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Szûrõvizsgálatok
a Szívünk Napján

A Szív napja alkalmából szervez-
te meg a Magyar Kardiológusok
Társasága (MKT) és a Magyar
Nemzeti Szív-alapítvány szep-
tember 30-án azt az ingyenes
programot, amelyen az érrend-
szeri betegségek kockázatára és
a megelõzés fontosságára hívta
fel a lakosság figyelmét. Az ingye-
nes rendezvényen közel tízezer
szûrõvizsgálatot végeztek el a
szakemberek a Városligetben.
Az Uzsoki-modell program kere-
tében négy sátorban, az Uzsoki
utcai kórház tizennyolc dolgozó-
ja vizsgálta a jelentkezõket, és
minden ötödik embernél talál-
tak kóros eltérést. Rozgonyi
Zoltán alpolgármester elmond-
ta ezentúl három havonta, szom-
bati napokon, a kerületi körzeti
orvosi rendelõknél terveznek in-
gyenes szûréseket.

Segítség 
a plébániának

Támogatási szerzõdést kötött a
Zuglói Önkormányzat és a
Herminamezõi Szentlélek Plébá-
nia, a templomtetõ felújításának
finanszírozására. A múlt hét
szerdán dr. Papcsák Ferenc
polgármester és Pajor András
plébános által aláírt kontraktus
értelmében az önkormányzat 15
millió forint vissza nem téríten-
dõ támogatással járul hozzá a
beruházáshoz. A plébános el-
mondta: az önkormányzat támo-
gatásán kívül az Esztergom-Bu-
dapesti Érsekség húsz millió fo-
rinttal segített, így nekik a hívõk
adományaira támaszkodva még
kétmillió forintot kell összegyûj-
teniük, hogy megvalósuljon az
összesen 37 millió forintba ke-
rülõ felújítás. A templom tetõ-
burkolata porlik, és nem valószí-
nû, hogy még egy telet kibírna.

Írásunk a 9. oldalon

Beszámolónk 
a 12. oldalon

Régi járgányok
Zuglóban
Újra nagy sikerrel rendezték
meg az immár országosan is elis-
mert autókiállítást a kerületünk-
ben. Több ezren látogatták meg
szeptember 29-én a VII. Zuglói
Veteránjármû Találkozót és Al-
katrészbörzét. A több tucat vete-
rán autó, busz, motor és harcko-
csi mellett idén a drótszamarak
is felsorakoztak. Az idõs járgá-
nyokat a látogatók is kipróbál-
hatták. A Zuglóban élõ Veszeli
János öt harci jármûvel érkezett
az idei találkozóra. Büszkén me-
sélte, hogy a több száz darabos
military-gyûjteményét legutóbb
egy Golan-fennsíkról hozatott
roncseltakarítóval bõvítette.
A dr. György István fõpolgár-
mester-helyettes által felajánlott
díjat Fodor Ákos, egy Csepel tí-
pusú, pótkocsis teherautó tulaj-
donosa vitte haza.

Riport a 12. oldalon

Zuglói Napok 2012

Hiányzott
a pluszenergia
– Becsületesen felkészültem a
londoni paralimpiára, mondhat-
ni korábban sosem fordítottam
ekkora energiát az edzésekre.
A szabadságom terhére három
hetet edzõtáborban is töltöttem.
A versenyen azonban azt érez-
tem, amit a tavalyi világbajnok-
ságon is, hiányzott belõlem az a
pluszenergia, amely az asszók
végén sokat jelenthetett volna. A
miértre még nem találtam meg a
választ, de talán el kell fogadnom
a tényt, hogy 48 évesen egy kicsit
megfáradtam – mondta a több-
szörös paralimpiai bajnok tõr-,
és kardvívó, a tõsgyökeres zug-
lói Szekeres Pál, aki civilben
sportért felelõs helyettes állam-
titkárként dolgozik. A sportve-
zetõt sokan arra kapacitálják, je-
löltesse magát a Nemzetközi
Kerekesszékes Vívószövetség el-
nöki posztjára.

Interjú a 8. oldalon

Cikk a 10. oldalon

Idõsek világnapja
– Az önkormányzat eddig is

nagy figyelmet fordított a szépko-
rúakra, de a késõbbiekben még
jobban érezhetik majd nyugdíja-
saink a törõdést – mondta
dr. Papcsák Ferenc az Idõsek vi-
lágnapja alkalmából. Szeretnénk
– folytatta –, ha a szociális ellátás
területén, a segélykérelmek elbí-
rálásában, a gyógyszerellátásban,
a Zugló Kártyával kapcsolatban
és a kedvezményhálózat terén is

megtapasztalnák idõseink az ön-
kormányzati intézkedések támo-
gató hatását.

A világnap alkalmából a Har-
mónia Idõsek klubjában Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester, az
Eleven Élet Idõsek klubjában
dr. Ferdinándy István alpolgár-
mester köszöntötte a szépko-
rúakat.

Beszámolónk
az 5–7. oldalon

1935. október 1-jén kezdte meg önálló mûködését Rákosváros néven a fõváros XIV. kerülete. Ez az
évforduló Zugló legnagyobb ünnepe. Az október közepéig tartó Zuglói Napok rendezvénysorozat számos
kulturális programmal köszönti a kerület lakóit. Így nagy sikerrel rendezték meg a káposzta- és borfesz-
tivált, a hajdani zuglói bolgárkertészetet bemutató kiállítást, illetve festménytárlatot, az orgonakon-
certet, A központi ünnepséget lapunk nyomdába adása után tartották, ezért errõl a következõ számunk-
ban számolunk be. Írásaink az 5–7. oldalon

Sikeres uniós
pályázatok
Eredményesen végzi a munkáját
a 2010-ben alakult Pályázati
Csoport, legutóbb a Fráter
György téri Csicsergõ Óvoda fel-
újítására nyert el az önkormány-
zat kétszáz millió forintot – nyi-
latkozta a Zuglói Médiának
dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter. A sikerek azért is értékesek a
kerület vezetõje szerint, mert a
Közép-magyarországi régió az
uniós források terén az egy fõre
jutó nemzeti jövedelem maga-
sabb szintje miatt nem élvez
elõnyt. dr. Papcsák Ferenc emlé-
keztetett arra, hogy a kerület ko-
rábbi vezetése olyan pályázati le-
hetõségeket szalasztott el, ame-
lyeket nem lett volna szabad.
Ilyen volt a városközpont rehabi-
litációja, amelyre elmulasztottak
uniós forrást szerezni, miközben
más kerületek megtették ezt.
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

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

a virkrisz@gmail.com e-mail címen.

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Október 19.
Bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Október 25.
17.00–19.00 óra között.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 625-5746;

e-mail cím: adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal,

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

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

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

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

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Elõzetes bejelentkezés alapján.
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.

November 7.
17.00–19.00 óra között.

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

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri 
Hivatal

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

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

5. Markó Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

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

6. Tamás László Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 625-5762. 

E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 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 – az elõzetes bejelentkezés alapján októ-
ber 17-én reggel 6.00 órától kerül sor.

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 október 19-én
megtartandó fogadóórájára bejelentkezés a 872-9190-
es telefonszámon.

JEGYZÕ

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

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

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

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

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

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje

Elõzetes idõpont egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre:
� www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu,
� telefonon: 8729-392,
� személyesen az okmányiroda recepcióján.
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Szándéknyilatkozatot fogad-
tak el a városatyák szeptem-
ber 20-i soros ülésükön az ál-
lamnak átadásra kerülõ zuglói
oktatási intézmények jövõ évi
mûködtetésérõl. Módosítot-
ták Zugló zajvédelmi rendele-
tét, zöld utat adtak a kerületi
közmunkaprogramnak, meg-
választották a kerület új al-
jegyzõjét.

Petíció átadás

A Budapesti Fidelitas nevében
Jánosi Attila petíciót nyújtott át
Kovács-Csincsák LászlóMSZP-
s önkormányzati képviselõnek.
Az ifjúsági politikai szervezet kö-
vetelésében lemondásra szólí-
totta fel a szocialista városatyát.
Megfogalmazásuk szerint ugyan-
is „méltatlanná vált a közéleti
szereplésre,” mert Kovács-
Csincsák Lászlót a Központi
Nyomozó Fõügyészség bûnse-
gédként elkövetett hûtlen keze-
léssel vádolja, tudniillik a
Hunvald György vezette szocia-
lista-szabaddemokrata Erzsé-
betvárosi Önkormányzat 2007-
tõl havi 400 ezer, összességében
5,2 millió forintot fizetett ki a
számára – Gál György elõzetes
letartóztatásba helyezéséig –
„közbiztonsági tanácsokért”
úgy, hogy érdemi munkát nem
végzett.

Szándéknyilatkozat

A grémium szándéknyilatko-
zatot fogadott el arról, hogy az
Önkormányzat saját költségve-
tése terhére 2013. január 1-tõl
vállalja a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ hatáskörébe
utalt kerületi köznevelési intéz-
mények mûködtetését. Erre az

állásfoglalásra azért volt szük-
ség, mert a hatályos köznevelési
törvény értelmében jövõre a tele-
pülési fenntartású oktatási in-
tézmények állami kézbe kerül-
nek, azonban az Önkormányzat-
oknak lehetõségük van átvállal-
ni a mûködtetésüket. 

Dr. Ferdinandy István alpol-
gármester (Fidesz–KDNP) beje-
lentette: visszautasítja az egyik
internetes hírportál azon állítá-
sát, miszerint a Humán Köz-
szolgálati Bizottság ülésén õ in-
dítványozta, hogy Zugló ne adja
át oktatási intézményeit az ál-
lamnak.

Dr. Papcsák Ferenc az ülést
követõen lapunknak elmondta: a
Fidesz–KDNP teljes mellszéles-
séggel támogatja a magyar kor-
mány oktatással kapcsolatos tö-

rekvéseit. Kiáll a köznevelési tör-
vény végrehajtása és a köznevelé-
si program megvalósítása mellett.

Módosították 
a kerület zajvédelmi
rendeletét

A városatyák módosították a
zajvédelem helyi szabályozásá-
ról szóló korábbi rendeletüket.
Eszerint a nappali rendezvénye-
ken a jövõben is csak polgár-
mesteri hozzájárulással lehet
hangosító berendezést használ-
ni. Az este 10 és reggel 6 óra kö-
zötti hangosított rendezvények
engedélykérelméhez akusztikai
szakértõ véleményét is csatolni
kell, amely igazolja a tervezett
zajos tevékenység hatályos
jogszabályoknak való megfele-
lõségét.

Indul a közmunka-
program

A grémium az október 1-én
induló kerületi önálló közmun-
kaprogram infrastrukturális
feltételeinek a biztosítására jó-
váhagyta a Bosnyák tér 32. alat-
ti ingatlan öltözõként való hasz-
nosítását. A Társasházkezelõ
és Közterület fenntartó Kft. égi-
sze alatt megvalósuló elgondo-
lásra a költségvetésben több
mint 60 millió forint áll rendel-
kezésre. Ezen túlmenõen Zugló

a Pestesély, illetve Erzsébetvá-
rossal közösen a Belügyminisz-
térium közmunka mintaprog-
ramjában is részt vesz. A lehe-
tõségek 90 nehéz helyzetben lé-
võ embert juttatnak munkához,
akik a kerület közterületeit te-
szik rendbe.

A képviselõ-testület a közel-
múltban beosztásáról lemon-
dott Sáfrán Erzsébet helyére
dr. Teimer Gábort (képünkön
jobbra) választotta meg aljegyzõ-
nek, aki november 1-én foglalja
el hivatalát. 

Papp Dezsõ

Az eseményrõl filmünk
megtekinthetõ

a zugloilapok.hu-n

Ahogy korábbi számunkban
beszámoltunk róla, az önkor-
mányzat saját erejéhez mérten
mindent megtesz azért, hogy az
elmaradt lakbér és közüzemi
díjelmaradások miatt senkivel
szemben se kelljen felbontani
a bérleti szerzõdést, ám a hiva-
tal most nem tudta elkerülni
ezt a lépést. Igaz, jelen esetben
nem elmaradt tartozás, hanem
áramlopás miatt hozta meg ezt
a döntést, egy Várna utcai lakó-
val szemben. A szerzõdés fel-
mondását a Vagyonkezelõ kez-

deményezte, miután észlelte az
elektromos áram jogtalan véte-
lezését. Mindezt ráadásul az
érintett, a bérlemény ellenõr-
zésekor el is imerte. A lakások
és helyiségek bérletére, vala-
mint az elidegenítésükre vo-
natkozó egyes szabályokról
szóló törvény kimondja, hogy
„a bérbeadó felmondhatja a
szerzõdés, ha bérlõ vagy a vele
együttlakó személyek a bérbe-
adóval vagy a lakókkal szem-
ben az együttélés követelmé-
nyeivel ellentétes, botrányos,

tûrhetetlen magatartást tanú-
sítanak”.

A jogszabály alapján Papcsák
Ferenc polgármester szeptem-
ber 17-én kelt határozatában fel-
mondta a bérleti szerzõdést és
felszólította a lakót a bérlemény
kiürítésére, amelyre október 31-
ig adott határidõt. 

A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.-
nek körülbelül 290 millió forint-
ra rúg a kintlevõsége a ki nem fi-
zetett lakbérek és közüzemi dí-
jak miatt. Az elmaradások évek
alatt gyûltek fel, de nagy részük

az elõzõ ciklus alatt keletkezett.
Ha valaki nem fizet, azt az önkor-
mányzatnak kell megtennie a
szolgáltató felé, mindezt persze
a rendesen fizetõ lakosok adófo-
rintjaiból. A vagyonkezelõ kér
dolgot tehet: egyrészt megpró-
bálják motiválni az adósokat a
tartozások kiegyenlítésére, más-
részt jogi útra terelheti az ügyet.
A nemfizetõk elõször felszólítást
kapnak, majd ha nem változik a
helyzet, felmondják a bérleti
szerzõdést.

