is hozzájárultak az
elismeréshez. Egy ilyen kitünte-
tés arra jó, hogy erõt merítsen be-
lõle az ember. Jövõre lejár a má-
sodik mandátumom, s jó tudni,
hogy tízévnyi igazgatói munka
után még mindig egységesen mö-
göttem áll a testület.

Lázár Tibor 1992-ben friss
diplomás gimnáziumi tanárként
került a Szent István Gimnázi-

umba. Kezdõ pedagógusként lel-
kesen vetette bele magát az okta-
tó-nevelõ munkába, nagyon ha-
mar osztályfõnöki megbízást ka-
pott, majd a Közalkalmazotti Ta-
nács tagjaként késõbb elnöke-
ként tevékenykedett. A történe-
lem – földrajz szakos pedagógus
tanítványai szép sikereket értek
el az országos középiskolai ta-
nulmányi versenyeken. Lázár Ti-
bor fiatalon, mindössze 35 esz-
tendõsen lett a nagy múltú – ak-
kor már 101 esztendõs gimnázi-
um igazgatója. A fiatal pedagó-
gust már a 90-es évek végén ki-
választotta az intézmény koráb-
bi vezetõje, Szakáll Istvánné, aki
nem mellesleg 16 évig volt a zug-
lói alma mater vezetõje. Lázár
Tibor elmondása szerint sokáig
csak barátkozott a lehetõséggel s
végül csak 2002-ben mondott
igent a nyugdíjba vonuló elõdjé-
nek. A leköszönõ igazgató szán-
déka ebben az esetben találko-
zott a testület közakaratával.

– Az elsõdleges feladatom a
zökkenõmentes átmenet koordi-
nálása volt. A tantestületet át kel-
lett szervezni, az új és a régi pe-
dagógusokból pedig egy csapatot

kellett szervezni. A legfontosabb
cél azonban a gimnázium hozott
értékeinek az átmentése és lehe-
tõség szerinti gyarapítása volt. Az
elsõ ciklusomban rendszeressé
váltak a tantestületi kirándulá-
sok, melyek részint a testvéris-
kolai kötõdéseket mélyítették el,
részint egységes csapattá ková-
csolták a testületet. A második
ciklus nagy feladata volt a kor igé-
nyeihez alkalmazkodó részleges
profilváltás, a speciális osztályok
átrendezése, a nyelvi-kommuni-
kációs és a négyosztályos termé-
szettudományi képzés beindítá-
sa, az addigi informatikai osztá-
lyok helyett. Ennek az öt évnek a
nagy eredményének azt tartom,
hogy a demográfiai mélypont el-
lenére iskolánk megõrizte a ver-
senyképességét a gyakorló isko-
lákkal szemben.

Ma már a Szent István Gimnázi-
umban a tantestület magját 30-40
esztendõs fiatal, lendületes peda-
gógusok alkotják. Az intézmény
nagyon sokat és eredményesen pá-
lyázik, és nem csak elismert tehet-
séggondozó intézmény, hanem
akkreditált tehetségpont is lett. A
sok kiváló elismerés mellett pedig
tavaly, a 100 legjobb gimnáziumot
magába foglaló kiadványban a
zuglói iskolát az elõkelõ második
helyre rangsorolták. 

Mindezek tükrében Lázár Ti-
bor kiérdemelte a magas rangú
állami elismerést, melyhez ez-
úton is gratulál neki a Zuglói La-
pok szerkesztõsége is.

Riersch Tamás

Kitüntetett zuglói pedagógus

Magyar Arany Érdemkereszt Lázár Tibornak

A képviselõ-testület döntése értelmében
szeptember 1-tõl új szakember került a
Zuglói Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központ élére. Az intézményt 16 éve veze-
tõ dr. Sziszik Erikát Ambrus Zsuzsanna
váltotta.

– Megtisztelõ volt számomra, hogy a
zuglói képviselõk többsége az én pályáza-
tomat támogatta – mondta a kerületben
most debütáló szakember. – Azért pályáz-
tam, mert úgy éreztem, hogy azt a tudást
és tapasztalatot, amit eddig összegyûjtöt-
tem, azt másoknak is át kell adnom. Zug-
lót eddig kevésbé ismertem, bár rengeteg-
szer megfordultam a kerületben. Köszön-
hetõen annak, hogy a két szomszédos vá-
rosrészben, Kõbányán és Rákosszentmi-
hályon is laktam, sõt egy rövid ideig a XIV.
kerület is az otthonom volt. Ezen kívül
szakmai okokból is jártam a kerületben,
hisz a zuglói családsegítõben gyakran
rendeztek konferenciákat, továbbképzé-
seket. Ehhez tegyük hozzá, hogy szocioló-
gusként éppen az a feladatom, hogy a ren-
delkezésemre álló adatokból minél több
következtetést levonjak. Ha így vesszük
tehát, akkor mégis jól ismerem a kerüle-
tet, és ismerem a családsegítõ mûködését
is.

Ambrus Zsuzsanna 23 esztendeje dol-
gozik már szociális területen. A pályafu-
tását 1975-ben még gyerekfelügyelõként
kezdte, majd sokáig tanító is volt. A szoci-
ális területen elõadóként debütált, majd
gyerekvédelmi fõelõadó lett. Tizenkét évig
vezette a Kõbányai Gyermekjóléti Köz-
pontot, és fontos szerepet vállalt az intéz-
mény és a X. kerületi Családsegítõ össze-
vonásában. Az újonnan létrehozott BÁR-
KA Kõbányai Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Központnak három hónapig a megbí-
zott vezetõje volt. Számtalan új szolgálta-
tás elõkészítésében és szervezésében vett

részt. Ilyen volt többek között a már emlí-
tett kõbányai központ, a helyettes szülõi
hálózat, a gyermekek átmeneti otthona, a
kapcsolattartási ügyelet, az utcai szociá-
lis munka, a készenléti szolgálat, a Kábí-
tószerügyi Egyeztetõ Fórum létrehozása,
és a különbözõ családi táborok, rendez-
vények, konferenciák, szakmai napok,
önkéntes tanfolyamok, adománygyûjté-
sek és kutatások beindítása.

A zuglói intézmény vezetése fontos és
izgalmas feladatnak ígérkezik. Zugló iga-
zi mozaikkerület nagy szélsõségek jellem-
zik, mely a családsegítõ munkájában is
érezhetõ. Tudom, hogy nagyon sok dolog
már jól és összeszokottan mûködik, eze-
ket a jövõben is folytatni szeretném. Az
eddigi benyomásaim kedvezõek voltak, a
kollégáim értik a dolgukat, kedvesen, ba-
rátságosan viszonyulnak az ügyfelekhez.
Vannak és lesznek dolgok, amelyen min-
denképpen változtatni szeretnék, ilyen
lesz például a prevenció is, melynek leg-
fõbb célja a gyerekek védelme és a közös-
ségi erõforrások erõsítése lenne.   riersch

A képviselõk az augusztusi testületi dön-
tésen úgy határoztak, hogy a Teleki Blan-
ka Gimnázium vezetésével öt esztendõre
az Arany János Általános Iskola pedagó-
gusát, Pukli Istvánt bízzák meg. Az új
igazgató a legfiatalabb intézményvezetõ a
középiskolai igazgatók között, mindössze
33 esztendõs.

