
Az önkormányzat képviselõ-tes-
tülete egyenként 750.000 Ft-os
támogatást szavazott meg azok-
nak az élsportolóknak, akik a
kerületben élnek, vagy Zuglóban
igazolt egyesületi tagok, és kvali-
fikálták magukat a londoni olim-
piára. Ezzel a példaértékû sport-
támogatással azonban nem elé-
gedett meg a kerület vezetése, jú-
nius 27-én, ünnepség keretében
búcsúztatta el a Londonba ké-
szülõ sportolókat.

– A 160 magyar olimpiai arany-
érem közül 57 Zuglóhoz kötõdik
– mondta Rátonyi Gábor, a bú-
csúztató fõ szervezõje. Ehhez dr.
Papcsák Ferenc polgármester
annyit tett hozzá, hogy a kerületi
sportolók folytatva a nagyszerû

hagyományokat ismét nagy lét-
számmal képviseltetik majd ma-
gukat az ötkarikás játékokon. –
A három paralimpiai résztvevõt
is beleszámítva 19 fõ vesz részt a
játékokon, mely a magyar olim-
piai csapatnak több mint a tíz
százalékát teszi ki. Mi már erre is
nagyon büszkék vagyunk, de még
büszkébbek leszünk, ha valaki
közülük pontszerzõ vagy érmes
helyen végez majd.

A köszöntésen, melyen min-
den olimpikon és edzõje egy kis
útravalót – többek között egy
Zugló-zászlót – is kapott, részt
vett két kerületi olimpiai bajnok,
Ambrus Miklós és Gedó György.
A Magyar Olimpiai Bizottságot
Szabó Bence sportigazgató kép-

viselte, míg Szekeres Pál több
funkcióban volt jelen a rendez-
vényen. A nyolcadik olimpiájára
készülõ kerekesszékes vívó, he-
lyettes államtitkárként a szakál-
lamtitkárságot képviselte. 

– Szeretném megköszönni a
támogatást. Mi ezt az eredmé-
nyeinkkel igyekszünk majd meg-
hálálni. Jómagam zuglóiként
1976 óta sportolok, de még egy-
szer sem fordult elõ, hogy a ke-
rületi önkormányzattól támoga-
tást kaptam volna – mondta Sze-
keres Pál.

Riersch Tamás
Olimpikonok a 15. oldalon
(A paralimpikonok bemuta-

tása augusztus 23-i szá-
munkban lesz.)

November végére, december ele-
jére elkészülhet a Bosnyák tér
rekonstrukciójának elsõ szaka-
sza – mondta lapunknak dr.
Papcsák Ferenc polgármester.
Hamarosan megépülhet a Bos-
nyák téri templom tornya, illetve
a Mundo üzletközpont is. A Thö-
köly úton újra villamosközleke-
désben gondolkodik a kerület-
vezetés.

– Hogy áll a Zugló Városköz-
pont megépítésének tervezése?

– Elindult projekt elõkészíté-
se. Mivel a Bosnyák tér a Fõváro-
si Önkormányzat tulajdonában
van, levélben megkerestük Tar-
lós István fõpolgármestert az el-
képzeléseinkkel, amelyekhez a
támogatását, segítségét kértük.
Reméljük, hogy a Fõváros anya-
gilag is hozzá tud járulni a tér
korszerûsítéséhez, de nélkülük
is megépítjük az új teret. Meg-
kezdtük az átépítés tervezését,
várhatóan ezzel a munkafázis-
sal már augusztus végére készen

is leszünk. Az elsõ építkezési
ütemet remélhetõleg advent kez-
detére be is tudjuk fejezni. A
Bosnyák téri Páduai Szent Antal
templom tornya is megépülhet.
Ezzel újabb zuglói turisztikai
látványosságot jöhet létre.
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Átalakul a Bosnyák tér,
41 új térfigyelõ
kamerát telepítenek

Tisztelt zuglói polgárok,
tisztelt olvasóink!

A Zuglói Médiaszolgáltató
Kft. munkatársai nevében
ajánljuk figyelmükbe új hon-
lapunkat a zugloilapok.hu-t.
A portál Zugló hír és infor-
mációs portálja, tehát nem
újságunk internetes válto-
zata. Természetesen lapunk
minden száma is megtalál-
ható lesz pdf. formátumban
és a témák közül is sok isme-
rõsnek fog tûnni, amely nem
csoda, hiszen mindkét orgá-
num fókuszában városunk
Zugló és a benne élõk állnak.

Az egyelõre teszt üzem-
módban mûködõ portálun-
kon már jelenleg is több mint
kétszáz általunk készített
videó és sok száz cikk néz-
hetõ, olvasható. Szándéka-
ink szerint megtalálható
lesz itt a továbbiakban min-
den olyan hír, program és in-
formáció, amely érdekelheti
a zuglóiakat vagy az ide lá-
togatókat.

Ehhez kérjük segítségü-
ket, várjuk ötleteiket és re-
méljük szeretõ támogatásu-
kat!

Kattintson ránk:
zugloilapok.hu

Keressen minket
a Facebook-on is!

Köztisztviselõk
köszöntése
Zuglóban idén június 22-én kö-
szöntötték a köztisztviselõket.
Az ünnepségen az önkormány-
zatot dr. Ferdinandy István al-
polgármester képviselte, aki
megköszönte a köztisztviselõk
munkáját. Arra kérte õket, hogy
a nyáron kellõképpen töltõdje-
nek majd fel, hiszen 2013-tól a
közigazgatásban is nagy átalaku-
lások lesznek. A kitüntetettek
között volt Vénig Józsefné, aki
negyven év munkaviszonya után
idén vonul nyugdíjba.

Ugyancsak ezen az ünnepsé-
gen adták át a Zugló Közszolgá-
lati Munkáért Dicsérõ Oklevelet
– ebben a megtisztelõ kitüntetés-
ben a GESZ Bér- és Munkaügyi
Osztályáról Soltész Ildikó része-
sült –, és köszöntötték a Zuglói
Gazdasági Ellátó Szolgálatot is.

Beszámolónk a 6. oldalon

Zuglói biztatás
az olimpikonoknak

Baranyi László 85 éves

www.zugloilapok.hu

– Az élettel lehet visszaélni, de
aki jól gazdálkodik vele, arra
szép évek várhatnak. Én mindig
erre törekedtem, s mivel az élet
is viszonozta ezt a törekvésemet,
boldog embernek vallhatom ma-

gamat – vallja a 85. születésnap-
ját a napokban ünneplõ Baranyi
László színmûvész. Június 21-
én pályatársai, barátai és tiszte-
lõi a Columbus utcai Zeneház-
ban köszöntötték. Az eseményt a

zuglói önkormányzat, a Keresz-
tény Kulturális Akadémia és a
Szeretjük Zuglót Egyesület kö-
zösen szervezte. Dr. Papcsák Fe-
renc polgármester, Pajor András
plébános és Rátonyi Gábor, Zug-
ló korábbi polgármestere kö-
szöntötte az ünnepeltet. Fellé-
pett a Kossuth- és Jászai Mari-
díjas színmûvész, Kubik Anna, a
Liszt Ferenc-díjas operaénekes,
Pitti Katalin, a népdalénekes Fa-
ragó Laura, a zongoramûvész
Hegedûs Valér. Több gyereksze-
replõ is köszöntötte a mûvészt.
Így Pataki Zsombor, a Szent Ist-
ván Király Zeneiskola növendé-
ke, aki nemrég Szerbiában egy
rangos nemzetközi zongoraver-
senyt nyert meg, illetve Kamilla,
a színmûvész unokája, aki ver-
set szavalt a könnyeivel küszkö-
dõ nagyapjának.

Cikkünk a 7. oldalon

Folytatás az 5. oldalon
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (70) 624-4723,
e-mail: balazs.tildy@gmail.com

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján, 
a kovacsbalazs@zuglo.hu 

e-mail címen.

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Bejelentkezés telefon: 

06 (70) 625-5742, illetve 
a virkrisz@gmail.com e-mail címen.

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Bejelentkezés
a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Elõzetes bejelentkezés 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

Elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (30) 992-0854.

e-mail cím: harrachp@gmail.com

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Július 17. 
09.00–12.00 óra között.

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

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 625-5734;

e-mail: emajzik4@gmail.com

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06 (70) 624-4630,

e-mail: solt@zuglo.hu

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Augusztus 1.
17.00–19.00 óra között.

