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Két hét múlva megszûnik
a változtatási tilalom
Miután szeptember 6-ára min-
den akadály elhárult, a képvise-
lõ-testület rendkívüli ülésen vi-
tatta meg és fogadta el az új Zug-
lói Kerületi Szabályozási Tervet.
Dr. Papcsák Ferenc kezdemé-
nyezésére a grémium már au-
gusztusban is napirendre tûzte a
kérdést, azonban akkor külsõ
okok miatt el kellett halasztani a
döntést.

A képviselõ testület a vitát kö-
vetõen jóváhagyta Zugló új Kerü-
leti Városrendezési és Építési
Szabályzatát, illetve az új Kerü-
leti Szabályozási Tervet.

Pelyva György képviselõ
(MSZP) bejelentette, hogy frak-
ciója ugyan egyetért és üdvözli az
új szabályzási terv megalkotá-
sát, azonban a szavazáson elvi
okok miatt tartózkodni fognak.

Világsztár
légtornász
a Nagycirkuszban
Simet László, a világhírû légtor-
nász lesz a Fõvárosi Nagycirkusz
szeptember 22-én induló és de-
cember 31-ig tartó mûsorsoro-
zatának fõ attrakciója. Legutóbb
a londoni olimpia záróünnepsé-
gén találkozhatott vele a közön-
ség, amikor a Pink Floyd zene-
kar dalára az olimpiai stadion
légterében kifeszített 300 méte-
res kötél egy szakaszán lépdelt
végig. Az olimpián Simet László
biztosítókötéllel mutatta be a
gyakorlatát, ez kötelezõ volt. A
légtornászról azonban tudni
kell, hogy mindig biztosítás nél-
kül dolgozik. „Nincs ebben sem-
mi titok, a szakmát nagyon kell
tudni, de emellett csak tiszta agy-
gyal lehet a kötélre lépni. A köté-
len való sétálást nem lehet rutin-
ból megoldani, hanem mindig al-
kalmazkodni kell a helyi adott-
ságokhoz” – magyarázta. Simet
László, a paralimpia záróünnep-
ségén ugyancsak fellépett.

A híradós is olyan,
mint a többi ember
– Nem járok egész nap öltönyben
és nyakkendõben, a napi munka
során olyan vagyok, mint bárki
más, szerintem ugyanis a televí-
ziós szakma éppolyan munka,
mint bármelyik más, talán csak
egy picit látványosabb a többinél
– mondta lapunknak Azurák
Csaba, a TV2 Tények mûsorve-
zetõje, aki 2003 óta él Zuglóban.
Pályája során a Naplónál elõbb
riporter, majd mûsorvezetõ volt,
aztán a Jó estét Magyarország!,
a Mokka és végül a Tények mû-
sora következett. Azurák Csaba
munkája révén is kötõdik a ke-
rülethez, hiszen a csatorna szék-
háza a Róna utcában található.
Az ismert tévés megpróbál minél
több idõt a családjával, tölteni, a
legjobban így tud kikapcsolni.
Reggelente iskolába és óvodába
viszi a gyerekeit, munka után
gyakran kocog a Rákos-patak
partján, hétvégén pedig csalá-
dostul szívesen kirándul a Vá-
rosligetbe.

Interjú a 7. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Tehetséggondozó díj
a polgármestertõl
Tehetséggondozó díjat alapított
magánemberként dr. Papcsák
Ferenc polgármester, aki egy-
millió forintot különített el saját
forrásból a legjobb zuglói közép-
iskolások elismerésére. A díjala-
pítást a Szent István Gimnázi-
umban jelentette be a polgár-
mester.

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester szeptember 5-én a Szent
István Gimnáziumban kereste

fel az intézmény igazgatóját, Lá-
zár Tibort, aki augusztus 20-án
állami kitüntetésben, a Magyar
Arany Érdemkereszt elismerés-
ben részesült. A kerület vezetõje
azt az 1914-15-ös térképet aján-
dékozta az igazgatónak, amely
éveken át a saját irodáját díszí-
tette, és egyik legféltettebb kin-
cse volt.

A polgármester ezen a talál-
kozón jelentette be, hogy ettõl a

tanévtõl kezdve egy-egy díjat
ajánl fel a legjobb reál és humán
eredményeket produkáló zug-
lói középiskolásoknak. A díjat
dr. Papcsák Ferenc nem pol-
gármesterként, hanem magán-
emberként alapította, és a díja-
zottak elismerésére saját for-
rásból egymillió forintot külö-
nített el. 

Folytatás a 3. oldalon

Cikkünk a 8. 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 2. 14.00–16.00 óra között.
Telefon: 06 (70) 625-5742, illetve 

a virkrisz@gmail.com e-mail címen.

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

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

Október 15. 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.
Október 8. 16.00–19.00 óra között. Te-

lefon: 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 (70) 625-5762. 

E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 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.
október 19. 17.00–19.00 óra között, elõzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: +36 (20) 944-7069 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.
Tóth Csaba MSZP Iroda, Rákosvalfa park 1–3.,
október 11. 17.00 órától. Tel.: 06 (20) 404-2416.
Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda, Rákosvalfa park
1–3., október 11. 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 október 11.
18.00–20.00 óra között

POLGÁRMESTER
Dr. Papcsák Ferenc polgármester soron következõ fo-
gadóórájára bejelentkezés október 2-án 8.00 órától a
872-9488-as telefonszámon, illetve a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatánál személyesen leadható for-
manyomtatványon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester október 15-i
(10.00–16.00 óra között megtartandó) fogadóórájára
bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester szeptember
21-én megtartandó fogadóórájára bejelentkezés a 872-
9190-es telefonszámon.

JEGYZÕ

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

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

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

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

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

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje

Elõzetes idõpont egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre:
� www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu,
� telefonon: 8729-392,
� személyesen az okmányiroda recepcióján.
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Kovács-Csincsák László kér-
désére (MSZP) válaszolva Barta
Ferenc fõépítész aláhúzta: az
MSZP-s képviselõ által benyúj-
tott módosító javaslatok jelentõs
részét bedolgozták a rendeletbe,
ezek többsége összhangban volt
a belügyminiszter ajánlásaival.

Várnai László képviselõ
(LMP) felvetésére reagálva Kar-
dos Diána a városépítési osztály
osztályvezetõje bejelentette: elfo-
gadásra javasolja az új szabályo-
zási tervet, amely alapján, kellõ
mérlegeléssel az építési hatóság
felelõsséggel el tud járni a be-
nyújtott kérelmek ügyében. 

Fakivágás
a Bosnyák téren

A képviselõ-testület már ko-
rábban áttekintette a Bosnyák
tér területrendezésével kapcso-
latos terveket, döntött a fejlesz-
tés két ütemû megvalósításáról.
Most a városatyák tulajdonosi
hozzájárulásukat adták 29 fa ki-
vágásához és elrendelték azok
méret szerinti pótlását. A mint-
egy 80 facsemete a Bosnyák té-
ren, illetve – a túltelepítés elke-
rülésére – annak közvetlen kör-
nyezetében kerül elültetésre. A
fák kivágását részben azok álla-
pota, részben pedig az új tér ki-
alakításához szükséges burko-
lat elhelyezése, valamint a felü-
letképzési akadályok elhárítása
tette indokolttá. 

Rendeletmódosítás
a kitüntetésekrõl

A grémium – tekintettel a zug-
lói sportolók kimagasló olimpi-
ai szereplésére – módosította a
kitüntetésekrõl és díjak alapí-
tásról szóló rendeletét. Eddig
évente három olyan kerületi kö-
tõdésû személy kaphatta meg a
Zugló Díszpolgára elismerõ cí-
met, akinek a tevékenysége,
eredményei messze túlmutat-
nak a kerület határain. Ez a ke-
retszám viszont nem tette volna
lehetõvé, hogy a Londonban ki-
magaslóan teljesítõ, kerületi kö-
tõdésû olimpiai bajnokokat
Zugló megfelelõ rangú elisme-
résben részesítse, ezért a képvi-
selõk az évente adományozható
díszpolgári címek számát ötre
bõvítették.

Vezetõváltás
a Vagyonkezelõnél

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester lapunknak a zárt ülésen
elhangzottakkal kapcsolatban
elmondta: a városatyák három
hónap idõtartamra Szili Adri-
án mûszaki igazgatóhelyettest
bízták meg a Zuglói Vagyonke-
zelõ Zrt. (ZV Zrt.) irányításával,
miután egy kedvezõbb állás-
ajánlat miatt az eddigi vezér-
igazgató, Mazsu Gergely au-
gusztus 31-el lemondott hivata-
láról. A megbízott vezérigazgató
legfontosabb feladatai között a

ZV Zrt. zavartalan feladatellátá-
sának a biztosítása, a nyári in-
tézmény-felújítások lezárása, il-
letve a 2013-as év feladatainak
elõkészítése szerepel. Jövõre
ugyanis az eddigieknél sokkal

nagyobb hangsúlyt kap a város-
üzemeltetés. A közterületek ál-
lapotának javítására a városve-
zetés kerületi közmunkaprog-
ramot indít, aminek az elõkészí-
tése, szervezése, feltételeinek

megteremtése már megkezdõ-
dött.   Papp Dezsõ

Az eseményrõl filmünk
megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu-n.

Két hét múlva megszûnik a változtatási tilalom

Veteránjármûvek
zuglói találkozója

Hetedik alkalommal rendezi meg az Adler SC és a Polgári Összefogás Ke-
rületünkért Alapítvány az öreg jármûvek találkozóját Zuglóban szeptember
29-én, a megszokott helyszínen, a Mogyoródi út 130. sz. alatti, Önkormányza-
ti Sporttelepen.
Börze nyitás 6 órától, kiállítás 8 órától kezdõdik, és kb. 16 óráig tart.
Rendezvény védnökei: dr. György István fõpolgármester-helyettes 

dr. Papcsák Ferenc polgármester 

Minden évben valami különleges megleptetéssel is kedveskedett látogatóinak a ren-
dezvény, és ez most sem lesz másképpen. Hagyományos program lesz a veterán
harcjármû bemutató, modell, és alkatrész börze, ritka jármûvek szépségversenye,
és egyéb családi programok, bemutatók.
Ebben az évben is rendezünk gyermekek részére kerékpáros vetélkedõket. Idén elõ-
ször sikerült a rendezvényre csábítanunk az öreg kerékpárok gyûjtõit, restauráto-
rait, akik ígéretük szerint sok érdekes, szépen felújított jármûvet hoznak.
Lehetõség lesz pónin lovaglásra, valamint az öreg harcjármûveken való utazásra is.
Technikatörténeti idõutazásunk évrõl évre nagyobb látogatottságnak örvendett, és
reméljük ez most sem lesz másképpen. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. 

A belépés díjtalan.

Folytatás az 1. oldalról

Zugló Önkormányzata a kerület nehéz gazdasági helyzete ellenére is nagy hangsúlyt fektet
intézményei karbantartására, felújítására. Idén nyáron közel egymilliárd forintot fordított
száznál is több kerületi tulajdonú létesítmény szükség szerinti rendbetételére. A program so-
rán teljesen megújul az Aprótalpak és Móka-Kacagás bölcsõde, valamint a Mókavár Óvoda.
Zugló jelenlegi Önkormányzata az elõdök gyakorlatától eltérõen pályázati forrásokat is
igénybe vesz tervei megvalósításához. Ennek köszönhetõen 200 millió forinttal többet for-
díthat a Csicsergõ Óvoda korszerûsítésére, férõhelyszámának növelésére. A projekt összkölt-
sége 320 millió forint, amihez az Önkormányzatnak 120 milliós önrészt kell biztosítani. A be-
ruházás során a Csicsergõ Óvoda teljesen megújul, egy modern, a kor színvonalának megfe-
lelõ gyermekintézmény épül. 

A Wass Albert tér 12–13. szám alatti volt Kisebbségek Háza átalakításával, emelet ráépíté-
sével jön létre a Csicsergõ Óvoda új telephelye. Az intézményben három csoportszoba lesz a
hozzájuk kapcsolódó szociális helyiségekkel és a külsõ játszóudvarral. A tervek szerint a zug-
lói gyerekek 2014 õszén vehetik birtokba a létesítményt.

– Úgy gondoltam, fontos példaképeket
állítani a mai fiatalok elé. Szerencsére a
kerület bõvelkedik a tehetségekben, akik
közül többen országos szinten is kiemel-
kedõ eredményekre képesek. A díjjal nem
titkoltan ösztönözni is szeretném a fiata-
lokat, hogy lássák, az eredményeikre, a
teljesítményükre odafigyelünk – mondta
el a polgármester. Hozzátette, bár az ál-
lam 2013-tól átveszi az oktatáshoz kap-
csolódó feladatokat, polgármesterként és
Zugló országgyûlési képviselõjeként min-
dent megtesz annak érdekében, hogy a te-
hetséges tanulók tovább öregbítsék a ke-
rület hírnevét.

A kerület vezetõje a díjazottak kiválasz-
tását alátámasztó szempontrendszer ki-
dolgozására Lázár Tibor gimnáziumi
igazgatót (képünkön dr. Papcsák Ferenc
polgármester mellett balra) kérte fel.
A két vezetõ abban is megállapodott, hogy
a reál díj névadója a száz éve született ma-

tematikus, Erdõs Pál, a humáné pedig a
95 éve született Gyõrffy György történész
lenne. Mindkét névadó a zuglói Szent Ist-
ván Gimnáziumban érettségizett. 

A Szent István Gimnáziumban 730-750
diák tanul. Õk kiválasztás útján kerültek
ide, tehát valamennyien jó teljesítményre
képesek, mégis nagy különbségek vannak
közöttük. Egy néhány évvel ezelõtti felmé-
rés számunkra is meglepõ eredményt ho-
zott, körülbelül 250 diáknak 130 közeli
volt az IQ-ja, és többen közülük még ennél
is többel, 140 feletti intelligenciahányados-
sal rendelkeztek – mondta Lázár Tibor

A két elismerést elõször májusban ad-
ják majd át. A tervek szerint ezt követõen
kétévente díjazzák majd a legtehetsége-
sebb kerületi diákokat. Az elismerésben
részesített tanulók a felajánlásból emlék-
plakettet és emlékoklevelet kapnak. 

R. T.

Az eseményrõl filmünk
megtekinthetõ a zugloilapok.hu-n.

Tehetséggondozó díj
a polgármestertõl
Folytatás az 1. oldalról
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A Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásá-
ról szóló Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzata Képviselõ- testületének többszörösen módo-
sított 18/2005. (V. 2.) rendelete 7.§ *3 értelmében:

(4) „Helyiség bérbevételére ajánlatot tenni a Hirdet-
mény hirdetõtáblán történõ kifüggesztéstõl számított
30 napon belül lehet.