B. R.

Zugló vállalja köznevelési intézményei mûködtetését

Mint ismeretes a Zuglói Önkormányzat annak érdekében, hogy ki-
szorítsa a kerületbõl az itt élõk közlekedését, nyugalmát zavaró, a
városrész egyes utcáit P+R parkolóként használókat, kezdemé-
nyezte a Fõvárosnál az eddigi fizetõ parkoló övezet Vágány
utca–Francia út menti vasút– Kerepesi út –Dózsa György út által
határolt területig történõ kibõvítését. A Fõvárosi Közgyûlés a kö-
zelmúltban Zugló igényét figyelembe véve módosította a jármûvel
való várakozás rendjérõl szóló korábbi rendeletét, amely október
1-én lépett életbe. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ekkortól a ki-
bõvítet parkolási területen várakozási díjat kell fizetni. A döntés
csupán arról szól, hogy az Önkormányzat lehetõséget kapott az új
kerületi parkolási rend bevezetésére, tehát megkezdheti a részle-
tek, a zuglóiakra vonatkozó kedvezményrendszer kidolgozását,
pályázatot írhat ki a megvalósításra. Ez a folyamat legalább fél
évet vesz igénybe, melynek eredményérõl az Önkormányzat a la-
kosságot idõben tájékoztatni fogja. 

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon megkezdõdött Hunvald György
Erzsébetváros korábbi szocialista és Weinek Leonárd Zugló volt
szabad demokrata polgármesterének büntetõpere.

A vádirat szerint a két polgármester 2007-ben úgy döntött: a
másik kerület egyes képviselõit és egy közös barátjukat külsõ ta-
nácsadóként alkalmazzák, hogy jövedelemhez jutassák az érdek-
körébe tartozó személyeket. A tanácsadók többsége nem rendel-
kezett a munka elvégzéséhez szükséges szakirányú végzettség-
gel, és a megbízási díjakat tényleges teljesítés nélkül fogadták el.
A szerzõdéskötést megelõzõen nem vizsgálták meg, hogy a fel-
adatot el tudják-e látni.

Zugló két erzsébetvárosi képviselõnek és a két polgármester kö-
zös barátjának összesen mintegy 28 millió forintot fizetett ki. Ez-
zel a két polgármester megsértette az önkormányzati vagyonnal
való felelõs gazdálkodás kötelezettségét. A két önkormányzat jo-
gi képviselõi a tárgyaláson mintegy ötvenmillió forintos kárigényt
nyújtottak be a vádlottakkal szemben, és kérték vagyonuk zárolá-
sát. A tárgyaláson mindkét egykori polgármester tagadta bûnös-
ségét.

Szerzõdésbontás áramlopás miatt
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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)

0-s igazolások kérése 
elidegenítési iroda 304/A

számlaegyeztetés

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
8.00–10.00 Értékesítési ügyek

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

értékesítésével kapcsolatos ügyek)
10.00–12.00 Lakás ügyek

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

Délután
(12.00–16.00)

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése 
elidegenítési iroda 304/A

számlaegyeztetés

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Helyiség ügyek

(üzlethelyiségek bérbevételével, bérleti
szerzõdés hosszabbításával kapcsolatos ügyek)

Gyorsszolgálati 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

Október 16. 9:00-14:00 Dr. Csikós Tibor Jogtanácsos

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

Október 10. 8:00-13:00 Szili Adrián Vezérigazgató

Október 26. 9:00-13:00 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

Pályázati kiírás költség alapú lakás bérletére
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

p á  l y á  z a  t o t   h i r d e t
költség alapú lakás bérletére.
A pályázati adatlap beszerezhetõ a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. Ügyfél-
szolgálatánál (1145 Bp. Pétervárad u. 11-17.), valamint letölthetõ a
www.zugloizrt.hu internetes oldalról, 2012. október 4-tõl.
A pályázatokat 2012. október 4. napjától 2012. november 5. nap-
jáig lehet benyújtani a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.-hez postai úton
vagy személyesen (1145 Bp. Pétervárad u. 11-17.).

Beruházási munkák
Forgalom korlátozással járó

útépítési munkák folynak a Kö-
vér Lajos téren és a Róna utca
103. elõtt. A befejezés idõpontja
várhatóan 2012. november 16.

Kertészeti munkák
Elkezdõdik a kétnyári virágok

kiültetése a parkokban. Október
elsõ felében elkezdõdik a Ko-
rong utca és a Lõcsei út fasorai-
nak rekonstrukciója.

KER.INFO
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Rekordlétszámú résztvevõ
a káposztafesztiválon
Minden szempontból sikeres-
nek bizonyult a szeptember 22-
én megrendezett V. Zuglói Ká-
poszta- Gasztro- és Borfesztivál.
Az ideális idõjárásnak is köszön-
hetõ, hogy az indulók idén har-
minc százalékkal többen voltak
a tavalyinál, a 41 csapat fõzni tu-
dására pedig minden eddiginél
több nézõ volt kíváncsi. 

– A legjobb eszköz a közösség-
teremtéshez a fõzés és az evés.
Egy finom ebéd mellett és után
mindent másként látnak az em-
berek – mondta Papp László, a
Szeretjük Zuglót Egyesület egyik
oszlopos tagja.

A zsûriben közéleti személyek
és szakemberek is szerepet vállal-
tak. Szatmáry Kristóf, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium gazda-
ságszabályozásért felelõs állam-
titkára, dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester, dr. Réti Lászlóalezre-
des, kerületi rendõrkapitány,
Kardos Pál, a Zuglói Polgárõrség
és Önkéntes Tûzoltó Egyesület el-
nöke, Csaniga Andrea, a zuglói
közmûvelõdési intézmények ve-
zetõje. Mellettük a fesztivált szer-

vezõ Szeretjük Zuglót Egyesület
képviseletében Rozgonyi Zoltán
alpolgármester, Rátonyi Gábor,
a kerület korábbi polgármestere,
Pappné Máté Erzsébet és Cseke
Vanda mellett a szakmát két zug-
lói mesterszakács, Prandovszki
Richárd, a Hotel Amadeus és Fe-
hér László, a Hotel Szõnyi séfje
képviselte a zsûriben.

– A tûzifát és a káposztát az ön-
kormányzattól kaptuk – tette
hozzá Papp László -, de sok se-
gítséget nyújtottak a helyi cégek
és vállalkozások is. Ennek kö-
szönhetõen értékes nyeremé-
nyekkel tudjuk jutalmazni a sza-
kácsokat. A verseny végén példá-
ul nem egy, hanem 14 díjat osz-
tunk szét. 

– Nagyon elégedettek lehe-
tünk, hogy az idei káposztafesz-
tiválon ilyen sokan részt vettek –
mondta dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester. – Úgy látszik a ren-
dezvény jó híre már sokakhoz el-
jutott. Az évrõl évre növekvõ
résztvevõnek köszönhetõen las-
san igazi falunappá növi ki ma-
gát ez a program. 

Szatmáry Kristóf államtitkár
elõször vett részt a zuglói ká-

posztafesztiválon. – Született
zuglóiként, és annak köszönhe-
tõen, hogy több mint húsz évet
laktam Zuglóban, sok barátom

és ismerõsöm van itt. Természe-
tesen nem csak magánember-
ként, hanem a választókerületek
átszervezése miatt Zugló kertvá-
rosi részének országgyûlési kép-
viselõ-jelöltjeként félig-meddig
már hivatalos minõségben is

szerepelek. A káposztafesztivált
nagyon színvonalas rendezvény-
nek tartom, nagyon tetszik, hogy
egy olyan fontos magyar zöldsé-

get, mint a káposztát népszerû-
síti. Jómagam elképzelni sem
tudtam, hogy a káposztából eny-
nyiféle ételt lehet majd fõzni.A
két mesterszakács egyöntetû vé-
leménye volt, hogy az elmúlt öt
év legjobb ételei most készültek

a Mogyoródi úti sporttelepen. A
két séf hozzátette, hogy nagyon
jó volt az együttmûködés a zsûri
szakmai része és a „civil” tagjai
között, hisz, amíg a szakács a
szakmai dolgokra figyelt, addig
a civilek autodidakta módon
csak az ízekre koncentráltak. A
jó döntés pedig a kettõ együtte-
sébõl született. A verseny fõdíját
a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara csapatának bajor
babos káposztája érdemelte ki.
Végül néhány érdekesség az idei
rendezvényrõl: a legidõsebb sza-
kács egy 91 esztendõs hölgy volt,
a Zuglói Ifjúsági Centrum képvi-
selõi pedig elõször vettek részt a
rendezvényen, és mindjárt az el-
sõ hat közé fõzték be magukat. A
fõzõcsapatok legnagyobb sztárja
azonban kétségtelenül Pulai Im-
re, az olimpiai- világ és Európa-
bajnok kenus volt, míg a rendez-
vény házigazdája Klausmann
Viktor, a Szerencsekerékbõl is-
mert mûsorvezetõ volt. A ren-
dezvényen több kerületi közéleti
személyiség, többek között dr.
Ferdinandy István alpolgár-
mester, Borbély Ádám, Virág
Krisztina, Várnai László,
Kovács-Csincsák László és
Markó Elemér István képvise-
lõk is részt vettek. 

Riersch Tamás

A kerület
születés-
napja
Hetvenhét évvel ezelõtt,
1935. október 1-jén kezd-
te meg önálló mûködését
Rákosváros néven a fõvá-
ros XIV. kerülete, amely
rövid idõ alatt a pesti ol-
dal legdinamikusabban
fejlõdõ része lett.  Az ön-
kormányzatiság elnyeré-
sének napja Zugló legna-
gyobb ünnepe.  A jelenlegi
városvezetés különös
hangsúlyt fektet e jeles
nap méltó megünneplésé-
re, a zöld Zugló és a kert-
városi életforma visszaál-
lítására, a zuglói identitás
erõsítésére. Az évforduló
alkalmából az október kö-
zepéig tartó Zuglói Napok
rendezvénysorozat szá-
mos kulturális program-
mal köszönti a kerület la-
kóit. A kiemelkedõ dátum-
hoz kötõdik a hagyomá-
nyos zuglói káposzta- és
borfesztivál, a helyi vé-
dettségû épületeket, a haj-
dani zuglói bolgárkerté-
szetet bemutató kiállítás,
illetve festménytárlat, az
orgonakoncert, a kerület
védett értékeit közreadó
könyv, a történelmileg
fontos épületek megjelölé-
se és nem utolsó sorban a
központi ünnepség, ahol
megjelennek a testvérvá-
rosok képviselõi, a Zugló-
ért legtöbbet tett szemé-
lyek pedig elismeréseket,
kitüntetéseket vehetnek
át. (Ez utóbbi rendezvény
lapunk nyomdába adásá-
nak idõpontjában zajlott,
ezért arról a következõ
számunkban tájékoztat-
juk olvasóinkat.)

Munkában a zsûri

Változatok káposztára

Fõzés közben

A Liget Galéria elõször csatlako-
zott a Zuglói Napok rendez-
vénysorozathoz. Szeptember
27-én a tõsgyökeres zuglói kép-
zõmûvész, énekes, zeneszerzõ,
RRuuttkkaaii  BBoorrii (képünkön) dalszö-
vegeit absztrakt módon ábrázo-
ló tárlatot tekinthetik meg az
érdeklõdõk október 31-ig.

Dalok
képekkel



A Zuglói Napok programsorozat
keretében október 1-én „Bolgár-
kertek Zuglóban” címmel kiállí-
tás nyílt a Lipták Villában. A kü-
lönleges tárlat azokat az idõket
szerette volna bemutatni, ami-
kor még bolgárkertek szegélyez-
ték a Rákos-patakot. A kiállítás-
nak az apropóját az adta, hogy a
zuglói önkormányzat nemrégi-
ben testvérvárosi együttmûkö-
dést kötött (a szerzõdés ünnepé-
lyes aláírását, megjelenésünk
napján, október 3-án tartják) a
bolgár Veliko Tarnovoval. A tele-

pülés küldöttsége volt az idei
Zuglói Napok díszvendége is. 

A „Bolgárkertek Zuglóban” ki-
állítás arról is árulkodik, hogy a
XIV. kerület is gazdag bolgár ha-
gyományokkal rendelkezik. S
bár az egykori bolgárkertek ma
már visszaszorultak az ingatla-
nok kerítései mögé, azért még az
utcanevek – Bolgárkertész, Bol-
gárkerék és Padlizsán – árulkod-
nak az egykori gazdag mezõgaz-
dasági tevékenységrõl. 

– Zugló sokáig híres volt arról
a kertkultúráról, melyet a bol-

gárkertészek alapoztak meg –
mondta Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester megnyitó beszédé-
ben. – Még a 70-es években is
akadtak ilyen kertek a Rákos-
patak partján. Ez a kiállítás re-
mek alkalom arra, hogy az idõ-
sebbek visszaemlékezzenek a
múltjukra, a fiatalok pedig meg-
ismerhessék apáik, nagyszüleik
korszakát.

A családi kötõdést és a nosz-
talgiát emelte ki Tanev Dimiter,
a Magyarországi Bolgárok Egye-
sületének az elnöke is, aki sze-
rint Zugló azért tölthetett be fon-
tos szerepet a magyarországi
bolgárok életében, mert a lapos
terület kiváló termõtalajjal ren-
delkezett, melyet a Rákos-patak
bõven ellátott vízzel. 50-100 év-
vel ezelõtt a Városliget mögött
sok volt a szabad terület, amiket
a bolgárkertészek bérbe tudtak
venni. És nem utolsó sorban
Pestnek ezen területe sokkal be-
fogadóbb volt, mint a többi, így a
bolgár bevándorlók is szíveseb-
ben telepedtek le itt. 

– Az akkori zuglóiak nem me-
zõgazdasággal foglalkoztak, így
a bolgárkertészek nem jelentet-

tek számukra konkurenciát –
mondta az elnök -, ugyanakkor a
jó minõséget és a szorgalmat na-
gyon megbecsülték. A Bosnyák
piacon például kiemelt területük
volt a bolgárkertészeknek, ahol
csak õk árusíthattak. Gratulá-
lok Zuglónak ehhez a kiállítás-
hoz, hisz ez a szüleimnek, a
nagyszüleimnek és a magyaror-
szági bolgár kultúrának is me-
mentót állít.