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

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri 
Hivatal

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

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

5. Markó Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

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

6. Tamás László Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 06 (30) 212-1803.

Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Elõzetes idõpont egyeztetés alapján. Tel.: 06 (20) 475-
1384.

Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5–7.
július 20. 17.00–19.00 óra között, elõzetes bejelentke-
zés alapján. Tel.: +36 (20) 944-7069 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.

Tóth Csaba MSZP Iroda, Rákosvalfa park 1–3., július
12. 17.00 órától. Tel.: 06 (20) 404-2416.

Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda, Rákosvalfa park
1–3., július 12. 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 július és augusztus hónapban nem tart

fogadóórát.

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester július 17-i és
augusztus 14-i (09.00– 12.00 óra között megtartandó)
fogadóórájára bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszá-
mon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester 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.

ALJEGYZÕ

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

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

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

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

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

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje

Elõzetes idõpont egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre:
� www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu,
� telefonon: 8729-392,
� személyesen az okmányiroda recepcióján.
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Elfogadták a képviselõk az Ön-
kormányzat mûködését átvilágí-
tó, ez év márciusában elfogadott
beszámoló megállapításai alap-
ján készített intézkedési tervet.
A napirendi pont kapcsán dr.
Szebellédi István, a feltárást vég-
zõ CC Audit Könyvvizsgáló Kft.
ügyvezetõje kijelentette: az elõ-
terjesztés nem a centralizálást,
hanem az ésszerûsítést, illetve a
kompetenciák helyes megvá-
lasztását szolgálja. 

Járóbeteg ellátás

Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter (Fidesz–KDNP) visszavonta a
sok vitát kiváltó járóbeteg szak-
rendelés egy épületben történõ
elhelyezésére vonatkozó javasla-
tát. Mint elmondta, a szakellátás
racionalizálását továbbra is
szükségesnek tartja, azonban a
felelõsségteljes döntés meghoza-
tala még további lakossági tájé-
koztatatást, eszmecseréket igé-
nyel. Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester (Fidesz–KDNP) hozzá-
szólásában aláhúzta: a város ve-
zetése kiemelt fontosságúnak te-
kinti a lakosság érdekeit szolgá-
ló járóbeteg ellátás biztosítását,
ugyanakkor az is nagyon fontos,
hogy ezzel kapcsolatban megis-

merjék az itt élõk véleményét.
Éppen ezért konzultáltak az el-
múlt idõszakban ebben a témá-
ban a zuglóiakkal, ami most to-
vább folytatódik (A zuglói kon-
zultációval kapcsolatos írásunk
az 5. oldalon olvasható). A pol-
gármester kijelentette: szomorú
lenne, ha a Zuglói Egészségügyi
Szolgálat (ZESZ) által elkészített
szakmai anyag a politika áldoza-

tává válna. A járóbeteg ellátás ra-
cionalizálása képlékeny viszo-
nyok között folytatódik, ugyanis
a kormányzat egészségügy átala-
kítására vonatkozó tervei még
nem ismertek, nem tudni ho-
gyan változik az alap és a szakel-
látás, illetve a finanszírozás. Dr.
Mogyorós László, a ZESZ igaz-
gató fõorvosa dr. Papcsák Fe-
renc szavaira reagálva megerõsí-
tette, hogy az Egészségügyi Szol-
gálat által készített járóbeteg el-
látás racionalizálására vonatko-
zó szakanyag helytálló, a magyar
egészségügyi rendszer átalakítá-
sáról, annak finanszírozásáról
egyenlõre a szakmának sincse-
nek információi.

Újabb negyvenegy
térfigyelõ kamerát
telepítenek

A képviselõ testület újabb 41
térfigyelõ kamera és adatátviteli
berendezés beszerzésérõl, illet-
ve telepítésérõl döntött. A kame-
rákat az Adria lakótelep–Ungvár
utca–Csáktornya park–Bolgár-
kerék utcai lakótelep által hatá-
rolt területen állítják szolgálat-
ba. Egy készülék Harrach Péter
képviselõ (Fidesz–KDNP) lakos-
sági igényt tolmácsoló kérésére
az Egressy út–Cinkotai út ke-
resztezõdésében kerül felszere-
lésre.

A grémium közfeladatai ellá-
tására ötven, az Önkormányzat
tulajdonában lévõ számítógép
konfigurációt adományozott a
BRFK XIV. Kerületi Rendõrkapi-
tányságának. Az ingyenesen át-
adott számítástechnikai eszkö-
zök üzemeltetéssel, karbantar-
tással kapcsolatos költségei a
használatba vevõt terhelik.

A közrend és a közbiztonság
további javítása érdekében a gré-
mium az idén áprilisban hatály-
ba lépett helyi önkormányzatok-
ról szóló törvény alapján rende-
letet alkotott a tiltott, közösség-
ellenes magatartásokról. A ren-
delet a hatályát vesztett Szabály-
sértési törvény által megvont
szabályozási lehetõséget pótolja.

Olimpikonok
támogatása

A képviselõk módosították a
Londoni olimpiai játékokon
részvevõ kerületi sportolók tá-
mogatására irányuló határoza-
tukat, ugyanis újabb zuglói spor-
tolók szereztek olimpiai kvótát.
Dr. Papcsák Ferenc a vitában
aláhúzta: örvendetes, hogy Zug-
lóból önmagában több sportoló
vehet részt az olimpiai játéko-
kon, mint ahány személyt sok
ország egyáltalán delegálni tud a
sporteseményre (Lapzártánkig
19 zuglói kötõdésû sportoló,
köztük három paralimpikon
szerzett olimpiai kvótát. Ezzel
kapcsolatos összeállításunk a
15. oldalon – A szerkesztõ).

Papp Dezsõ

Folytatódik a zuglói konzultáció
a járóbeteg ellátásról

Zugló vezetése kiemelt fi-
gyelmet fordít az önkor-
mányzati fenntartású szociá-
lis és oktatási intézmények
nyári felújítására. Annak ér-
dekében, hogy a fõváros
szerte ritkaságszámba menõ
beruházások a terveknek
megfelelõen haladjanak, dr.
Papcsák Ferenc polgármester
június 20-án a Zuglói Vagyon-
kezelõ Zrt. szakembereinek a
bevonásával informális meg-
beszélést tartott az intéz-
ményvezetõkkel.

– A mai konzultációt azért hív-
tam össze, hogy a nyári fejleszté-
sek kapcsán felvetõdött kérdé-
seket, problémákat, félreértése-
ket tisztázzuk. Fontosnak tar-
tom ugyanis, hogy közel egymil-
liárd forintos összköltségû beru-
házás ellenõrzött körülmények
között folyjon – jelentette ki dr.
Papcsák Ferenc.  Hozzátette:
szeretné, ha a felújítások a lakos-
ságot félrevezetõ politikai meg-
nyilvánulásoktól mentes siker-
történetként záródnának. Ép-
pen ezért arra kérte az intéz-
ményvezetõket: ha a munkavég-
zés során problémát, vagy sza-
bálytalanságot tapasztalnak,
azonnal tájékoztassák e-mail-

ben, hogy megtehesse a szüksé-
ge lépéseket.

A polgármester emlékeztette a
jelenlévõket, hogy Zuglóban a
nyári intézmény felújításokról
még sohasem tartottak megbe-
szélést, és az is újdonság, hogy
az intézményvezetõk maguk vá-
laszthatják ki a burkolóanyago-
kat és festékeket.

– A budapesti kerületek több-
sége az idén nem költ oktatási in-
tézményei felújítására, részben
gazdasági nehézségeik miatt,
részben pedig azért, mert kivár-
nak az oktatásban várható válto-
zások kapcsán. Mi viszont úgy
gondoljuk, hogy – hozzon bármit
is a jövõ – a Zuglói gyerekeknek
a lehetõségeinkhez képest a leg-
jobb intézményi körülményeket
kell biztosítanunk – húzta alá dr.
Papcsák Ferenc.