– Tény és való, hogy fiatal vagyok, de
úgy gondolom, ez nem összeegyeztethe-
tetlen a feladatkörömmel. Sõt, még elõ-
nyére is válhat, hisz a fiatalságom csak
nagyobb lendületet adhat a munkához, s
ha mindezt sikerül majd összeegyeztet-
nem a kollégáim tapasztalatával, akkor
abból még nagyon jó dolgok sülhetnek ki.

Pukli István 2003-ban szerzett magyar
és történelem szakos diplomát az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Tanárképzõ
Fõiskolai Karán. Három évvel késõbb ma-
gyar nyelv és irodalomból az egyetemi ki-
egészítõt is elvégezte. Elsõ tanári munka-
helye még 2002-ben – tehát a diploma
megszerzése elõtt – a Pályakezdõ Fiatalok
Esély Alapítványa, Kézmûves és Szolgál-
tató Szakiskola volt. Innen a Csete Balázs

Általános Iskola, Szakiskola, Szakközép-
iskola és Gimnázium tantestületébe ke-
rült, ahonnan 2006 decemberében az
Arany János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben folytatta
a pályafutását. A tanítás mellett a Nemze-
ti Tankönyvkiadó Zrt.-nél lektori, szer-
kesztõi, korrektori feladatokat is végez,
illetve a London Stúdióban és a Moholy-
Nagy Mûvészeti Egyetemen magyar nyelv-
re tanítja a külföldi diákokat, hallgatókat.

Konkrét elképzeléseim vannak egy kö-
zépiskola vezetésérõl. Szeretnék majd
olyan új dolgokat bevezetni mellyel ko-
rábban még egyetlen iskola sem próbál-
kozott, ezen kívül a máshol bevált mód-
szereket is szívesen adaptálnám. Régi ter-
vem volt már egy országos szövegértési
verseny megszervezése. Ennek kiváló
helyszínt biztosíthatna az Ajtósi Dürer so-
ri patinás gimnáziumi épület. Ez egyéb-
ként beleilleszkedne abba az arculatba,
melyet elképzelek: szeretném, ha néhány
éven belül a Telekit úgy tartanák számon,
mint egy erõs humán orientáltságú gim-
názium, melyben azért a reáltárgyak is
prioritást élveznek.  Nagy hangsúlyt sze-
retnék helyezni az oktatás színvonalának
az emelésére, bõvíteném többek között a
nyelvi kínálatot, illetve olyan klasszikus
tárgyakat hoznék vissza, mint a latin vagy
mûvészettörténet. Szintén nagyobb figyel-
met fordítanék az iskolánk szolgáltatása-
inak sokszínûségére, a nyelvi elõkészí-
tõnk hatékonyságának erõsítésére, az is-
kola marketingjére, a diákjaink közös-
ségtudatának erõsítésére, a kapcsolat-
rendszerünk bõvítésére és a hagyománya-
ink ápolására is. Reményeim szerint
mind a kollégák, mind a diákok, mind pe-
dig a szülõk partnereim lesznek majd eb-
ben a munkában.

R. T.

A tapasztalatot szeretné
ötvözni a fiatalos lendülettel

A közösségi erõforrások 
erõsítése a cél

Az államalapítás ünnepe alkalmából augusztus 16-án a Szépmû-
vészeti Múzeumban Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisz-
tere állami kitüntetéseket adott át. Lázár Tibor, a Szent István
Gimnázium igazgatója személyében egy zuglói pedagógus is volt
a kitüntettek között, aki a minisztertõl pedagógusi munkájáért,
tehetséggondozói tevékenységéért és vezetõi szerepéért a Ma-
gyar Arany Érdemkeresztet vehette át.
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Kétheti horoszkóp
szeptember 6-tól

Kos – Teremtõ erejük,
mint mindig, hatalmas, de
most elsõsorban a lélek te-

rületén lehetnek nagy változá-
sok, átalakulások, egy valódi új-
jászületés. Az akarat, a birtok-
lás, uralkodás, a türelmetlenség
elengedése a fõ feladatuk. Pénz-
ügyekben pozitív irányba lendül-
hetnek!

Bika – A család, az otthon
elõtérbe kerülhet, érzéke-
nyek, gondoskodók lehet-

nek. Viszont belsõ félelemmel,
önbizalomhiánnyal is meg kell
küzdeniük, amiben társuk segít-
ségükre lehet. Munkatársaikkal
összeszólalkozhatnak, a konf-
liktuson csak szeretettel lehet fe-
lülemelkedni.

Ikrek – Nagyon nagy erõ-
ben vannak! Teremtenek,
szerepelhetnek, s egy per-

cig sem veszítik lendületüket,
még az anyagi területen kapott
nem túl pozitív hírek hallatán
sem. Lehetséges, hogy ebben a
nagy mélységgel átélt szerelem is
közrejátszik.

Rák – Belsõ harmónia
áradhat most belõlük, bé-
kében vannak magukkal,

a világgal. Az élet örömeit élve-
zik, a barátaik társaságát kere-
sik, fontossá válhatnak most a
beszélgetések. Igaz, a magányra
is szükségük lehet, elõjöhetnek
félelmek. A bennük levõ szeretet
segíthet.

Oroszlán – Leginkább a
pénzügyekkel lehetnek eb-
ben az idõszakban elfog-

lalva, ami sok tárgyalással, több
kisebb utazással járhat együtt.
Túlzásokba eshetnek, akár a
költekezés, akár a spórolás terü-
letén. A közlekedésben tartsák
be a szabályokat, megállásra
kényszerülhetnek!

Szûz – Ha valamit a fejük-
be vesznek, azt most na-
gyon akarják. Nehéz lehet

õket ettõl eltéríteni, már csak
azért is, mert a túlzások felerõ-
södhetnek. Szinte rájuk sem le-
het ismerni! Egyébként máskor
szerényen a háttérbe húzódná-
nak, de most elõl vannak, szere-
pelhetnek.

Mérleg – A szeretet áradá-
sa, a mosoly, a kedvesség
most elakadhat. A félel-

mek, az önbizalomhiány állhat e
mögött, szükségük lehet egy
csendes befelé fordulásra. Ott-
honukban is tarthatnak még az
átalakulások, a hadiállapotok.
Forduljanak a mûvészetekhez,
az segíthet!

Skorpió - Általában nem
türelmetlenek, de most
még mindig lehet bennük

egy belsõ feszültség, türelmetlen-
ség, kényszeres szabadságvágy,
mely nehézzé teheti mind a ma-
guk, mind a környezetük hétköz-
napjait. A beszédben, kiállásban
viszont most verhetetlenek! 

Nyilas – Pénzügyekben
még mindig nagy átalaku-
lások lehetnek, mely vehet

pozitív és negatív irányt is. A cél-
jaik, a munkájuk elõtérbe kerül-
het, ám vigyázzanak, hogy a hiú-
ság, a kíváncsiság ne térítse el
õket a bölcsességüktõl, hisz ne-
kik az a legerõsebb oldaluk!