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

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

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

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

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

A hirdetményt kifüggesztette:
Bérleménygazdálkodási és Értékesítési Iroda

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

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

Délelõtt
(8.00–12.00)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Lakás ügyek

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

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

Szeptember 26. 8:00-13:00 Szili Adrián Megbízott vezérigazgató

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. folyamatosan

Angol u. 51. 31770/0/A/42 69 m2 üzleth. + raktár összközmûves 110.400.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan

Bosnyák u. 4/B. 31723/2/A/13 51 m2 iroda összközmûves 61.200.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan

Csertõ park 18. 39470/65 9 m2 üzlethelyiség elektromos áram 18.000.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan

Erzsébet királyné útja 45/A 30385/5/A/1 35 m2 üzlethelyiség összközmûves 70.000.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan

Erzsébet királyné útja 69/A 30374/2/A/1 74 m2 üzleth. + raktár összközmûves 53.280.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan

Fogarasi út 43. 31913/6/A/29 210 m2 üzleth. + raktár összközmûves 262.920.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan

Kerepesi út 76/C 31928/11/A/312 234 m2 üzlethelyiség összközmûves 327.600.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan

Kerepesi út 78., jobb oldali, 4-es számú beálló 31924/4 18 m2 gépkocsi beálló elektromos áram 9.449.- Ft/hó + ÁFA 2012.09.11. 2012.10.11.

Kerepesi út 78., jobb oldali, 5-ös számú beálló 31924/4 18 m2 gépkocsi beálló elektromos áram 9.449.- Ft/hó + ÁFA 2012.09.11. 2012.10.11.

Kerepesi út 78., jobb oldali, 6-os számú beálló 31924/4 18 m2 gépkocsi beálló elektromos áram 9.449.- Ft/hó + ÁFA 2012.09.11. 2012.10.11.

Kerepesi út 78., jobb oldali, 8-as számú beálló 31924/4 18 m2 gépkocsi beálló elektromos áram 9.449.- Ft/hó + ÁFA 2012.09.11. 2012.10.11.

Kerepesi út 78/G 31924/12/A/404 123 m2 raktár elektromos áram 23.895.- Ft/hó + ÁFA 2012.09.11. 2012.10.11.

Róna u. 9-11. 31928/11/A/114 336 m2 üzlethelyiség összközmûves 336.000.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan

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. folyamatosan

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. folyamatosan

Thököly út 71. 32632/0/A/3 104 m2 iroda összközmûves 156.000.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan

Zászlós u. 50. 32379/0/A/6 85 m2 üzlethelyiség összközmûves 89.250.- Ft/hó 2012.08.13. folyamatosan

Vezér u. 47. 39470/66/A/166 74 m2 iroda összközmûves 89.466.- Ft/hó 2012.06.26. folyamatosan

Tisztelt Zuglói Polgárok!

A nyáron útjára indított lakossági konzultáció a zuglói járóbe-
teg-ellátásról lezárult. Jelenleg a nagy számban beérkezett vá-
laszok feldolgozása zajlik, az eredményeket hamarosan itt ol-
vashatják, a Zuglói Lapok hasábjain.

A kerület polgármestereként ezúton szeretném megkö-
szönni Önöknek, hogy véleményükkel, javaslataikkal részt
vettek a közös munkában és segítették a konzultációt!

Õszintén hiszek abban, hogy csak közös erõfeszítéssel tu-
dunk eredményeket elérni. A konzultációs programot ezért to-
vábbra is folytatjuk, olyan témák és kérdések felvetésével, ame-
lyek az itt élõ emberek mindennapjait meghatározzák. 

Kérem Önöket, hogy véleményükkel, válaszaikkal a jövõben
is legyenek aktív részesei a zuglói lakossági konzultációnak!

Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt!

Üdvözlettel:
dr. Papcsák Ferenc

polgármester
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Mindent a maga helyére!
Sokak számára közhelyes lehet, ha egy írás a hulladékok szelektív gyûjtésére akarja
újfent felhívni a figyelmet. Viszont nem lehet a témával eleget foglalkozni, hiszen a je-
lentõsége napról napra növekszik. Egy olyan nagyvárosban, mint Budapest, ez foko-
zottabban igaz lehet, hiszen eleve ember által épített környezet vesz minket körbe,
amiben egy-egy zöld terület különösen nagy értéket képvisel, amit minél inkább ter-
mészetesebb formájában kell megtartanunk. Jó példa erre Zugló korábban igencsak
lehangoló lakótelepei, melyek jelentõs része már átesett a panelprogramon, így a tisz-
tán tartott utcáival, játszótereivel (és a nem pöfékelõ trolijaival) kiegészítve kellemes
légkört teremthet nem csak az ott lakáshoz, de az ott éléshez is – viszont az új építésû
lakóparkok is csak addig maradnak élhetõk, amíg a közösség jelentõs része fontos-
nak tartja a hulladék rendszeres, szelektív gyûjtését és elszállítatását.

Az egyik legújabb kezdeményezés az Együtt Európáért Ala-
pítvány “Mindent a maga helyére” elnevezésû kampánya,
melynek Zugló is partnere. (Okostelefonnal beolvasva a kó-
dot, eljuthat a projekt Facebook oldalára, ahol további, folya-
matosan frissülõ anyagok nyújtanak tájékoztatást a témában.
Begépelve így érheti el az oldalt: http://www.facebook.
com/Mindentamagahelyere)

„Egybe öntik úgy is” - állítják sokan, holott ez csak a felületes
szemlélõdõben merülhet fel. Egyes városi legendákkal ellen-

tétben ez a fajta többletmunka, amivel az otthoni szelektálás jár, egyáltalán nem feles-
leges! Ugyanis vagy osztott belsõ terû gyûjtõautót látunk munkaközben, vagy egysze-
rûen olyan technológiát használ az adott hulladékfeldolgozó, ami elõször egy óriási tá-
rolóba gyûjti a lakosság által elõszelektált hulladékot, majd innen több munkafázison
is áthalad, míg teljesen szét nem válogatják a szemetet. Például szükséges lehet a PET
palackok színenkénti továbbbontása, vagy egyes felelõtlen emberek oda nem illõ hul-
ladékától megtisztítani a szelektíven gyûjtött szemetet, hiszen az újrahasznosítási fo-
lyamatok homogén anyagokkal mûködnek a leghatékonyabban. A közönséges, „min-
dent bele” háztartási hulladék ilyenfajta nagyüzemi válogatása viszont közel sem len-
ne ennyire fenntartható – tehát a hatékonyabb újrahasznosítás érdekében elengedhe-
tetlen fontosságú a lakosság otthoni szemetének elõválogatása.

Természetesen a meg nem termelt hulladék – tehát a tudatos vásárlás és fogyasztás –
lenne a legideálisabb állapot, hiszen a természetben sincs abszolút értelemben vett
szemét. Minden hulladék valami számára táplálék is egyben, így alakul ki az élet örök
körforgása is. Azaz, a természet kivétel nélkül mindent újrahasznosít – így a ter-
mészetközeli gondolkodás elsõ lépcsõjének kell lennie a szeméttel kapcsolatos felfo-
gásunk átértékelése.

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

Tizenhárom plusz egy kérdésbõl álló to-
tóval várták idén az érdeklõdõket Zugló
sátránál a Nemzeti Vágta alkalmából.
Mondhatni, ember vonzott embert, a ke-
rület standja elõtt ugyanis folyamatosan
tömeg volt. Sokan a Zugló Kártyáért áll-
tak sorban, mások az esedékes progra-
mokra voltak kíváncsiak, a legtöbben
azonban a Zugló Totót töltögették. Dr.
Papcsák Ferenc polgármester, aki fiával,
Regõvel kereste fel a sátrat, szintén sze-
rencsét próbált: a kerület elsõ emberének
szelvénye telitalálatos lett.

Több tucat, a lovasok által képviselt te-
lepülés mutatkozott be az 56-osok terén
az ötödik Nemzeti Vágta alkalmából. Zug-

ló sátra elõtt szinte mindig tömeg volt, a
kerületet képviselõ, díszmagyarba öltö-
zött mazsorett lányok vonzották a látoga-
tókat. A legnagyobb sikere a rendezvény-
re összeállított, 13+1 kérdést tartalmazó
Zugló Totónak volt. 

– Mindenki kapott valamit, aki válaszolt
a kérdésekre, legtöbben a Zugló feliratos
napszemüveget akarták megnyerni. A két
napos rendezvényen nyolcszor sorsol-
tunk ki nagyobb nyereményeket, de a
szelvény kitöltõi még a héten is eséllyel in-
dulnak egy sorsoláson – tudtuk meg Tóth
Ágnes rendezvény-szervezõ referenstõl. 
Húzott ki nyerteseket Hídvégi Vid olim-
pikon tornász, Kökény Roland olimpiai

aranyérmes-, és Kulifai Tamás olimpiai
ezüstérmes kajakos, valamint Rozgonyi
Zoltán, illetve dr. Ferdinándy István al-
polgármester is.

–Én is kitöltöttem a szelvényt, igaz,
negyven évnyi, zuglói múlttal kisebb elõn-
nyel indultam – vallotta be lapunknak dr.
Ferdinándy István, aki két Zugló feliratos
lufit is kért a mazsorettes lányoktól, hogy
azzal lepje majd meg gyermekeit. – Na-
gyon örülök, hogy idén a határon túlról is
érkeztek lovasok. Remélem, a Nemzeti
Vágta segít abban, hogy a lovas kultúra a
helyére kerüljön Magyarországon. 

Dr. Papcsák Ferenc polgármester, or-
szággyûlési képviselõ tizenkilenc éves fiá-
val, Regõvel kereste fel Zugló sátrát, és
szintén telitalálatos szelvényt töltött ki.

– A nevemet is ráírtam a totóra, és hitele-
síttettem, hogy a kollégáknak is bemutat-
hassam a hivatalban – mondta dr. Pacsák
Ferenc a Zuglói Lapoknak. – Hatalmas
öröm, hogy a totónak és a Nemzeti Vágtá-
nak köszönhetõen ilyen sokan megisme-
rik a kerületet. Zugló a nemzet fõvárosa,
Rákosmezõn tartották õseink az ország-
gyûléseket, innen indult harcba számos
hadvezér, itt található az ismeretlen ma-
gyar, hõs katona sírja is. Kerületünk kulti-
kus hely, megbecsülést is kapunk ezért a
polgármester társaktól. Büszkék vagyunk,
hogy a Nemzeti Vágtának is otthont adha-
tunk – tette hozzá Zugló polgármestere,
majd mielõtt meglátogatta volna egykori
lakhelyének, Ferencvárosnak a sátrát,
Tahitótfalu standjánál belekóstolt az eper-
borba, melybõl vásárfiát is vitt haza.

Idén közel négyszázan igényeltek Zugló
Kártyát a kerület standjánál, ahol tiszte-
letét tette többek között Bátki László,
Borbély Ádám és Füle Bernadett képvi-
selõ, valamint Baranyi László, Zugló
díszpolgára is.

Zugló lovát idén Kelemen János ülte
meg. Detlef nevû paripájával a 10. elõfu-
tamban indult. 

– Jól sikerült a rajtunk, az elsõ száz mé-
teren vezettünk – mesélte a zsoké -, de az-
tán felzárkóztak a többiek, és az utolsó
szakaszban sajnos megelõztek.

Az ötödik Nemzeti Vágtát Vass
Jennifer, Ferencváros lovasa nyerte, a
kishuszár vágtán Kulisity Anikó, a fogat-
vágtán Tieger Endre ért elsõként célba.
A jótékonysági sztárfutam gyõztese Ung-
vári Miklós olimpiai ezüstérmes cselgán-
csozó lett.

fkk

Az eseményrõl filmünk
megtekinthetõ a zugloilapok.hu-n.

Óriási sikere volt a totónak a Zugló sátornál

Papcsák Ferenc polgármester totózik
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Az alábbi táblázatban a Zuglókártya kedvezményadó helyeit találják. A kedvezményadó helyeket az
üzletekben kihelyezett matrica is jelöli. A kedvezményadó helyek száma fokozatosan bõvül, ezért nap-
rakész információért keressék fel a www.zuglokartya.hu honlapot. Kellemes böngészést kívánunk!

Zuglókártya-elfogadóhelyek

Sugár Mozi 30 Sugár Üzletközpont/
Örs Vezér tér 24. 2.emelet

061/4695321

Sugár Bowling 30 Sugár Üzletközpont/
Örs Vezér tér 24. 1.emelet

061/4695349

Sugár Játszóház 30 Sugár Üzletközpont/
Örs Vezér tér 24. 1.emelet

061/4695343

Fõvárosi Állat-és Növénykert 10 Családi, felnõtt, gyermek, diák
vagy nyugdíjas jegy árából. Egy
kártyával naponta egy jegy vá-
sárolható.

1/273-4900

Szépmûvészeti Múzeum 10 Az állandó és az idõszaki kiállí-
tásokra is. Egy kártyával na-
ponta egy jegy vásárolható.

1/469-7100

BVSC-Zugló Sportuszoda 13-23 Felnõtt napijegybõl 23%, felnõtt
10 alkalmas bérletbõl 13%

1/273-1426

Mezõgazdasági Múzeum 10 Vajdahunyadvár 1/363-1117
“Sugár Bowling & Pub” ételei 30 Sugár Üzletközpont/

Örs Vezér tér 24
30/5801877

tóPart 10 Olof Palme sétány 30/7495580

Récsei Center Líra Könyváruház 7 Istvánmezei út 

Akvarell Papír 5 Adria sétány 6/L. 1/251-0041

Kozmetika Kelemen Veronika 10 Adria sétány 8/E. 20/334-0178

Széchenyi Kertvendéglõ 10 Állatkerti út 9-11. 1/363-8920 

Test-Lélek-Harmónia Központ 20 Álmos Vezér útja 61.