Az október 1-i kiállítás-meg-
nyitón az két megszólalón kívül

dr. Ferdinandy István alpolgár-
mester, Harrach Péter kulturá-
lis-, és Tildy Balázs környezet-
védelmi tanácsnok, illetve Bátki
László képviselõ is részt vettek.
Rajtuk kívül Zugló két testvérvá-
rosának, a bolgár Veliko
Tarnovonak és az erdélyi Alsó-
rákosnak a küldöttsége is meg-
tekintette a kiállítást. A tárlat
anyagát a Bolgár Mûvelõdési Ház
adta, a képeket pedig Sebestyén
László fotómûvész rendezte ösz-
sze. Riersch Tamás
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Zugló születésnapja alkalmából
rendezett ünnepségsorozat nyi-
tórendezvénye, a kisföldalatti
három, Zuglót érintõ megállójá-
ban, a Mexikói úton, a Széchenyi
fürdõnél és a Hõsök terén szep-
tember 26-án kiállítás nyílt. 

A harminc tablón Zugló örök-
sége címen a 2011-ben helyi vé-

dettséget kapott herminamezei
épületeket tekinthetik meg az
utasok. Mivel a forgalmas tömeg-
közlekedési vonalon nem ez az
elsõ kerületet érintõ kiállítás, a
lokálpatriotizmus ilyen megnyil-
vánulása lassan már hagyomá-
nyosnak mondható. Erre utalt
Harrach Péter kulturális ta-

nácsnok a szeptember 26-i meg-
nyitón, aki a helyi értékek védel-
mét az önkormányzat kiemelt
feladatának nevezte, ugyanak-
kor fontosnak tartotta azt is,
hogy ezeket az értékeket minél
szélesebb rétegek ismerhessék
meg. A formabontó helyszínnek
számító földalatti-megállók erre
kiváló lehetõséget biztosítanak.

A megnyitón szintén beszédet
tartó, dr. Farbaky Péter, a Bu-
dapesti Történelmi Múzeum fõ-
igazgató-helyettese szerint is
fontos, hogy a helyi közösségek
vigyázzanak az értékeikre. A
szakember szerint a három meg-
állóban bemutatott anyag mûvé-
szei igényességgel ábrázolja Zug-
ló sokszínûségét.

A rendezvényen részt vett dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
ter és Borbély Ádám ifjúsági ta-
nácsnok, míg a zuglói közmûve-
lõdést Csaniga Andrea és
Ferdinandy Katalin képviselték.

A Zuglói Napok rendezvényso-
rozat keretében a kiállítással
párhuzamosan egy kiadvány is
megjelent, mely szintén a helyi
védettséget élvezõ épületeket
mutatja be. A kiadványt és a föld-

alatti-megállókban november
30-ig megtekinthetõ kiállítást
egyaránt dr. Buza Péter város-
történész szerkesztette, a fotó-
kat pedig Sebestyén László ké-
szítette. R. T.

Örökségünk a kisföldalattiban

Bolgárkertek Zuglóban

A kertkultúráról több nyelven
A Zuglói Napok rendezvényso-
rozat keretén belül október 2-
án délelõtt nemzetközi konfe-
renciát tartottak a Lipták Villá-
ban.

Az ünnepségre érkezett test-
vérvárosi küldöttségek részvéte-
lével Környezetvédelmi Kertkul-
túra Nemzetközi Kerekasztal Be-
szélgetés helyszíne volt a Hermi-
na úti épület. A rendezvény házi-
gazdája a zuglói önkormányzat,
a lebonyolítója pedig a Zuglói
Nemzetközi Iroda volt. A konfe-
rencián jelen volt Rozgonyi Zol-
tán alpolgármester, Tildy Ba-
lázs környezetvédelmi- és
Harrach Péter kulturális ta-
nácsnok, illetve Bátki László
önkormányzati képviselõ is. A
testvérvárosok közül Alsórákos,
Racibórz, Csikcsicsó és az új-
donsült partner, Veliko Tarnovo

is képviseltette magát. Rajtuk kí-
vül Alsórákos másik partnere,
Gerendás, illetve Racibórz cseh
testvérkapcsolata, Opava is
részt vett az eseményen.

A résztvevõk több elõadást is
hallhattak. Molnár Tibor kör-
nyezetvédelmi referens például
a kerület egyetlen folyóvizének, a
Rákos-pataknak a revitalizá-
ciójáról (újra élõvé tételérõl) tar-
tott elõadást, a Városfejlesztési
Osztály munkatársa, Havadi
Erik pedig a közösségi kertek ki-
alakítását, és azok zuglói meg-
honosításának lehetõségeit vá-
zolta fel. A külföldi partnerek kö-
zül Wojciech Kryzek, Racibórz-i
alpolgármester a lengyel kisvá-
ros zöld területeit és azok védel-
mét mutatta be, míg Veliko
Tarnovot képviselõ Zornitsa
Kuncheva a bolgárkertész ha-

gyományokról és Veliko
Tarnovo környezetvédelmi kon-
cepciójáról tartott elõadást. Zá-
rásképpen Megyeri Szabolcs
kertészmérnök a Virágzó Zugló
Programot ismertette a vendé-
gekkel. 

A konferencia elsõdleges oka
az volt, hogy Zuglóban, amely a
Belvároshoz legközelebbi zöld
kerület, az elmúlt két évtizedben
folyamatosan csökkent a zöld te-
rületek száma. Az önkormány-
zat jelenlegi vezetése azonban
fontosnak tartja, hogy a kerület
tartósan megõrizze kertvárosi
jellegét. Az elõadások ezen tö-
rekvéseket szerették volna be-
mutatni. S ha már külföldi part-
nerek érkeztek Zuglóba, érde-
mesnek tûnt az õ tapasztalatai-
kat és törekvéseiket is megis-
merni.

A konferencia végén a külföldi
és magyar küldöttségek a Lipták
Villa Hermina út felõli kertjében

egy-egy virág és fa közös elülteté-
sével zárták a programot.

riersch
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Szeptember 27-én a Stefánia Pa-
lota és Honvéd Kulturális Köz-
pontban folytatódott a Zuglói
Napok programsorozata. A Ste-
fánia úti színházteremben a há-
zigazda intézmény a Magyar
Honvédség Budapesti Nyugállo-
mányúak Klubjával és a zuglói
önkormányzattal közösen egy
zenés, kulturális mûsort rende-
zett az idõsek, szép korúak szá-
mára. A rendezvény címe a „Ka-
tonák Zuglóért” volt. 

– A kerületi önkormányzat
évek óta jó kapcsolatot ápol a
Stefánia Palota és Honvéd Kultu-
rális Központtal – mondta az ese-
ményen résztvevõ Rozgonyi Zol-
tán alpolgármester. – Ennek
eredményeképpen évente két al-

kalommal közös programot
szervezünk. Tavasszal a mi ren-
dezésünkben Zugló a katoná-
kért, õsszel pedig a Stefánia
szervezésében Katonák Zuglóért
címmel adunk mûsort az idõ-
sebb korosztály számára.

A szeptember 27-i rendezvény
apropóját két dolog is adta. Egy-
részt október 1-én ünnepelte
Zugló 77. születésnapját, más-
részt  ugyanezen napon tartják
az Idõsek Világnapját is. 

– Zuglóban sok idõs, szép ko-
rú ember él – tette hozzá az al-
polgármester –, akik sok törõ-
dést és odafigyelést érdemelnek.
Egyrészt, mert életük során ki-
érdemelték a gondtalan nyugdí-
jas éveket, másrészt mi, magunk

is hálásak lehetünk nekik, hisz
az idõsebb korosztály képviselõi
korukat meghazudtoló aktivi-
tással vesznek részt a közösségi
programokban, és veszik ki a ré-
szüket a közösségi munkából.
Ezt egyébként nem sokára egy
nagyszabású operaesttel szeret-
nénk megköszönni nekik. 

A zuglói önkormányzat a
Szent István Király Zeneiskolá-
val együttmûködve november
24-én Erkel Ferenc operáiból
összeállított mûsorral kíván
majd emlékezetes estet szerezni
az idõsebbeknek. A programban
a Zuglói Szimfonikus Zenekar
mellett neves mûvészek is fellép-
nek.

Riersch Tamás

Katonák Zuglóért

A Zuglói napok eseményeirõl videók
a zugloilapok.hu oldalon

tekinthetõk meg.

Ezüsthajú, aranyszívû
zuglóiakat köszöntöttekDr. Papcsák Ferenc polgármes-

ter, országgyûlési képviselõ az
Idõsek világnapja alkalmából
mindenekelõtt köszönetet mon-
dott az ünnepelteknek. Köszö-
netet azért, hogy velünk vannak,
és biztos támaszt nyújtanak a
mindennapokban. A politikus
hozzátette, nagyon büszke arra,
hogy egy olyan kerületnek lehet
a polgármestere, ahol ennyi idõs
ember él. Zugló lakosságának
ugyanis csaknem negyven szá-
zaléka hatvan év feletti.

– Az önkormányzat eddig is
nagy figyelmet fordított a szépko-
rúakra, de a késõbbiekben még
jobban érezhetik majd nyugdíja-
saink a törõdést – mondta dr.
Papcsák Ferenc. – Éppen a leg-
utóbbi testületi ülésen került
elém szociális program néven egy
elõterjesztés, amelyet azért ad-
tam vissza átdolgozásra az elõ-
készítõnek, hogy olyan elemek-
kel gazdagítsa, amely szépkorú-

aknak szóló programmá alakít-
ja. Szeretnénk, ha a szociális el-
látás területén, a segélykérelmek
elbírálásában, a gyógyszerellá-
tásban, a Zugló Kártyával kap-
csolatban és a kedvezményháló-
zat terén is megtapasztalnák idõ-
seink ennek támogató hatását. 

Zuglóban egyébként kiemelt
fontosságú a nyugdíjasok nap-

pali ellátása, a közelmúltban
több idõsek klubját is rendbe
tett az önkormányzat. 

– Sokat adunk az idõsek biz-
tonságára is. Ezt szolgálja a he-
vederzár akciónk, a biztonsági
rendszerek és térfigyelõ kame-
rák kiépítése, de a folyamatos
járõrözés is – tette hozzá kerüle-
tünk polgármestere. – Nagyon
örülök annak, hogy a javasla-
tomra kihelyezett defibrillátor-
ral egy idõskorú társunkat már
sikerült megmenti, hiszen az
emberi életnél nincs fontosabb.
Sajnos, az én családomban már
kevés az idõs rokon. Egyik ágon
sem élnek a nagyszüleim, és
édesapám is elment 49 évesen.
Édesanyám és feleségem édes-
apja szerencsére még velünk
van, õket segítjük, támogatjuk.
Mindenkinek, akinek él szépko-
rú hozzátartozója, nagyon meg
kell becsülnie!

(ffk)

A polgármester büszke az idõsekre

„Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomá-
sul veszi: a világ nem vele kezdõ-
dött.” Sütõ András Kossuth-dí-
jas erdélyi magyar író ezen gon-
dolatával köszöntötték Zugló-
ban a szépkorúakat október el-
sején, az Idõsek világnapján. A
Zuglói Szociális Gondozó Szol-
gálat által mûködtetett öt idõsek
klubjában ünnepi ebéddel és
mûsorral várták a tagokat, akik-
nek egész hónapra változatos
programok szerveztek az idõsek
számára.

1991 óta világszerte október
elsején ünneplik az Idõsek nap-
ját. Zuglóban azonban nemcsak
ezen a napon, hanem egész év-
ben kiemelt figyelmet fordít az
önkormányzat az idõs emberek-
re. Kerületünkben – ahol igen
magas a nyugdíjas korú polgá-
rok száma – öt idõsek klubja és
három gondozási csoport mûkö-
dik. A klubokba minden 65 év fe-
letti zuglóit szívesen látnak, aki
szeretné közösségben, tartalma-
san eltölteni a hétköznapjait.  Je-
lenleg közel 170 tag van, a leg-
idõsebb, a 103 éves Lili néni, a
legújabb pedig dr. Pásztor Emil
idegsebész. A 87 éves professzor
éppen az idõsek világnapján je-
lentkezett klubtagnak.

– Errefelé sétálgattam, ugyan-
is szemben lakom a Harmónia
idõsek klubjának épületével –
mondta a neves professzor. –
Azért jelentkeztem, mert szere-
tek kirándulni, és társaságban
ez még jobb.

A világnap alkalmából mon-
dott köszöntõjében Rozgonyi
Zoltán alpolgármester a Harmó-
nia Idõsek klubjában kiemelte, a
kerület mennyire büszke szép-
korú polgáraira.

– Zuglóban nagyon aktívak az
idõsek, részt vesznek minden ál-
talunk szervezett eseményen, a
Virágzó Zugló programra is so-
kan jelentkeznek, ezáltal példát
mutatnak a fiataloknak – mond-
ta Rozgonyi Zoltán. – Szerencsé-

re az önkormányzat sok lehetõ-
séget tud biztosítani a számuk-
ra, úgymint a házi segítségnyúj-
tást, a jelzõrendszeres segítség-
nyújtást, a gondozó szolgálatot,
az ingyenes úszást vagy éppen a
nordic walkingot (síjárás, skan-
dináv gyaloglás). Idén egyébként
a szokásosnál is gazdagabb a
programkínálat, és ha kis lépé-
sekben is, de még tovább tudunk
fejlõdni. 

– Az önkormányzat minden év-
ben elkülönített összeget bizto-
sít az Idõsek világnapjára,

ugyanis kerületünkben nem-
csak egy napig ünnepeljük a
szépkorúakat, hanem egész hó-
napra változatos programokat
szerveztünk a számukra – tud-
tuk meg Tóth Józsefné gondo-
zás vezetõtõl, aki a Zuglói Szoci-
ális Gondozó Szolgálat intéz-
ményvezetõjének Gyügyeiné
Tamás Viktóriának a jókívánsá-
gait is tolmácsolta. – A kirándu-
lások mellett lesz szüreti bál, és
bográcsozás is, ahol az öt klub
tagjai együtt mulathatnak majd.   

Dr. Ferdinándy István alpol-
gármester az Eleven Élet Idõsek
klubjába látogatott, és elmond-
ta, õt is arra nevelték, hogy min-
dig tisztelettel bánjon az idõsek-
kel.

– Ahogy én is korosodom, úgy
érzem, nemcsak a szépkorúak-
nak jó, ha foglalkozunk velük,
hanem nekünk is – mondta. –
Rengeteget tanulhatunk tõlük, ér-
demes meghallgatni a tanácsaikat
is. Én heti rendszerességgel tar-
tom a kapcsolatot a családom idõ-
sebb tagjaival, és keresem is az al-
kalmat, hogy beszélgessek ve-
lük. Így sokat megtudhatok a vi-
lágról, és a család történetérõl is.