Bak – Elbújhatnak a saját
„börtönükbe”, kizárva a
világot, a fényt, a szerete-

tet. Ezt leginkább a társuk érzé-
kelheti, akivel próbákat kell ki-
állniuk. Ne koncentráljanak túl-
ságosan a céljaikra, bármi árat
megfizetve a csúcsért - engedjék,
hogy megérzéseik, szeretetük
felszínre jöhessen!

Vízöntõ – Érkezhet hozzá-
juk pénz, akár nagyobb
összeg is. A közlekedésben

legyenek nagyon higgadtak, ébe-
rek, ha rohannak, így vagy úgy,
de megálljra kényszerülhetnek.
A szerelemben, gyerekeikkel, a
sportban túlzásba eshetnek, pró-
bálják a határokat megtalálni!

Halak – A pénzügyi nehéz-
ségek kicsit elvehetik a
kedvüket, de annál inkább

a jelenben tudnak lenni, terem-
teni, alkotni. Szívük tele lehet
szeretettel, amit szóban ki is tud-
nak fejezni. Ezt fõleg a szerel-
mük, társuk, gyerekeik érzékel-
hetik. A szerelemben próbára te-
hetik õket.

www.asztrocsillag.hu

A közismert és széles körben el-
terjedt fehéregerek egy különös
változatával szeretném Önöket
megismertetni. Ez a táncoló
egér.

Ez a kis állatka Japánból szár-
mazott Európába és hazánkba.
Ott vagy tervszerû tenyésztõi
munkával vagy egy véletlen és
öröklõdõ mutáció során jön lét-
re. Igen elterjedt a kisállattartók
körében.

Jellemzõ rá, hogy egyik pilla-
natról a másikra nekiiramodik,
körbe-körbe szaladgál, forog,
úgymond „táncra perdül”, szinte
önkívületi állapotig. Ha elfáradt,
csak éppen kifújja magát és újra
kezdi táncát. El kell mondani,
hogy kis állatunk nem szertelen
jókedvében perdül táncra, ha-
nem a belsõ fülében olyan örök-
lött rendellenesség van, amely
erre a mozgásra kényszeríti.
(Más állatnál ezt a z állapotot be-
tegségnek tartjuk.)

Tartása egyszerû. Megelégszik
egy 50x20 cm-es alapterületû és
mintegy 20 cm magas falú kise-
lejtezett akváriummal, melyet
búvóhelyekkel tehetünk számá-
ra lakájossá. Alomnak fûrész-
port, faforgácsot vagy itatóspa-
pírt használhatunk.

Nagyon fontos, hogy helyét leg-
alább kétnaponta kitakarítsuk,
mivel igen gyorsan érezhetõ lesz
az egész lakásban az egérszag.
Élelemnek felhasználható a la-
boratóriumi egértáp, búza, zab,
napraforgómag, dió, mazsola,
idõnként egy darabka füstült

szalonna, sajt tejpor, fõtt tojás
sárgája, alma, körte, saláta. Lak-
helyét feltétlenül szereljük föl
itatóval, amelyet nem tud felbo-
rítani. Legjobb persze az önita-
tó. Párban tartva szaporodnak,
a nõstény 18-24 napi vemhesség
után 4-6 utódot hoz világra.

Egy fontos tanács a táncoló
egér tartóinak: közönséges fe-
héregerekkel ne tegyék egy terrá-
riumba, mert igen gyorsan ösz-
szekapnak és megmarják egy-
mást. Végezetül még annyit: bár-
milyen mulatságosnak tûnnek is
ezek a kis állatok, azért gondol-
junk arra, hogy ez természetelle-
nes viselkedés.

Aki szereti a rágcsálókat, vidé-
ken, de a városok szélén is, vá-
sárlás nélkül hozzájuthat a ha-
zánkban honos, sõt helyenként
igen elszaporodott mezei pocok-
hoz. A szürke egérnél alig vala-
mivel nagyobb állatka. Az erdõk
területét kivéve jóformán min-

denhol megtalálható, de legin-
kább a mezõgazdasági termé-
kekbõl élõk nem rajonganak
ezért a kis állatért, ugyanis ha el-
szaporodnak, jóformán minden
terményben kárt tesznek.

Ilyenkor õsszel könnyen be-
gyûjthetõk, csak kukorica-gúlá-
kat kell szétbontani. Szántáskor
az eke egész fészekaljakat fordít-
hat ki. Vigyázzunk, mert harap!
Feltétlenül használjunk hosszú
csipeszt vagy erõs bõrkesztyût.
Mivel föld alatti lakást épít ma-
gának fészekkel és több kijárat-
tal, így ki is önthetõ. Az élelemhi-
ányos téli hónapokban még em-
berlakta településekre vagy rak-
tárakba is behúzódik. Tartása,
takarmányozása megegyezik a
fehér egerekével.

A szakirodalom érdekesség-
ként írja le, hogy a nõstények
már 13 napos korukban ivar-
érettek lehetnek és megterméke-
nyülhetnek. Ez magyarázza
rendkívüli szaporaságukat.

Bár könnyen begyûjthetõ és
tartható állat, tartását mégsem
ajánlom, mert élete nem ismert,
így több fertõzõ kórokozót is
közvetíthet a gyanútlan gazdára.

Még egy õszi jó tanács: a kisál-
latszeretõ telektulajdonosok vi-
gyázzanak az avarkupac elégeté-
sekor, mert elõfordulhat, hogy
sündisznó lakik alatta. Meggyúj-
tás elõtt forgassák föl, nehogy ez
a kedves kis vadállat a tûz mar-
talékává váljon.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Táncoló egerek
Zöld irodák

Õstermelõi árak
a Bosnyák téren
szeptember 5–19-ig

Termék megnevezése Mértékegység Ár (Ft)
paprika kg 140–180
paradicsom kg 140–180
kék szilva kg 160–200
alma kg 180–230
szõlõ kg 250–350
burgonyás kenyér 500 g 150
kakós csiga 100 g 150
burgonya kg 60–100
hagyma kg 120–150
tojás db 33–36
friss pasztõrözött tej liter 160–170
friss háztáji tej liter 190

A nyári szabadságolások elmúl-
tával visszatérnek a dolgos hét-
köznapok, vagyis újra munkába
állunk. Az arra alkalmas mun-
kahelyeken, például irodákban,
üzlethelyiségekben oldhatja az
egyhangúságot és feszültséget,
ha növényekkel vesszük körbe
magunkat, és színes virágokkal
még a nyár hangulatát is meg-
idézhetjük.

A munkahelyi növények nyug-
tatóan hatnak a dolgozókra,
emellett egyes fajták a benti leve-
gõ minõségének javítására, mé-
reganyagok megkötésére is al-
kalmasak. Mielõtt benépesíte-
nénk irodánkat, mérjük fel az
adottságokat, és körültekintõen
válasszunk növényt. Fontos
mérlegelni, hogy milyenek a
fényviszonyok, huzatos-e a helyi-
ség, és hogy mekkora a jellemzõ
átlaghõmérséklet. A méret is
számít, kis szobákba ne válasz-
szunk terebélyes zöldet, mert a
közlekedés is nehézkessé válhat,
és a növény is megsínyli a hely-
szûkét, nagyobb fogadókban, hi-
vatali várókban pedig az aprósá-
gok nem mutatnak jól.