Pocak Vendéglõ 5 Bácskai u.42. 1/383-4770

Knyihár féle házikolbász 5 Bánki Donát pak 1. 70/502-2126

Jump Fitness 5 Bánki Donát u.20 061/2604371

Csendsziget Természetgyógyászat 10 Bolgárkertész utca 13/e. 20/579-7967

Autójavítás Bohn J. Autójavító Bt. 15 Boros Mátyás utca 7. 1/220-4846

Naffy Állateledel és Felszerelés 5 Bosnyák Csarnok 1/A. 20/347-2018

Lelki Egészségvédõ Alapítvány 10 Bosnyák tér 17. 1/221-7068

Edison Bt. 10 Bosnyák u.21/b 061/3842260

Csipkevilág Függönyszalon 10 Bosnyák u.7/B. 1/383-4997, 20/250-3525

DE MÉRÉSTECHNIKAI KFT 5 Cserebogár u.39. 1/469-0485

CIPÕJAVÍTÓ Elsõ Lépés Bt. 10 Csertõ Park 7. 1/220-4942

Lucky Nyelvklub 5 Deés u.73./A 30/934-4121

Márta Ingatlanirodája Györffy Márta 20 Dorozsmai u. 211 30/5907121

Sziráki Borház 5 Egressy út 10. 1/220-2440

Fodrászkellék GCO Fodrászkellék-gcohair 10 Egressy út.12. 1/273-0859

Milander Online Shop 5 Egyenes u. 8 B/18 30/5724722

Dr. Méhes Pál 10 Erzsébet királyné u. 77/a. 1/252-9099

CIPÕJAVÍTÓ Bene Sándor 10 Erzsébet Királyné útja 107. 

Bõrjavítás 5 Erzsébet Királyné útja 43/B. 1/383-3478

Nyomtatvány és Irodaeszköz Kereskedés 10 Erzsébet Királyné útja 43/E

Mozgássziget 103. 9 Fogarasi út 103. 20/330-9090

Autószerviz Euro Gé Kft. 10 Fogarasi út 103. 1/220-5816,1/220-5817

Euro Gé Fitness 10 Fogarasi út 103. 1/223-6059

Szépségmûvész Kimland Kft 10 Fogarasi út 156. 20/365-3693

Eana Barkácsbolt 10 Fogarasi út 172. 1/220-9874 

Vegyesbolt Mihalik Katalin 5 Fogarasi út 43/A. 70/421-9461

Virágüzlet Schlachta Zsoltné 10 Fogarasi út.92.

Zuglói Sóbarlang 10 Füredi utca 18. 30/995-0572

Állateledel “Talizmán” 10 Gervay u. 115/B 0620/3738123

Honti ErnõÜveges 5 Honti Ernõ 20/956-7241

Könyvelés VGKE Tanácsadó Kft. 5 Hungária 51.fsz.1. 20/527-7803

Ruházó Féltucat Kft. 10 Ilka u.25-27. 30/300-9189

Molett Modell Varroda 5 Ilka utca 32. 1/2527-240

Domino ABC 10 Kalapács utca 18. 

Bozsányi Gyula Festõmester 10 Kassai u. 41. 1/223-4282

Bede Zsuzsa Pszichológus 10 Kerékgyártó u. 53/a. 1/221-8336, 20/207-5144

Belu-Dent Fogtechnika 10 Kõszeg u.38. 061/2200801

Autójavító Mattyasovszki Albert 5 Kõszeg u.40. 1/220-3287;30/251-7479

Természet Gyógyászati Rendelõ 20 Kövérlajos u.42 . 2/216-576

KOR-NO Mozgásstúdió 10 Lõcsei u. 43. 1/251-0925

Dr. Kiss Tamás 10-20 Mogyoródi u. 131. 1/222-6674

Hotel Happy 10 Mogyoródi út 117. 1/222-9900

Babaklub.com-Babysitter Központ 20 Nagy L. király útja 212-214. 1/789-7007

GPS Park 5 Nagy Lajos Király út 115. 1/220-9750 

Bõrdíszmû És Divatáru 10 Nagy Lajos Király út.140. 1/251-0357

Búvárpinty Díszállatkereskedés 8 Nagy Lajos Király út.183. 1/221-4661

Gálfi Lászlóné Óraékszer és Kulcsmásolás 5 Nagy Lajos Király útja 100. 

Tiszta Vízzel….Árgus Szolgáltató Kft. 5 Nagy Lajos Király útja 101. 20/941-8805

Fehér Arany Sókuckó-Sóbarlang 10 Nagy Lajos Király útja 112. 70/504-5454

Dentabo Bt. 5 Nagy Lajos király útja 126. 20/957-5386, 1/363-2734

Rákosy László Képkeretezõ 10 Nagy Lajos Király útja 128. 1/221-4973

Lakástextil Röfös Ház Bt 10 Nagy Lajos Király útja 136.

Matrac Ász 7 Nagy Lajos Király útja 136. 1/878-0877, 
20/977-2577

Dundi Divat Sacc Módi 5 Nagy Lajos Király útja 169. 1/786-8762

Lajos Király Étterem 10 Nagy Lajos Király útja 18. 1/383-01-49

Hotel Zugló 10 Nagy Lajos Király útja 202-204. 1/251-2455

Professzionális weblap készítés-Profweb.hu 5 Nagy Lajos Király útja 206. 70/599-2650

Minõségi Magyar Borok Boltja 5 Nagy Lajos Király útja 210. 1/220- 6356 

Édes Kuckó Cukrászda 10 Nagy Lajos Király útja 72. 

Zuglói Egészségközpont 5 Ond vezér út 43.fsz.1. 30/981-4989

Katica Virágüzlet 10 Ond Vezér útja 24-31 70/328-3839

Big Bike 5 Örs vezér tere 18. 1/223-6219

Vodafone Viszonteladó MKH Flotta Örs vezér tere 24.

Sandy Bizsu Sugár 5 Örs Vezér tere 24. 6307385095
Szépségszalon Sylvia Szépségápolás 
Szolgáltató Bt. 

10 Örs-vezér tér 13. fszt. 30/458-7550

Alarmdirect Kft. 10 Öv u. 198. 1/363-5163

Egyedi burkolatok készítése Artburkolat Bt. 15 Pálma u.13. 30/921-8180

ALFA PLUS Nyelviskola 8 Pillangó park 7. 1/787-0262

ELMEFITNESS Stúdió 8 Pillangó park 7. 1/787-0262

Vodafone Viszonteladó MKH Flotta Pillangó u. 15.

T-mobile és T-home Üzlet, Fogarasi Tesco 10 Pillangó u. 15. 30/995-4459

Sunflower Virág (Fogarasi Tesco) 10 Pillangó u.15. 

Ruhajavító Albert Anna-Mária 10 Pillangó u.16-20. 30/912-1099

Gumivezér 10 Pósa Lajos u.64. 1/787-0620

FebaCell 12 Remény u.34-36. 30/921-2648
Orientcare Rekreációs Szalon 10 Róna u. 125. 1/785-5216, 

1/505 6575
Gáz és Klímatechnika 10 Róna u. 155.fsz 4. 1/273-1350

Z’s PetShop 10 Róna u.143. 70/622-5172 

Róna Állatorvosi Rendelõ 5 Róna u.57. 1/223-5291 

Rákosy László Képkeretezõ 10 Róna utca 139. 1/221-9929

Rövidáru-Fehérnemû-Divatáru-
Gombfelhúzás-Igazítás Khitón Bt. 

10 Róna utca 155. 1/252-8423

Szalámi Bolt És  Más Magyar Finomságok 10 Róna utca 205. fsz.üzlet 1/919-0970

Optika Érci Optika Kft. 10 Szabács u. 1 1/384-3944

Kék Dimenzió 10 Szatmár u. 16. 1/273-0360

Hörnyéki Villamosság Hörnyéki György 10 Szatmár u. 38/b 1/363-6473

Fehér Sport 10 Szugló u. 125/D. 30/248-4735

Természet Gyógyászati Rendelõ 20 Szugló u.59. 2/216-576

Kabóca Kávézó 10 Szugló utca 125/D 30/366-5523

Markosz Görög Olívabogyó Ház 5 Szugló utca 59 fszt. 20/4322581

Dekoráció Tuti Dekor Kft. 10 Szugló utca 77 fszt.6. 30/936-5749

Magyar Étrend-Kiegészítõk Biogroup Kft. 20 Szugló utca 83. 1/422-1082

Zuglói Kiskantin Kifõzde 10 Szugló utca 84. 70/237-6878

Autóalkatrész kis és nagykereskedelme 
Erka Schlosser Kft.

10 Szugló utca 89. 1/364-0039

Oktatási Stúdió Jovenker Kft. 5 Tábornok u.11./A 20/955-4357

Papír-Írószer Bolt Kõrösi Gyula e.v. 5 Tábornok u.11/B. 1/251-6147

Autósiskola T.I.M.Autósiskola Kft. 20 Tábornok utca 12. 70/708-9320 

Alma Szépségszalon/Hajkereskedés 25 Tábornok utca 23.fsz. 70/427-4043

Olasz Nyelvtanítás 5 Tanya u. 11. 70/309-1236

Megyeri Szabolcs kertészmérnök, 
kertészeti tanácsadó

10 Telefonon egyeztetett 
helyszínen. 

30/368-7859

Dr. Pál Katalin Fogorvosi Rendelõ 10 Telepes u. 13 1.em 2 20/4274907

Zuglói Kerekerdõ Játszókuckó és Fajátékbolt 5 Telepes u.57. 1/363-0339

Balance Hungária Kft. 8 Tengerszem utca 2/A 1/780-0120 

Ékszerüzlet Balogh Ékszer Bt. 5 Thököly út 114/A. 70/269-5846

Fényképkészítés Tarján Fotó 10 Thököly út 150. 1/363-1170

Sulyok Biztonságtechnika 5 Thököly út 57. 1/410-5428

Thököly Étterem 10 Thököly út 80. 1/383-5044

Egyedi Bútorok Juhász Bútor Kft. 10 Thököly út 96. 30/405-7575

Katica Pékség 5 Tihanyi u.38-40 V/17. 70/328-3839

Gyöngyszem Élelmiszer 10 Újvidék tér 2. 70/943-5317

Számítástechnikai Üzlet 5 Ungvár köz 5. 1/422-1313

Nyereg Az Itató 10 Városligeti krt.2. 30/351-5217 

Függönyszaküzlet 5 Varsó u.3. 1/221-5552

Naffy kutya-cicakozmetika 5 Varsó utca 8. 20/347-2018 

HÉTVEZÉR ÉTKEZDE 5 Vezér u.110. 20/979-7873

Repeta Tanya Önkiszolgáló Étterem 10 Vezér u.129. 1/251-1268

Fogászat Paskal Dental Kft. 15 Vezér u.149/C fsz.1. 

Hotel Lucky 10 Vezér u.180. 1/383-5300

High-Care Center arc-és testkozmetika 10 Vezér út 147/B 1/814-3345

Lucky Nyelvklub 5 Vezér út 180. 30/934-4121
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Azurák Csaba, a TV2, Tények
mûsorvezetõje lassan tíz eszten-
deje lakik már Zuglóban. Regge-
lente iskolába és óvodába viszi a
gyerekeit, munka után gyakran
kocog a Rákos-patak partján,
hétvégén pedig családostul szí-
vesen kirándul a Városligetbe.
Mint mondta, „attól, hogy nap
mint a nap tévében szerepel, a
hétköznapokban olyan, mint
mindenki más, és ez így van
rendjén.”

– Mikor döntött az újságírás
mellett?

– Meglehetõsen késõn, hisz a
középiskolai tanulmányaimat

egy mûszaki szakközépiskolá-
ban végeztem, s csak ezt követõ-
en iratkoztam be a Kodolányi Já-
nos Fõiskola angol – kommuni-
káció szakára. Ez akkoriban
még nem volt olyan népszerû,
mint mostanában, a kommuni-
káció amolyan misztikumnak
számított, ugyanakkor, miután
belekóstoltam, hamar ráérez-
tem az ízére. Utolsó éves fõisko-
lásként már a Magyar Rádió Kró-
nika címû mûsorában dolgoz-
tam, majd innen a TV2-höz veze-
tett az utam.

– Emiatt választotta Zuglót is
otthonául?

– A TV2-nél 2001-ben kezdõ-
dött a pályafutásom, Zuglóba pe-
dig két évvel késõbb költöztem.
Akár össze is köthetnénk a két
eseményt, de a valóság szerint ez
nem így volt. Egy barátom javas-
latára választottam otthonom-
nak a kerületet, és ezt azóta sem
bántam meg. Zugló zöld övezeti
részén lakom, minden reggel él-
vezhetem a madarak csicsergé-
sét, a gyerekeim szép és bizton-
ságos környezetben nevelked-
hetnek. Az már más kérdés,
hogy a munkám révén is a kerü-
lethez kötõdöm (a TV2 székháza
a Róna utcában található), de ez
már csak a véletlennek köszön-
hetõ.

– Híradósként azonban az or-
szág történéseire is rálátása
van.

– Nekem szerencsém volt,
mert már egész fiatalon komoly
feladatokkal bíztak meg. A Ma-
gyar Rádióban eltöltött idõ jó lec-
ke volt, a TV2-höz pedig Sváby
András javaslatára kerültem. A
Naplónál elõbb riporter, majd
mûsorvezetõ voltam, aztán a Jó
estét Magyarország!, a Mokka és
végül a Tények következett. Nagy
nézettségû mûsorokról beszé-
lünk. Ezért a legfontosabb az
volt, hogy a tévénézõk számára
hiteles személy kerüljön a kép-
ernyõre, akinek elhiszik a mon-
dandóját, és, akit hajlandóak na-
ponta beengedni az otthonukba.
Nagyon örülök, hogy rám esett a
választás, s hogy az elmúlt 12
esztendõben az emberek szemé-
ben is kellõképpen hitelessé vál-

tam. Úgy gondolom, nehezebb
híradóssá válni, mint híradós-
ként dolgozni. Én ma már ju-
talomként végzem a mun-
kámat. 

– Azt mondta, hogy fia-
talon kapta a feladato-
kat. Mit gondol, mennyi
ideig lehet képernyõn va-
laki?

– Ez sok mindentõl
függ. Elsõsorban attól,
hogy miként fognak vál-
tozni a televíziós szoká-
sok. Ma már a 18
évesek jó ré-
sze
online
tájé-
kozódik, és alig néz tévét. Hogy
ez tíz év múlva milyen hatással
lesz a televíziózásra, azt ma még
nem tudhatjuk. Az biztos, hogy
ebben a felgyorsult világban a té-
vés arcok cseréje is gyorsabban
történik, mint ahogy azt koráb-
ban megszokhattuk. Másrészt az
évek során a televíziós személyi-
ség is sokat változik. Jómagam
is ifjúból felnõtt emberré váltam,
s míg valamikor az én volt a leg-
fontosabb a számomra, addigra
ma már a család felülírta ezt.
Amíg ez a nézõknek is szimpati-
kus, addig biztos, hogy képer-
nyõn lehet maradni. 