Az idõsek hónapja alkalmából
a következõ hetekre az önkor-
mányzat jóvoltából számos hely-
re mennek majd kirándulni zug-
lói szépkorúak, Parlamentet lá-
togatnak, és a Fõvárosi Nagycir-
kuszba is eljutnak.

Forrai-Kiss Krisztina

Az orgonazene
gyöngyszemei
Liszt Ferenc Angelus Esti ima az
õrangyalhoz címû orgonamûvé-
vel kezdõdött az orgonakoncert
a Rózsafüzér Királynéja Plébá-
niatemplomban. A vasárnap esti
koncerten az orgonairodalom
magyar, német és francia
gyöngyszemeit Deák László (ké-
pünkön) orgonamûvész elõadá-
sában hallhatták az egybegyûl-
tek, Kecskés Mónika orgona-
mûvész közremûködésével. 
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A londoni paralimpián három sportoló
képviselte a XIV. kerületet. A Ráczkó Git-
ta, Engel-hardt Katalin, Szekeres Pál
trió egyaránt a rutinosabb versenyzõk kö-
zé tartozott. Mindnyájan már sokadik
olimpiájukon vehettek részt, és mindhár-
man gazdag éremgyûjteménnyel- köztük
paralimpiai címmel is – rendelkeztek.
Londonban azonban egyiküknek sem si-
került növelnie az érmeik számát, s bár
becsülettel helytálltak, ez a helyzet min-
denképpen bizonytalanná tette a folyta-
tást. A döntést leghamarabb Szekeres Pál
hozta meg, aki már a paralimpiai verse-
nyek helyszínén bejelentette, hogy a követ-
kezõ olimpiai ciklust már nem vállalja.

– Nagyon becsületesen felkészültem a
londoni paralimpiára, mondhatni koráb-
ban sosem fordítottam ekkora energiát
az edzésekre. A szabadságom terhére há-
rom hetet edzõtáborban is töltöttem. A
nyár nem a családról szólt, amit három-
gyerekes apuka lévén szintén nehezen vi-
seltem. Úgy érzem, Londonban megfelelõ
mentális és fizikai állapotban voltam. A
versenyen azonban azt éreztem, amit a ta-
valyi világbajnokságon is, hiányzott belõ-
lem az a pluszenergia, amely az asszók
végén sokat jelenthetett volna. A miértre
még nem találtam meg a választ, de talán
el kell fogadnom a tényt, hogy 48 évesen
egy kicsit megfáradtam. Így sem sokon
múlott, ha a selejtezõben nem 2 gyõzelem,
2 vereséggel végzem, hanem, mondjuk, 3-
1-gyel, akkor a táblán kiemelt vagyok, és
könnyebb ágra kerülök. Így viszont már a
16 között vívnom kellett, ahol egy egykori
paralimpiai ezüstérmes várt rám. Õt még
sikerült 15-5-re legyõznöm, de a nyolc kö-
zött egy nagyon erõs francia sráccal talál-
koztam, akivel mindig szoros asszókat ví-
vok. 11-11-nél sikerült õt utolérnem, de
már akkor éreztem, hogy az én találataim

sokkal nagyobb energiába kerülnek ne-
kem, mint számára az õ által elért tusok.
Az asszó végén már csak õ talált, így jogo-
san jutott az elõdöntõbe.

Szekeres Pálnak még egy esélye volt az
éremszerzésre. Pontosabban csak lett
volna, ha a nemzetközi szövetség az utol-
só pillanatban nem változtatja meg a rang-
listát. De így tett, így a magyarok nem a
verhetõ hong-kongiak, hanem a bomba-
erõs kínaiak ellen kezdtek. A favorittól
pedig vereséget szenvedtek, így már csak
az 5-8. helyért küzdhettek tovább.

– London volt az elsõ olimpiám, mely-
rõl érem nélkül tértem haza. Az egyéni 8.
és a csapatban elért 7. helyem, úgy érzem,
túl jó, ahhoz, hogy kudarcról beszéljünk,
de a sikerhez kevés. Aki már átélte a si-
kert, az a pályafutása végéhez közeledve
sokkal jobban tud örülni a társak jó sze-
replésének. Számomra nagy örömet je-
lentett, hogy a csapattársam, Osváth Ri-
chárd bronzérmes lett tõrvívásban.

Szekeres Pál 1984 óta résztvevõje az
olimpiai versenyeknek. Az elsõ olimpiájára
ugyan repülõ helyett még a 7-es busszal
ment, hiszen a magyar olimpiai csapat
szovjet nyomásra bojkottálta a Los Ange-
les-i olimpiát, és helyette a szocialista or-
szágoknak rendezett Barátság Versenyen
szerepeltek az itthon maradt sportolók.
Más kérdés, hogy ennek az ellenolimpiá-
nak is bombaerõs mezõnye volt. 1988-ban
aztán Szöulban tagja volt a bronzérmes fér-
fi tõrcsapatnak. 1991-es balesetét követõ-
en tolókocsiba kényszerült, és 1992-tõl
már a paralimpiák rendszeres résztvevõje.
Barcelonában egy, Atlantában pedig két
aranyat nyert, ezen kívül Sydneyben,
Athénban és Pekingben is bronzérmes volt.

– Hazatértem óta ismét a munkámra és
a családomra koncentrálok. Ráadásul
nem titok, számtalan megkeresést kap-

tam, hogy jelöltessem magamat a Nemzet-
közi Kerekesszékes Vívószövetség elnöki
posztjára. A tisztújító közgyûlés a 2013-as
budapesti vívó-világbajnokságon lesz. A
versenyzést még nem hagyom abba, heti
egyszer lejárok a Törekvésbe, ahol edzek,
és természetesen a Világkupa versenye-
ken is a válogatott rendelkezésére állok. A
jövõ évi világbajnokságon való részvétel is
az elképzeléseim között szerepel.

A civilként az Emberei Erõforrások Mi-
nisztériumában sportért felelõs helyettes
államtitkárként dolgozó Szekeres Pál még
egy dolgot fontosnak tartott hangsúlyozni.

1976 óta sportolok aktívan. Tõsgyöke-
res zuglói vagyok, és volt idõ, hogy nem

csak itt laktam, nem csak itt sportoltam
(korábban a BVSC-ben vívott), hanem
még a munkahelyem is a kerületben volt.
A helyi önkormányzattól viszont koráb-
ban sohase kaptam semmilyen támoga-
tást. Ezért is tartozom hálával a jelenlegi
kerületi vezetésnek, amely gondolt az
olimpián szereplõ sportolókra, és támo-
gatta a felkészülésünket. Sajnálom, hogy
pont most maradt el az érem, így nem tud-
tam ezt kellõképpen meghálálni, de a dr.
Papcsák Ferenc polgármester úrtól ka-
pott Zugló zászlót az olimpiai faluba is
magammal vittem, ahol végig az ablako-
mon lógott.

Riersch Tamás

A zuglói zászlót Londonba is magával vitte
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Segítség a Szentlélek Plébániának
Támogatási szerzõdést kötött a
Zuglói Önkormányzat és a
Herminamezõi Szentlélek Plébá-
nia, a templomtetõ felújításának
finanszírozására. A múlt hét
szerdán dr. Papcsák Ferenc
polgármester és Pajor András
plébános által aláírt kontraktus
értelmében az önkormányzat 15
millió forint vissza nem téríten-
dõ támogatással járul hozzá a
beruházáshoz. A plébános el-
mondta: az önkormányzat segít-
ségén kívül az Esztergom-Buda-
pesti Érsekség húsz millió fo-
rinttal segített, így nekik a hívõk
adományaira támaszkodva még
kétmillió forintot kell összegyûj-
teniük, hogy megvalósuljon az
összesen 37 millió forintba ke-
rülõ felújítás. A templom tetõ-
szerkezete távolról épnek tûnik,

de közelrõl az látszik, hogy az
utolsó pillanatban vagyunk, a te-
tõ burkolata porlik és nem való-
színû, hogy még egy telet kibírna
– magyarázta a plébános. And-
rás atya kitért arra, hogy
Herminamezõi Szentlélek Plébá-
nia egyike volt a II. világháború
elõtt gyorsan felépített templo-
moknak, amelyek között azon-
ban kiemelkedõ mûvészi érték-
nek számít. – Az egész országban
talán nálunk folyik a legkomo-
lyabb kulturális élet – mondta a
plébános, aki hangsúlyozta, hogy
a templom felújított orgonáját is
neves mûvészek szólaltatták már
meg és a plébánia a székhelye a
Keresztény Kulturális Akadémi-
ának is. Az atya az önkormány-
zat és az egyház közötti kapcso-
lat fontossága kapcsán emlékez-

tetett arra, a közéletben és a mé-
diában is gyakran hallható véle-
ményre, miszerint az egyháznak
minél távolabb kell tartania ma-
gát a politikától, közélettõl, és
egyáltalán mindentõl, ami a való
életet és annak szolgálatát jelen-
ti. – Ha azonban demokráciában
élünk, akkor a démosz résztve-
või és szereplõi - akiket a politi-
ka szolgál -, teljes joggal rendel-
keznek a saját sorsukkal kap-
csolatos mindenfajta hozzászó-
lás jogával – hangsúlyozta a plé-
bános. – Ezen felül, a hitéleten
kívül, annak holdudvaraként,
annak kisugárzásaként nagyon
sok szolgálatot szeretnénk még
ellátni a társadalom, a magyar-
ság életében, a kultúrával, kari-
tatív ténykedésekkel együtt – tet-
te hozzá.

Elsõsorban természetesen a
rászorulókon segítenek, de And-
rás atya szerint felmerül a kér-
dés, hogy a mai magyar társada-
lomban ki számít rászorulónak.
Nagyon nehéz eldönteni, hogy ki
az igazán szegény, kit kell méltá-
nyos anyagiakkal segíteni – húz-
ta alá a plébános. Még többször
felmerül azonban, amiben a tár-
sadalom egyre inkább koldussá
válik: ez pedig az igazi tiszta esz-
merendszer, kultúra és szelle-
miség. Ebben kell az egyháznak
nem csak hogy alamizsnálkod-
nia, de ahol csak tud erejéhez
mérten ajándékoznia minden-
kit, így felemelve a kaotikussá
vált társadalmi igényszintet. 

Papcsák Ferenc a támogatási
szerzõdés megkötése kapcsán
azt hangsúlyozta, hogy kevés
olyan önkormányzat van a fõvá-
rosban, ahol Zuglóhoz hasonló-
an egyháztanács mûködik. A ta-
nács ülésein a különbözõ feleke-
zetek képviselõivel megbeszél-
jük a felmerülõ problémákat és
az önkormányzat ahol szüksé-
ges, támogatást nyújt – mondta a
polgármester, aki kitért arra,
hogy a Kassai téri templomnak
nyújtandó támogatást a testület
nagy többséggel támogatta.
Papcsák arra bíztatta a felekeze-
teket, hogy továbbra is bátran
forduljanak az önkormányzat-
hoz problémáikkal.

B. R.

Az eseményrõl filmünk
megtekinthetõ

a zugloilapok.hu-n

Zenés estek
az evangélikus
templomban
A következõ hónapokban is je-
lentõs zenei programokat
szerveznek a zuglói evangéli-
kus templomba – tájékoztatta
lapunkat a Gyarmati Gábor
presbiter. Október 28-án, va-
sárnap este hat órától tartják
a Zuglói Zenés Esték sorozat
harmadik évadjának nyitó al-
kalmát. A koncerten Ella Dá-
niel oboamûvész, Kovács Ger-
gely és Benyus János kürtmû-
vészek lesznek a szólisták,
közremûködik a Zuglói
Continuo Kamarazenekar.
Hallható lesz Bach A-dúr Oboa
d’Amore versenye, Mozart
Esz-dúr kürtversenye és
Haydn Esz-dúr kettõsverse-
nye. Ezt követõen, december
6-án, csütörtökön, ugyancsak
este hat órára várják az érdek-
lõdõket a sorozat Ádventi or-
gonazenés áhítatára. Ennek
keretében Pálúr János orgo-
namûvész szolgálatával ád-
venti és karácsonyi mûveket
adnak elõ, többek között Liszt
Karácsony (Weihnachten) cí-
mû alkotását. December 20-
án, este hat órától ismét zenés
áhítat lesz, Németh Csaba or-
gonamûvész szolgálatával,
mások mellett Bach- és Mo-
zart-mûvek megszólaltatásá-
val. A belépés mindhárom
programra díjtalan. 

KD
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– Eredményesen végzi a munká-
ját a 2010-ben alakult Pályázati
Csoport. Legutóbb a Fráter
György téri Csicsergõ Óvoda fel-
újítására nyert el az önkormány-
zat kétszáz millió forintot – nyi-
latkozta a Zuglói Médiának
dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter. A sikerek azért is értékesek
a polgármester szerint, mert a
Közép-magyarországi régió az
uniós források terén az egy fõre
jutó nemzeti jövedelem maga-
sabb szintje miatt nem élvez
elõnyt. dr. Papcsák Ferenc emlé-
keztetett arra, hogy a kerület ko-
rábbi vezetése olyan pályázati le-
hetõségeket szalasztott el, ame-
lyeket nem lett volna szabad.
Ilyen volt a városközpont rehabi-
litációja, amelyre elmulasztottak
uniós forrást szerezni, miköz-

ben más kerületek megtették
ezt. – Mi változtattunk a koncep-
ción és úgy döntöttünk, hogy elõ-
ször a Vagyonkezelõ, majd a Pol-
gármesteri Kabineten belül lét-
rehozzuk a stratégiai és pályáza-
ti csoportot – hangsúlyozta a pol-
gármester. A cél az volt, hogy ha-
tékony munkaszervezetet alakít-
sunk ki – tette hozzá. 