Az óvoda korszerûsítés során
az idén a Pöttömpark óvodában
(képünkön) befejezõdik a hom-
lokzati nyílászárók cseréje. A
Kincskeresõ óvodában felújítják
a fõzõkonyhát és a fûtési rend-
szert, ugyanakkor átépítik a ka-
zánházat. A volt gondnoki lakás-
ból pedig a szülõk fogadására is
alkalmas nevelõtestületi szobát
alakítanak ki. A Bóbita óvodá-
ban egy emeleti gyerekmosdó
újul meg. A Herminka óvoda
korszerû kompakt fénycsöves
világítási rendszert kap. A Zöld

Lurkók óvodának a kertjében a
földcserén és füvesítésen túl a já-
rófelületek és a játszóeszközök
alatti gumiburkolatok is meg-
újulnak. A Napsugár óvoda kor-
szerû videokamerás beléptetõ
rendszert kap, kicserélik a nyí-
lászárókat, rendbeteszik az in-
tézmény zöld és burkolt felülete-
it. Az Óperenciás óvodában befe-
jezik a homlokzati nyílászárók
cseréjét. Felújítják a csatorna-
rendszert, illetve az építészetileg
is értékes utcai kerítést. A Tün-
dérkert óvodában kicserélik a
belsõ burkolatot a konyhában, a
közlekedõben és a foglalkozta-
tókban, befejezõdik az utcai ke-
rítés építése. Az egyik legna-

gyobb volumenû munka a Mály-
va óvodában lesz, ami érinti
mind az öt csoportszobát, a mos-
dó- és öltözõhelyiségeket, vala-
mint a lépcsõházakat és a kiszol-
gáló irodákat is. Kicserélik a nyí-
lászárókat, korszerûsítik a fûté-
si rendszert. A csoportszobák
elé új napellenzõket szerelnek
fel.

A gyermekintézményeken túl-
menõen megújul a Városliget
szomszédságában mûködõ Liget
Idõsek Klubja is. A konyhájában
a teljes körû gépészeti- és burko-
lat-felújítást követõen az idõsek
helybeni és bejáró étkeztetése
korszerûbb körülmények között
valósulhat meg. P. D.

Indulnak az intézményfelújítások (2.)

A polgármester kérésére visszavonta a járóbeteg szakellátás
racionalizálására vonatkozó elõterjesztését Rozgonyi Zoltán al-
polgármester a képviselõ-testület június 21-én tartott soros
ülésén. Az ügyben megkezdett lakossági konzultáció tovább
folytatódik.
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A Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásá-
ról szóló Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzata Képviselõ- testületének többszörösen módo-
sított 18/2005. (V. 2.) rendelete értelmében

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

mény hirdetõtáblán történõ kifüggesztéstõl számított
30 napon belül lehet.

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

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

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

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

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

A hirdetményt kifüggesztette:
Bérleménygazdálkodási és Értékesítési Iroda

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

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 126 896 Ft/hó 2012. 06. 26. 2012. 07. 26.
Angol u. 51. 31770/A/42 69 m2 üzleth. + raktár összközmûves 86 664 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Bosnyák tér 2. 31736 125 m2 üzlethelyiség összközmûves 214 000 Ft/hó 2012. 06. 26. 2012. 07. 26.
Bosnyák tér 3. 31738/1 12 m2 üzlethelyiség víz, csatorna, áram 18 612 Ft/hó 2012. 06. 26. 2012. 07. 26.
Bosnyák u. 4/B. 31723/2/A/3 51 m2 iroda összközmûves 74 001 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Csertõ park 18. 39470/65 9 m2 üzlethelyiség elektromos áram 24 606 Ft/hó 2012. 05. 14. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 11. 31635/2/A/24 35 m2 üzleth.+ raktár összközmûves 51 730 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 18. 29811/15/A/3 157 m2 üzleth. + raktár összközmûves 166 734 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 45/A. 30385/5/A/1 35 m2 üzlethelyiség összközmûves 55 755 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 69/A. 30374/2/A/1 74 m2 üzleth. + raktár összközmûves 82 140 Ft/hó 2012. 04. 13. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 77/B. 30370/6/A/4 42 m2 üzlethelyiség összközmûves 63 084 Ft/hó 2012. 06. 26. 2012. 07. 26.
Erzsébet királyné útja 104. 30316/1 147m2+50m2 üzleth. + raktár összközmûves 255 706 Ft/hó 2012. 05. 14. folyamatosan
Fûrész u. 113. 30287/A/5 59 m2 üzlethelyiség összközmûves 97 173 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Fogarasi út 43. 31913/6/A/29 210 m2 üzleth. + raktár összközmûves 297 990 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Fogarasi út 43/C. 31913/6/A/32 72 m2 üzlethelyiség összközmûves 102 456 Ft/hó 2012. 06. 26. 2012. 07. 26.
Fogarasi út 45. 31915/2/A/39 118 m2 üzleth. + raktár összközmûves 169 802 Ft/hó 2012. 06. 26. 2012. 07. 26.
Kerepesi út 76/C. 31928/11/A/312 234 m2 üzlethelyiség összközmûves 298 350 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Örs vezér tér 2. 31924/18/A/99 180 m2 üzlethelyiség összközmûves 286 920 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Róna u. 9-11. 31928/11/A/114 336 m2 üzlethelyiség összközmûves 446 208 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
Rózsavölgyi tér 7-8. 31285/A/17; 31286/A/8 70m2+39m2 üzlethelyiség összközmûves 135 051 Ft/hó 2012. 06. 26. 2012. 07. 26.
Szugló u. 49-51. (sarok) 31865/0/A/46 222 m2 üzleth. + raktár összközmûves 532 800 Ft/hó 2012. 06. 26. 2012. 07. 26.
Szugló u. 49-51. 31865/0/A/46 120 m2 üzlethelyiség összközmûves 172 680 Ft/hó 2012. 06. 26. 2012. 07. 26.
Telepes u. 1/A. 31255/A/31 119 m2 üzleth. + iroda összközmûves 171 241 Ft/hó 2012. 06. 26. 2012. 07. 26.
Telepes u. 3. 31253/1/A/1 120 m2 üzlethelyiség összközmûves 132 000 Ft/hó 2012. 06. 26. 2012. 07. 26.
Thököly út 43. 32835/A/1 32 m2+29m2 üzleth. + raktár összközmûves 59 287 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Thököly út 46. 32741/0/A/30 267 m2 üzlethelyiség összközmûves 308 919 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
Zászlós u. 50. 32379/0/A/6 85 m2 üzlethelyiség összközmûves 74 715 Ft/hó 2012. 05. 14. folyamatosan
Vezér u. 47. 39470/66/A/166 74 m2 iroda összközmûves 89 466 Ft/hó 2012. 06. 26. 2012. 07. 26.

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

Délelõtt
(8.00–12.00)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Lakás ügyek

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

Gyorsszolgálati Divízió
(ablak/ajtó cserék, hiba bejelentések,

lakás átadásával- lakás felújítással
kapcsolatos ügyek)

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Lakás ügyek

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

Délután
(12.00–16.00)

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Helyiség ügyek

(üzlethelyiségek bérbevételével, bérleti
szerzõdés hosszabbításával kapcsolatos ügyek)

Gyorsszolgálati Divízió
(ablak/ajtó cserék, hiba 

bejelentések, lakás átadásával- 
lakás felújítással kapcsolatos ügyek)

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

Ingyenes
jogsegélyszolgálat
Dr. Szabó Tibor ingyenes jogi ta-
nácsadást tart minden hétfõn
14–18 óráig a Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában (1145
Budapest, Pétervárad utca 2.). Elõ-
zetes bejelentkezés a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélszolgálatánál min-
den kedden a 872-9119-es vagy a
872-9241-es telefonszámokon.

Ingyenes jogi tanácsadás
társasházi ügyekben
tulajdonosok és közös képvi-
selõk részére a Polgármesteri
Hivatal (1145 Budapest,
Pétervárad utca 2.) jogi irodá-
jában (I. emelet 130. szoba).
Ügyfélfogadó: dr. Sági
Erzsébet.
Elõzetes telefonbejelentkezés:

872-9382

Ingatlanok értékesítése árverés útján
A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. 2012. 07. 13-án nyilvános
árverés útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képezõ
alábbiakban felsorolt ingatlanokat:
�� Budapest XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 124.

hrsz.: 30326/8; terület: 1810 m2 üres telek
�� Budapest XIV. kerület, Gizella u. 14-16. hrsz.: 32548;

terület: 2210 m2 üres telek 
�� Budapest XIV. kerület, Róna út 111. hrsz.: 31869/1;

terület: 1040 m2 üres telek 
�� Budapest XIV. kerület, Fogarasi út 17/B. hrsz.:

31911/24; terület: 850 m2 telek, 314 m2 iroda, raktár 
�� Budapest XIV. kerület, Mexikói út 65/A. hrsz.:

31639/1; terület: 1059 m2 telek, 196,5 m2 iroda, ki-
szolgáló helyiségek 

Az árverési hirdetmény teljes terjedelmében 2012. 06.
28. napjától elérhetõ a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. hon-
lapján (www.zugloizrt.hu) és hirdetõtábláján.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. június hónaptól havi rendszerességgel elõre meghirdetett napon a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. vezetõi kiemelt ügyekben személyesen is fogadják az ügyfeleket. 