A kiszemelt példány beszerzé-
se, megvásárlása elõtt nem árt
tájékozódni annak vízigényérõl
sem, a gyakori öntözést kívánó
fajtákat akkor válasszuk, ha a fo-
lyamatos locsolást biztosítani
tudjuk. Feledékeny dolgozók-
nak a pozsgások, kaktuszok ide-
álisak, ezek azonban sok nap-

fényt igényelnek. A dracéna ke-
vés fénnyel is beéri, ráadásul az
irodai gépek által termelt méreg-
anyagokat is megköti, ezért kivá-
ló irodai növény. Nagyobb, sza-
bad terekbe az areca pálmát ja-
vaslom, ez az elegáns dísznövény
megjelenésével hódít, ráadásul a
helyiség páratartalmát is csök-
kenti. Ahol klímaberendezés
van, vagy egyéb okból kifolyólag
száraz a levegõ, segíthetnek a pá-
rásításban jeleskedõ szobadí-
szek, mint a páfrányfélék, a fi-
kusz, a vitorlavirág, és a kenci-
apálma.

A munkahelyi növények tehát
a hangulat javításán felül életta-
nilag is kedvezõen hathatnak,
ezért mindenképpen jó ötlet fel-
virágoztatni az irodákat, dolgo-
zószobákat, azonban sose feled-
jük, hogy a növényeknek is van-
nak igényeik, melyekre oda kell
figyelni, máskülönben az együtt-
élés rövid életû lesz.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu
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A Benedek Elek EGYMI ezen a
nyáron már hatodik alkalommal
szervezte meg a hagyományos in-
tegrációs táborát. A programban
idén öt iskola (a Zuglói Benedek
Elek EGYMI 6 fõ, a Dr. Mezõ Fe-
renc Általános Iskola 3 fõ, a Jó-
kai 3 fõ, a Heltai 14 fõ és a Kaff-
ka 3 fõ) 29 tanulója vett részt.
Köztük több visszatérõ táborozó
is akadt, akik az elõzõ évek él-
ményének hatására idén is
örömmel választották ezt a prog-
ramot.

– Legfõbb célunk az volt, hogy
jó hangulatban, kellemes élmé-
nyekkel teljen a tábor hete – tud-
tuk meg Kölesné Németh Mária
igazgatónõtõl -, hogy a gyerme-
kek különféle kézmûves techni-
kákat ismerjenek meg, illetve
hogy alkotó módon gyakorolják
azokat. Olyan produktumokat
hozzanak létre, melyek elkészí-
tése a képességek fejlesztése
mellett örömteli és sikerélményt
nyújt. Emellett nem utolsósor-
ban az, hogy a sajátos nevelési
igényû gyerekek és a többségi is-
kolába járó tanulók együtt ját-
szanak, alkossanak, örüljenek,
és együtt töltsenek egy hetet.

A hagyományoknak megfelelõ-
en augusztusban elsõsorban
kézmûves foglalkozásokra épü-
lõ tábort szerveztek, ahol a gyer-
mekek kiscsoportokban külön-
féle technikákkal, tevékenysé-
gekkel ismerkedtek és gyakorol-
hatták azokat. A csoportok a gye-
rekek választása alapján önszer-

vezõdõ módon jöttek létre, így in-
tegrált összetételû kisközössé-
gek alakultak 1-1 pedagógiai
asszisztens vezetésével. A kéz-
mûves foglalkozásokat gyógype-
dagógusok irányították, mely-
nek keretében a csoportok for-
gószínpadszerûen naponta más-
más technikával dolgoztak. A tá-
bor hetében gyöngyszövéssel,
népi mézeskalács készítéssel,
térfonással, zsugorkázással, és
a dekorgumi változatos felhasz-
nálásával ismerkedhettek meg a
gyerekek.

Elmondhatjuk, hogy jó hangu-
latú, tartalmas hetet zártunk,
amit jól tükrözött a zárómûsor,
melyen az érdeklõdõ szülõk je-
lenlétében kivétel nélkül minden
gyermek fellépett. Már az elõzõ
évek során is sok barátság szüle-
tett a sajátos nevelési igényû gye-
rekek és a többségi iskolába járó
tanulók között. Ezek idén meg-

erõsödtek, és mellettük újak is
kialakultak. Az integráció lénye-
ge nem csupán az, hogy a fogya-
tékos gyerekek együtt tanulhas-
sanak az épekkel, hanem az is,
hogy felnõtt életük során megta-
lálják helyüket a társadalom-
ban, s természetessé váljon,
hogy õk is kompetensek sok
olyan tevékenységben, döntés-
ben, munkában, melybõl jelen-
leg gyakran kiszorulnak. Az
ilyen jellegû közös elfoglaltsá-
gok, mint ez a tábor is, ahol nem
az értelmi különbségek hangsú-
lyozódnak ki, hanem sokkal in-
kább az együttlétbõl adódó pozi-
tív érzelmek, nagyon fontos állo-
másai a többségi társadalom
szemléletformálásának. A tábor
megrendezése a szociális integ-
ráció szempontjából is rendkí-
vül fontos, ezért minden évben
törekszünk a megszervezésére.

Riersch Tamás

Az integrációs tábornak
társadalomformáló szerepe van

Az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség
Klug Lajosnak, a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. ve-
zérigazgatójának az „56-os Hûség a Hazához Hõsi Jel-
vény” kitüntetést adományozta. A kitüntetés átadására
lapzártánk után kerül sor.



13KÖZBIZTONSÁGXXII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. SZEPTEMBER 6. �� ZUGLÓI LAPOK �� wwwwww..zzuuggllooiillaappookk..hhuu ��

Augusztusban az újpesti öbölben rendez-
ték a IV. Rendvédelmi Sárkányhajó-ku-
pát. A katasztrófavédõk körében népsze-
rû rendezvényen idén rekordlétszámú
versenyzõ, közel háromszázan vettek
részt. A hajók legénysége húsz fõbõl állt,
plusz minden csapat egy dobost is hozott
magával. A kormányos viszont minden
egységnél egy nagy tapasztalattal rendel-
kezõ evezõs volt, így garantálva volt a le-
génység biztonsága. A tizenkét csapat kö-
zött a Zuglói Tûzoltó-parancsnokság is
képviseltette magát. A tizenkilenc fõs kü-
lönítményt Salamon Lajos õrnagy, kerü-
leti tûzoltó parancsnok vezette, aki az eve-
zésbõl is kivette a részét. A fõvárosból, il-
letve a vidéki városokból érkezett csapa-
tok mellett a Magyar Honvédség, a Ké-
szenléti Rendõrség és a Terrorelhárítók
is indítottak csapatot a versenyben. 