Az elért eredményeket számos
példával támasztotta alá Pavlics
Tamás (képünkön), a csoport
vezetõje, aki szerint a nehéz gaz-
dasági helyzetben felértékelõdik
a pályázatok, mint forrásterem-
tési alternatívák jelentõsége a vá-
rosfejlesztési célok elérésében.
Ezek közül is kiemelkedik az in-
tézményi kapacitások biztosítá-
sa és fejlesztése. Évek óta prob-
léma, hogy elégtelen a bölcsõdei
és az óvodai férõhely a kerület in-
tézményeiben, ami a Közép-ma-
gyarországi Operatív Program
támogatásával megvalósuló fej-
lesztések révén enyhülhet. A pol-
gármester által említett Csicser-
gõ Óvoda fejlesztése mellett a
csoportvezetõ kiemelte az Erzsé-
bet Királyné útján az új „Mesevo-
nat Bölcsõde” megépítését is,
amelyre 150 millió forintot nyert
el az önkormányzat. A kerület
eredményes pályázati tevékeny-
ségét bizonyítja az is, hogy az ön-
kormányzat egyik méltán elis-
mert iskolája, a Szent István
Gimnázium, az Új Széchenyi
Terv keretében, a migráns hátte-
rû tanulók oktatására jelentõs
(44,5 millió forint) támogatást

szerzett – tájékoztatott Pavlics
Tamás.

Azonban nem csak ezen a té-
ren pályázott sikeresen a kerü-
let. Az esélyegyenlõség biztosítá-
sa érdekében az Okmányiroda
teljes körû komplex akadály-
mentesítésére kerül sor új rám-
pával, mozgássérült WC kialakí-
tásával és infokommunikációs
eszközök alkalmazásával. A leg-
kisebbek sportolási lehetõségeit
az OVI-FOCI Sportprogram ke-

retében megvalósult mûfüves
labdarúgó pályák segítik öt zug-
lói óvodában. A „Legyél te is
Öko!” program keretében óvodá-
sok és általános iskolások is-
merkedhetnek meg a környezet-
tudatossággal, azon belül is a
szelektív hulladékgyûjtés elõ-
nyeivel, míg a „Silver city” c.
program az idõsek életminõsé-
gének javítását segítõ szolgálta-
tásfejlesztést támogatja. A Pályá-
zati Csoport az elért eredmények

után sem tétlenkedik. A folya-
matban lévõ pályázatok között
említette Pavlics Tamás a bûn-
megelõzés szempontjából ki-
emelten fontos, bûnelkövetés
vagy bûnelkövetõvé válás meg-
elõzését célzó, veszélyeztetett
gyermek- és fiatalkorúakat érin-
tõ pályázatot. – és fiatalkorúak
segítését célzó programot, az
említett OVI-FOCI program foly-
tatását valamint újabb intéz-
ményfejlesztéseket. B. R.

Sikeres pályázatok uniós támogatásra

A hallássérült gyermekek integrációjának
elõsegítése, életminõségük javítása a célja
annak az Európai Unió által támogatott
programnak, amelyben a 2012-13-as tan-
évtõl a zuglói dr. Török Béla Óvoda, Általá-
nos Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
és Diákotthon is részt vesz. Az intézmény a
2014 márciusáig megvalósuló programját
az Európai Unió az Új Széchenyi Terv ke-
retében 401 millió forinttal támogatja.

– A TÁMOP-3.1.6 projekt címe a „Hal-
lássérült gyermekek inkluzív oktatásá-
nak támogatására létrejövõ szakmaközi
együttmûködések – szakmai eszközfel-
használói fejlesztések megvalósítása” –
tudtuk meg Köntösné Lõrincz Eszter
projektfelelõstõl. Hozzátette, a pályázat
célja, a hallássérült gyermekek integráci-
ójához szükséges eszközök beszerzése és
a hátrányos helyzetû hallássérült gyerme-
kek életminõségének a javítása. 

Az idei tanévtõl induló program nyitó-
rendezvénye október 1-én volt a
Rákospatak utcai intézmény dísztermé-
ben. Bemutatkozott a nagyothalló gyere-
kek iskolája, és a projekt részleteirõl is
elõadást hallgathattak meg az érdeklõ-

dõk. Dr. Perlusz Andrea, az ELTE
Gyógypedagógiai Karának dékán helyet-
tese is, aki a hallássérültek integrációjá-
ról tartott szakmai elõadást.

– A dr. Török Béla speciális iskola fõvá-
rosi intézmény, de szervesen illeszkedik
a kerület életébe is – mondta dr. Ferdi-
nandy István alpolgármester, aki rendez-
vényen az önkormányzatot képviselte. –
Számunkra is nagy öröm ennek a pályá-
zatnak az elnyerése, mert ez azt szolgálja,
hogy minél jobban felkészítse a gyereke-
ket az integrációra. Ráadásul az olyan gye-
rekek integrációjára törekszik, akik való-
ban alkalmasak a beilleszkedésre.

Az iskolából sok gyerek kerül más zug-
lói tanintézetbe, ahol jól megállják a he-
lyüket. Az intézmény egyik korábbi diák-
ja, Léh Adrienn például nem csak a meg-
nyerte a Siketek és Nagyothallók szépség-
versenyét, hanem már a harmadik diplo-
mája megszerzésére törekszik. Ennek
hátterében egy jól sikerült integráció áll.

Riersch Tamás

Az oldalon található eseményekrõl
filmjeink megtekinthetõek

a zugloilapok.hu-n

Uniós program a nagyothalló
gyerekek iskolájában
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Kétheti horoszkóp
október 4-tõl

Kos – A teremtõerõ ben-
nük van, s mégsem  értik,
hogy mi az oka, hogy nem

mindig sikerül elérniük, amit ki-
gondoltak. A bizonytalanság el-
uralkodhat rajtuk. A legfõbb
akadály az erõs akaratuk és tü-
relmetlenségük. Ne rohanjanak!
Társukkal való bölcs beszélge-
tés segít!

Bika – Õk, akik mindig
nyugodtak, most nagyon
türelmetlenek lehetnek.

Nem látnak mindent tisztán, a
bizonytalanságot nehéznek érez-
hetik. Viszont, nagyobb összeg
érkezhet, mely megnyugvást
hozhat. Társukkal a kapcsolat
próbára van téve, de meg tudják
oldani.

Ikrek – Nagyon jól vannak!
Tele vannak hittel, lelke-
sedéssel. Mindenhez se-

gítséget kapnak, de nem is cso-
da, hisz kedvességükön kívül a
végtelen szeretet és kitartó erõ is
velük van.  A szerelemben és a
barátaikkal próbákat kell kiáll-
niuk, aminek nincs helye, azt el
kell engedni.

Rák – Otthonuk átalakul-
hat, a nehézségek mellett
minden segítséget is meg-

kapnak hozzá. Szépíthetik, gaz-
dagíthatják mûvészi alkotásokkal
–melyet esetleg õk maguk készít-
nek.  A gyerekeikkel viszont ne-
hézségek adódhatnak. Ne legye-
nek türelmetlenek! Az nem segít!

Oroszlán – A bölcs türe-
lem  és az erõs akarat,
uralkodás felváltva tükrö-

zõdhet  elsõsorban a beszédük-
ben, a közlekedésükben. Pénz
érkezhet, bár meg kell érte küz-
deniük. A barátaikkal a kapcso-
lataik stabilizálódhatnak, me-
lyeket a végtelen szeretet, beszél-
getések jellemeznek.

Szûz – Kedvesek, szépek
mosolygósak! Keresik a
kompromisszumos meg-

oldásokat, bölcsességük példa-
mutató lehet. Pénz érkezhet,
mely biztonságot ad nekik, s et-
tõl még kiegyensúlyozottabbak
lehetnek.  Társukkal vitába ke-
veredhetnek, de meg tudják ol-
dani.

Mérleg – Elõzõ életbõl jö-
võ nehézségek megoldása
most feladataik közé tar-

toznak, melyhez nagy alázatra
van szükségük. Feladatuk õszin-
tének lenni önmagukhoz, s fel-
vállalni vágyaikat, elképzelései-
ket, ugyanakkor a másikra is
odafigyelve kompromisszumot
kötni.

Skorpió – Minden nehéz-
séget a vállukon érezhet-
nek, ami persze a belõlük

fakadó végletességbõl, akarat-
ból, türelmetlenségbõl adódhat.
Mégis, a sok akadály ellenére ér-
keznek megoldások, melyek elõ-
zõ életeikbõl jönnek. Nagyon jó
megérzéseik lehetnek most

Nyilas – Szerepelnek,
megmutatják magukat.
Sok jövés-menés, tárgya-

lások színesíthetik életüket. Ba-
rátaikkal utazhatnak, akár a ten-
geren túlra is. „Megválthatják a
világot” filozofálgatásaikkal. Az
anyagi nehézségek ellenére jól
vannak, hitükkel mindent meg-
oldanak.

Bak – Két erõ hatása alatt
vannak. Az egyik a nagyon
erõs akarat, uralkodási

vágy, türelmetlenség. A másik a
végtelen szeretet, kedvesség, se-
gíteni vágyás, melyet szavakban
ki is tudnak fejezni.  Mindkettõ a
munkájukra, külfölddel való
kapcsolataikra hatással lehet.

Vízöntõ – Anyagi gondok-
tól most nem kell tartani,
sok pénz érkezhet – bár le-

hetséges, hogy meg kell küzdeni
érte. A szerelem itt lehet, de szü-
lethet kisbaba is.  Az utakon ne
legyenek türelmetlenek, a ható-
ságok útjukat állhatja! Az akarat
elengedése most feladatuk!

Halak – Otthonukban az
anyagi gondok ellenére,
bõvülés, szépülés lehetsé-

ges. Baráti körükben, munká-
jukban átalakulás várható, ami-
nek már nincs ideje, azt el kell
tudni engedni.  Nagyon jó megér-
zéseik vezethetik õket, hallgas-
sanak rá! Társukkal nagy be-
szélgetés várható.

www.asztrocsillag.hu

Négylábú – kutya, macska – ked-
venceink gyakran válogatás nél-
kül lenyelnek idegen tárgyakat.
A kutya játék közben lenyelhet
kavicsot, gumilabdát, vadgeszte-
nyét, elfogyaszthatja magvastól a
sárga- vagy õszibarackot. Veszé-
lyesek az apránként elrágott és
lenyelt gumi, mûanyag játékok
darabkái is. Fõleg fiatal állatok
lenyelhetnek szõnyegdarabot,
szõnyegrojtot, de találkoztam
már lenyelt nejlonharisnyával
(ebbõl az ún. titokzoknival több-
ször is), sõt vékonybélben meg-
akadt csecsemõcumival is.
Rosszindulatú kutyaellenségek
gombostûvel preparált húsdara-
bokat is elszórhatnak. A macs-
káknál a lenyelt idegen anyagot
legtöbbször az öntisztogatás so-
rán lenyelt szõr jelenti, de náluk
is elõfordulhat pl. cérna-, zsineg-
darab lenyelése.

Ezek a gyomorba került és
megemészthetetlen idegen anya-
gok kétféle következménnyel jár-
hatnak, amit a lenyelt anyag alak-
ja, nagysága határoz meg. Így
azok a kis terjedelmû anyagok,
amelyek a gyomor bél felöli nyílá-
sán tovább tudnak haladni, álta-
lában a bélsárral együtt eltávoz-
nak. Azonban egy részük a gyo-
morból a vékonybélbe bejutva el-
zárják azt, ilyenkor a bélelzáró-
dás klinikai tünetei jelentkeznek.
Ez az állat rossz közérzetében,
fokozott vízivásában, a has fáj-
dalmasságában jelentkezik. Az
etetés után 1-1 ½ órával az állat
hány. A hányadék gyakran bél-
sárszerû, bélsárszagú. Az ilyen

tünetek azonnali állatorvosi be-
avatkozást igényelnek. Az esetek
legnagyobb részében az állator-
vos röntgenlelet birtokában gyo-
mor- vagy bélmetszéssel távolítja
el a beakadt idegen testet. Fõleg a
lapos gumijáték-darabkák hajla-
mosak arra, hogy a gyomor falán
megtapadva hetekig tartó há-
nyást okozzanak. Hasonlóan há-
nyásban megjelenõ tüneteket
okoz a macskán a gyomorban
összecsomósodott szõr is.

Érdekes, hogy a gyomorba,
majd tovább a bélbe jutó gom-
bostû a legritkább esetben okoz
bélátfúródást, ugyanis a béltarta-
lom megfordítja, és gombos fejé-
vel elõre a bélsárba ágyazódva
akadálytalanul elhagyja a szerve-
zetet. Elõfordul, hogy a korábban
lenyelt zsineg, cérna, vagy akár a
nejlonharisnya vége kilóg az állat
végbélnyílásán. Semmi esetben
sem húzzuk ki erõszakosan,
mert biztosan bélsérülést oko-
zunk vele. Várjuk meg, hogy a ter-
mészetes bélmozgás segítse a

külvilágra, természetesen a kiló-
gó darabot levághatjuk. Ilyenkor
nem árt egy-két evõkanál para-
finolajjal élénkíteni a bélmozgást
és csúszóssá tenni az eltávozó
béltartalmat. Hasonló tünetek-
kel jelentkezhet a macskán a le-
nyelt és emészthetetlen felvágott
mûanyag héja. Kedvenceink ilyen
jellegû megbetegedését a gazdi-
nak kell elsõsorban megelõznie.
Így az állatunknak apportírozás-
ként ne kavicsokat dobáljunk,
mert kedvencünk vagy a levegõ-
ben elkapva lenyelheti, vagy a
nagy igyekezetében lecsúszik a
torkán. Apportírozásra használ-
junk apportfát vagy nagyobb ke-
ményfát. A gyümölcsöt – elsõsor-
ban a barackot – csak mag nélkül
adjuk ebünknek. A cseresznye-,
meggy-, dinnyemag nem szokott
problémát okozni.

Egyébként már kiskutyakor-
ban neveljük arra kedvencünket,
hogy idegen dolgokat ne szedjen
fel. Ezt szép szóval, ha kell, bün-
tetéssel, vagy akár szájkosár fel-
rakásával próbáljuk elérni.

Amacskáknak gondosan szed-
jük le a felvágott mûanyag héját.
A szõrgombóctól pedig kedven-
cünk legkönnyebben úgy szaba-
dulhat meg, ha „legelhet”, azaz la-
kásban tartott állatnak zöld fû
vagy gabona „vetésével” gondos-
kodhatunk a rostigény kielégíté-
sérõl, s így hányással meg tud
szabadulni a gyomrát terhelõ és
hányást, leromlást okozó szõr-
gombóctól.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Tû a kutyában
Jó szomszédságot!