Bejelentkezni a bejelentkezõ ûrlap kitöltésével lehet, melyet a www.zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy sze-
mélyesen a Vagyonkezelõ Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11–17.) található ügyfélpultnál átvehetnek.
A kitöltött, aláírt bejelentkezõ ûrlapot személyesen az ügyfélpultnál, elektronikusan kiemeltugyek@zugloizrt.hu
címre, vagy faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az ügyintézõ kollégáink az egyeztetés pontos idõpont-
járól értesítik a bejelentkezõ ügyfeleket.

dátum idõpont név divízió
Július 24. 9:00-14:00

dr. Csikós Tibor Jogtanácsos
Augusztus 27. 9:00-14:00
Július 06. 7:00-12:00

Kiss János Csaba Üzemeltetési-, karbantartási-, felújítási divízióvezetõ
Augusztus 03. 7:00-12:00
Július 25. 8:00-13:00

Mazsu Gergely Vezérigazgató
Augusztus 29. 8:00-13:00
Augusztus 15. 13:00-18:00 Nagy Gyula Krisztián Gyorsszolgálati divízióvezetõ
Július 11. 8:00-13:00

Szili Adrián Városüzemeltetési divízióvezetõ
Augusztus 30. 8:00-13:00
Július 24. 9:00-14:00

Tóth Csaba Ingatlangazdálkodási divízióvezetõ
Augusztus 31. 9:00-14:00

Felhívás légópincék kiürítésére
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának megbízásából a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. jelenleg
folytatja le valamennyi önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség teljes körû mûszaki felmérését és el-
lenõrzését. A helyiségek ellenõrzése során megállapításra került, hogy számos társasház lakóközössége bér-
leti szerzõdés nélkül, jogcím nélkül használja a társasház részét képezõ légópincét. A jogcím nélküli haszná-
lat veszélyezteti a légópincék polgári védelmi funkciójának ellátását, és sérti az önkormányzat jogszerû hasz-
nosításra vonatkozó érdekeit. Mindezekre tekintettel a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. a jogcím nélkül használt lé-
gópincék kiürítésére a társasházak közös képviselõinek címzett levélben kérte fel a társasházak lakóközössé-
geit, 15 napos határidõ megjelölésével. Amennyiben az érintett légópincék nem kerülnek kiürítésre, azok lom-
talanításáról a társasház közös képviselõjének értesítését követõen a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. gondoskodik.



Ugyanis a toronyból az egész Budapestet,
illetve a pesti medencét be lehet majd lát-
ni. Közadakozásból indulna az építkezés,
amellyel megvalósulhat az az 1935-ös el-
képzelés, hogy tornyot kap a fõváros, Ba-
zilika utáni második legnagyobb befoga-
dóképességû temploma.

– A Mundo üzletközpont is megépül-
het?

– A kormány épp a minap adott felmen-
tést az országos pláza-stop alól a lengyel
befektetõnek. A kabinet helyesen dön-
tött, hiszen a Bosnyák téren épülõ, hang-
súlyozottan nem pláza, hanem üzletköz-
pont és a parkosított Zugló Központ
mintegy 600 ezer ember igényeit elégíti
majd ki a régióban.

– Sokan attól tartanak, hogy betonko-
losszus épül.

– Egyáltalán nincs errõl szó, az életünk-
höz méretében is igazodó, kávézókkal, sé-
tányokkal szegélyezett épületre, és park-
ra kell gondolni. Arról is egyeztetünk,
hogy Zugló hosszú távú fizetési feltétellel
1,9 hektárnyi területet visszakap a befek-
tetõtõl. 

– A Bosnyák piac mostani épületével
mi lesz, ha körülötte minden megújul?

– A mostani, leromlott állapotában biz-
tos nem maradhat a megújuló téren és a
Mundo üzletközpont közelében. Mivel a
Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac
Igazgatósága tulajdonában van a piacépü-
let, mindenképpen lépniük kell majd. 

– A Bosnyák tér közlekedési csomó-
pont is. Ezen a téren milyen változások
várhatóak?

– A 4-es metró bizonyosan nem épül
meg a Bosnyák térig. A mostani helyzet
azonban tarthatatlan, a következõ évek-
ben a  villamosközlekedést fejlesztjük a
buszközlekedés helyett. A Budapesti Köz-
lekedési Központtal már egyeztettünk ar-
ról, hogy az Európai Unió következõ,
2013-2020-as fejlesztési idõszakában pá-
lyázni kellene a Thököly úti villamos visz-
szaállítására. Az elképzelések szerint ez a
Keleti Pályaudvartól a Újpalotáig közle-
kedne, a legkorszerûbb technikájú jára-
tokkal váltanánk ki a hangos és környe-
zetszennyezõ 173-as és 7-es buszokat. Ez
az elképzelés beleillik a Zöld Zugló kerü-
leti fejlesztési koncepciónkba is.

– A legnagyobb feszültséggel a zuglói
egészségügyi rendszer átalakítása jár-
hat. Miért kell hozzányúlni a mostani
struktúrához?

– Gazdaságtalanul, ésszerûtlenül mû-
ködik a mostani, „kétfejû” rendszer. Sok
a párhuzamosság a Hermina úti és az Örs
Vezér téri rendelõk ellátásában, ez több
százmilliós kiadást jelent Zuglónak. Hogy
a teljesen ésszerûtlen mûködésre példát
hozzak, el kell mondani, hogy vannak
olyan egészségügyi szolgáltatások is, amit
– az ellenzék állításával szemben –, csak a
Herminán, vagy csak az Örsön lehet igény-
be venni. Viszont van olyan szakrendelés,
amely egyik rendelõben sem érhetõ el. Ez
a hatékony mûködés? Nem, ez logikátlan
és rengeteg pénzbe kerül. 

– Mit szól ahhoz, hogy az ellenzék fo-
lyamatosan tüntet a tervezett átalakí-
tás miatt? 

– Egészen elképesztõnek tartom, hogy
az ellenzék politikai hecckampányt foly-
tat, miközben konszenzust kellene terem-
teni. Hangsúlyozom, az önkormányzat
most sem politikai meggyõzõdésbõl, ha-
nem a zuglói rendelõintézet igazgató
fõorvosának javaslata alapján kívánja
meghozni döntését. Ez ugyanis nem poli-
tikai, hanem tisztán szakmai ügy. A kép-
viselõ-testület fideszes többsége a
jószándékú, ésszerû és gazdaságos hatá-
rozat mellett teszi le a voksát. Mi sem gon-
doljuk, hogy a korábbi MSZP–SZDSZ-es

vezetés ebben az ügyben rosszat szeretett
volna, hiszen õk kezdték meg a szakmai
javaslatok alapján az egységesítésrõl való
gondolkodást néhány évvel ezelõtt. Eb-
ben a kérdésben ugyanis nem az MSZP, a
Fidesz, az SZDSZ, az LMP, vagy a Jobbik
ötletelt eddig sem, hanem az egészség-
ügyi, szakmai fórumok. 

– Miért nem döntöttek a legutóbbi ülé-
sen a szakmai, összevonást célzó indít-
ványról?

– Az nem járja, hogy a régóta Zuglóban
dolgozó igazgató fõorvos – akár az elõzõ,
akár a mostani ciklusban – még nem tu-
dott olyan racionális javaslatot letenni az
asztalra, amely valamennyi szereplõ szá-
mára elfogadható lenne. Most, hogy visz-
szavontuk az indítványt, azt várom el a
ZESZ igazgató fõorvosától és munkatár-
saitól, hogy gondolják át az eddigi javasla-
taikat és olyan indítványt terjesszenek
elõ, ami a zuglóiaknak megfelel. Biztos,
hogy létezik ilyen, hiszen a XVI., XVII. ke-
rületben meg tudták oldani a kérdést, ak-
kor nálunk sem lehetetlen. Az állam, és
az Uzsoki Kórház nélkül nem fog menni
az átalakítás. Azt ugyanis, hogy Zuglóban
áll az ország egyik legjobban felszerelt
kórháza, számomra rejtélyes okokból az
elmúlt húsz évben a kerületi vezetõk elfe-
ledkeztek. Nélkülük azonban bûn az alap-
ellátást mûködtetni a kerületben.