A szervezõk célja az volt, hogy minden
egység minél többet evezhessen, ezért a
gyakorlási idõt követõen minden hajó há-
rom futamban vett részt. Az itt elért idõ-
eredmények alapján pedig az utolsó, ne-
gyedik futamban az A, a B és a C döntõk-
be sorolták be õket. A zuglói egység a kö-
zépmezõnyben végzett, és végül a nyolca-
dik helyet szerezte meg. A versenyt a bajai
tûzoltók nyerték a Készenléti Rendõrök
és a Magyar Honvédség elõtt. 

A rendezvény célja, hogy a versenyzõk
csapatban, egymást segítve érjenek el jó
eredményt. A katasztrófavédõk ugyanis
napi munkájuk során is egymásra van-
nak utalva. A sárkányhajó ugyanakkor a
kikapcsolódásnak is alkalmas eszköze,
mert egyrészt nem igényel nagy vízi jár-
tasságot, másrészt segít kiszakadni a tûz-
oltóknak a mindennapok feszültségébõl,
gondjaiból.

Riersch Tamás

Tûzoltó-parancsnok a gályán

Az õszi idõszak elsõ testületi ülésén, augusztus 16-
án, a közbiztonság terén kiemelkedõen teljesítõ szak-
embereket is jutalmaztak. Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester a Hónap Rendõre elismerést ezúttal Tóth Nor-
bert fõhadnagynak adta át. A zuglói rendõr 1993. ok-
tóber 29. óta tagja a Belügyminisztérium állományá-
nak. Korábban a gyöngyösi rendõrkapitányság köz-
rendvédelmi majd bûnügyi osztályán teljesített szol-
gálatot. 2008-ban Hatvanba helyezték át, ahol a Fel-
derítõ Alosztály vezetõjévé nevezték ki. A szakember
2011. december 1. óta teljesít szolgálatot Zuglóban.
Jelenleg a Bûnügyi Osztály Bûnüldözési Alosztályá-
nak a vezetõje.

A Hónap Tûzoltója elismerést Szõke Orbán fõhad-
nagy vehette át, aki 1997 óta tartozik a XIV-XVI kerü-
leti Tûzoltó-parancsnokság állományába, mint be-
osztott tûzoltó. Gépjármûvezetõként kezdte a pályafutását, majd szerparancsnok lett.
Idõközben elvégezte a tisztképzõ fõiskolát, és vezetõ beosztásba került. A kerületben
történt tûz- és mûszaki mentést igénylõ eseteknél az irányító munkájának színvonalas
ellátásával nagymértékben hozzájárul a megfelelõ szintû tûzvédelemhez, és a kerületi
lakosok biztonságérzetének növeléséhez. R. T.

Akik sokat tettek
Zugló közbiztonságáért

Állatkínzás
az Állatkertnél

A zuglói rendõrök augusztus 18-án a
délutáni órákban állampolgári bejelentés-
re egy, az Állatkerti körúton parkoló gép-
jármûhez mentek ki. A helyszínen látták,
hogy a közel 40 fokos hõségben a parkoló
autóba két kistestû kutyát zártak be, hosz-
szú órákra étlen, szomjan. A rendõrök so-
ron kívül intézkedtek az állatok mielõbbi
kiszabadítása és megmentése érdekében.
Elsõként az állatkert állatorvosát értesí-
tették, aki azonnal a helyszínre sietett.
Eközben a kutyák tulajdonosa is megér-

kezett a gépjármûhöz, így azokat hosszú
órák után végre sikerült kiszabadítaniuk.
Mindkét állat rendkívül rossz állapotban
volt, hõgutát kaptak. Az állatorvos szak-
szerû ellátása ellenére az egyik kutya a
helyszínen elpusztult, a másikat azonnal
elsõsegélyben kellett részesíteni. A kutyák
tulajdonosát a rendõrök elõállították, és
jelenleg állatkínzás vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt folyik eljárás ellene. A
gyanúsított a helyszínen történt meghall-
gatása során azzal védekezett, nem gon-
dolta volna, hogy ennyi idõ alatt bajuk es-
het a kutyáknak, noha azokat a tûzõ na-
pon 5–6 órára magukra hagyta. riersch

BÛNÜGYI KRÓNIKA
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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

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.

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

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

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

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

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

Minõségi Munkával Kedvezõ Áron
Vállalunk: víz-, fûtésszerelést, szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, kõmûves bur-
koló munkákat, parkettázást. ZUGLÓI
MEGRENDELÕKNEK KEDVEZMÉNY!
Tel.:405-3305, 06-30-9524-725

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

ZUGLÓI  KÖNYVELÕIRODA vállalja Kft-
k, egyéni vállalkozók, nonprofit szerveze-
tek teljes körû könyvelését felelõsségbizto-
sítással. Tel:785-3445, 06-20-9749-067,
mkontir@upcmail.hu

JÁRÓLAPOZÁST, CSEMPÉZÉST, ki-
sebb kõmûves munkákat vállalok referen-
ciákkal! Tel: 30-227-9616

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 zene-
tanártól. Hangképzés, felkészítés tehetség-
kutató 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.

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

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS általá-
nos és középiskolások készére, nagy haté-
konysággal szaktanártól. Házhoz megyek!
Tel: 06-20-9590-134

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

FODRÁSZT, KOZMETIKUST, MANIKÛ-
RÖST , mûkörmöst keresek XIV.ker.Thö-
köly úti üzletünkbe. Tel.: 06-30-9410-260

GYÓGYPEDIKÛRÖS HÁZHOZ MEGY,
kiszállási díj nélkül! Jerabek Éva Tel:20-
439-1586

INGATLAN

A Mátra KÖZELÉBEN, Pásztón, a bel-
városban ELADÓ vagy KIADÓ, egy 40
m2-es, dohányboltnak  alkalmas üzlet-
helyiség. 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

ZUGLÓI 1,5-2 SZOBÁS lakást vásárol-
nék téglaépítésû házban, saját részre! Tel:
30-632-4872, 30-951-7849

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

COLUMBUS UTCÁBA TEREMGARÁZS-
BAN személygépkocsi beálló eladó.
Ára:1.574.000Ft+Áfa. Tel.:06-30-7489-
555 nivoimmobilien@t-online.hu

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

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

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! Ara-
nyat, ezüstöt briliáns ékszereket, fest-
ményeket, órákat. Arany:6800-10000
Ft, Ezüst: 150-300 Ft.VII. Wesselényi
u.19.Tel: 317-9938, XIII.Hollán E.u.4.
Tel: 350-4308, II.Margit krt. 51-53. Tel:
316-3651 Tekintse meg az interneten a
Louis Galériát.

FIATAL ZUGLÓI DIPLOMÁS házaspár el-
tartási vagy életjáradéki szerzõdést kötne
idõs hölggyel vagy úrral. Tel: 06-30-377-
6405

GYERMEKSZERETÕ, ÉRTELMISÉ-
GI, nyugdíjas nõ (60 éves) gyermekfel-
ügyeletet  valamint német nyelvbõl kor-
repetálást vállal. Érd: 06-30-370-7852
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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. szept. 12.
Megjelenés: 2012. szeptember 20.

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)

16. szeptember 12. szeptember 20.

17. szeptember 26. október 4.

18. október 10. október 18.

19. október 24. november 1.