Õstermelõi árak
a Bosnyák téren
október 2–16-ig

Új savanyúságos pavilon nyílt,
jöjjenek kóstolni!

Termék megnevezése Mértékegység Ár (Ft)
sütõtök kg 100–200
fejeskáposzta kg 200
alma kg 160–300
szõlõ kg 200–400
dió kg 700
hagyma kg 150–160
burgonya kg 90–120
méz 0,5 kg 700–1000
tojás db 36–38
zsemle AKCIÓ db 15
Calypso kenyér AKCIÓ 500 g 110

A kerttulajdonosnak legtöbb-
ször nem csupán birtoka, ha-
nem szomszédja is van. A
szomszédokkal pedig néha
konfliktusba keveredhetünk,
például a nem tisztázott telek-
határok, egymáshoz átlógó fák,
a kerítéshez túl közel ültetett
növények okán. Elõzzük meg a
haragot!

Nagyon gyakran a terebélye-
sedõ zöldek a szomszédi viták
forrásai, hiszen mindenki érzé-
keny kertjének határvonalaira.
A helyzet fonákja, hogy egysé-
ges törvényi szabályozás nem
létezik, csak egy régen hatályon
kívül helyezett rendeletet te-
kinthetünk irányadónak
(40/1977. (XI. 29.) MÉM rende-
let 5. sz. melléklete). Eszerint a
telekhatártól mért legkisebb tá-
volság a növény méretétõl füg-
gõen fél és két méter között van. 

A nyugalom érdekében akkor
cselekszünk a leghelyesebben,
ha a telekhatárhoz közeli ülte-
tés elõtt beszélünk, megegye-
zünk a szomszéddal, aki így ké-
sõbb nem panaszkodhat. A ke-
rítéshez, házfalhoz közeli nö-
vénytelepítést azonban más ok
miatt is érdemes átgondolni.
Sok hobbikertész nem tervez
azzal, hogy a zsenge facsemete,
fiatal sövény, apró tõ futónö-
vény késõbb magasra, terebé-
lyesre nõhet, ami késõbb prob-

lémát okozhat. Azt javaslom,
hogy kerítések mellett minden-
képpen tartsuk be a fentebb
említett ajánlott ültetési távol-
ságot. Ha tanácstalanok va-
gyunk a fiatal növények felnõtt-
kori méretét illetõen, akkor
bátran kérjük ki kertész szak-
ember tanácsát. Szintén fontos,
hogy a házfalhoz és az ablakhoz
ne ültessünk túl közel semmit.
A rosszul megválasztott távol-
ság miatt a kilátást, és a nap-
fény bejutását is akadályozhat-
ják a nagyra nõtt növények, de
egy házfelújítás alkalmával is
nehézséget jelenthetnek. Akkor
cselekszünk jól, ha a falak mel-
lett hagyunk legalább két méter
közlekedõsávot. Kevés körülte-
kintéssel és csipetnyi elõrelá-
tással évekig húzódó konflik-
tushelyzeteket elõzhetünk meg.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu
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Virágzó Zugló a Hunyadiban 

A Virágzó Zugló Program keretében az idei évben is több iskola és intézmény elõ-
kertje szépül meg még az õsz folyamán. Az elsõk között szeptember 14-én a Hu-
nyadi János Általános Iskola vett részt a programban, mely során a diákok és az
iskola munkatársai közösen hoztak létre egy tipegõkbõl álló sakktábla alakú
kiskertet.

Schneider Ildikó igazgatónõ lapunknak elmondta: - Nagyon örülünk, hogy si-
került részt vennünk a programban. Nemcsak azért, mert szépül, kulturáltabbá
válik iskolánk környezete, hanem azért is, mert a gyerekeink megismerkedhet-
nek a haszonnövényekkel, dísznövényekkel, gyógynövényekkel. A diákok több-
ségének hatalmas élmény volt az ültetés, hiszen a környezõ panellakásokból, il-
letve emeletes, kert nélküli lakásokból érkezvén még sosem vettek részt kert-
gondozásban. Az a tény, hogy a fiataloknál kezdjük a nevelést, talán elõsegíti azt,
hogy a jövõ nemzedéke már egy kicsit környezettudatosabban közelíti meg a sa-
ját lakókörnyezetének fejlesztését.

A borongós õszi idõjárás ellenére a tanulók lelkesen rakták szét a köveket és
ültették el a virágokat. A sikeres ültetést követõen névtáblákkal látták el a növé-
nyeket, melynek segítségével a késõbbiek folyamán minden diák azonosítani
tudja az adott fajt.

A programról további információkat a www.viragzozuglo.hu és a
www.kertesz.blog.hu weboldalakon olvashat.

Dr. György István fõpolgármester-helyet-
tes nyitotta meg szeptember 29-én a VII.
Zuglói Veteránjármû Találkozót és Alkat-
részbörzét. A több tucat veterán autó,
busz, motor és harckocsi mellett idén
szépkorú drótszamarak is felsorakoztak.
Papp Zoltán – Papp Sándor, egykori
nagykõrösi kerékpárgyáros unokája - ki-
lenc, mûtárgynak számító biciklit hozott
magával. 

– Számomra a legértékesebb mind kö-
zül az a 72 éves, Papp Extra gyártmányú
bringa, amellyel még nagyapám közleke-
dett - mutatott rá egy szépen felújított két-
kerekûre a kecskeméti restaurátor, aki-
nek féltve õrzött kincseit éppen francia
csendõrök is mustrálták. Kiderült, a két,
„Lütyõ õrmester” ruhába bújt szemlélõ
hasonló hobbinak hódol, csak õk Citroe-
nekben utaznak.

– Kizárólag ezeket a típusú autókat
gyûjtöm, 18 darabom van – árulta el Pin-
tér Adrián, akit hétéves fia kísért el. –
Most egy 1970-es, DS 21-es modellt hoz-
tunk magunkkal, amely egykor Kodály
Zoltánné kocsija volt.

Veszeli János öt harci jármûvel érke-
zett az idei találkozóra. A Zuglóban élõ fér-
fi több száz darabos military-gyûjte-
ményét legutóbb egy Golan-fennsíkról ho-
zatott roncseltakarítóval bõvítette. Töb-
bek között ezt is kipróbálhatták a látoga-
tók. Az egyik próbakörre Rozgonyi Zol-
tán, Zugló alpolgármestere is benevezett.

– A kezdetektõl fogva támogatjuk ezt a
civil kezdeményezést, amelyet lelkes zug-
lói emberek indítottak útjára, és amely
országos, várt rendezvénnyé nõtte ki ma-
gát. Ma már minden veteránautó kedvelõ
naptárában szerepel ez a zuglói program
– mondta Rozgonyi Zoltán. – Tervbe vet-
tük, hogy jövõre kétnapos rendezvény ke-
retében tartjuk meg a veteránjármû talál-
kozót, illetve a káposztafesztivált. Cé-
lunk, hogy gazdag kulturális programok
legyenek a kerületben, ahol a helyi vállal-

kozók és mûvészek is bemutatkozhat-
nak. Az önkormányzat számára azért is
fontosak ezek a programok, mert erõsítik
a lokálpatriotizmust. 

A rendezvényre – ahol Bátki László kép-
viselõ kerékpáros ügyességi feladatokkal
várta a fiatalokat – dr. Ferdinándy István
alpolgármester is kilátogatott, és nem-
csak saját gyermekeit, de nõvére kisfiát is
magával hozta.

A VII. Zuglói Veteránjármû Találkozón
díjakat is kiosztottak a legszemrevalóbb
jármûvek tulajdonosainak, amelyek kö-
zül többet Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter, illetve Rátonyi Gábor, kerületünk
volt polgármestere adott át. A serlegek és
könyvcsomagok mellé Zugló borából is
kaptak egy palackkal a nyertesek. A dr.
György István fõpolgármester-helyettes
által felajánlott ajándékot Fodor Ákos,
egy Csepel típusú, pótkocsis teherautó tu-
lajdonosa vitte haza. fk

Az oldalon található eseményekrõl
filmjeink megtekinthetõek

a zugloilapok.hu-n

Veterán autócsodák Zuglóban

Közel tízezer szûrõvizsgálatot
végeztek el a szakemberek a
Szívünk Napja alkalmából
meghirdetett ingyenes ren-
dezvényen a Városligetben.
Az Uzsoki-modell program
keretében négy sátorban, az
Uzsoki utcai kórház 18 dolgo-
zója vizsgálta a jelentkezõket.
Minden ötödik embernél ta-
láltak kóros eltérést.

Világszerte szeptember utolsó
vasárnapja a Szív napja. Ennek
alkalmából szervezte meg a Ma-
gyar Kardiológusok Társasága
(MKT) és a Magyar Nemzeti Szív-
alapítvány szeptember 30-án azt
az ingyenes programot a Városli-
getben, amelyen az érrendszeri
betegségek kockázatára és a
megelõzés fontosságára hívta fel
a lakosság figyelmét. 

– Az idei Szívünk napját csa-
ládbarátként hirdettük meg,
mert a gyermekeket is meg
akartuk szólítani. A fiatalok so-
kat tudnak tenni az ügy érdeké-
ben, egyrészt azzal, hogy idejé-
ben megismerik az egészséges
életmódot, illetve megszeretik a
mozgást, másrészt õk tudják
leginkább rávenni szüleiket is a
rendszeres szûrésre – mondta
prof. dr. Merkely Béla az MKT
elnöke. – Idén több mint tízezer
ingyenes szûrõvizsgálatot vé-
geztünk el. Minden jelentkezõ
kapott egy könyvecskét, azzal
mehetett végig a szûrõállomás-
okon.

Az Uzsoki-modell program ke-
retében idén már négy sátorban
várták az érdeklõdõket. 

– Évtizedek óta járunk kerüle-
ti rendezvényekre és intézmé-
nyekbe, hogy ingyenes szûrése-
ket végezzünk. Talán nincs is
olyan zuglói, akivel még ne talál-
koztunk volna – mondta dr.
Erdélyiné Szabó Györgyi, az
Uzsoki-modell project-vezetõje. 

– Ma mind a 18 kollégám elõtt
folyamatosan hosszú sor állt.
Leginkább középkorúak jöttek,
és húsz százalékuknál találtunk
kóros eltérést. Fõleg a vérnyo-
másukkal és a vércukorszin-
tükkel volt baj. Õket továbbküld-
tük abba a sátorba, ahol szak-
emberektõl kaphattak tanácsot
a továbbiakra. 

A rendszeres mozgás fontos-
ságára közös, egy kilométernyi

gyaloglással igyekeztek felhívni
az emberek figyelmét.

– Minden nap harminc percet
kellene mozogni, de minimum
hetente ötször – tájékoztatott
prof.dr. Tóth Kálmántól, az MKT
fõtitkára. – Mindezt úgy, hogy el-
érjünk egy egészséges fáradtsá-
got, és picit meg is izzadjunk.

A zuglói önkormányzat - amely
ezt a rendezvényt is támogatta –
negyedévente szeretne hasonló
szûréseket szervezni.

– Három havonta, szombati
napokon, a kerületi körzeti or-
vosi rendelõknél tervezünk in-
gyenes szûréseket – tudtuk meg
Rozgonyi Zoltántól, Zugló al-
polgármesterétõl.  – Õsszel sze-
retnénk az elsõt, de a ciklus vé-
géig minden rendelõ sorra kerül-
ne. 

fkk

A szívünkrõl szólt ezt a nap

Ismét megnyitotta kapuit a Rozgonyi Zoltán alpolgármester által
kezdeményezett Smooth Jazz Klub. A Cserepesház színpadán a Jász
András Kultúrfunk zenekar játszott, míg a kávézóban gobelin-kiállí-
tás nyílt Molnár Gabriella munkáiból. Legközelebb október 26-án,
pénteken várja a dzsessz-rajongókat.

Kisiskolások figyelem PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Bosnyák Utcai Új Õstermelõi Piac üzemeltetõje a Zuglói Társasház-
kezelõ és Közterület-fenntartó Kft. korcsoportos rajzpályázatot hirdet
a zuglói kisiskolások körében „VÁSÁROL A CSALÁDUNK” címmel.

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

Korcsoportonként I. helyezettek: 30 000, a II. helyezettek :
20 000, a III. helyezettek 10 000 forint értékû vásárlási utalvány-
ban részesülnek.

A díjazottak felkérést kapnak arra, hogy pályamunkáikat – a ki-
író költségén – a piac kerítésének falán is mindenki számára lát-
hatóvá tegyék, megörökítsék.

A kiíró egyben vállalja, hogy a díjazott zuglói diákok tehetséggon-
dozását a következõ tanévben anyagilag támogatja. A kiíró a gyerme-
kektõl azt kéri, hogy rajzaikban a piaci bevásárlás életképeit mutas-
sák be, különös tekintettel a zöldség-gyümölcs beszerzésre. A kiíró el-
várja, hogy a gyermekek elsõsorban a magyar földön és a magyar
gazdaságokban megtermelt termékeket jelenítsék meg rajzaikon.

A pályamunkákat A/4 méretû rajzlapon, névvel, életkorral és ér-
tesítési címmel ellátva, zárt borítékban 2012. október 15-ig kell
személyesen leadni az Új Õstermelõi Piac piacfelügyelõségén.

Dzsessz és gobelin
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Besurranó tolvaj 
bukott le

A Zuglói Rendõrkapitányság ügyeletére
szeptember 23-án a délelõtti órákban egy
bejelentés érkezett, miszerint egy fiatal,
alacsony, fekete ruhás férfi a Thököly út
egyik lakásának nyitott ajtaján keresztül
besurrant, ott magához vett egy, a kony-
haasztalon elhelyezett nagy értékû lapto-
pot, majd a konyhaablakon keresztül tá-
vozott a helyiségbõl. Az otthon lévõ sértett
mindezt észlelte, és az elkövetõ után fu-
tott, s bár utolérni nem tudta, jól megfi-
gyelte a tolvajt, aki a lakáshoz közeli busz-
megállónál felugrott az egyik buszra, és a
Keleti pályaudvar irányába elmenekült. A
zuglói járõrök és készenlétes nyomozók
azonnal a helyszínre siettek, majd az el-
követõt keresve bejárták és átkutatták a
környéket, a sértett által adott személyle-
írásnak megfelelõ férfiakat pedig mind
igazoltatták. Mindössze néhány perces
kutatást követõen sikerült is elfogniuk a
gyanúsított férfit, aki a kihallgatása során
elismerte a bûncselekmény elkövetését. A
Zuglói Rendõrkapitányság az eltulajdoní-
tott laptopot lefoglalta, majd azt a sértett
részére kiadta. Az elkövetõ ellen kisebb
értékre elkövetett lopás vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt eljárás folyik. A
férfit kihallgatását követõen õrizetbe vet-
te a rendõrség, bíróság elé állítása soron
kívül megtörtént. Mint kiderült, a tolvaj
többszörösen visszaesõ volt, hasonló, va-
gyon elleni bûncselekmények elkövetésé-

nek megalapozott gyanúja miatt jelenleg
16 eljárás van folyamatban ellene.