– Mire a legbüszkébb az elmúlt másfél
éves tevékenységébõl?

– A javuló közrendre és közbiztonsági
adatokra és az életmentõ defibrillátorok
metrómegállókban és forgalmas csomó-
pontokban való kihelyezésére. A Papp
László Sportaréna metrómegállójában
ugyanis életet tudtak vele menteni. Ennél
nagyobb eredmény szerintem nem lehet
egy polgármester tevékenységében, hi-
szen kötelességünk a segítségnyújtás. Ez
a program is folytatódni fog, ugyanúgy,
ahogy a rendszeres közbiztonsági járõrö-
zés és az utcai biztonsági kamerák kihe-
lyezése is. 

– Az ellenzék nem érti, hogy a közte-
rület-felügyelõk miért posztolnak állan-
dóan a Thököly út és Róna utca sarkán.

– Az ellenzék, úgy tûnik nem örül a na-
gyobb biztonságnak. Én még ennél is több
rendõrt és kerületõrt szeretnék látni az
utcákon, mert az emberek biztonságérze-
te számomra a legfontosabb. Eddig pros-
tituáltak álltak a Thököly-Róna utca sar-
kán, de épp a kerületõrség jelenléte miatt
már eltûntek. Az új btk. – amelynek meg-
alkotásában országgyûlési képviselõként
részt vettem – önálló büntetési nemmé tet-
te az elzárást. Ez tehát már nem szabály-
sértés, így azok az utcán álldogálló höl-
gyek, akiket elkapnak és bezárnak, akár
hosszabb büntetéssel is számolhatnak
ezentúl. Hogy a közbiztonság érdekében
folyamatosan lássuk, mi történik az utcá-
kon, további negyvenegy utcai, biztonsági
kamerát helyezünk ki Zugló lakótelepi ré-
szein is. Pindroch Tamás
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Május 31-ei testületi ülésén Zugló önkor-
mányzata ismét napirendre tûzte a Her-
mina úti szakrendelõ jövõjét is érintõ, az
egészségügyi ellátás racionalizálását cél-
zó megoldási javaslatok kérdéskörét.

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

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

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

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

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

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

Konzultáció a zuglói
járóbeteg-ellátásról

Tisztelt Zuglói Polgárok!

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

Kérem, írja meg véleményét!

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

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

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

Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt!
Üdvözlettel:

dr. Papcsák Ferenc polgármester

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

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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Dr. Papcsák Ferenc: 
Átalakul a Bosnyák tér,
41 új térfigyelõ kamera lesz
Folytatás az 1. oldalról
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Zuglóban idén június 22-én kö-
szöntötték a köztisztviselõket.
Az ünnepségen az önkormány-
zatot dr. Ferdinandy István al-
polgármester képviselte, aki
megköszönte a köztisztviselõk
munkáját. Arra kérte õket, hogy
a nyáron kellõképpen töltõdje-
nek majd fel, hisz 2013-tól a köz-
igazgatásban is nagy átalakulá-
sok lesznek, ami a köztisztvise-
lõk munkáját is jelentõs mérték-
ben befolyásolni fogja. 

Dr. Papp Csilla jegyzõ 2011.
október 1-én lépett hivatalba, így
csak az elmúlt kilenc hónap ér-
tékelésére vállalkozhatott. Mint
mondta ennyi idõ alatt is renge-
teg minden történt, elég csak a

64 bizottsági ülésre, az azokon
tárgyalt 1578 elõterjesztésre,
vagy a 12 testületi ülésre, és az
ott hozott 746 határozatra és a
46 rendeletre gondolni. 2011 ok-
tóbere és 2012 májusa között az
Okmányirodán 96 ezer 428 ügy-
gyel foglalkoztak a  zuglói köz-
tisztviselõk.

Az ünnepségen a köztisztvise-
lõi elismeréseket is átadtak. Elõ-
ször a nyugdíjba vonuló köztiszt-
viselõket köszöntötték, majd a
20, 25, 30, 35 és 40 éve Zuglóban
dolgozó munkatársak vehették
át hûségjutalmukat. A kitüntetet-
tek között volt Vénig Józsefné,
aki negyven év munkaviszonya
után idén vonul nyugdíjba.

Ugyancsak ezen az ünnepsé-
gen adták át a Zugló Közszolgála-
ti Munkáért Dicsérõ Oklevelet –
ebben a megtisztelõ kitüntetés-
ben a GESZ Bér- és Munkaügyi
Osztályáról Soltész Ildikó része-
sült –, és köszöntötték a Zuglói
Gazdasági Ellátó Szolgálatot is.

2012-ben az Év ügykezelõje
Takács Éva Katalin (Üzemelte-
tési Osztály), az Év munkaválla-
lója pedig Kiss-Tóth Csaba
(Gondnokság) lett. Címzetes fõ-
munkatársi címet adományoz-
tak Bakóné Barócsi Juditnak
(Okmányiroda), Nagy Annamá-
riának (Városfejlesztési Osz-
tály), míg dr. Török Katát (Ható-
sági Osztály) címzetes vezetõ-ta-

nácsosi, míg Fekete Istvánnét
(Polgármesteri Kabinet) címze-
tes vezetõ-fõtanácsosi beosztás-
ba sorolták.

Legvégül Gyöngyösi Beátát
(Városépítési Osztály) és
Gyöngyösiné dr. Gácsi Ildikót

(Okmányiroda) szakmai tanács-
adói, dr. Gyürki-Thomann Ani-
kót (Jegyzõi Kabinet) és Hor-
váth Andreát (Humánigazgatási
Osztály) pedig szakmai fõtanács-
adói részesítettékkitüntetésben.

Riersch Tamás

A köztisztviselõk ünnepe

A magyar egészségügy legna-
gyobb ünnepe a július 1-ei a
Semmelweiss-nap.  Június 28-
án ebbõl az alkalomból méltatta
és ismerte el azoknak a dolgo-
zóknak munkáját Zugló önkor-
mányzata, akik egész évben, –
többen közülük évtizedek óta –
bizonyították kitartásukat,
munkabírásukat és hivatássze-
retetüket. 

Az ünnepségen dr. Papcsák
Ferenc polgármester köszöntöt-
te a meghívottakat, a kerületi
egészségügy elismerésben része-
sített dolgozóit az önkormány-
zat, jelképesen minden zuglói la-
kos nevében. Hangsúlyozta,
hogy az emberi élet, a születéstõl
az elmúlásig nem nélkülözheti
orvosok, ápolók, gondozók, se-
gítõk vagyis az egészségügy köz-
remûködését nap, mint nap, va-
lamilyen módon.  Ezért érzünk,
hol kimondva, hol kimondatla-
nul örökös hálát azok iránt, akik
segítõként vesznek részt az éle-
tünkben, életvitelünk alakításá-
ban.

– Itt Zuglóban és a mai ünne-
pen is beszélnünk kell arról,
hogy nem kis küzdelem árán tud-
juk csak fönntartani az ellátó
rendszert, de a képviselõ testület
a legmesszebb menõkig elszánt
arra, hogy a zuglóiak, a lehetõsé-
gek szerinti legmagasabb szintû
egészségügyi ellátásban részesül-
jenek. A források azonban nem
mindig vagy nem abban a mér-
tékben állnak rendelkezésünk-
re, amilyen szinten a lakósság
igényelné. Nekünk politikusok-

nak nem lehet más dolgunk,
mint az elvárt feltételeket biztosí-
tani.  Az egészségügyben július-1
el életbe lép egy szerkezetválto-
zás, ami a kormány egyik legfon-
tosabb feladatát, az egészségügy
rendbetételét szolgálja – mondta.

A Semmelweis napi
díjazottak

Zugló Lakosságának Szolgá-
latáért:

Balog Jánosné laborasszisz-
tens, dr. Derkay Éva szakorvos,
Hannák Péterné körzeti beteg-
ápoló, dr. Sziklai Árpádné la-
borasszisztens, Urbantsekné
Borbás Éva –  posztumusz – sze-
mészeti asszisztens;

Gyógyító Munkáért:
dr. Szendi László szakrende-

lés vezetõ fõorvos, dr. Hargitai
Angéla vezetõ háziorvos;

Egészséges Zuglóért:
Donnertné László Rózsa Má-

ria vezetõ asszisztens, Rontó
Gyuláné asszisztens, Stamm
Viktorné asszisztens;

Zugló Egészségügyi Ellátá-
sáért:

Simon András asztalos cso-
portvezetõ
részesült elismerésben.