20. november 7. november 15.

21. november 21. november 29.

22. december 5. december 13.

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

MÛSZAKI BIZOMÁNYI
Hûtõ, mosógép, TV, videó

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

Elektro Bizományi Bt.
1152 Bp., Rákos u. 76–78.
Tel.: 418-2676, 8–17-ig
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Megjelenik minden második csütörtökön 70 ezer példányban • Fõszerkesztõ: PIndroch Tamás • Képszerkesztõ:
Balogh Róbert • Szerkesztõség: 1145 Bp., Pétervárad utca 7/B, telefon/fax: 467-2337 • Internet: www.zuglo.hu. •
Kiadó: Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17., telefon: 469-8103, fax: 469-8187 • Nyomdai elõkészítés:
Sprint Kft., e-mail: zuglap@sprintkiado.hu. Tördelõszerkesztõ: Holczer Gábor • Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
Felelõs vezetõ: Kölcsey Norbert ügyvezetõ igazgató • Terjesztés: Eco-Mail, Gyarmathy Ildikó: +36 (70) 383-1921;
gyarmathy.ildiko@eco-mail.hu, www.eco-mail.hu • Kéziratokat, fényképeket nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

ZUGLÓI LAPOK

Zugló elsõk között csatlako-
zott a programhoz, ráadásul egy-
bõl öt intézmény számára ren-
delt ilyen pályát. A pályánkénti
közel 8,2 millió forintos beruhá-
záshoz önrészként 2,1 millió fo-
rintot kellett az önkormányzat-
nak biztosítania. Az öt pálya te-
hát mindössze tízmillió forintjá-
ba kerület a kerületnek, az
összberuházás költsége pedig 41
millió forint volt.

Augusztus utolsó szerdáján a
pályák átadása reggeltõl délutá-
nig tartott. Az öt intézményben,

a Mályva, a Meseház, a Zuglói Ti-
hany, a Rózsavár, a Pöttöm Park
Óvodákban ugyanis egyaránt
mûsorral készültek a pedagógu-
sok és a gyerekek. Az eseményen
a kerület vezetõin, dr. Papcsák
Ferenc polgármesteren, Rozgo-
nyi Zoltán és dr. Ferdinandy
István alpolgármesteren kívül
részt vett még Buzánszky Jenõ
49-szeres válogatott, olimpiai
bajnok és világbajnoki ezüstér-
mes labdarúgó, Mészöly Kál-
mán 61-szeres válogatott, világ-
válogatott labdarúgó, háromszo-
ros szövetségi kapitány Pozsgai
Éva, az MLSZ kommunikációs
és marketingreferense, dr. Mol-
nár Andrea, az Ovi-Foci Alapít-
vány elnöke és dr. Tamás Hen-
rietta, az NSI fõigazgató-helyet-
tese is.

– Egy sportpályát átadni min-
dig nagy dolog, hát még ötöt –
mondta dr. Papcsák Ferenc pol-

gármester a Meseház Óvodában
tartott záróünnepségen. – Ez is
azt bizonyítja, hogy Zuglóban az
önkormányzat kiemelt ügyként
kezeli a sportot. Ez ugyanis ré-
sze a tehetséggondozásnak, amit
szintén elõtérbe helyeztünk a ke-
rületben. Ezekkel a pályákkal
mesterséges grundok alakultak,
ahonnan remélhetõleg sok tehet-
ség kerül majd ki.

Ez nem csak Zuglónak, hanem
a nemzetnek is ünnepe kell, hogy
legyen – tette hozzá Buzánszky
Jenõ. – Ennyi pályát egyszerre
ugyanis ritkán szoktak átadni.

Nagyon fontos, hogy a gyerekek
már az óvodában megismerked-
hessenek a sportág alapjaival, s
mikor iskolába kerülnek, már fo-
galmuk legyen a játékról.

Dr. Tamás Henrietta elmond-
ta, hogy a 2011-12-es szezonban
több mint 1500 támogatási ké-
relem érkezett a szaktárcához.
Az Ovi-Foci támogatási igénye is
köztük volt. Mint kiderült, az
elõzõ évben összesen harminc-
három ovi-focipályát építettek az
országban, köztük ötöt Zugló-
ban, és várhatóan ebben az év-
ben is továbbfolytatódik majd a
program. A zuglói önkormány-
zat is megvizsgálta a lehetõsége-
ket (nem minden kerületi óvoda
udvara alkalmas ilyen pálya épí-
tésére), ezt követõen pedig újabb
két intézmény, a Csicsergõ és a
Játékszín óvodák sportpályával
történõ felszereléséhez nyújtott
be újabb pályázatot. 

Nagyon fontos a pályákkal kap-
csolatban, hogy a szerkezetük úgy
lett kialakítva, hogy azok könnyen
és gyorsan befedhetõk lehessenek
– tette hozzá dr. Ferdinandy Ist-
ván alpolgármester. – Szeret-
nénk majd ezekre az egyszerûen
felállítható sátrakra is pályázni,
mert akkor lényegesen meghosz-
szabbíthatóvá válna ezeknek a
pályáknak a használata.

Az Ovi-Foci Program nem csak
létesítményfejlesztéseket tartal-
maz, hanem egyben egy képzést
is jelent. Ehhez azonban a prog-
ramban résztvevõ óvodák peda-

gógusainak is egy képzésen kel-
lett részt venniük. Ez a nyáron
meg is történt, így az öt óvodá-
ban már nem csak a mindenna-
pos testnevelés, hanem a foci és
a kézilabda sportok szakszerû
oktatása is megoldottá vált.

Mészöly Kálmán azt mondta,
ami Zuglóban pályaépítés címén
zajlik, az példaértékû az egész
országban. Jómagam immár ha-
zajárok a kerületbe (a Szõke
Szikla néven ismert labdarúgó
korábban valóban éveket lakott
Zuglóban a szerk.), hisz ez már a
tízedik mûfüves sportpálya-ava-
tás, melyen személyesen is részt
vehetek. Ezúton is gratulálok az
önkormányzatnak, hogy bátran
felvállalja ezeket a fejlesztéseket. 

riersch

A témáról filmjeink
megtekinthetõek

a zugloilapok.hu –n.

Június közepén sokan felkapták
a fejüket, amikor meghallották,
hogy dr. Papcsák Ferenc zuglói
polgármester egy lehetséges
együttmûködésrõl tárgyal Kö-
kény Beatrixszel, az FTC Kézi-
labda Sport Kft. ügyvezetõ igaz-
gatójával. A kerület vezetõje az-
zal indokolta a szándéknyilatko-
zat aláírását, hogy ma Budapes-
ten a csapatsportokon belül
egyedül a Ferencváros kézilab-
dázói képesek jelentõs nemzet-
közi sporteredmények elérésé-
re, ami a szakosztályon belül fo-
lyó magas szintû szakmai mun-
kát dicséri. Zuglónak pedig ép-
pen ilyenre van szüksége. 