– A híradós szakma köztudot-
tan nagy precizitást és fegyel-
met igényel. De a hétköznap-
okon milyen egy híradós élete?

– Csak magamról tudok be-
szélni. Természetesen nem já-
rok egész nap öltönyben és nyak-

kendõben, a napi munka során
sokkal lazább vagyok. A lazább
nem jó kifejezés, olyan vagyok,
mint bárki más, szerintem
ugyanis a televíziós szakma épp-
olyan munka, mint bármelyik
más, talán csak egy picit látvá-
nyosabb a többinél. Visszatérve
a hétköznapokhoz, megpróbá-
lok minél több idõt a családom-
mal tölteni, ezen kívül heti rend-
szerességgel sportolok, futok,
úszok és biciklizem is. Ezek
olyan magányos sportok, de ma
már nem tudnék másokhoz al-
kalmazkodni, így hiába szere-
tem a focit, kénytelen vagyok
csak a kevéske szabadidõmben
mozogni. A hétvégeimet is úgy
töltöm, mint minden hétköznapi
ember, mert úgy vélem, a legjob-
ban családi körben tudok kikap-
csolódni. 

Riersch Tamás

„A híradós is olyan, mint a többi ember”

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

Ajándékkuponok
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Simet László, a világhírû légtor-
nász lesz a Fõvárosi Nagycirkusz
szeptember 22-én induló és de-
cember 31-ig tartó mûsorsoro-
zatának fõ attrakciója. Legutóbb
a londoni olimpia záróünnepsé-
gén találkozhatott vele a közön-
ség, amikor a Pink Floyd zene-
kar dalára az olimpiai stadion
légterében kifeszített 300 méte-
res kötél egy szakaszán lépdelt
végig. A paralimpia záróünnep-
ségén ugyancsak fellépett a ma-
gyar kötéltáncos 

– Korábban még sosem kellett
egy stadion légterében (45 méter
magasan) sétálgatnom – mesélt
az olimpiai záróünnepségrõl
Simet László. A nézõtéren helyet
foglaló több mint 80 ezer ember,
illetve a küzdõtéren morajló

sokezer sportoló nem zavarta,
de a stadion tetején helyet fogla-
ló világosítóktól és mûszaki em-
berektõl teljes nyugalmat kért,
mert még egy ember lépte is
olyan rezonanciát kelthetett vol-
na, ami tönkretehette volna a
produkciót.

Az olimpián Simet László biz-
tosítókötéllel mutatta be a gya-
korlatát, ez kötelezõ volt. A lég-
tornászról azonban tudni kell,
hogy mindig biztosítás nélkül
dolgozik.

– Nincs ebben semmi titok, a
szakmát nagyon kell tudni, de
emellett csak tiszta aggyal lehet a
kötélre lépni. A kötélen való sé-
tálást nem lehet rutinból megol-
dani, hanem mindig alkalmaz-
kodni kell a helyi adottságokhoz
– magyarázta.

Simet László édesapja 1954-
ben csatlakozott a Baldio cso-
porthoz. Baldio egy híres kötél-
táncos volt, aki a negyvenes évek-
tõl szórakoztatta az embereket
saját szabadtéri mûsorával. A
60-as évekig járták az országot,
ezrek, sokszor tízezrek nézték
egy-egy produkciójukat. Aztán
az apa megnõsült, és a feleségé-
vel önállósították magukat. Meg-
alakult a Duo Simet magasdrót-
szám. 

– Kiskorom óta bolondultam a
cirkuszért, és természetesen
mindenáron artista akartam
lenni. Ez 1978-ban vált valóra,
az érettségi után azonnal beszáll-
tam szüleim produkciójába, és
azontúl, mint a három Simet lép-
tünk fel. Feleségemmel, Olgával
2000-ben ismerkedtem meg,

2003-ban házasodtunk össze. Õ
is artista volt, légtornász, a világ-
hírû moszkvai artistaiskolában
sajátította el a mesterséget, csak
õ nem vízszintes kötélen egyen-
súlyozott, mint én, hanem egy
függõlegesen lelógó kötélen mu-
tatta be produkcióját. A szakmá-
ban szinte természetes, hogy a
család együtt dolgozik, így miu-
tán összejöttünk, elkezdtem vele
gyakorolni, nem kellett hozza
sok idõ, és már egymást egyen-
súlyoztuk a magasban kifeszített
drótkötélen. Szüleim ekkor már
rég visszavonultak a szakmától,
azóta ketten a feleségemmel al-
kotjuk a Simet magasdrót-szá-
mot. Közben gazdagítottuk a re-
pertoárunkat is. Elõször a mo-
torszám született meg, ami ab-
ból áll, hogy egy nagy magasság-
ban (20-40 méter) kifeszített
drótkötélen száguldozok egy
motorral, míg a feleségem a mo-
tor alá erõsített trapézon mutat
be különbözõ nyaktörõ dolgo-
kat. Ezután a „halálkerék” szá-
mot csináltam meg, ami egy tíz
méter hosszú forgó konstrukció,
a végén egy mókuskerékhez ha-
sonló kerékkel. Ebben a kerék-
ben, illetve a keréken kívül futva
mutatok be különbözõ mutatvá-
nyokat, miközben az egész szer-
kezet forog egy tengely körül. 

Simet László zuglói szerepvál-
lalása azért is szenzáció, mert õt
korábban csak elvétve láthatta a
magyar közönség. Külföldön vi-
szont nagyon népszerû. 

Nagyon örülök, hogy néhány
hónapot itthon tölthetek, hisz
nemrég született a negyedik

gyermekem, és a 11 hónapos La-
cikát nem szívesen utaztatnám.
Ráadásul nekem még mindig a
Fõvárosi Nagycirkusz jelenti a
Nemzeti Színházat, ahol meg-
tiszteltetés fellépni. Remélhetõ-

leg minél többen tekintik majd
meg az új elõadást, és a felesé-
gemmel bemutatott halálkerék
produkciónk is sokak tetszését
elnyeri majd.

Riersch Tamás

Világsztár légtornász a Fõvárosi Nagycirkuszban

A 2011. évi Siketek és Nagyothal-
lók Szépségversenyén egy zuglói
hölgy fejére kerülhetett fel a gyõz-
tesnek járó korona. Léh Ad-
riennt több mint hetven induló
közül választották a legszebbnek.

A vadgazda mérnökként vég-
zett Adrienn aktívan bekapcso-
lódott nemrég  Budakeszi
Vadaspark akadálymentesítésé-
be. A vadaspark „nagykövete-
ként” nem csak a szépségével,
hanem aktív tájékoztatóival is
hozzájárult ahhoz, hogy  hasz-
nos információk mindenkihez
eljuthassanak.

– Két dolog találkozott, egy-
részt az állatok iránti rajongá-
som, mely gyerekkorom óta

megvan, illetve az a szándék,
hogy sérült embertársaimnak
segíteni tudjak – mondta Léh Ad-
rienn, aki a zuglói pedagógusok-
nak hála nem csak jelbeszéddel,
hanem élõ szóval is kiválóan tud
kommunikálni. – A budakeszi
program az elsõ lépcsõfok volt, a
jövõben remélhetõleg más, ha-
sonló helyeken is megvalósulhat
majd a teljes akadálymentesítés.

Adrienn, a Dr. Török Béla
Óvodában, Általános Iskolában
kezdte a tanulmányait. A szüle-
tése óta szinte teljesen süket kis-
lányt a szülei ötödikben a Móra
Ferenc Általános Iskolába írat-
ták be. Adrienn volt az elsõ fo-
gyatékos tanulója az intézmény-

nek. Elmondása szerint itt taní-
tották meg õt szépen beszélni. Az
ép gyerekek között sokkal job-
ban fejlõdött, aminek aztán ké-
sõbb is hasznát vette. A középis-
kolás évei ugyan hányatottak vol-
tak, több intézményben is meg-
fordult, végül ismét Zuglóban, a
Neumann János Szakközépis-
kolában találta meg a helyét,
ahol az érettségi megszerzése
mellett mentális erõsítést és ön-
bizalmat is kapott. Az állatok
iránti rajongása miatt a kedvenc
tantárgya a biológia volt. 

– Azóta már diplomát szerez-
tem, illetve néhány újabb diplo-
ma megszerzése még folyamat-
ban van. A gyöngyösi Károly Ró-
bert Fõiskolán vadgazda mér-
nökként végeztem, ugyanitt idén
államvizsgázom erdõgazda sza-
kon is. Idõközben beiratkoztam
a gödöllõi Szent István Egyetem
Állattenyésztõ mérnök karára,
ahol a tanulmányaimat várható-
an 2013-ban fejezem majd be. A
legfõbb célom, hogy a
Vadasparkban illetve a Fõvárosi
Állat- és Növénykertben dolgoz-
hassam. Egyrészt szeretnék az
állatok közelében lenni, más-
részt a fenti program révén sze-
retném az állatok közelségét a
sérült embertársaimnak is lehe-
tõvé tenni.

Adrienn elsõ sikerét 2009-ben
aratta, amikor a Miss Deaf Hun-
gary Szépségversenyen elsõ lett.
Ezt követõen több világverse-
nyen, Prágában, Grúziában és
Los Angelesben is képviselhette
Magyarországot. Itt ismerkedett
meg a nemzetközi jelbeszéddel,

amellyel már nem csak itthon,
hanem külföldön is megérteti
magát.

– Huszonöt éve élek a kerület-
ben. Sok minden ideköt, és nem
is szándékozom innen elmenni.

S bár eddig elsõsorban a családi
életem és az iskolai tanulmánya-
im zajlottak Zuglóban, remélhe-
tõleg hamarosan a munkám ré-
vén is majd a kerülethez kötõd-
hetek. R. T.

A szépségkirálynõ másoknak is segít
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Templomszentelési évforduló Zuglóban
A rákosfalvai Szent István Király
templom felszentelésének száz-
huszonötödik évfordulóját ün-
nepelték a hívek a szeptember 8-
9-i hétvégén. A vasárnap délelõt-
ti szentmisét Erdõ Péter bíbo-
ros, esztergom-budapesti érsek-
kel közösen mutatta be Spick
Károly plébános. Szentbeszéd-
ében a bíboros a helyszínre utal-
va úgy fogalmazott, nemzedékek
óta jár oda a katolikus közösség,
ünnepli az egyház életének leg-
szentebb eseményét, az eucha-
risztiát. A napi evangéliumról
szólva elmondta, a Jézus által
véghezvitt csodálatos gyógyulás
az evangélium hirdetésének,
meghallásának a képe is. Jézus
úgy hozza el az örömhírt az em-
berekhez, hogy a testi bajaikon
is elkezd segíteni. Vagyis az egy-
háznak az embereket ott kell
megszólítania, ahol vannak, és

nem lehet az evangéliumot úgy
hirdetni, hogy közben észre sem
vesszük, mi minden bajuk van –
tette hozzá Erdõ Péter.

A bíboros szerint az egyház
hosszú története során mindig a
szegények, a betegek felé fordult.
„De nem szabad, hogy elvesszen
ebben a jótékonykodásban. Ha
valakinek az evangéliumot akar-
juk közvetíteni, igyekeznünk
kell, hogy a barátai legyünk, s
kapcsolatot jelentsünk a számá-
ra, ha kell, segítsünk neki sok
mindenben. Az is fontos, hogy a
keresztény közösség, amely rá-
talált a hitre, tartson össze a gya-
korlati életben is” – mondta Er-
dõ Péter, aki ugyanakkor megje-
gyezte, a Megváltó nem azért jött,
hogy minden beteget meggyógyít-
son és nem is azért, hogy minden
éhezõt jóllakasson. A betegnek,
az éhezõnek, illetve a bajba ju-

tott embernek a megsegítésével
is a szíve felé kell keresnie az
utat. A bíboros hangsúlyozta: Jé-
zus Krisztus többet, az üdvösség
örömhírét akarja adni, az Isten-
nel kapcsolatba hozni bennün-
ket, ezért az evangéliumot to-
vábbadó egyháznak is ezt kell a
középpontba állítania.

A templomszentelés évfordu-
lója kapcsán számos programot,
elõadásokat és koncerteket tar-
tottak a hétvégén. A plébánia egy
emlékkönyvet is kiadott, bemu-
tatva az egyházközség történetét.
Mint ismert, Rákos mezeje a kö-
zépkorban országgyûlések hely-
színe volt és ezek, a „barátok”

templomában bemutatott szent-
misékkel értek véget. Egyes
szakértõk szerint ez az épület a
mai ferencesek temploma he-
lyén állott, mások szerint a gyû-
lések központja a mai rákosfal-
vai plébánia területén emelkedõ
Király-domb volt, amely közelé-
ben Mátyás király vadaskertje is
húzódott, a „barátok” temploma
pedig az úgynevezett Gizella mû-
emlék-kastély helyén állt. Ez
utóbbi falában mindenesetre õsi
épületrészek fedezhetõk fel. A
birtokot a tizenkilencedik szá-
zadban parcelláztatta a terület
akkori tulajdonosa, Zsivora
György, így alakult ki Rákos-

falva. Az istentiszteleti célokra
elõször ideiglenes fatemplom
szolgált, majd Pucher József ter-
vei szerint 1887-re készült el
Szent István király tiszteletére a
neoromán kõtemplom, melyet
aztán hatvan évvel késõbb bõví-
tettek. A huszadik század hetve-
nes éveire egyébként eltûnt a ré-
gi település, helyén pedig felépült
a Füredi úti lakótelep. Ezzel a
rákosfalvai Budapest egyik leg-
nagyobb lélekszámú plébániája
lett. Kacsoh Dániel

Az eseményrõl filmjeink
megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu –n.
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Központi Statisztikai Hivatal

KÖZLEMÉNY
Magyarországon, 2012 õszén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Eu-
rópai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) együttmûködési megállapodá-
sának megfelelõen kerül sor az Európai egészség és társadalmi részvétel
(TÁRS-) felmérésre. Az adatgyûjtést a KSH végzi, az Eurostat elõírásai alap-
ján. A felmérés elsõsorban az európai uniós adatigényeket és a közössé-
gi szociálpolitikai döntések megalapozását szolgálja, ezért az országok
nagy többségében azonos idõpontban, egységes elõírások szerint hajt-
ják végre.
Az adatfelvétel az emberek többsége számára bármikor elérhetõ társadalmi
részvételi lehetõségeket, tevékenységeket vizsgál. A TÁRS-felmérés elsõsor-
ban az egészségi problémákkal és sérüléssel, fogyatékossággal élõk társa-
dalmi akadályozottságát kutatja, összehasonlítva egészséges társaik lehetõ-
ségeivel. 
Magyarországon a TÁRS-felmérés 530 településen, a 15 éves és idõsebb, ma-
gánháztartásokban élõ lakosság körében, 10 893 fõ megkérdezésével zajlik

2012. szeptember 15. és október 31. között.