A kitüntetéseket dr Ferdi-
nandy István alpolgármester,
Gyügyei Attila képviselõ és
Harrach Péter tanácsnok adták
át.

A továbbiakban fõorvos, taná-
csos, fõmunkatárs és munka-
társ címeket adományoztak és
pénzjutalmat az arra érdemes
dolgozóknak. Az okleveleket és
jutalmakat  Dr. Mogyorós Lász-
lótól, a ZESZ igazgatójától vet-
ték át az érintettek.

r.j.

Egészségügyisek köszöntéseZuglói Szociális
Gondozó Szolgálat
Zugló Önkormányzata 1995-
ben hozta létre a Zuglói Szociális
Gondozó Szolgálatot, amely
Gondozási Csoportokat, Idõsek
Klubjait és Tálaló részleget, vala-
mint Jelzõrendszeres Házi Se-
gítségnyújtást mûködtet. Intéz-
ményeik a Zuglóban élõ idõs és
szociálisan rászorult személyek
gondozását, ellátását végzik.
Alapszolgáltatások:

Étkeztetés: Azon szociálisan
rászorulóknak biztosítanak na-
pi egyszeri meleg étkezést (ebé-
det), akik ezt önmaguknak, illet-
ve önmaguk és eltartottjaik szá-
mára, átmenetileg vagy tartós jel-
leggel nem képesek biztosítani.
Õket koruk, vagy egészségi álla-
potuk akadályozza ebben.

Házi segítségnyújtás kereté-
ben gondoskodnak azokról,
akik otthonukban önmaguk el-
látására saját erõbõl nem képe-
sek, és róluk nem gondoskod-
nak, illetve akik részére a nap-
pali vagy bentlakásos intéz-
ményben történõ ellátás nem
biztosítható.

Ezen belül szakképzett gon-
dozónõk gondozási, valamint
szolgáltatási  (házimunka) tevé-
kenységet végeznek a hét öt
munkanapján. Az ellátás téríté-
si díjköteles. Jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás: a szolgál-
tatás célja, hogy a saját ottho-
nukban élõ, egészségi állapotuk
és szociális helyzetük miatt rá-
szoruló, a segélyhívó készülék
megfelelõ használatára képes

idõskorú, vagy fogyatékos sze-
mélyek, illetve pszichiátriai be-
tegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülõ
krízishelyzeteket ellátásában
közremûködjön. A Zuglói Köz-
biztonsági Non-profit kft. által
üzemeltetett diszpécser köz-
ponthoz beérkezõ segélyhívás
esetén az ügyeletes gondozó fél
órán belül a helyszínre érkezik
és megteszi az azonnali szüksé-
ges intézkedéseket. Nappali el-
látás / idõsek klubjai: az ellátást
igénybevevõk részére szociális,
egészségi, mentális állapotuk-
nak megfelelõ napi életritmust
biztosító szolgáltatást nyújta-
nak. Igényeknek megfelelõen
programokat szerveznek. Alkal-
masak a közösségi együttlétre, a
pihenésre, személyi tisztálko-
dásra, személyes ruházat tisztí-
tására, javítására. Szükség sze-
rint elvégzik az egészségügyi
alapellátás megszervezését, a
szakellátásokhoz való hozzáju-
tást, hivatalos ügyek intézését,
és életvitelre vonatkozó tanács-
adást is végeznek.

További információ:
061/799-9081 

vagy a 383-8336-os 
telefonszámon a

gondozas@chello.hu 
email címen kérhetõ.
A szolgáltatásokról 
további részleteket 

a www.zugo.hu 
weboldalon találhat.

ZZuuggllóóii  kköözzttiisszzttvviisseellõõii  ssppoorrttnnaapp  aa  LLaannttooss  MMiihháállyy  ssppoorrttkköözzppoonnttbbaann
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Baranyi László 85 éves
Boldog embernek vallja magát a színmûvész
– Az élettel lehet visszaélni, de
aki jól gazdálkodik vele, arra
szép évek várhatnak. Én mindig
erre törekedtem, s mivel az élet
is viszonozta ezt a törekvésemet,
boldog embernek vallhatom ma-
gamat – vallja a 85. születésnap-
ját a napokban ünneplõ Baranyi
László színmûvész. Június 21-
én pályatársai, barátai és tiszte-
lõi a Columbus utcai Zeneház-
ban köszöntötték. Az eseményt a
zuglói önkormányzat, a Keresz-
tény Kulturális Akadémia és a
Szeretjük Zuglót Egyesület kö-
zösen szervezte. Dr. Papcsák Fe-
renc polgármester, Pajor András
plébános és Rátonyi Gábor, Zug-
ló korábbi polgármestere kö-
szöntötte az ünnepeltet. Fellé-
pett a Kossuth- és Jászai Mari-
díjas színmûvész, Kubik Anna, a
Liszt Ferenc-díjas operaénekes,

Pitti Katalin, a népdalénekes Fa-
ragó Laura, a zongoramûvész
Hegedûs Valér. Több gyereksze-
replõ is köszöntötte a mûvészt.
Így Pataki Zsombor, a Szent Ist-
ván Király Zeneiskola növendé-
ke, aki nemrég Szerbiában egy
rangos nemzetközi zongoraver-
senyt nyert meg, illetve Kamilla,
a színmûvész unokája, aki egy
verset szavalt a könnyeivel küsz-
ködõ nagyapjának.

– Nagyon nehéz megfogalmaz-
ni, hogy most mit érzek – mond-
ta Baranyi László. – Nehéz volt a
pályám, sokszor igaztalanul
bántottak, szó szerint meg kel-
lett küzdenem a színpadért, s az-
tán egyszer csak itt állok, és lá-
tom, hogy ennyien szeretnek, és
ennyien örülnek velem. Ezért ér-
demes volt színésznek lenni –
mondta.

Baranyi László késõn került a
színészi pályára, mert az édes-
apja szociáldemokrata volt, és
emiatt eltávolítottak a fõiskolá-
ról. 1957-ben – immáron 30 éve-
sen – Rózsahegyi Kálmán Színis-
kolájába került. Pályája során
játszott klasszikusokat, prózai
vígjátékban és zenés darabok-
ban is. „Több színházhoz is kö-
tõdöm, és olyan színészóriások-
kal szerepelhettem egy színpa-
don, mint Gábor Miklós,
Sinkovics Imre, Agárdi Gábor,
Kállai Ferenc vagy Váradi Hédi
és Szemes Mari” – emlékezett pá-
lyájára a színész, aki 1968. óta
lakik Zuglóban. A Nagy Lajos ki-
rály úti házat még az apósa vásá-
rolta, aki a zuglói épületben egy
cukorkaüzemet mûködtetett. Az
„édes életnek” azonban a politi-

ka és az államosítás hamarosan
véget vetett. A család feketén foly-
tatta az édességgyártást, ám a jó-
akaróik feljelentették õket. A há-
zi üzemet bezárták, az anyósát
egy rövid idõre leültették, a csa-
lád azonban ennek „köszönhe-
tõen” megúszta a kitelepítést.
Baranyi László egyébként spor-
tolónak készült, nem színésznek
és  sportos életvitelét egész életé-
ben megtartotta. Ezért is bírta
nagyon jól fizikailag a megerõlte-
tõ színházi próbákat. Harminc
éve mindenhová gyalog jár, nincs
autója. A nagypapa energiájának
legfõbb haszonélvezõje Kamilla,
a nyolcéves unoka, aki beara-
nyozza Baranyi László és felesé-
ge, Végh Kati (énekes, elõadómû-
vész) életét.