Nyakláncletépõk 
elfogása

Szeptember 22-én, a délutáni órákban,
a Pillangó parkban két 30-40 év körüli
férfi letépte egy középkorú nõ nyakláncát,
majd elfutottak. A kiérkezõ rendõrök
megpróbáltak tanúkat keresni, a cselek-
ményt azonban senki sem látta, és a sér-
tett sem tudott az elkövetõkrõl pontos
személyleírást adni. Két nappal késõbb
ismételten nyakláncletépésrõl kaptak be-
jelentést a kerületi rendõrök. A helyszín
megint a Pillangó park volt. A sértett el-
mondása szerint a bûncselekményt két
férfi követte el, akik elmenekültek. Ezút-
tal azonban nagyobb szerencséjük volt a
rendõröknek, mert akadt egy szemtanú,
aki alaposan megfigyelte az elkövetõket.
A rendõrök átkutatták a környéket, és a
szemtanú segítségével az egyik elkövetõt
meg is találták. Az igazoltatott férfi zavart
viselkedésével csak növelte a gyanút, s mi-
után elõállították a kerületi rendõrkapi-
tányságon be is ismerte a bûncselekmé-
nyek elkövetését. A gyanúsított a társát is
megnevezte, akit a zuglói készenléti alosz-
tály nyomozócsoportja rövid idõn belül el
is fogott. A két férfi ellen jelenleg dolog el-
leni erõszakkal elkövetett lopás vétségé-
nek megalapozott gyanúja miatt eljárás
folyik. riersch

BÛNÜGYI KRÓNIKA

Kitüntetett közbiztonságiak
A képviselõ-testület a június 21-i ülésen
döntött arról, hogy az önkormányzat öt-
ven darab számítógéppel támogassa a ke-
rületi rendõrséget. Az informatikai fej-
lesztést a zuglói kapitányság igényelte,
ahol rendkívül fontos az adatok pontos
rögzítése és tárolása, illetve a jegyzõköny-
vek és egyéb dokumentációk elkészítése.
Az önkormányzat ezt követõen a zuglói te-
lephelyû WOSS Kft-vel kötött szerzõdést,
amely cég a kérdéses mûszaki eszközö-
ket határidõig leszállította. Az ötven szá-
mítógépnek és monitornak – melyek
forgalmi értéke megközelítõleg bruttó
6,5 millió forint volt – átadása szeptem-
ber 25-én történt meg. A zuglói önkor-

mányzat minden esztendõben jelentõs
összeggel támogatja a kerületi rendõrka-
pitányságot, egyrészt a térfigyelõ-rend-
szer folyamatos fejlesztésével és mûköd-
tetésével, másrészt a szabadidejükben
foglalkoztatott rendõrök bérének átválla-
lásával. Ezen kívül nagy hangsúlyt helyez-
nek a rendõrök jutalmazására is. A Hó-
nap Rendõre elismerést más kerületek-
ben is követendõ példának tekintik.
A számítógépek átadása sem egyszeri tá-
mogatás volt, az önkormányzat ugyanis
már korábban is kiemelt figyelmet fordí-
tott a rendõrség eszközfejlesztésére,
munkakörülményének a javítására. 

Riersch Tamás

A kormány módosította a hatályban lévõ
KRESZ-rendelkezéseket. Ezúttal azon-
ban nem szigorodtak, hanem enyhültek a
szabályok. A változásokat böngészve né-
hány pontot kiemelnénk. Tavasszal nagy
vihart kavart, hogy a rendõrség fokozot-
tan ellenõrzi a gépjármûvekben az elsõse-
gély dobozok szavatosságát. A legújabb
KRESZ-rendelkezések szerint a rend-
õrök már azért nem fognak büntetni, ha
hiányzik a doboz, ugyanakkor minden
autóvezetõnek baleset esetén kötelessége
lesz segítséget nyújtani a károsultaknak,
és ilyenkor a doboz hiánya már bünteten-
dõ.

Korábban szintén sok bosszúságot je-
lentett az autókihajtóknál parkírozó jár-
mûvek szankcionálása. Az augusztusban
hatályba lépett rendelet szerint, az az au-
tó. amelyik a tulajdonos engedélyével par-
kol az autókihajtóban, azt nem büntetik a
rendõrök, minden más esetben szabály-
sértési eljárást kezdeményeznek.

A lézerblokkolók használatát a jövõben
is szigorúan fogják büntetni, ugyanakkor
az olyan eszköz használatát, mely elõre
jelzi az autó vezetõjének a sebességmérés
helyét, már nem gátolják. Ez a módosítás
csak október 22-tõl lép hatályba.

A meghatározták a megkülönböztetõ
jelzéssel közlekedõ autók útvonalának

biztosítását is. A kétsávos utakon – elsõ-
sorban az autópályákon – a belsõ sávban
balra, a külsõ sávban pedig jobbra kell
húzódniuk az autóvezetõknek, hogy sza-
bad folyosót biztosítsanak a mentõk, a
rendõrök vagy a tûzoltók számára.

Fontos pontja az új KRESZ-rendelet-
nek, hogy a jövõben a kerékpárosok alko-
holos, de nem ittas állapotban is közle-
kedhetnek az utakon. Igaz, kizárólag csak
az alárendelt utakon. Az állapotuk eldön-
tése minden esetben a rendõrre van bíz-
va, ha úgy ítéli meg, hogy a kerékpáros túl
sok alkoholt fogyasztott, akkor szondáz-
hat, és büntetni fog érte. 

Nem csak a rendelkezések, hanem a
közlekedési bírságok is változtak. A biz-
tonsági öv használatának elmulasztása
lakott területen belül 15 ezer forint he-
lyett 10 ezer, lakott területen kívül 30 he-
lyett 15 ezer, autópályán, autóúton 40 he-
lyett 20 ezer forintos közigazgatási bírsá-
got von maga után. A tilos jelzésen való át-
haladást is kevésbé fogják büntetni, a ko-
rábbi 100 ezer helyett már csak 50 ezer
forintot kell fizetnie a vétkesnek. Ennél is
nagyobb a csökkenés a vasúti sínen törté-
nõ szabálytalan átkelés esetében. Ebben
az esetben a vétkes autóvezetõ a korábbi
100 ezer forint helyett már csak 30 ezret
köteles fizetni. Ugyanakkor új tételként
jelenik meg a bírságok között a vasúti sí-
nekre való szabálytalan ráhajtás. Ez elsõ-
sorban torlódások idején okozhat prob-
lémát. Az az autóvezetõ, aki ráhajt a sí-
nekre, de bármilyen ok miatt nem tud on-
nan lehajtani, az 60 ezer forintos bírság-
gal sújtható. Az ittas gépjármû-vezetés
bírsága a korábbi 150-300 ezerrõl 100-
200 ezerre csökkent, az ittas kerékpáros-
ok büntetését pedig az eddigi 30-90 ezer-
rõl 10-60 ezer forintra csökkentették.

R. T.

Megengedõbbek lettek
a közlekedési szabályok

A szeptember 20-i önkormányzati képviselõ-testületi ülés napirendi pontjainak tár-
gyalása elõtt Juhász György rendõr fõtörzsõrmester a „Hónap Rendõre” Fekete And-
rás tûzoltó zászlós a „Hónap Tûzoltója” elismerõ címet vehette át a városvezetéstõl.

MEGHÍVÓ
Tegyünk együtt a biztonságos Zuglóért!

Közbiztonsági Lakossági Fórum

Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata,
közbiztonsági lakossági fórumot tart

Idõpontja: 2012. október 18. (csütörtök) 17.30 óra
Helyszíne: Budapesti Kommunikációs Fõiskola

kihelyezett Intézete (Egressy út 178/g.) 

Fórumon részt vesz: 

dr. Papcsák Ferenc Polgármester
Rozgonyi Zoltán Közbiztonságért felelõs alpolgármester 

dr. Réti László Zuglói Rendõrkapitány
Kardos Pál Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. vezetõje

Minden érdeklõdõt várunk szeretettel!

Informatikai fejlesztés
a rendõrségen

Sebõkné Barad Márta rendõrzászlós az elsõk között vette birtokba az új számítógé-
pek egyikét



SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerü-
leti gyorsszolgálat. Csatornák, lefo-
lyók tisztítása azonnal, falbontás nél-
kül, garanciával. Tel.: 228-6193, 06-
30-9210-948

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítá-
sát garanciával, rövid határidõvel vál-
lalom. Marton Tamás Zuglóban lakó,
és mûhely!Tel.: 221-1691 üzenetrög-
zítõvel, Mobil:06-20-342-7898

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, VÍZ-, GÁZ-
, központi fûtésszerelés, ázások, csõ-
törések megszüntetése. Mosdók, WC
tartályok cseréje. Ingyenes kiszállás.
Tel.: 402-4330, 06-20-491-5089

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárí-
tás, épületek szerelése, kaputelefon te-
lepítés, villanytûzhely, bojlerjavítás,
VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS,
vízóracsere. Tel.: 260-48-70, 06-20-
979-0624. Pungor

JAVÍTÁS-FELÚJÍTÁS-SZERELÉS
Kõmûves-burkolómunkák, festés, vil-
lanyszerelés, víz-, csatorna-, fûtéssze-
relés, falfúrás-bútorszerelés. Magyar
szakember saját kezûleg anyagszállí-
tással. Tel.: 06-20-340-3400

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

HÛTÕSZEKRÉNYEK, fagyasztók,
klímák, autóklímák javítását vállalom
hétvégén is, garanciával! Tel.: 419-82-
64, 06-70-211-77-60

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

FESTÕMESTER vállal szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, penészes fa-
lak szakszerû rendbehozatalát, vil-
lany- és fûtésszerelõk utáni kisebb kõ-
mûvesmunkákat. Hosszú távú garan-
ciával.Tel.:285-2882, 06-30-878-
8977

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

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB SZAKEMBEREIVEL.
Alacsony áron vállalunk szobafestést,
mázolást, tapétázást, parkettázást,
vízszerelést, villanyszerelést, burko-
lást, kõmûvesmunkát, gipszkarton
szerelést. Tel.:220-57-31. Mobil:06-
20-9946-279.

ASZTALOS, ÁCSMUNKÁK, Zárcse-
re, ajtó- ablakjavítás és szigetelés,
hangszigetelések és könnyûszerkeze-
tek építése. Tel.:  06-30-755-2209
keryfa09@ gmail.com

CSALÁDI ÉS TÁRASAHÁZAK, nya-
ralók eresz-és faszerkezeteinek festé-
se, mázolása alpintechnikával is. Tel.:
273-1857, 06-20-471-1870

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

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS (mûanyag
is)! Zárcsere, szigetelés, passzítás. In-
gyen kiszállással! Kiss Ernõ asztalos
Tel.: 06-30-447-4853

TÁRSASHÁZAK KORSZERÛ
ÉS SZAKSZERÛ kezelését garan-
ciával vállaljuk. Mi nem ígér-
getünk! Correct Home Kft. www.
correcthome.hu Tel.:  06-30-623-
9290

KÕMÛVES MUNKÁK, BURKOLÁS,
festés, szigetelés, kémény, kerítés-
építés kicsitõl a teljes lakásfelújítá-
sig. Díjtalan kiszállás. 10% kedvez-
mény. Tel.:405-5769, 06-20-955-
4079

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

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLE-
REK VÍZKÕTELENÍTÉSE, cseréje,
csapok, szifonok, WC-csészék, WC-
tartályok cseréje javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Tel.: 06-30-
447-3603

ZUGLÓI VÍZ-GÁZ- SZERVÍZ!
Vízvezetékszerelés-hibaelhárí-
tás, dugulás elhárítás azonnal,
gázkészülék javítás, tisztítás,
40 éves tapasztalattal Zugóban!
Tel.:  3633-272, 06-30-9517-
849

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

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

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

VILLANYSZERELÉS, HIBAELHÁ-
RÍTÁS, gyorsszolgálat, bojlerjavítás
Zuglóban kiszállási díj nélkül. Tel.:06-
20-9993-799

Minõségi Munkával Kedvezõ
Áron Vállalunk: víz-, fûtésszere-
lést, szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, kõmûves burkoló mun-
kákat, parkettázást. ZUGLÓI
MEGRENDELÕKNEK KEDVEZ-
MÉNY! Tel.: 405-3305, 06-30-
9524-725

ASZTALOSMUNKÁK vállalása!
Egyedi elképzelések megvalósítása!
Ajtók, ablakok helyszíni javítása,
passzítása, bútorok készítése, össze-
szerelése, zárak cseréje. Tel.: 06-70-
512-9743, 06-20-554-7004

JÁRÓLAPOZÁST, CSEMPÉZÉST,
kisebb kõmûves munkákat vállalok
referenciákkal! Tel.: 06-30-227-
9616

ÜVEGEZÉS MINDENFÉLE biztosí-
tásra, helyszínen is. Nyílászárók profi
utólagos szigetelése. Pára-penész meg-
szüntetésére rés szellõzõvel. Honti
Tel.: 06-20-9567-241

KÖLTÖZTETÉS, FUVARO-
ZÁS! Gyors ügyintézéssel, pre-
cíz munkavégzéssel. Igény sze-
rint, ingyenes kartondobozok.
10%-os hétvégi kedvezmény.
Tel.:06-70-2144-235, 06-1-280-
25420