A sorszámozott igazolvánnyal rendelkezõ kérdezõbiztosok a fenti idõszak-
ban keresik fel a véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket, és kérdõívet
töltenek ki az egészségi állapotukról, a társadalmi részvételi lehetõségeikrõl,
a munkavállalásról, tanulásról, közlekedésrõl, szórakozásról, társas kap-
csolatokról és életkörülményeikrõl. A kérdõív vizsgálja azokat az akadályo-
kat, amelyekkel az emberek a társadalmilag szokásos tevékenységeik során
szembesülhetnek. A válaszadók többségét hordozható számítógép (laptop)
segítségével) kérdezik ki, mások hagyományos, papír kérdõíven válaszolhat-
nak. A válaszadás önkéntes.
A felmérés során gyûjtött adatokat a KSH az információs önrendelkezési jog-
ról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a
statisztikáról szóló 1993. XLVI. törvény (Stt.) elõírásainak szigorú betartá-
sával kezeli, csak statisztikai célra használja fel, név és cím nélkül, az egyéni
azonosítást kizáró módon. 
A felmérés megkezdése elõtt mintába bekerült személyeknek tájékoztató le-
velet küldünk.
Budapest, 2012. augusztus 21.

Központi Statisztikai Hivatal

További tájékoztatás: tars@ksh.hu

A képviselõ-testület a májusi ülésen úgy
döntött, hogy az Arany János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézményt az elkövetkezendõ öt esztendõ-
ben a korábbi általános igazgatóhelyet-
tes, Szûcsné Tihanyi Gyöngyi vezesse.

– Megtisztelõ a testület döntése, külö-
nösen annak örültem, hogy a képviselõk
egységesen – húszból húszan – rám vok-
soltak. Ez ugyanis a fenntartó bizalmát és
a támogatását bizonyítja – mondta az igaz-
gató.

Szûcsné Tihanyi Gyöngyi 2000 óta az
Újvidék téri iskola pedagógusa. Igazi lo-
kálpatriótának tartja magát, számára
Zugló nem csak a munkahelyet, hanem a
szûkebb hazát és a lakókörnyezetet is je-
lenti.

– Óvodás korom óta kötõdöm a kerü-
lethez, így elmondhatom, hogy igazán ott-
hon érzem magam Zuglóban. Jó kapcso-
latban vagyok helyi civil szervezetekkel,
keresztyénként a zuglói egyházakkal és
háromgyerekes családanyaként bekap-
csolódtam a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete zuglói szervezetének életébe.
Bár már a gyerekeim nagyobbak (8-17
évesek), mind a mai napig aktív tagja és
egyik helyi vezetõje is vagyok az egyesület-
nek. Az önkéntes munkát kiemelten fon-
tosnak tartom, az iskola életében is minél
többször szeretném ha megjelenne.

Az új intézményvezetõ elmondta, hogy
sok mindenen nem kíván változtatni, de
általános igazgatóhelyettesként azonban
jól látta, melyek azok a területek, melye-
ken mindenképpen javítani kell. 

– A régi vívmányaink közül az alapfokú
mûvészetoktatást, a tehetséggondozást és
az angol nyelv differenciált oktatását a jö-
võben is folytatni, sõt erõsíteni kívánjuk.
Mûvészeti tanszakainkkal (néptánc, mo-
derntánc és drámajáték) szeretnénk Zug-

ló kulturális életében is minél többször
jelen lenni. Az angol nyelv oktatásánál az
idei tanévtõl már nem záróvizsgát, hanem
akkreditált alapfokú nyelvvizsgát tesznek
a nyolcadikos növendékeink. A XXI. szá-
zad követelményeinek is szeretnénk meg-
felelni, ehhez digitális taneszközökre lesz
szükségünk, melyeket már beszereztünk,
és a tanév során használni fogjuk õket.

Szûcsné Tihanyi Gyöngyi a pedagógu-
sok önképzését is kiemelten fontosnak
tartja. Ebben egyébként maga is példát
mutat, hisz idén már a negyedik diplomá-
ját szerzi meg. Hozzáértését, szakértel-
mét bizonyítja, hogy tanügy-igazgatási
szakértõ is, Zuglóban pedig tanácsossá
nevezték ki.

Riersch Tamás

Új idõszámítás kezdõdött
az Aranyban

A tavaly decemberben elfogadott új köz-
nevelési törvény egyes rendelkezései már
ez év szeptember 1-tõl hatályba léptek. Az
új törvény alapjaiban fogja megváltoztatni
az oktatási rendszerünket, ez pedig óha-
tatlanul bizonytalanságot okozhat a pe-
dagógusok körében.

Emiatt gondolta Záborszky Kálmán, a
Szent István Király Zeneiskola igazgatója,
hogy dr. Hoffmann Rózsa, oktatási ál-
lamtitkár tavaly áprilisi látogatása után
érdemes lenne a kormánytagot ismét
meghívni a kerületbe. A politikus szep-
tember 14-én érkezett Zuglóba, a
Columbus utcai Zeneházba. A vendéget –
akit elkísért dr. Gloviczki Zoltán helyet-
tes államtitkár is –, Záborszky Kálmán
igazgató, az önkormányzat részérõl pedig
dr. Ferdinandy István alpolgármester
köszöntötte.

– Az államtitkár asszony legutóbbi láto-
gatása alkalmával meghallgatta a kerületi
pedagógusok véleményét is – mondta az
alpolgármester. – Ezeket utólag írásban
is eljuttattuk hozzá, és nagy örömünkre

szolgált, hogy a javaslatokból több is be-
került a törvénybe. 

Dr. Ferdinandy István ezt követõen fel-
vázolta azokat az intézkedéseket, melyek
2010 óta alapjaiban megváltoztatták Zug-
ló oktatását. Az alsó tagozaton már máso-
dik éve tizenegy magyar, öt-öt matemati-
ka és testnevelés és két ének-zene órája
van a kerületi gyerekeknek. Zugló saját
tehetséggondozó programmal rendelke-

zik, amelyben tíz iskola vesz részt, és
ezekben kézzelfogható a minõségi javu-
lás. Alsó tagozaton a kompetenciamérés
mellett a kerületben is mérik a gyereke-
ket, melynek eredményét azonnal meg-
kapják a pedagógusok, akik aztán ehhez
alakítják a következõ évi tennivalókat.
Annak érdekében, hogy az estleges tanu-
lási és magatartási problémák minél ha-
marabb kiderüljenek, már óvodában szû-
rik a gyerekeket, és ezt a vizsgálatot a 0-3
éves korban is szeretnék bevezetni.

– Szívesen jövök olyan kerületbe, ahol
élõ valóság a zene – mondta dr. Hoffmann
Rózsa, miután meghallgatta a Szent István
Zeneiskola növendékének, Berecz Mi-
hálynak a zongorajátékát. – Tavaly ápri-
lisban megszületett az új alaptörvény, és
az új köznevelési törvény is erre épít. Ér-
tékközvetítõ és személyiségfejlesztõ intéz-
ményekké kell átalakítani az iskolákat. Az
oktatásunkat versenyképessé kell tenni
ennek pedig feltétele a felemelkedés.

Az államtitkár ezt követõen az új közne-
velési törvény már hatályba lépett, illetve

január 1-õl és következõ év szeptember 1-
tõl hatályba lépõ pontjait ismertette. Ezek
szerint ettõl a tanévtõl már a nevelésen van
a hangsúly. A gyerekeknek újra meg kell
tanulniuk, hogy nem csak jogaik, hanem
kötelességeik is vannak. Három évfolya-
mon bevezették a mindennapos testneve-
lést, megkezdõdött az új külsõ szakmai el-
lenõrzés (a tanfelügyelet) modelljének a
kidolgozása. Ugyancsak ezen az õszön zaj-
lik az új nemzeti alaptantervre való felké-
szülés és a pedagógus életpálya modell-
nek a kidolgozása. A zuglói fórummal egy
napon mutatták be a sajtónak az iskolák
állami fenntartásáért felelõs Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ vezetõjét,
Marekné Pintér Arankát.

Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár meg-
nyugtatta a pedagógusokat, hogy az isko-
lák állam által történõ szakmai irányítása
nem jár majd együtt intézmény-összevo-
násokkal és bezárásokkal. R. T.

Az eseményrõl filmünk
megtekinthetõ a zugloilapok.hu-n.

Zugló megelõzte a változásokat
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Kétheti horoszkóp
szeptember 20-tól

Kos – Nehezen tudnak
most lemondani attól,
amit szeretnének, már

„tegnap késõ volt”. Ne rohanja-
nak! Ne legyenek türelmetlenek!
A „jelen csodáját” veszítik el! Ha
elcsendesednek, jó megérzéseik
vezethetik õket. A céljaikban vá-
ratlan nehézségek, nagy átalaku-
lások lehetnek.

Bika – Jól vannak, de mi-
ért is ne lennének, hiszen
pénz érkezhet, melytõl

biztonságérzetük növekedhet,
az életörömöket nagyon élvezhe-
tik.  A tanulással, jogi ügyekkel,
utazással kapcsolatban jöhet-
nek nehézségek, de hitükkel, öt-
leteikkel meg tudnak mindent
oldani.  

Ikrek – A türelmetlenségük
és akaratuk ellenére jó ked-
vük lehet, a bennük levõ

szeretet, elfogadás segít túllépni a
felmerülõ nehézségeken, mely a
szerelemükkel, gyerekeikkel le-
het. Diplomáciai érzékük most
nagyon jól mûködik, s vágyuk is
van a békére, a harmóniára.

Rák – A gyerekeik köthe-
tik le leginkább most az
energiáikat, s nem biztos,

hogy mindent meg tudnak úgy
beszélni, ahogy szeretnének. A
társukkal is lehetnek nézetelté-
réseik. Meglepõdhetnek saját
maguk harciasságán. Otthonu-
kat továbbra is szépíthetik, ala-
kíthatják.

Oroszlán – A pénzügyek-
kel való feladatok még
mindig elõtérben lehet-

nek, s nem kis ötletességet kíván
a munkájukkal kapcsolatos ala-
kulások, nehézségek sem. En-
nek ellenére, most nagyon ked-
vesek, bölcsek tudnak lenni, va-
lahogy rálátásuk van mindenre,
a világra.

Szûz – Minden vágyuk,
hogy másoknak segíthesse-
nek, de elõfordulhat, hogy

ezt a bürokrácia nehezíti.  Ha fe-
szültek, ne csodálkozzanak, egy
újjászületési folyamat részesei.
Szabadságvágyuk most felerõ-
södhet az erõs akarattal együtt.
Óvatosan, ne ragadjanak bele!

Mérleg – Barátaikra, hi-
tükre, szeretetükre, az an-
gyalokra számíthatnak

csak most, ebben a nehéznek tû-
nõ idõszakban, ahol elsõsorban
önmaguk „sárkányával” kell
megküzdeniük. Otthonukban is
lehetnek átalakulások, felada-
tok, a hatóság is nehezítheti
most életüket.

Skorpió – Túl érzékenyek,
türelmetlenek lehetnek,
ami ha a közlekedésben

nyilvánul meg, komoly következ-
ményekkel lehet számolni. Ne
rohanjanak! A szerelem, gyere-
keik által érzett végtelen szere-
tettel felül tudnak emelkedni a
belsõ harcukon, jó megérzéseik-
re hallgassanak.

Nyilas – Szerepelhetnek,
utazhatnak – akár tenge-
ren túlra is. A tanulás

most jól megy, de bármely jogi
üggyel kapcsolatban is segítsé-
get kaphatnak. A szerelemben s
a barátságban viszont próbaté-
teleket kell kiállniuk, s aminek
már nincs helye, azoktól búcsúz-
ni kell.

Bak – Az erõs akarat, ural-
kodás, türelmetlenség, vég-
letesség épp úgy jelen lehet,

ahogy a végtelen szeretet, együtt-
érzés, mások segítése. Próbálnak
diplomatikusak lenni, hisz most
különösen vágynak a békére, de
nem mindig sikerül. Céljaikban
az angyalok mutatják az utat.

Vízöntõ – Elõzõ életbõl jö-
võ nehézségekre számíta-
niuk kell, amit csak elfo-

gadással, alázattal lehet enyhíte-
ni. Pénz viszont stabilan érkez-
het, akár nagyobb összeg is,
mely segítségükre lehet a mun-
kájukban. Társukkal vitatkoz-
hatnak, de mindenkinek van
igazsága.

Halak – Nagyon stabil, hig-
gadt, nyugodt energia segí-
ti õket, bármit meg tudnak

most teremteni, amit csak szeret-
nének. A szerelem is begyürüz-
het. Sok mindent megérthetnek,
hitükben, gondolkodásmódjuk-
ban egy átalakulásnak, újraértel-
mezésnek most helye van. 

www.asztrocsillag.hu

Az állatorvosi munkával kapcso-
latos tréfás rajzok, a vásári kerá-
miák kedvenc témája a fájós fo-
gú, bekötött arcú kutya, cica.

A fogfájás, a fogak megbetege-
dése valóban kedvenc háziálla-
tainknál is elõfordul. Az utóbbi
idõben egyre több beteg fogú,
ínyû állat kerül az állatorvosi
rendelõkbe.

Elsõsorban a városi környe-
zetben élõ kutyáknál, cicáknál
észleljük a fogazat elváltozásait.
Ennek fõként a megváltozott és
természetellenes táplálkozás és
táplálékok elõtérbe kerülése az
oka. A puhára fõzött, feldara-
bolt, rágást nem igénylõ ételek, a
cukorka, édes sütemények,a
keksz nem dolgoztatják meg a fo-
gakat, megrágásukkor a fogak
nem hogy tisztulnának, hanem
ezek az anyagok lepedékként le-
pik el a fogazatot, bepréselõdnek
a fogak közötti résekbe is.

A húsevõk fogazata, így a ku-
tyáé, cicáé a szívós, kemény
anyagok, a zsákmányállatok bõ-
rének, inas húsának, csontjai-
nak felaprításához alakult. Ezek
fogyasztása valósággal lesúrolta
a fogazatot.