Riersch Tamás

Mi a sikeres matematikaoktatás
titka? Egyrészt egy jó pedagógus,
aki képes elvarázsolni (és köz-
ben tanítani is) a gyerekeket. Az-
tán néhány lelkes szülõ, akik
idõt és pénzt nem sajnálva sze-
retnének mindent megadni a
gyermeküknek. Legvégül pedig
néhány tehetséges diák, aki örö-

mét leli a tanulásban, és aki fo-
gékony a logikára és a számok
világára. Az Álmos Vezér Gimná-
zium és Általános Iskolában
mindez együtt van. Kovács Juli-
anna tanítónõ évek óta eredmé-
nyesen oktatja a matematikára a
tanítványait. Az eredményesség
pedig ezúttal nem egy légbõl ka-

pott frázis, hisz a gyerekek ered-
ményei valóban magukért be-
szélnek. Juli néni negyedikes ta-
nítványai a tavalyi országos Bo-
lyai Matematika Csapatverse-
nyen az elsõ helyen végeztek, de
a Nemzetközi Kenguru Matema-
tikaversenyt is többször meg-
nyerték már, a Zrínyi Ilona Ma-

tematikaversenyen pedig az elsõ
tíz között végeztek. A kiváló
eredményt mindössze heti egy
pluszórával és ugyancsak egy-
szeri nulladik órában lebonyolí-
tott korrepetálással érte el a zug-
lói pedagógus.

Juli néni negyedikesei tavaly
„elballagtak”, s ma már a felsõ-
sök között folytatják a tanulmá-
nyaikat. A jó alapok valószínûleg
náluk is elegendõk lesznek ah-
hoz, hogy késõbb valamelyik
erõs gimnáziumban folytassák a
tanulást. A tanítójuk pedig egy új
közösséggel ismét munkához lá-
tott, természetesen nem feled-
kezve meg a matematikáról sem.
Ennek pedig ismét meglett az
eredménye. A kis elsõsei, név
szerint Pekk Márton, Mészáros
Gergõ, Tóth Benedek és Szász
Gábor (képünkön)nemrégiben a
Kárpát-medencei Matematika
Csapatversenyen az elsõ helyen
végeztek.

– A verseny célja a matemati-
ka-kompetencia fejlesztése és a
csapatmunka élményének átélé-
se volt – tudtuk meg Kovács Juli-
annától. – A verseny négy levele-
zõfordulóból állt. A gyerekek for-
dulónként 10-10 írásbeli felada-

tot kaptak, és a legtöbb pontot
elért csapat került a döntõbe. A
versenyre a szakkörön készül-
tünk fel, de fontos volt, hogy a
gyerekek otthon, a szüleikkel is
gyakoroltak. 

A verseny országos döntõjé-
nek a színhelye a nyíregyházi
Sóstó volt. A kétnapos rendez-
vény mindkét napján feladatokat
és rejtvényeket kellett megolda-
niuk a gyerekeknek. A zuglói
csapat felkészültségét bizonyít-
ja, hogy alig hibáztak, és majd-
nem a maximális pontszámot
begyûjtve nyerték meg ezt a ran-
gos versenyt.

A gyerekek számára nem
csak a gyõzelem, hanem már
maga a verseny is nagy élmény
volt. A szervezõk ugyanis na-
gyon érdekes és izgalmas prog-
ramokkal várták õket. Az elsõ
napon például az állatparkban
kellett megoldaniuk a verseny-
feladatokat, de ezen kívül
ócenáriumban is jártak, és so-
kat fociztak, meg kézmûves-
kedtek is. A versenyrõl tehát él-
ményekkel tele jöttek haza, ami
jövõre is erõt adhat majd nekik
a matematika még alaposabb
elsajátításához. riersch

Zuglói matekmûhely
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Fotókiállítás-projekt 2012 õszén

Hõs volt a magyar férfi, de a ma-
gyar nõ nélkül nem tudta volna
végigvinni az ’56-os forradalmat
– foglalható össze M. Kiss Sán-
dor történész professzor
Cserepesházban tartott elõadá-
sának mondandója. 

A POFOSZ 1956-os Hagyo-
mányõrzõ, valamint az „1956
öröksége” Alapítvány meghívá-
sára a Zuglói Mûvelõdési Ház-
ban június 20-án, szerdán dél-
után megtartott találkozón a
résztvevõket Csaniga Andrea, a
Ház igazgatóasszonya köszön-
tötte. Utalt arra, hogy az egykori
forradalom ma is aktív szerepet
vállaló nõtagjaitól „lendületben,
szervezõerõben” milyen sokat le-
het tanulni. Ezt követõen Szécsi

István, az 1956-os Hagyomány-
õrzõk elnöke mondta el azt a
bensõséges történetét, miként
sikerült felkérnie az elõadás
megtartására a neves történész
professzort. A délutánt, illetve az
elõadást, az épp aznap 85 éves
Baranyi László színmûvész által
rendkívül erõteljesen elõadott
két vers, Tamási Lajos Piros a
vér a pesti utcán, illetve Wass Al-
bert A láthatatlan lobogó címû
mûvének tolmácsolása tette még
érzékletesebbé. M. Kiss Sándor
családja múltját is felidézve elõ-
adásában, az 1956-os forradal-
mat és szabadságharcot illetõen
több szakaszra tagolta a nõk sze-
repét. Szólt a családért felelõs
nõkrõl, akiknek a gyerekei molo-

tov-koktélokat csináltak a befõt-
tes üvegekbõl; azokról a tiszte-
letreméltó asszonyokról, akik
mostak-fõztek a forradalom
alatt; akik legendássá váltak a
pesti srácoknak adott bögre te-
jükkel, zsíroskenyerükkel; akik
sebet kötöztek, beteget ápoltak.
Hallhattunk az elõadás második
részében az 1956. november 23-
ai megemlékezésrõl, a budapes-
ti utcák egyórás elnéptelenedés-
rõl, s a legendás decemberi nõ-
tüntetésrõl is. A hallgatóság so-
raiban ott volt Dénes János, ko-
rábbi országgyûlési képviselõ,
Palla László, a XVI. kerületi
POFOSZ elnöke valamint Szalay
Zoltán, a Budapesti POFOSZ el-
nöke. Kovács Nándor

Nõk az 1956-os forradalomban

A Fogyasztóvédelem címû cikksorozatunk 2. ré-
sze, amelyben az „Árucsere és jótállás”-sal fog-
lalkozunk a zugloilapok.hu-n olvasható.

Az Ön emlékeit keressük.

Járuljon hozzá saját történetével, fotóival, filmjével ter-
vezett kiállításunk sikeréhez! 

Reméljük, hogy vannak még közöttünk sokan olyan
zuglóiak, akik számára a bolgárkertészetek képe olyan ele-
ven élmény volt, mint a fotómûvész Kinszki Imre számá-
ra. Talán akadnak, akik egykori saját kertészetükrõl õriz-
nek családi felvételeket, melyeket örömmel megosztaná-
nak a szélesebb nagyközönséggel is.

Minden, a zuglói bolgárkertészetekre vonatkozó emlék
kiállításunk fontos építõkockája lehet. Kérjük, küldje el
fényképeit, filmjeit, jelezze, ha személyes történetét szó-
ban, egy interjú keretében is szívesen megosztaná velünk.
Üzenetét, küldeményét kérjük, lássa el a „Bolgárkertek
Zuglóban hajdanán” mottóval. 

A projekttel kapcsolatos bármely kérdését szívesen fo-
gadjuk a fenti elérhetõségek egyikén. Az Önök hozzánk
eljuttatott fotóiból, filmjeibõl szeretnénk kiállításunk
anyagát kiválasztani. A kiválasztott anyagot digitalizál-
juk, az eredeti felvételeket természetesen visszaadjuk. A
kiválasztott, digitalizált képek-filmek nyilvánossá tételére
a kiállítás keretein belül csak az Önök írásos beleegyezé-
sével fog sor kerülni. 

A legérdekesebb anyagot beküldõk értékes jutalomban
részesülnek.

Június 18-án kirgiz delegáció ér-
kezett Zuglóba. A hazánkba elsõ
alkalommal látogató parlamenti
képviselõket, akik egyben a
Kirgiz-Magyar Baráti Tagozat
tagjai is, õexcellenciája Lidia
Imanalieva nagykövet asszony is
elkísérte. A küldöttséget az ön-
kormányzatnál Rozgonyi Zoltán
alpolgármester, dr. Papp Csilla

jegyzõ és Balogh Melinda, Pol-
gármesteri Kabinetvezetõ fogad-
ta. A vendégek a tárgyalások
után meghallgatták a Szent Ist-
ván Király Zeneiskola kórusá-
nak elõadását, majd dr. Papcsák
Ferenc polgármesterrel megko-
szorúzták az ismeretlen katona
sírját, a Hõsök emlékkövét. 