– Zugló mindig is a kultúra és
sport városa volt – mondta a pol-
gármester immár augusztus 16-
án, az együttmûködési megálla-
podás ünnepélyes aláírásán. - Ez
pedig nem lenne így, ha az önkor-
mányzat nem támogatta volna
õket. Jó példa az olimpikonok
szereplése, melyek közül 19-en
a kerületet képviselték, emiatt az
önkormányzat támogatását is él-
vezhették, és közülük ketten
olimpiai bajnoki címmel, hár-
man ezüstéremmel, többen pe-
dig pontszerzõ helyekkel hálál-
ták meg mindezt. Egy fiatal ak-
kor lesz igazán egészséges szer-
vezet, ha sportol, egy önkor-
mányzat számára pedig fontos
cél, hogy minél több egészséges
fiatal legyen tagja a közösségnek.

A Fradi kézilabdázóinak veze-
tõje szerint a XIV. kerület kiváló
lehetõséget biztosít nagy múltú
egyesület számára, mely arra tö-
rekszik, hogy minél szélesebb
réteget tudjon bevonni a kézilab-
dasportba. 

– Eddig egyedül a Józsefvárost
tudtuk a partnereink között
mostantól azonban Zuglóval is
együttmûködünk. Emellett bí-
zunk abban, hogy hamarosan a
Ferencvárossal is megszületik az
együttmûködési megállapodás.
Így elmondható lesz, hogy egy

széles bázissal rendelkezünk,
ahonnan várhatóan sok tehetsé-
get tudunk majd kiválasztani.

Az együttmûködés a gyakorlat-
ban a következõképpen fog ki-
nézni. Az FTC Kézilabda Sport
Kft. szeptemberben az összes
zuglói iskolát megkeresi, és szi-
vacskézilabda-tanfolyamot hir-
det az elsõs és másodikos gyere-
kek számára. A szakkör jellegû
edzéseket a Fradi edzõi, illetve a
programban résztvevõ testneve-
lõk vezetik majd. Az alapok elsa-
játítását követõen az FTC egy baj-
nokságot szervez a zuglói isko-
lák számára. A legügyesebb gye-
rekeket kiválasztják, és õket egy-
bõl a Fradi utánpótláscsapatai-
hoz irányítják. Ezen kívül a leg-
ügyesebb zuglói gyerekeket jövõ-
re már az országos versenyrend-
szerbe is beneveznék. A modell a
Józsefvárosban már mûködik,
ahol a Vajda Péter utcai Általá-
nos Iskola immár a legjobb kézi-
labdaklubok utánpótláscsapata-
ival egy bajnokságban játszik.

Az ifjúságnevelés leghatéko-
nyabb eszköze a sport – tette
hozzá Elek Gábor, az FTC nõi
csapatának az edzõje, akinek az
irányításával a zöld-fehér klub
az elmúlt két esztendõben nem-
zetközi kupát nyert. – Emiatt az
egyesületek számára is fontos
feladat, hogy minél több iskolá-
ba elvigyék a sportot.

Az augusztus 16-i rendezvé-
nyen a Ferencváros kupagyõztes
csapatát négy fiatal, tehetséges
játékos is képviselte. Szalka Ad-
rienn, Deáki Dóra, Czifra Anita
és Szomolánsky Piroska a zug-
lói gyerekek számára is példaké-
pek lehetnek. A kiváló sporto-
lókkal és társaikkal pedig a zug-
lói kézilabdázók a jövõben sze-
mélyesen is találkozhatnak
majd. Riersch Tamás

Az együttmûködésrõl szóló
filmjeink megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu –n.

Zuglóban a FradiÓvodai sportpálya-program
Folytatás az 1. oldalról

Elek Gyula nevét viseli a Fradi Aréna
Alig egy héttel azt követõen, hogy dr. Papcsák Ferenc polgármes-

ter és Kökény Beatrix, az FTC Kézilabda Sport Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója aláírta az együttmûködési megállapodást, Zugló legújabb
stratégiai partnerének életében máris egy jelentõs változás történt.
A Kõbányai úti sportarénát, amit eddig a FÕTÁV – FTC Arénának
hívtak, átkeresztelték, ezentúl a legendás kézilabda-edzõ, Elek
Gyula nevét viseli. Az augusztus 31-i névadó ünnepségen Kubatov
Gábor, az FTC elnöke, Kökény Beatrix és a kiváló sportember fia,
Elek Gábor emlékezett az elhunyt trénerre.

Elek Gyula idén májusban hunyt el. Vezetésével a Fradi nõi csa-
pata több bajnoki címet és kupát nyert, a BEK-ben és a KEK-ben a
döntõig jutott, és 1978-ban a KEK-trófeát is elhódította. riersch

Sikeres londoni olimpia

A paralimpiai játékokon résztvevõ 33 fõs magyar küldöttségbõl hárman Zuglót is képviselik. Közülük
legelõször Engelhardt Katalin úszó állt rajthoz. A Halassy Olivér Sport Club versenyzõje az 50 méteres
gyorsúszás döntõjében – az S5-ös sérültségi kategóriában – a pontszerzõ hatodik helyet szerezte meg.
Nagy képünkön a londoni olimpikonok fogadása a Puskás Ferenc Stadionban
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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.

9 1 5 2 6
6 8 2

2 6 1
5 4 1

1 4 9
7 4 9

3 9 2
7 8 3

5 7 2 6 4

4 7 6 1
5 3 1 6

9 2 3 4
5 8 7 3 1

6 2 1 7 4
5 9 7 6

3 5 9 7
8 5 2 3

430.90

339.90

435.90

234.90

Civil szervezetek (egyesület, alapítvány), 
egyházak és sportegyesületek támogatásáról
döntött az önkormányzat

Pályázó Mûködési
támogatás

Felújítási
támogatás

Budapest Rákosfalva Református
Egyházközség 400 000 Ft

Budapest-Rákosfalva Szent István
Király Pélábánia 900 000 Ft

Budapest-Zuglói Evangélikus
Egyházközség 900 000 Ft

Budapest Zuglói Református
Egyházközség 1 000 000 Ft

Budapesti Zsidó Hitközség 1 000 000 Ft

Magyarországi Református Egyház
Szeretetszolgálati Iroda 500 000 Ft

Agapé Pünkösdi Gyülekezet 350 000 Ft

Dávid Sátora Budapest Gyülekezet,
MPE 400 000 Ft

Regina Pacis Közösség 450 000 Ft

Regnum Marianum Plébánia 1 000 000 Ft

Rózsafüzér Királynéja Plébánia 1 800 000 Ft

összesen 5 400 000 Ft 3 300 000 Ft

mindösszesen  8 700 000 Ft

Pályázó Elnyert
támogatás (Ft)