A fogakon, a fogak között, a fo-
gak nyakánál maradt lepedék
azután bomlik és a belõle felsza-
baduló anyagok károsítják a fog
zománcát, vagy fogkõvé alakul-
nak. Az idõsebb állatokon a fog-
kõképzõdés olyan nagymérvû is
lehet, hogy sapkaként beborítja
a fogat, alatta pedig a fog szuva-
sodni kezd. Az ínyt leszorítja a
fog nyakáról, s az így kialakuló

tasak megtelve lepedékkel íny-
gyulladást, kiterjedtebb száj-
gyulladást hoz létre. Öreg álla-
toknál az íny és fogmeder úgy el-
sorvadhat, hogy a fogak gyökere
is kilátszik, valósággal átlátni a
fog alatt.

Kutyaszokás az apportírozás,
kemény anyagok cipelése. Ez fõ-
leg a szem és metszõfogak idõ
elõtti elkopásához vagy törésé-
hez vezethet, ha ilyenkor a fog
gyökércsatornája is megnyílik,
fogbélgyulladás, fogmedergyul-
ladás lehet a következménye. A
fogfájás tünetei kedvenc ku-
tyánknál és cicánknál majdnem
azonosak. Az állat a fejét lógatja,
szájából sûrû nyál folyhat, az
ételt felveszi, de fájdalom jelzé-
sével kiejti a szájából, csak az
egészséges oldalon rág, a szájból
jellegzetes, bûzös szag árad.

Az ilyen tüneteket mutató álla-
tot feltétlenül vigyük állatorvos-
hoz, aki eldönti, hogy egyszerû-
en egy darabka, a fogak közé be-
ékelõdött csont bomlik és okoz

rágászavart és szájszagot, vagy a
fogköveket eltávolítja, a gyulladt
ínyre ecsetõleszereket ír fel. Saj-
nos a legtöbb esetben különösen
elõrehaladt folyamat esetében a
fogat el is kell távolítani. Tekin-
tettel arra, hogy a húsevõk fogai
igen erõsen ülnek, legtöbbször
ezt altatásban kell elvégezni. A
mozgó fogat gyakran egy csipesz-
szel ki lehet már emelni.

Néhány fogászatra szakoso-
dott állatorvos a fogak konzervá-
lásával /tömés, gyökérkezelés,
pótlás, stb./ is foglalkozik.

Egy fontos fogrendellenesség-
rõl is meg kell emlékezni. Egyes
kutyafajtákon /pl. uszkár/ általá-
ban a felsõ tej-szemfog nem hul-
lik ki és a maradandó fog mellett
marad. Mivel a végleges fog nem
tud rendesen a helyére nõni, fog-
állási rendellenesség lehet a kö-
vetkezménye. Az ilyen megma-
radt tejfogat minél elõbb ki kell
húzatni.

A fogbetegségek megelõzésére
ugyanazok a tanácsok, amit az
embereknek is elmondanak a
fogorvosok, csak ezt kedvenc ál-
latainkra vonatkoztatva. Elõ-
ször is rágnivalót is adjunk ne-
kik, akár mûcsont, bivalybõr,
stb. formájában is. A kutyák a
fogmosást kevésbé tûrik. Ezt in-
kább gyermekfogkrémmel /amit
nyugodtan lenyelhet/, vagy szó-
dabikarbónába mártott fogkefé-
vel lehet elvégezni.

No és semmi édesség, csoko-
ládé, keksz.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

A fogfájásról
Ess esõ, ess!

Õstermelõi árak
a Bosnyák téren
szeptember 18-tól

Termék megnevezése Mértékegység Ár (Ft)
paprika kg 160–300
paradicsom kg 180–250
alma kg 100–300
szõlõ kg 200–400
körte kg 300–350
uborka kg 240–300
burgonya kg 70–120
hagyma kg 100–180
tojás db 35–36
zsemle ACIÓ db 15
félbarna kenyér AKCIÓ 500 g 100

Az õsz közeledtével mind gyako-
ribb lesz az esõ, ám a kertben
még bõven akad teendõ, többek
közt az öntözésrõl sem szabad
elfeledkezni. Öntözéshez pedig
felhasználhatjuk az esõvizet, eh-
hez csupán be kell gyûjtenünk.

Az esõvíz felhasználása több
szempontból jó döntés. A drága
és értékes ivóvizet helyettesíthet-
jük így környezetbarát módon,
ráadásul spórolhatunk is. Ter-
mészetesen az esõ önmagában is
elvégzi ezt a feladatot, de mint
tudjuk, az esõ akkor esik, ha
kedve van. A csapadék tárolásá-
val azonban késõbb mi magunk
oszthatjuk be az öntözésre szánt
mennyiséget. Az esõvíz gyûjtésé-
nek vannak egyszerû, olcsó, és
összetettebb, drágább megoldá-
sai. Elõbbihez elegendõ pár
használaton kívüli vödröt, kan-
nát kihelyezni, de fém-, és mû-
anyaghordókkal is próbálkozha-
tunk. Minden háznak van meglé-
võ gyûjtõfelülete, a tetõ. Ha az
ereszcsatorna végét egy nagyobb
edényhez csatlakoztatjuk, a be-
gyûjtött mennyiséget megsok-
szorozhatjuk. Léteznek profesz-
szionális rendszerek, melyek
föld alá ásott tartályokba gyûjtik
a vizet, ezek azonban nagyobb
anyagi befektetést kívánnak, a
megtérülés pedig lassú. Más a
helyzet, ha van a kertben régi,
nem használatos emésztõgödör.
Ezt kitisztítva, a gyûjtõfelületek-
kel összekötve olcsó, nagy kapa-
citású víztározót nyerhetünk.

Elõfordulhat az is, hogy a kert-
tulajdonosnak nincs lehetõsége

a vízgyûjtésre, például hely-,
vagy idõszûke esetén. Az égi ál-
dás kedvezõ hatásait ekkor is ki
lehet használni úgy, hogy az
ereszcsatorna végéhez kilyugga-
tott gumitömlõt (akár régi, rossz
slagot) csatlakoztatunk, majd
azt végigvezetjük az ágyások kö-
zött. Ilyen módon nagyszerû há-
zi csepegtetõs öntözõrendszer
fabrikálható, mellyel a késõbbi-
ekben már nem kell foglalkozni.

Érdemes tudni, hogy nagyvá-
rosi környezetben az esõvíz sok-
szor szennyezõdésekkel terhelt,
melyért az ipari létesítmények, a
jármûvek által kibocsájtott
anyagok, és a forgalom által fel-
kavart por, mikroszemcsék fele-
lõsek. A kerti növényzet esetében
ezek a szennyezõdések nem
okoznak számottevõ károkat, és
összetalálkozásuk egyébként is
elkerülhetetlen. Az érzékenyebb
szobanövényekben azonban
esetleg kárt tehet a szûretlen esõ-
víz, így a benti zöld öntözésénél
legyünk óvatosak.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu
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Meghívó
Rákosy László képkeretezõ mester és az Itthon Európában a Mûvé-
szetért Alapítvány, Udvardi Gyula festõmûvész által vezetett Zuglói
Mûvészetbarátok Köre közösen rendezi meg a „Nemzedékek mestere –
Mester és tanítványai” címû kiállítást.

Tisztelettel meghívjuk Önt és barátait a kiállítás megnyitójára!

Rákosy László úr és az õt követõ négy generáció értékõrzõ munkája,
a mesterség szeretetének példái. A Mester 2012-ben a „Mesterségek
Nemzedékeken Át” kitüntetésben részesült. A mûhelyben Udvardi
Gyula festõmûvész vezetésével a Zuglói Mûvészetbarátok Köre mû-
ködik. A kör tagjainak alkotásait mutatjuk be kiállításunkon.

A kiállítás megnyitója: „Nemzedékek mestere” 
2012. szeptember 21. (péntek) 18 óra

A kiállítás helyszíne: Rákosy Képkeretezõ Mûhely Galéria
Budapest XIV., Róna u. 139.

A kiállítás megtekinthetõ: 2012. október 5-ig 10–18 óra között,
iskolai csoportoknak elõzetes 
bejelentkezéssel

A kiállítást megnyitja: Virág Krisztina,
XIV. kerületi Önkormányzat 
önkormányzati képviselõje

Szeretettel várjuk a kiállítás megtekintésére!

Szeretettel meghívjuk a kerületi iskolák tanulóit, rajztanárait!

Sétával fedezhettük fel a kerület építészeti emlékeit

Megelevenedett történelem
Nagy érdeklõdés mellett zajlot-
tak le a hétvégén Zuglóban a Kul-
turális örökség napjai alkalmá-
ból szervezett történeti séták,
amelyek során a hazai építészet
számos kiemelkedõ alkotását te-
kinthették meg kívülrõl és belül-
rõl is a látogatók. „A Hermina út
rejtett értékei” valamint „A Ma-
gyar Szecesszió és Historizmus
emlékei Zuglóban” címet viselõ
programok keretében szomba-
ton és vasárnap is két-két alka-
lommal juthattak be az érdeklõ-
dõk olyan helyekre is, amelyek
egyébként zárva vannak a nagy-
közönség elõtt.

Dr. Papcsák Ferenc nagyon
fontos eseménynek nevezte a
programot, szerinte ugyanis
számtalan olyan épület van a ke-
rületben, amely érdemes arra,
hogy egy emlékséta során megis-
merjék a polgárok. „Értékein-
ket, mûemlékeinket igyekszünk

megóvni, védeni is. A most meg-
alkotott új Kerületi Szabályozási
Terv is különös figyelmet fordít a
régi épületekre” – mondta la-
punknak Zugló polgármestere.
A szombat délutáni sétán – ame-
lyen részt vett Rozgonyi Zoltán
alpolgármester is - a több mint
száz érdeklõdõt Millisits Máté
mûvelõdés- és mûvészettörté-
nész kalauzolta végig a Hermina
út rejtett értékein. A látogatók
elõször a Bethesda kórházhoz
tartozó Bartl-villát – Zugló legré-
gibb épületét – nézhették meg,
amelynek a kertjében tartott ko-
molyzenei koncerteknek és bá-
loknak gyakran Liszt Ferenc is
vendége volt. Külön érdekesség,
hogy a korábban nyári lakként
használt Bartl-villa az 1870 es
évektõl már kórházként funkci-
onált, a hazai német ajkú és a
magyar református felekezet,
majd egy hosszú ideig az állam

felügyelete alatt. A Bartl-villától
nem messze található a magyar
szecesszió gyöngyszemeként is-
mert Sipeki-villa, amelynek
grandiózus lépcsõházát is meg-
csodálhatták a látogatók. A kö-
vetkezõ állomást a történelmi vo-
natkozású Róheim-villa jelentet-
te, amelyet azonban sajnos csak
kívülrõl nézhettek meg séta
résztvevõi. Ebben az épületben
gyilkolták meg 1918. október
31-én Tisza István egykori mi-
niszterelnököt. Az elhanyagolt
villát az önkormányzat szeretné
felújítatni és késõbb kulturális
célokra használni. A Róheim-
villa után a séta útja a Jeruzsále-
mi Szent Sír Lovagrendhez tar-
tozó Hermina kápolnába, majd
a Vakok Intézetébe, annak is
üvegablakairól is híres, egyedül-
álló Nádor-termébe vezetett. A
kétórás út az országban elsõként

mûszaki doktori címet szerzõ
Lipták Pál egykori villájában ért
véget. Baranya Róbert

Az oldalon található
eseményekrõl filmjeink

megtekinthetõek 
a zugloilapok.hu-n.

Esélyegyenlõségi
Fesztivál
Komoly érdeklõdés övezte a Kul-
turális Esélyegyenlõségi Feszti-
vált. A Vagyonkezelõ Zrt. épüle-
tének házasságkötõ termében
szeptember 16-án tartott ese-
ményre a szervezõk kulturális
mûsor összeállítással készültek.

– Érdekes helyzetben van Zug-
ló, hiszen a fogyatékkal élõk szá-
mos csoportjának kerületünk-
ben van az országos, illetve a fõ-
városi intézménye, amelyekkel
nagyon erõs a kapcsolatunk –
mondta dr. Papcsák Ferenc. – A
fogyatékkal élõk segítése fontos
ügy az önkormányzat számára
is. Zugló például a paralimpiko-
nokat ugyanúgy támogatta, mint
az egészséges olimpiai résztve-
võket. Pályázatokkal és saját for-
rásokkal is igyekszünk segíteni,
támogatni a fogyatékkal élõket. –
tette hozzá a polgármester.

Az Egyenlõ Eséllyel Kulturális
Szociális Hagyományõrzõ Alapít-
vány és Mozgássérültek Buda-
pesti Egyesület Zuglói Szerveze-
te által szervezett egészségesek
és sérültek, hátrányos helyzetû-
ek találkozóján részt vett dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
ter, Makai István, Fõvárosi ro-
maügyi biztos, a Fõvárosi Cigány
Önkormányzat elnöke és Raduly
József, a Magyar Kultúra Lovag-
ja, a Száztagú Cigányzenekar volt
vezetõje. A rendezvényt Sebes-
tyén Lajosné, az Egyenlõ Esély-
lyel Kulturális Szociális Hagyo-
mányõrzõ Alapítvány elnöke nyi-
totta meg. Dr. Ferdinandy István
alpolgármester kiemelte, ma ha-
zánkban az esélyegyenlõség ügye
jó kezekben van. bb– fk
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Tolvaj és orgazda elfogása

Augusztus 13-án, a délutáni órákban a
SYMA Rendezvényközpontban tartott, az
„Olimpiai csapat üdvözlése” rendezvé-
nyen egy ismeretlen tettes egy CANON tí-
pusú, nagy értékû kamerát tulajdonított
el. A sértett feljelentést tett az ügyeleten, a
rendõrök pedig a kamera paraméterei
alapján kutatást végeztek, melynek során
az egyik internetes portálon rábukkantak
egy hirdetésre, ahol az eltulajdonított ka-
mera adataival megegyezõ készüléket hir-
dettek, méghozzá feltûnõen alacsony
áron. A zuglói nyomozók a sértett bevoná-
sával akciót szervezetek, ezt követõen a
hirdetõt elõállították, mert a lefoglalt ka-
meráról kiderült, hogy azonos volt a ko-
rábban ellopottal. A gyanúsított a kihall-
gatása során elmondta, hogy õ ezt a ka-
merát egy ismeretlen férfitól vásárolta,
akirõl csupán csak néhány információval
tudott szolgálni. A zuglói készenléti alosz-
tály nyomozócsoportja azonban össze-
hangolt, szakszerû munkával beazonosí-
totta ezt a férfit is, és gyorsan el is fogta. A
két elkövetõ ellen jelenleg nagyobb érték-
re elkövetett lopás bûntettének és orgaz-
daság bûntettének megalapozott gyanúja
miatt folyik eljárás.