FÛRDÕSZOBÁK, KONYHÁK FEL-
ÚJÍTÁSA átalakítása! Csempeburko-
lás, kõmûvesmunkák, vízszerelés, vil-
lanyszerelés! Anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre, garanciával! Vízóraszerelés
Ügyintézéssel! Tel.:  06-20-961-6153
www.mesterur.hu

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

VÍZ-GÁZ-FÛTÉSSZERELÉS gyors-
sszolgálat, csõtörések mûszeres kere-
sése- javítása, duguláselhárítás kame-
rás csatornavizsgálat, teljes vezeték-
csere udvaron is földmunkával. Tel.:
06-30-914-3588

REDÕNY, RELUX

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

REDÕNYÕS MUNKÁK, gurtni cse-
re, rövid határidõvel! Redõny, reluxa,
harmonika ajtó, szúnyogháló, szalag-
függöny-készítés, javítás. Tel.:410-
7924, 06-20-934-57-28

OKTATÁS

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

DOBISKOLA ZUGLÓBAN! Egyénre
szabott doboktatás kezdõtõl haladó
szintig. Amerikai kották használata.
Felkészítés zenekari gyakorlatra.
Tel.: 20-352-9494. dobsuli@inda-
mail.hu

MATEMATIKA-FIZKA OKTATÁST
és korrepetálást vállal gyakorlott, tü-
relmes szaktanár. Akár házhoz is me-
gyek. Tel.:  06-30-383-9163

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

BVSC BIRKÓZÓ SZAKOSZTÁLYA
felvételt hirdet 6 éves kortól. Edzések:
Kedd-péntek 15-16.30-ig, 16.30-18
óráig. XIV. Tatai út.85. Tel.:  06-20-
361-2696

NÉMET NYELVTANÁRNÕ ok-
tatást, korrepetálást vállal, valamint
felkészítést érettségire, nyelvvizs-
gára és külföldi munkára a Bosnyák
téren. Tel.: 221-2376, 06-30-959-
6759

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, diplo-
más tanárnál. Társalgás már kezdõ
szinten. Eredményes felkészítés bár-
mely vizsgára. Tel.:3-830-461

MATEMATIKA, FIZIKA oktatás kö-
zépiskolásoknak, minden szinten,
érettségire felkészítés, gyakorlott ta-
nárnál. Tel.:  223-1370, +36-20-462-
8398

ZONGORA, FURULYA és szolfézs-
oktatás egyénre szabott módszerrel,
tapasztalt zenetanártól. Hangképzés,
felvételire elõkészítés. Tel.:  +36-20-
436-6889

MATEMATIKA ÉS MAGYAR NYELV
korrepetálás, illetve felvételire felké-
szítés általános iskolásoknak. Óradíj
1200 Ft, házhoz megyek! Tel.:  06-20-
253-5113

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja
fogpótlások készítését, javítását ga-
ranciával. Fogfehérítõ sablon és éjsza-
kai harapásemelõ készítése. Tel.:252-
40-67, 06-20-445-84-21. Petõfalvi,
Ilosvai utca 25

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

ÉRSZÛKÜLET, ÉRELMESZE-
SEDÉS gyógyítása. Teljes ér-
rendszer tisztítása. SONO-
TERÁPIA VILÁGSZABADA-
LOM! Bp. XIV. ker. Örs vezér te-
re 16. Tel.: 220-46-41, 06-20-
349-42-77

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

MAGÁNORVOSI RENDELÕ foglal-
kozás-egészségügyi magánpraxis bõ-
vítése céljából keres szakorvosokat,
BÉRLÕKÉNT kedvezõ feltételekkel.
Tel.:  06-30-9212-418

AZ IGÉNYESSÉG sok mindenen
múlik, de vannak apróságok, melyek-
rõl nem szabad megfeledkezni, ilyen a
pedikûr - manikûr Önnél! Tel.:  06-30-
851-8763

INGATLAN

A Mátra KÖZELÉBEN, Pász-
tón, a belvárosban ELADÓ vagy
KIADÓ, egy 40 m2-es, dohány-
boltnak  alkalmas üzlethelyi-
ség. Érdeklõdni: 06 (20) 572-
4067

COLUMBUS UTCÁBAN TEREMGA-
RÁZSBAN személygépkocsi beálló
eladó. Ára: 1.574.000 Ft + Áfa. Tel.:
06-30-7489-555 nivoimmobilien@t-
online.hu

ÁFA NINCS! 70nm – es iroda,
Zugló központjában, parkolással,
konyha, fürdõszoba kialakítva.
Ugyanitt 15-30 nm-es raktár-
helyiségek kiadók. Tel.: 06-70-
212-64-78

KORONG UTCAI ZÁRT udvarban
fedett kocsibeálló kiadó 14 ezer Ft/hó.
Tel.: 06-20-828-9161 pejva@
freemail.hu

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

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ BOS-
NYÁKTÓL 500 m-re, 45 nm-es , csen-
des tevékenységre, raktárnak is. Tel.:
252-8868

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

SZÁMÍTÓGÉP

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen, hétvégén is. Vírusir-
tás, telepítése, alkatrészcsere ga-
ranciával. Ingyenes kiszállással.
Demeter Attila. Tel.:256-86-80,
06-30-9-704-870

COMPUTER KLINIKA- számítógép
javítás, karbantartás, bõvítés, vírusir-
tás, telepítés ingyenes kiszállással.
Hívjon bizalommal! Tel.:06-30-857-
26-53

KÖNYV

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

ANTIKVÁRIUMUNK KÖNYVEKET,
teljes könyvtárakat, régi képeslapo-
kat, vitrintárgyakat, metszeteket, tér-
képeket, hanglemezeket vásárol kész-
pénzért. Díjtalan kiszállással. Tel.:
332-0243, 06-20-803-1044

EGYÉB

FIATAL ZUGLÓI DIPLOMÁS
házaspár eltartási vagy életjára-
déki szerzõdést kötne idõs hölgy-
gyel vagy úrral. Tel.:  06-30-394-
1627

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

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

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

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

hirdetes@zugloimedia.hu.
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: október 10.
Megjelenés: október 18.

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)

18. október 10. október 18.

19. október 24. november 1.

20. november 7. november 15.

21. november 21. november 29.

22. december 5. december 13.

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

MÛSZAKI BIZOMÁNYI
Hûtõ, mosógép, TV, videó

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

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

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

zugloilapok@gmail.com
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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.

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

„Jó tanuló jó sportoló”
címmel pályázatot ír ki zuglói önkormányzati fenntartá-
sú általános és középiskolák azon tanulói számára, akik
a tanulásban és a sportban egyaránt kimagasló eredmé-
nyeket értek el.

A pályázat célja:
– a tanuló ifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek fejlesztésére,
– az utánpótlás-nevelés célkitûzéseinek hatékony segítése,
– az eredményes és kiemelkedõen tanulók, sportolók méltó elismerése.

Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be a zuglói önkormányzat fenntartásában mûködõ ál-
talános és középiskolák igazgatói, akiknek az alábbi korosztályba tartozó tanu-
lóik megfelelnek a felterjesztésnek: (korcsoportok szerint):
I. kcs. 1-4. osztályos általános iskolás tanulók (1fiú + 1lány)
II. kcs. 5-8. osztályos általános iskolás tanulók (1fiú + 1lány)
III kcs. nappali tagozatos középiskolai tanulók (1fiú + 1lány)

2012-ben 6 fõ részesülhet támogatásban.

A pályázat teljes szövege letölthetõ a www.zuglo.hu oldalról, vagy átvehetõ a
hivatal ügyfélszolgálatán.

Pályázattal kapcsolatban további információ a 872-9-296-os telefonszámon
illetve a molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhetõ.

Budapest Fõváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata pályázatot hirdet

fiatal zuglói sportolók támogatására,
a pályázatot sportolóik nevében a sportszervezetek vagy a sportolók önállóan is be-
nyújthatják:
– akinek állandó bejelentett lakóhelye Zuglóban van vagy
– akik zuglói sportegyesületben versenyeznek, és
– megfelelnek a pályázati kiírás támogatási alapelveinek. 

A pályázat célja:
– támogatásban részesíteni azokat az állandó zuglói lakóhellyel rendelkezõ, illetve

zuglói egyesületben a 107/2011 (VI.30) Korm. Rendelet 2. § 10. pontjában meghatá-
rozott korú („a korosztályos versenyrendszerre (bajnokságra) vonatkozó verseny-
szabályzatban a versenyen, mérkõzésen való részvétel alapját képezõ életkor alsó
határát betöltött, de felsõ határát meg nem haladó korú amatõr versenysportoló”)
versenyzõ, beleértve a fogyatékkal élõket is, akik - egyéni és csapatsportágakban - és
elsõsorban nemzetközi szinten kimagasló eredményeket értek el, 

– a felnõtt kor alatti három utánpótlás korosztályban – serdülõ, ifjúsági vagy kadet, ju-
nior valamint felnõtt fogyatékkal élõ korosztályba tartozó amatõr versenysportoló-
kat, akik – egyéni és csapatsportágakban – és elsõsorban nemzetközi szinten kima-
gasló eredményeket értek el,

– hozzájárulni a tehetséges utánpótlás korú sportolók további felkészítéséhez, ered-
ményeik javításához, életpályájuk kedvezõbb alakulásához.

2012-ben 5 fõ részesülhet támogatásban.

Támogatási alapelvek:
Jelen pályázati felhívásra azon egyéni versenyzõ(k) vagy csapattag(ok) – serdülõ, ifjú-
sági vagy kadet, junior illetve felnõtt fogyatékkal élõ kategóriában – pályázatait várjuk,
akik a nemzetközi versenyeken az elmúlt három évben, és még 2012-ben is az utánpót-
lás korosztályban jogosultak versenyezni, valamint az alábbi bajnokságok egyikén he-
lyezést értek el:
– Európa Bajnokság: I–III. helyezés
– Világbajnokság: I–III. helyezés
– Olimpia I–III. helyezés
– Mozgássérültek Világbajnokságán I–III. helyezés 
– Mozgássérültek Európa –bajnokságán I–III. helyezés
– Paralimpia I–III. helyezés
A pályázat teljes szövege letölthetõ a www.zuglo.hu oldalról, vagy átvehetõ a hivatal
ügyfélszolgálatán.
Pályázattal kapcsolatban további információ a 872-9-296-os telefonszámon illetve a
molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhetõ.

Kanyó Éva Emlékverseny
A KSI SE Torna Szakosztálya és a Kanyó Éva Tornász Alapítvány
október 13-14-én immár tizedik alkalommal rendezi meg a Kör-
csarnokban (XIV., Bp. Istvánmezei út 3-5.) a Kanyó Éva Tornász
Emlékversenyt. 

A megméretést a KSI egykori válogatott tornásznõjérõl, Kanyó
Éváról nevezték el, aki 2000-ben, negyven éves korában tragikus
hirtelenséggel hunyt el. 

Fõvédnök: Tarlós István Budapest fõpolgármester 
Védnök: Dr. Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere
Díszvendég: Dr. Simicskó István, államtitkár

A nagyhírû sporttalálkozó megnyitóján részt vesz Berki Krisztián
Európa-, világ-és olimpiai bajnok tornász, Kulcsár Gyõzõ, négysze-
res olimpiai bajnok párbajtõrvívó, dr. Magyar Zoltán kétszeres
olimpiai bajnok, háromszoros világ és Európa bajnok tornász,
Balzsay Károly profi ökölvívó világbajnok, illetve Martinek János
Európa-világ és olimpiai bajnok öttusázó. 

Program

2012. október. 13. szombat
10.00 serdülõ és ifjúsági verseny
12.30 eredményhirdetés.
14.00–15.30 – melegítés (felnõtt versenyzõk)
15.30 felnõtt verseny (selejtezõ a 14.-i fináléra és egyéni összetett)
18.30 egyéni összetett verseny eredményhirdetése.

2012. október 14. vasárnap
10.15–10.30 megnyitó
10.30–13.00 Finálé (szerenkénti döntõk)
13.00–13.15 mûsor
13.15 eredményhirdetés
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SUDOKU
Minden egyes sorba, oszlopba és
kockába írjon egy számot 1-tõl 9-ig
úgy, hogy soronként, oszloponként és
kockánként csak egyszer használ fel
egy számot.

5 3 4 8 9
5

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

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

8
8 5 4 9 6

5 9 6 4
1 8 9 6 5

3 1 7
7 3

4 3 8 2 5
1 2

2 3 4
4 5 7 1 3

8 4 5 9

420.90

349.90

428.90

249.90

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

highcare14ker@
upcmail.hu

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

HIGH CARE ÕSZ 2.
OKTÓBER 13-án, (szombaton)
JUBILEUMI NYÍLT NAP
A HIGH CARE KOZMETIKÁBAN!
20% kedvezmény
arc- és testkezelésekre, termékeinkre!
Az idei õsz kettõs kozmetikai szenzációja:
– Oxigénionterápia gyömölcssavas hámlasztással
– CIT-terápia (mezoterápia dermarollerrel)
– Egyéb jubileumi meglepetések, 

új termékek
Használja ki a lehetõséget, 
kérjen idõpontot, várjuk szeretettel!

A High-care kezelések bizonyítottan
eredményes minõsítéssel rendelkeznek!

Wing Tsun Kung-Fu az Örsön

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

vagy www.wingtsunkungfu.hu

Infó: 
Si-Hing Kerekes Csaba 
4. mesterfokozat

és oktatómestereiSi-Hing Kerekes Csaba

Si-Hing Kerekes Csaba és oktatómesterei

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

A

kéthetente

minden kerületi

lakásba

ingyenesen jár.

Ha Ön vagy

ismerõse

nem kapja

rendszeresen a

lapot, hívja

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

ZUGLÓI LAPOK

Testnevelés órák kiváltására egyesületi igazolást adunk.

Az idejében
felismert

melldaganat
gyógyítható!

A korai felismerés eszköze 
a mammográfiás szûrõvizsgálat.

A XIV. kerületben lakó, 
45–65 éves nõk,

akik utolsó mammográfiás 
vizsgálata óta eltelt két év,

meghívólevelet kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják õket

az Uzsoki utcai Kórházban
(1145 Budapest, Uzsoki u. 29., 

tel.: 06 (1) 467-3700/1532)
vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is 
a mammográfiás 

szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Fõváros 
Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve

tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetõség adott!
Éljenek vele!

2012. október–december

Elõzze meg a betörõket!

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

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