Arashi Sportclub 100 000 Ft

AC Sinus Harcmûvészeti SE 100 000 Ft

Bravo Diáksport Egyesület 80 000 Ft

Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület 80 000 Ft

Kai Sei Karate Sportegyesület 300 000 Ft

KSI SE Asztalitenisz Szakosztály 270 000 Ft

KSI SE Férfi Torna Szakosztály 150 000 Ft

KSI SE Judo Szakosztály 270 000 Ft

KSI SE Ökölvívó Szakosztály 150 000 Ft

KSI SE Öttusa Szakosztály 270 000 Ft

KSI SE Sportlövõ Szakosztály 50 000 Ft

Magyar Nihon Tai Jitsu és Nihon Ju Jitsu SE 50 000 Ft

Mozgásgátoltak Halassi Olivér Sport Club 150 000 Ft

Mozgásjavító Diák Sport Egyesület 50 000 Ft

POSTÁS SE Asztalitenisz Szakosztály 270 000 Ft

POSTÁS SE Atlétika Szakosztály 150 000 Ft

POSTÁS SE Kerékpár Szakosztály 50 000 Ft

POSTÁS SE Nõi Torna Szakosztály 50 000 Ft

Róna SC 300 000 Ft

Runkil SE 300 000 Ft

Vakok és Csökkentlátók Wesselényi Miklós SE 115 000 Ft

Vak Diákok Sportegyesülete 120 000 Ft

Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 115 000 Ft

Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért SE 100 000 Ft

összesen: 3 640 000 Ft

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata döntött a
civil szervezetek, a Zuglóban hitéleti tevékenységet kifejtõ egy-
házak mûködésének és egyházi épületek fenntartási és felújítá-
si költségeinek valamint a XIV. kerületi székhelyû és telephelyû
sportegyesületek és szakosztályok támogatásáról. Az idei évben
82 civil szervezetbõl (egyesület, alapítvány) 59 , 14 egyházi szer-

vezetbõl 11, és 35 sportegyesületbõl 24 nyújtott be sikeres pá-
lyázatot, amelyeket az Önkormányzat támogatásban részesí-
tett. A pályázók a mellékelt táblázatok szerint részesülnek tá-
mogatásban.

Budapest Fõváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata

A

kéthetente

minden kerületi

lakásba

ingyenesen jár.

Ha Ön vagy

ismerõse

nem kapja

rendszeresen a

lapot, hívja

a +36 (20) 220-2754-et.

ZUGLÓI LAPOK

Civil szervezetek (alapítványok, egyesületek)
pályázati összesítõ-költségelemenként 2012.

Pályázó Elnyert
támogatás (Ft)

Budapesti Domonkos Templom Orgonabarátai Alapítvány 250 000 Ft
Egyenlõ-Eséllyel Kulturális-Szociális-Hagyományõrzõ Alapítvány 125 000 Ft
Fény a sötétben Alapítvány 100 000 Ft
Herminamezõi Szentlélek Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány 250 000 Ft
Kisállatmenhely Alapítvány 150 000 Ft
Közhasznú Alapítvány a Szegénység ellen 50 000 Ft
Lelki Egészségvédõ Alapítvány 250 000 Ft
Nasiba Alapítvány 125 000 Ft
Otthon Segítünk Alapítvány 80 000 Ft
Palota Zenekar Alapítvány 50 000 Ft
Piros Orr Bohócdoktor Alapítvány 150 000 Ft
Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány 200 000 Ft
Polgárok Zuglóért Alapítvány 100 000 Ft
Szent István Nemesi Rend Páduai Szent Antal Közössége Alapítvány 500 000 Ft
Szepesdi Ervin Alapítvány 150 000 Ft
Zoborhegy téri Regnum Marianum Alapítvány 300 000 Ft
Zuglói Református Hitélet Alapítvány 400 000 Ft
Budapesz Zuglói Páduai Szent Antal Kharitas Alapítvány 500 000 Ft
Zuglói Talmud Tóra Alapítvány 100 000 Ft
VIZUS Alapítvány a látássérültekért 300 000 Ft
alapítványok összesen: 4 130 000 Ft
Adler Sport Club Egyesület 275 000 Ft
Agyérbetegek Zuglói Szervezete 125 000 Ft
Állatmenhely Közhasznú Egyesület 125 000 Ft
Budapest-Zuglói Kolping Család 300 000 Ft
Caritas Collectio Mozgássérülteket Támogató Egyesület 125 000 Ft
Fórumház Egyesület 250 000 Ft
Fõváros és Környéke AIKIDO Egyesület 50 000 Ft
Geodézia Sportkör 50 000 Ft
Hársfa Egyesület 125 000 Ft
Hétkaland Közhasznú Egyesület 350 000 Ft
Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 125 000 Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 90 000 Ft
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 100 000 Ft
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (XIV. Ker Szerevzete) 150 000 Ft
Magyar Rákellenes Liga (zuglói szervezete) 70 000 Ft
Mentor Kulturális, Közéleti Sport Egyesület 280 000 Ft
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (zuglói szervezet) 250 000 Ft
Nagycsaládosok OrszágosEgyesülete 100 000 Ft
Nagyzugló Törökõr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület 150 000 Ft
Nõszirom Kulturális, Közéleti és Sport Egyesület 300 000 Ft
XIV. Kerületi Nyugdíjasok Klubja 70 000 Ft
Összefogás Zuglóért Egyesület 100 000 Ft
Rákóczi Szövetség (zuglói szervezet) 200 000 Ft
SiketvakokOrszágos Egyesülete 125 000 Ft
Studium Generale Zuglói Egyesület 70 000 Ft
Solidaritás Szabadidõ és Természetjáró SE 25 000 Ft
Szeretjük Zuglót Egyesület 300 000 Ft
Támasztma Zuglói Egyesület 150 000 Ft
Utca-Szak (Színházi Alkotó Közösség) Kulturális Egyesület 125 000 Ft
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 100 000 Ft
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyországi Regionális Egyesülete 100 000 Ft
Zuglói ILCO Klub 180 000 Ft
Zuglói Cukorbeteg és Nyugdíjas Kézfogás Klub 135 000 Ft
Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sportegyesület 100 000 Ft
Zuglói Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége 125 000 Ft
Zuglói Polgárok Egyesülete 100 000 Ft
Zuglói Társaskör 125 000 Ft
Zuglói Tenisz Klub 120 000 Ft
Zúgó-Patak Egyesület 230 000 Ft
egyesületek összesen: 5 870 000 Ft
összesen: 10 000 000 Ft

Sportegyesületek
pályázati összesítõ-költségelemenként 2012.

Egyházak
pályázati összesítõ-költségelemenként 2012.

Kulturális – Esélyegyenlõségi
Fesztivál

22001122..  sszzeepptteemmbbeerr  1166--áánn  ((vvaassáárrnnaapp))  1100--1188  óórraa
HHeellyysszzíínn::  11114455  BBuuddaappeesstt  PPéétteerrvváárraadd  uu..  1111--1177..

((ZZuuggllóóii  VVaaggyyoonnkkeezzeellõõ  ZZrrtt..  ééppüülleettee))

Az Egyenlõ Eséllyel Kulturális Szociális
Hagyományõrzõ Alapítvány

és  Mozgássérültek Budapesti Egyesület Zuglói
Szervezete

szeretettel meghívja Önt és családját
fesztiválunkra.

Programjaink többek között:
� színpadon hazai és közismert elõadómûvészek

� egészségmegõrzõ szûrõprogramok
� sakk- és rajzverseny

� kézmûves foglalkozás

Fõvédnök: dr. Papcsák Ferenc

A programok ingyenesek!
(további információ:

Sebestyén Lajosné 06-30-360-77-51)