Nyaklánckitépõk akcióban

Hiába a rengeteg felhívás, hiába a sok
figyelmeztetés, ennek ellenére naponta
követnek el bûncselekményeket a nyak-
lánckitépõk a kerületben. Az elkövetõk a
forgalmas csomópontokon és a tömeg-
közlekedési eszközökön szemelik ki ál-
dozatukat: lehetõleg olyan nõket keres-
nek, akik vagy a koruk miatt, vagy az adott
helyzetben – például mert sok csomagjuk
van – védekezésképtelennek tûnnek.
Ugyanakkor a nyakukban jól látható he-
lyen nyakláncot viselnek. A tolvajok a ki-
szemelt áldozatot követni kezdik, majd
egy elhagyatottabb helyen lecsapnak rá,
letépik a nyakláncát. Az egyik középkorú
hölgyet például a 77-es trolin szemelte ki
az elkövetõ, aki vele együtt leszállt, majd
követni kezdte õt. Mire az áldozat észlel-
te, hogy az ismeretlen férfi rá vadászik,
addigra a támadás is megtörtént. A férfi
az egyik ház kapujában falhoz lökte a nõt,
majd megpróbálta letépni a láncát. Az
asszony észlelte, hogy a támadó elszakí-
totta a láncát, de az becsúszott a ruhájá-
ba. Ezzel együtt kétségbeesetten kiabálni
kezdett. A férfit ez megzavarta, és sietve
otthagyta az ijedtségtõl levegõért kapko-
dó áldozatot. R. T.

BÛNÜGYI KRÓNIKA

Biztonsági kamerákat a lépcsõházakba
Közbiztonsági, balesetvédelmi
és bûnmegelõzési napot tartot-
tak szeptember 15-én Zuglóban.
A kerületben hagyományos ren-
dezvényen az érdeklõdõk megis-
merkedhettek a technikai eszkö-
zök használatával, és kipróbál-
hatták a résztvevõ szervezetek
jármûveit is. 

A rendezvényre viszont rend-
hagyó környezetben, a Fogarasi
úti Tesco áruház parkolójában
került sor. Az ötletgazda a Tesco-
Global Áruházak Zrt. volt, a
programot viszont a kerületi
rendõrkapitányság és a Zuglói
Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó
Egyesület szervezte. 

– A kerületi rendõrkapitányság
minden ilyen eseményt fontos-
nak tart, és részt is vesz rajta –
mondta dr. Réti László kerületi
rendõrkapitány. – Fontosnak
tartjuk ugyanis, hogy a lakosság
megismerkedjen a munkánkkal.

Kardos Pál, a társrendezõ pol-
gárõrség vezetõje szerint az ilyen
típusú rendezvényeken a közbiz-
tonság területén dolgozó szerve-
zetek közvetlen kapcsolatot épít-
hetnek ki a lakossággal.

– A közbiztonság az önkor-
mányzat számára is nagyon fon-
tos – tette hozzá a rendezvényt
személyesen megtekintõ Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester. –
Dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter javaslatára a testület tavaly
elfogadta Zugló új közbiztonsági
koncepcióját, mely már egy eu-
rópai színvonalú közbiztonsági
koncepció, és alkalmassá tesz
bennünket arra. hogy megvaló-
sítsuk az elképzeléseinket. A
zuglói kerületõrök, polgárõrök,
közterület-felügyelõk, rendõrök,
a Vám és Pénzügyõrségen dolgo-
zók, a NAV alkalmazottjai mind-
mind azért dolgoznak itt Zugló-
ban sokszor közös akció kereté-

ben, hogy a kerület biztonságos
és rendezett legyen.

A szeptember 15-i közbizton-
sági napon a nagyszámú közön-
ség látványos és a hétköznapi
ember számára ritkán látható
bemutatókat láthatott. Volt fegy-
verropogás, terroristákat, fegy-
veres rablókat ártalmatlanná te-
võ kutyák, a motoros rendõrök
is bemutatták a tudásukat, a né-
zõk pedig a rendõr- és tûzoltóau-
tóval és az úgynevezett drogtás-
kával is megismerkedhettek.

A közbiztonságot dr. Papcsák
Ferenc polgármester is a legfon-
tosabb feladatok közé sorolta. 

– A közbiztonság megteremté-
sét kiemelt feladatának tekinti
az önkormányzat. Nagyon nehéz
helyzetben volt ez a terület, ami-
kor átvettem a kerület vezetését,
több éves, évtizedes hiányokat

kell pótolnunk. (Azok, akik ak-
koriban dolgoztak a közbizton-
ságért, erõn felül tették azt, bár a
feltételeket nem nagyon kapták
meg hozzá). Ebben a ciklusban,
a rendõrséggel együttmûködve
megerõsítettük a polgárõrséget
és a kerületõrséget. Átalakítot-
tuk egy úgynevezett non-profit
korlátolt felelõsségû társasággá,
megerõsítettük mind financiális,
mind technika oldalról. Felszá-
moltuk a neuralgikus pontokon
a hajléktalanok ott tartózkodá-
sát, és odafigyelünk a prostitú-
ció kiszorítására is. A térfigyelõ
kamera rendszert továbbfejlesz-
tettük, de ezen kívül is számta-
lan, a közbiztonsághoz kacsoló-
dó intézkedésünk volt a közel-
múltban. Ilyen például az idõ-
seknek szánt hevederzár pályá-
zatunk. A járõrszolgálatokat sû-
rítettük, hatékonyabbá vált az
intézkedés, amelyrõl már szá-

mot is adtunk: nemrég rablót,
fosztogatót fogtak el a kerület
õrei. A munkát szeretnénk to-
vább folytatni. Ez a nap is rávilá-
gít arra, hogy a közbiztonság fon-
tos kérdés a számunkra, és sze-
retnénk, ha ebben a szellemben
folyna a következõ két, és remél-
hetõleg az utána következõ pár
év is. Szeretnénk például a lép-
csõházakba biztonsági kamerá-
kat felszereltetni, amelyekkel el-
rettentjük a betolakodókat, és
megakadályozzuk a betöréseket.
Sok ilyen ötletünk van, dolgo-
zunk rajtuk. Minden nap küzde-
nünk kell a közbiztonság megte-
remtéséért, ennek szellemében
én magam is folytatom a járõrö-
zéseket a kerületben.

Riersch Tamás

Az eseményrõl filmünk
megtekinthetõ

a zugloilapok.hu-n.

Ahogy azt megszokhattuk, szeptember
elejétõl ismét több a rendõr a zuglói isko-
lák környékén. 

– A tanévkezdéstõl nagyjából szeptem-
ber végéig, de akár tovább is ott vagyunk
a legtöbb iskolánál – tudtuk meg Réti
László alezredestõl, kerületi rendõrkapi-
tánytól. – Sõt, nem csak az iskoláknál, ha-
nem az óvodák és bölcsõdék környékén
is igyekszünk rendet tartani. Ezt a mun-
kát természetesen nem tudnánk egyedül
elvégezni, de szerencsére ismét számít-
hattunk a kerületõrség segítségére.

Az oktatási intézmények körüli rendõri
jelenlét lényege, hogy a gyerekek és az au-
tóvezetõk is hozzászokjanak ahhoz, fi-
gyelniük kell egymásra. A tapasztalat azt
mutatja, hogy a rendõr, kerületõr jelenlé-
te visszatartó erõvel bír mindenki számá-
ra. A nagy forgalmú utak környékén talál-
ható intézményeknél a pedagógusok, a
gyerekek és a szülõk nem csak reggelen-
te, hanem a tanítási idõszak végén is szá-

míthatnak a fokozott rendõri jelenlétre.
Ugyancsak a tanévkezdéshez kapcsoló-

dik, hogy az iskolarendõrök is felkeresik
az oktatási intézményeket. Ez a program
körülbelül három éve indult el a BRFK
kezdeményezésére, és a hatékonyságát
bizonyítja, hogy a mind a mai napig mû-
ködik.

– A körzeti megbízottak felkeresik az il-
letékességi területükön található intéz-
ményeket, ahol egyrészt bemutatkoznak
a vezetõknek, másrészt tájékozódnak az
iskolával kapcsolatos ügyekrõl – mondta
a kapitány. – A zuglói körzeti megbízottak
komolyan veszik ezt a feladatot, és nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy jó kapcso-
latot ápoljanak az iskolákkal. A pedagó-
gusok számára sem mindegy, ha tudják,
hogy az iskola rendõrére bármikor szá-
míthatnak. Sokkal könnyebben fel fogják
venni a telefont, és értesítenek majd ben-
nünket, ha tudják, hogy ki van a vonal vé-
gén. riersch

Az iskolák rendõri
felügyelet alatt állnak

Mostani számunkból kimaradt,
de honlapunkon megtalálható:

� Az olimpia hõsei Zuglóban
� A városliget jövõjérõl egyeztettek
� Nagycsaládos nap Zuglóban
� A belvárosi Fidesz vendége volt a polgármester
� Lengyel-magyar történeti elõadás
� Elsõ országos honvéd mazsorett fesztivál Zuglóban

A fenti témákról cikkek, videók a zugloilapok.hu–n.



SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerületi
gyorsszolgálat. Csatornák, lefolyók tisz-
títása azonnal, falbontás nélkül, garanci-
ával. Tel.: 228-6193, 06-30-9210-948

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

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

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

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

GYORSSZOLGÁLAT- Víz-gáz-
központi fûtés- dugulás elhárítás
NONSTOP Tel.: 06-70-558-1916

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI-
FÛTÉS-SZERELÕ mester vállal ké-
szülékek, berendezések cseréjét és
javításokat, felújításokat, dugulás
elhárítást. Társasházak, létesítmé-
nyek gázbiztonsági, mûszaki felül-
vizsgálatát. Tel.: 06-30-9568-540,
220-51-85

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

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

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés, betörésbiztos he-
vederzár-szerelés azonnal. Rácskészítés,
kapuk, kerítések, galériák, egyéb laka-
tosmunkák. Tel.: 06-30-299-12-11

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

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

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

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

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

ZUGLÓI VÍZ-GÁZ- SZERVÍZ! Víz-
vezetékszerelés-hibaelhárítás, du-
gulás elhárítás azonnal, gázkészü-
lék javítás, tisztítás, 40 éves tapasz-
talattal Zugóban! Tel.: 3633-272,
06-30-9517-849

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

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

ZUGLÓI  KÖNYVELÕIRODA vállalja
Kft-k, egyéni vállalkozók, nonprofit
szervezetek teljes körû könyvelését fe-
lelõsségbiztosítással. Tel.: 785-3445,
06-20-9749-067, mkontir@upcmail.
hu

HÉRA CSERÉPKÁLYHAÉGÕK, GÁZ-
KONVEKTOROK, tûzhelyek, FÉG víz-
melegítõk javítása, karbantartása.
Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény.
Tel.: 220-9765, 06-20-432-5598, Bán
László

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI-
FÛTÉS-SZERELÕ mester vállal ké-
szülékek, berendezések cseréjét és
javításokat, felújításokat, dugulás
elhárítást. Társasházak, létesítmé-
nyek gázbiztonsági, mûszaki felül-
vizsgálatát. Tel.: 06-30-9568-540,
220-51-85

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

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KA-
PUTELEFON-TELEPÍTÉS, elektromos
hálózatkiépítés és -felújítás. HAJDÚ VIL-
LANYBOJLER javítás, vízkõtelenítés ga-
ranciával. Érintésvédelmi felülvizsgálat,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.:
06-30-440-1586, 252-0813

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

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

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

FÛRDÕSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍ-
TÁSA átalakítása! Csempeburkolás, kõ-
mûvesmunkák, vízszerelés, villanysze-
relés! Anyagbeszerzéssel, határidõre,
garanciával! Vízóraszerelés Ügyintézés-
sel! Tel.: 06-20-961-6153 www.
mesterur.hu

Minõségi Munkával Kedvezõ
Áron Vállalunk: víz-, fûtésszerelést,
szobafestést, mázolást, tapétázást,
kõmûves burkoló munkákat, par-
kettázást. ZUGLÓI MEGRENDE-
LÕKNEK KEDVEZMÉNY! Tel.: 405-
3305, 06-30-9524-725

REDÕNY, RELUXA

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

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

OKTATÁS

NÉMET NYELVTANÁRNÕ oktatást,
korrepetálást vállal, valamint felkészí-
tést érettségire, nyelvvizsgára és külföldi
munkára a Bosnyák téren. Tel.: 221-
2376, 06-30-959-6759

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

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

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

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

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

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

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

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

FODRÁSZT, KOZMETIKUST, MANI-
KÛRÖST, mûkörmöst keresek XIV. ker.
Thököly úti üzletünkbe. Tel.: 06-30-
9410-260

MAGÁNORVOSI RENDELÕ foglalko-
zás-egészségügyi magánpraxis bõvítése
céljából keres szakorvosokat, BÉRLÕ-
KÉNT kedvezõ feltételekkel. Tel.: 06-30-
9212-418

INGATLAN

A Mátra KÖZELÉBEN, Pásztón,
a belvárosban ELADÓ vagy KIADÓ,
egy 40 m2-es, dohányboltnak  alkal-
mas üzlethelyiség. Érdeklõdni: 06
(20) 572-4067

INGATLAN ELADÁS, BÉRBEADÁS,
ÉRTÉKBECSLÉS! Várjuk megbízásai-
kat! 20 éve dolgozunk korrekt feltételek-
kel Zuglóban. Tel.: 417-1837, 06-30-
201-1951, www.zuglo2000.hu

TULAJDONOSTÓL ELADÓ Erzsébet
Királyné útja, utcára nézõ, 2.emeleti, 44
nm-es 1 szobás lakás, önálló fogyasztás-
méréssel. Ir.ár:10 M Ft. Érd.: 06-30-657-
1920 számon este.

ÖRSÖN TÁNCTEREMBEN, 8–16-
ig és 19–23 óráig 75 nm-es helyiség
kedvezõ áron kiadó. Tel.: 06-30-
9212-418

ZUGLÓI KERTKAPCSOLATOS, csen-
des, újszerû, földszinti lakás eladó. Tel.:
70-778-2140

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

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

ELADÓ FELÚJÍTOTT LAKÁS! Elsõ
emeleti, 46 mn-es, Ny-i tájolású, mû-
anyag ablakos, redõnyös, szúnyoghálós.
A konyha ablakos. Cím: Bp.
XIV.Szentmihályi út. 4.Ár:8,5 M Ft. Tel.:
06-20-200-8171

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVI-
SELETÉT vállaljunk nagy gyakor-
lattal, jogi, mûszaki háttérrel! Tel.:
06-1-222-8561, 06-20-9234-639
petszolg@t-email.hu

TELJES KÖRÛEN FELÚJÍTOTT 46
mn-es lakás – hosszú távú bérlõvel- el-
adó. A lakás budai panorámás. Cím: Bp.
XIV. Csertõ u.18-20.Ár: 9,5 M Ft. Tel.:
06-20-487-9591

ZUGLÓ CSENDES MELLÉKUT-
CÁJÁBAN 67 nm-es, kétszobás,
összkomfortos ikerház eladó. Fe-
dett kocsi beálló, nagy terasz. 25,8
M Ft. Tel.: +36-20-471-9372

BEÉPÍTHETÕ PADLÁSTERET,
LAPOSTETÕT keresek megvásárlásra,
saját lakás kialakításához. Készpénz-
zel, felújítási munkák elvégeztetésével
fizetek. Várom közös képviselõk, és la-
kók jelentkezését. Tel.: 06-30-847-
0793

SZÁMÍTÓGÉP

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

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

KÖNYV

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

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

EGYÉB

FIATAL ZUGLÓI DIPLOMÁS há-
zaspár eltartási vagy életjáradéki
szerzõdést kötne idõs hölggyel vagy
úrral. Tel.: 06-30-377- 6405

IDÕSEKNEK RÁKOSSZENTMIHÁ-
LYI, felújított, 1,5 szobás, összkomfor-
tos családi házrészben élethosszig tartó
haszonélvezeti jog, gondozással 6 M Ft-
ért eladó. Tel.: 06-30-9212-418

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK!
Aranyat, ezüstöt, briliáns ékszere-
ket, festményeket, órákat. Arany:
6800–10 000 Ft, Ezüst: 150–300
Ft. VII., Wesselényi u. 19. Tel.: 317-
9938, XIII., Hollán E. u. 4. Tel.:
350-4308, II., Margit krt. 51–53.
Tel.: 316-3651. Tekintse meg az
interneten a Louis Galériát.
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Apróhirdetés-felvétel:
hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12 óráig,

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

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

hirdetes@zugloimedia.hu.
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2012. szept. 26.
Megjelenés: 2012. október 4.

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)

17. szeptember 26. október 4.

18. október 10. október 18.

19. október 24. november 1.

20. november 7. november 15.

21. november 21. november 29.

22. december 5. december 13.

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLIS ASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu

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

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

Ázások, csõtörések
megszüntetése.

Ingyenes kiszállás.

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

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVÍZ
Hûtõ, mosógép, TV, videó,

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

Elektro Bizományi Bt.
1152 Bp., Rákos u. 76–78.
Tel.: 418-2676, 8–17-ig

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
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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

Kvíz játék
2012-es Londoni Olimpiai játékok

1. Hányadik helyezést ért el Magyarország az éremtáblázaton?
A,7 B,9 C,10

2. Hány arany, ezüst és bronzérmet nyert Magyarország?
A, 8 arany, 4 ezüst, 5 bronz B, 9 arany, 2 ezüst, 4 bronz C, 8 arany, 5 ezüst, 4 bronz

3. Ki vitte a Magyar Zászlót?
A. Vajda Attila B, Berki Krisztián C, Biros Péter

4. Hányadik helyezést ért el Hidvégi Vid kiváló magyar tornászunk lólengésben?
A, 8 B,9 C, 7

5. Az atlétika melyik számában sikerült Pars Krisztiánnak aranyérmet szereznie?
A, futás B, kalapácsvetés C, magasugrás

6. Kié lett az elsõ Magyar aranyérem?
A, Gyurta Dániel (úszás) B,Kozák Danuta (kajak-kenu) C,Szilágyi Áron (kardvívás)

7. Milyen távot kellett teljesítenie Risztov Évának hosszútávúszásban, hogy aranyérmet
szerezzen?

A,8 km B,10km C,12km

8. Melyik sportág volt a legsikeresebb Londonban?
A,úszás B,vívás C,kajak-kenu

9, Hányadik  olimpiai aranyérmét szerezte meg Berki Krisztián a magyar torna sportnak?
A,15 B,12 C,16

10. Milyen érmet szerzett Marosi Ádám öttusában?
A,arany B,bronz C,ezüst

11. Melyik úszás nemben szerzett aranyérmet Gyurta Dániel?
A, 200m mell B,100m mell C,200m vegyes

12. Cselgáncsozóink két érmet is szereztek, milyenek voltak ezek?
A, két bronz B,egy ezüst egy bronz C,két ezüst

13. Melyik tornaszeren szerzett aranyérmet Berki Krisztián?
A, Korlát B,Gyûrû C,Lólengés

A helyes válaszokat az alábbi email címek egyikére kérjük elküldeni:. virkrisz@gmail.
com, sivo.janos@t-online.hu, Kérjük feltüntetni a beküldõ nevét, címét és telefonszámát.
A helyes beküldõk között 50 x 2db belépõjegyet sorsolunk ki, amelyek a 2012. október 13-
14-én, a budapesti Körcsarnokban, immáron tizedik alkalommal megrendezésre kerülõ
Kanyó Éva tornász-emlékversenyre érvényesek. A beküldési határidõ: október 10. A nyer-
teseket értesítjük.

Szenzációs zuglói sikerek Thaiföldön
Szeptember elején Thaiföldön,
Pattaya-ban rendezték a kötött-
és szabadfogású junior birkózók
világbajnokságát. A rangos verse-
nyen két zuglói kötõdésû sporto-
ló is remek eredményt ért el. Dé-
nes Mercédesz, a Csanádi Árpád
Általános Iskola és Gimnázium
diákja a 48 kg-os súlycsoportban
egy japán és egy vietnámi verseny-
zõ mögött a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel. A BVSC-Zugló
nehézsúlyú kötöttfogású birkózó-
ja, Lám Bálint (képünkön) vi-
szont ellenállhatatlan birkózás-
sal aranyérmes lett.

– A világbajnokság elõtt rossz
formában voltam, nem éreztem
az aranyérem lehetõségét, pedig
már három éve arra készültem,
hogy a junior mezõnyben arany-
érmes legyek – mondta a 204 cm
magas és 128 kg-os birkózó köz-
vetlenül a hazaérkezését köve-
tõn. – Itthon fantasztikus volt a
fogadtatás, mikor leszálltam,
hatalmas éljenzés fogadott a re-
pülõtéren, a versenyzõtársaim,
barátaim a levegõbe dobáltak.
Ez feledtetni tudta azt a sok
munkát és gyötrelmet, mely a vi-
lágbajnoki címhez vezetett.

A 20 esztendõs „óriás” nem
volt mindig egy izomkolosszus.
A Vácon született és nevelkedett
srác elmondása szerint egy pu-
fók, félénk fiúcska volt, akit so-

kan csúfoltak, gúnyoltak, és akit
bizony néhányszor jól el is ver-
tek a nagyobbak. Szeretett volna
erõsebb, sportosabb lenni, en-
nek érdekében focizott és kosa-
razott, mint a többiek, de itt is
csak kudarcok érték. Hogy meg-
védhesse magát, lement birkóz-
ni, ahol meglepetésére nem csak
szeretetet, hanem önbizalmat is
kapott.

– Az elsõ edzõm Nagy Lajos
volt, akirõl azóta is csak a tiszte-
let hangján tudok beszélni. Õ volt
az. aki birkózót nevelt belõlem,
és õ volt az, aki elhitette velem,
hogy világbajnok lehet belõlem.

Bálintnak a fejlõdés érdeké-
ben a fõvárosba kellett jönnie. Itt
megfordult a Vasasban majd a
Mr. Tus Sportiskolába került,
ahol Takács Ferenc lett az edzõ-
je. A nehézsúlyú tréner a BVSC-
Zugló birkózóedzõje volt, így ért-
hetõ, hogy a tanítványa is a
Szõnyi útra (pontosabban a Ta-
tai útra) igazolt.

Nagyon szeretem a BVSC-t,
nagyon jó a légkör a klubban, az
edzõimtõl és a társaimtól min-
den segítséget megkapok.

Bálintnak van egy füzete. Eb-
ben a következõ áll: elsõ junior
világversenyén még csak ismer-
kedni fog a mezõnnyel, a máso-
dikon már érmet szerez, a har-
madikon pedig neki fogják ját-
szani a magyar himnuszt.

Lám Bálint két éve a budapesti
junior világbajnokságon 7. lett,
míg azt követõ két Európa-
bajnokságon már egyaránt
bronzérmes volt. A tavalyi vébé
nem úgy sikerült, ahogy várta, de
a harmadik évben, Pattaya-ban
már az õ tiszteletére játszották el
a magyar himnuszt. A zuglói
birkózó úgy lett világbajnok,
hogy egyetlen akciót sem hajtot-
tak rajta végre az ellenfelek. Lám
Bálint elõtt utoljára 2006-ban
Németh Iván nyert junior világ-
bajnoki címet. 

riersch

A zuglói paralimpikonok
helyt álltak Londonban
Szeptember 9-én Londonban befejezõ-
dött a XIV. Paralimpia. A harminchárom
fõs magyar küldöttség 2 arany, 6 ezüst-
és 6 bronzérmet szerzett az angol fõvá-
rosban. Magyarország a 38. helyen vég-
zett az éremtáblázaton, ezzel minden
idõk negyedik legjobb paralimpiai sze-
replését produkálta. 

A magyar csapatnak három zuglói
sportoló is tagja volt. Közülük a legtöbb
versenyszámban a Halassy Olivér SC
úszónõje,
Engelhardt Ka-
talin állt rajthoz.
Az S5-ös kategó-
riában 200 méte-
res vegyesúszás-
ban és a 100 mé-
teres gyorsúszás-
ban a nyolcadik
helyen végzett, 50
méter gyorson és
50 méter pillan-
góúszásban a pontszerzõ, hatodik helyen
végzett.

A Halassy Olivér SC másik sportolója,
Ráczkó Gitta a 100 méteres mellúszás
mezõnyében lett hatodik. 200 méter veg-
yesúszásban, illetve az 50 méteres pillan-
góúszásban viszont egy hajszállal, de le-
maradt a döntõrõl. Az elõbbi számban ti-

zedik, az utóbbi-
ban pedig kilen-
cedik lett.

Szekeres Pál,
a Törekvés SE
kerekesszékes
vívója 1984 óta
résztvevõje az öt-
karikás verse-
nyeknek. 1984-
ben az olimpiát
helyettesítõ bu-

dapesti Barátság
Versenyen – még
az ép sportolók
között – a tõrcsa-
pat tagjaként volt
második. Négy
évvel késõbb
Szöulban pedig
ugyancsak a csa-
pat tagjaként
bronzérmet
szerzett ám
1991-ben egy baleset következtében to-
lókocsiba kényszerült, és 1992-ben Bar-
celonában már a kerekesszékes vívók
versenyében szerepelt. Az elmúlt öt par-
alimpián 3-3 arany-és bronzérmet sike-
rült szereznie. A 49 esztendõs sportem-
ber – aki civilben sportért felelõs helyet-
tes államtitkárként dolgozik – a londoni
paralimpiára is kvalifikálta magát, igaz
ezúttal már csak egy fegyvernemben, a
tõrvívásban vállalta a szereplést. Az egyé-
ni versenyen a legjobb nyolc között vere-
séget szenvedett egy francia vívótól, így
végül a nyolcadik helyen végzett. Csapat-
ban is lett volna esélye az éremszerzésre,
de az utolsó pillanatban megváltoztatott
kvalifikációs szabályok miatt a magyar
válogatott már a legjobb nyolc között ösz-
szekerült a mezõnybõl kiemelkedõ, ab-
szolút favoritnak tekinthetõ Kínával,
akiktõl a papírformának megfelelõen ve-
reséget szenvedett. A csapat végül a hete-
dik helyen zárt. Szekeres Pál számára
tehát a londoni paralimpia volt az elsõ
ötkarikás rendezvény 1984 óta, ahon-
nan érem nélkül tért haza. A verseny
után úgy nyilatkozott, hogy ez volt élete
utolsó paralimpiája, a jövõben a Nem-
zetközi Kerekesszékes Vívó Szövetség-
ben vállalna tisztséget.

Riersch Tamás
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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.
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240.90Cím: Bp., XIV. Vezér u. 147/b.
Nyitva tartás: H–P: 8–20, Szo: 8–14

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

HIGH CARE CENTER
több, mint szépség

highcare14ker@upcmail.hu

SZÉP-kártya és
ZUGLÓ-kártya
elfogadóhely!
Üdülési
csekket
elfogadunk!

HIGH CARE ÕSZ 1.
Rendkívüli õszi akció
a HIGH CARE-ben:
Szeptember 14–30. között
minden kezelés és kúra

20%
kedvezménnyel!

A High-care kezelések bizonyítottan
eredményes minõsítéssel rendelkeznek!

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

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

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

árusítása
• Éjszakai telefonügyelet

KIPUFOGÓ KLINIKA

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

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

Futó-
fesztivál
Zuglóban
A Budapesti Atlétikai Szövetség
szeptember 30-án már huszadik
alkalommal rendezi meg az
„1848-as szabadságharc emléké-
re” az úgynevezett történelmi vál-
tófutását. A rendezvény nem a tel-
jesítményrõl szól, sokkal inkább a
részvétel dominál. A szervezõk 13
fõs csapatok jelentkezését várják,
a csapattagoknak pedig 300–800
méteres távokat kell lefutniuk. A
verseny a Vérmezõrõl indul, majd
a Lánchídon át futnak a résztve-
võk, és az Andrássy úton végigjõve
Zuglóban, az 56-sok terén érnek
célba. A versenyre általános isko-
lás (fiú-lány együtt) középiskolás
fiú és külön lány, illetve egyetemis-
ta, fõiskolás fiú – lány csapatok ne-
vezését várják. Nevezési díj nincs,
de a csapatoknak elõzetesen kell
nevezniük, legkésõbb szeptember
27-ig. A nevezési lap a
www.bpatletika.hu oldalon letölt-
hetõ. A nevezési lapot az alábbi
címre kell elküldeni: Budapesti
Atlétikai Szövetség 1053 Buda-
pest Curia utca 3.

A résztvevõ csapatok közül a ka-
tegóriánkénti I–VI. helyezettek ér-
tékes sportszervásárlási utalvá-
nyokat nyernek.

A szervezõk várják a zuglói csa-
patok jelentkezését!

Ingyenes jogi tanácsadás társasházi ügyekben

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

Ügyfélfogadó: dr. Sági Erzsébet.
Elõzetes telefonbejelentkezés: 872-9382

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