ZL

Kirgiz delegáció
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Zenés évzárót tartottak az evangélikusok
Nem véletlenül tartják az evan-
gélikus egyházat zenélõ egyház-
nak – véli Gyarmati Gábor, a zug-
lói gyülekezet presbitere. A csak-
nem ötszáz éves felekezetben
mindig is különös hangsúlyt fek-
tettek a muzikalitásra – ennek
szellemében a XIV. kerületi
evangélikusoknál is immár ha-
gyomány, hogy az évzáró isten-
tiszteletet közös ebéd követi és
zenés délután kapcsolódik hoz-
zá. Ezt idén június 10-én rendez-
ték meg. 

A mûsort – nagyobbrészt – ez-
úttal is a gyülekezet zenét tanuló
fiataljai adták, akik Fekete Ani-
kó szakmai irányítása mellett
kaptak bemutatkozási lehetõsé-
get. A presbiter szerint emellett a
Szent István Király Zeneiskola, a
Zuglói Filharmónia, Záborszki
Kálmán és munkatársai kiemel-
kedõ szellemi és pedagógiai
munkája biztos hátteret jelent a
kerület ifjú zenészei és a tudá-
sukra igényt tartó közösségek,
így a Tamásy Tamás és Tamásy
Tamásné Zsóka lelkészek lelki

vezetésével mûködõ Budapest-
Zuglói Evangélikus Egyházköz-
ség számára is.

A délelõtti úrvacsorai isten-
tisztelet után elõször az ifjabb ze-
neiskolások szólaltatták meg
hangszereiket: zongorát, csellót,
hegedût és fuvolát. Hogy a szer-
vezõk sem vették félvállról a kon-
certet, mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy a kíséretet nem ki-
sebb személyiség, mint
Kéménczy Antal orgonamûvész
adta – mutatott rá a presbiter.
Következett a konzervatóriumi
hallgatók mûsora, bizonyságot
adva arról, hogy a többéves ki-
tartó zenetanulás egészen bizto-
san meghozza a kívánt ered-
ményt. Gyarmati Gábor kiemel-
te, bár kedveli a szaxofon hang-
ját, ám templomban még ritkán
hallotta megszólalni. „Ezen a va-
sárnapon ebbõl sem volt hiány,
az egybegyûlteknek abban a kü-
lönös élményben lehetett ré-
szük, hogy Tóth Máté elõadás-
ban szólóban hallgathatták meg
Leonard Cohen Halleluja címû

mûvét. Végezetül pedig egy való-
di mûvész-palánta játékában
gyönyörködhettünk. Krizsán
Kinga a közelgõ V. Nemzetközi
Chopin zongoraversenyre ké-
szülve a versenyprogramjából
hozott néhányat darabot, igazi
virtuozitásról, nemzetközi szin-
ten is figyelemre méltó felké-
szültségrõl téve tanúbizonysá-
got” – tudtuk meg a presbitertõl,
aki hangsúlyozta: az esemény si-
kerén felbuzdulva a közösség jö-
võre is tervezi az ingyenes zenés
délután megtartását.

KD

***

Egyeztetés 
a rendezésrõl

Június 22-én az Evangélikus
Hittudományi Egyetemen talál-
koztak az önkormányzat illeté-
kesei a Bosnyák tér rendezése
ügyében az intézmény rektorá-
val, (részletek: zugloilapok.hu).

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat 2010-ben
sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség által meghirdetett,
„Foglalkoztatás támogatása egészségügyi
intézmények számára” címû TÁMOP-
6.2.4/A/09/A kódszámú pályázatra.
A Szolgálat 100 % támogatás intenzitás mel-
lett 49,225,436 Ft vissza nem térítendõ euró-
pai uniós forráshoz jutott. Ebbõl két éven ált
8,5 státusz finanszírozása vált lehetségessé,
a fenntartó Önkormányzat pedig azt vállalta,
hogy 2012. június 30-át követõen további két
évig biztosítja a létszámbõvítésben érintett
munkatársak bérének finanszírozását.
„A Zuglói Egészségügyi Szolgálat humán-
erõforrás fejlesztése” címû, TÁMOP-
6.2.4/A/09/1/KMR-2010-0009 azonosító-
számú projekt keretében a támogatásnak
köszönhetõen szakorvosok, asszisztensek,
pszichológus, gyógytornász és szociális
munkás foglalkoztatására nyílt lehetõsé-
günk, ami érdemben hozzájárult az érintett
területek szakmai színvonalának növelésé-
hez, az elérhetõ szakmai szolgáltatások bõ-
vüléséhez.
A támogatás legfõbb nyertesi azok a pszi-
chiátriai szakellátásra, gondozásra szoruló
betegek, akiknek az ellátása kiegészült
olyan lehetõségekkel, amelyek eddig nem,
vagy csak szûk keresztmetszetben álltak
rendelkezésre. Felgyorsult és hatékonyab-
bá vált a pszichodiagnosztika és pszichote-
rápia. Ennek keretében mód nyílt a betegek
számára olyan egyéni és csoportos foglal-
kozások indítására, amelyek amint a speci-
ális gyógytorna is, érdemben hozzájárulnak
a betegek állapotának gyorsabb javulásá-
hoz, az elért terápiás eredmények fenntar-
tásához, a társadalomba való visszaillesz-
kedés elõsegítéséhez.
Mindezekhez hasznosan járul hozzá az
egészségügyi képesítéssel is rendelkezõ
felsõfokú végzettségû szociális munkás is.
Az új típusú képzettséggel rendelkezõ szak-
emberek gyorsan megtalálták helyüket és

szerepüket abban a terápiás közösségben,
amely korábban is magas szintû szakmai
ellátást biztosított a hozzájuk fordulóknak.
A diabetológiai és gyermek pszichiátria
szakrendeléseken felsõfokú képzettségû
munkatársak segítik a támogatásnak kö-
szönhetõen a szakorvosok munkáját, ami
nagymértékben megkönnyíti a feladatok
hatékony szervezését és végzését. Magas
szintû szakmai ismeretük révén komolyan
tehermentesíteni tudják a területen dolgozó
diplomás szakembereket, azaz az orvoso-
kat és pszichológusokat.
A támogatásnak köszönhetõen fenn tudtuk
tartani a hiányszakmának számító gyermek
kardiológiai és gyermek pulmonológiai ellá-
tást. Ennek hiányában öt fõvárosi kerület
gyermek betegeinek gyógyítása került vol-
na veszélybe az adott szakterületeken.
A fül-orr-gégészeti szakrendelés létszámát
két fõvel tudtuk növelni, ezáltal gyorsabbá,
gördülékenyebbé vált a betegek ellátása és
a betegfogadás szervezése.
A projekt zárásához közeledve elégedett-
séggel állapíthatjuk meg, hogy a pályázat
beadásakor kitûzött célok teljes egészében
megvalósultak. A támogatásból létesített
státuszokat minimális fluktuáció mellett si-
került folyamatosan mûködtetnünk.
A pályázaton történõ részvétel támogatásá-
ért köszönet illeti a fenntartó Zuglói Önkor-
mányzatot, a projekt mûködtetéséért pedig
azokat a munkatársaimat, akik szabadide-
jüket sem sajnálva rengeteg idõt és energi-
át fordítottak a feladatra.

Budapest, 2012. június 22.

Dr. Mogyorós László
igazgató fõorvos

Hatékonyan segítette 
a pályázati pénz 
a magasabb szintû betegellátást

Diplomát is osztottak
Június 15-én a zuglói evangélikus templomban tartották meg az Evangélikus Hittudományi
Egyetem (EHE) tanévzáró ünnepét. Elõtte az ünnepi istentiszteleten Szabó Lajos rektor hir-
dette az igét, a liturgia szolgálatát Varga Gyöngyi végezte. A hagyományos rektori köszöntõ-
ben az egyetem vezetõje „a helyes ritmusú lélegzetvételrõl és a szeretet pillantásáról” szólt,
bíztatva a hallgatóságot a nyugodt, hiteles és életszerû válaszok megadására azon kérdésekre,
melyeket a környezetünk, a társadalom nekünk szegez. A beszéd után következett a diploma-
átadás, illetve a sikeres záróvizsgáról kiadott igazolások, és egyéb oklevelek kiosztása. A rek-
tor külön köszöntötte a jubilánsokat, a huszonöt, a negyven, az ötven, a hatvan, a hatvanöt és
a hetven éve végzetteket.
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Folytatódik a bölcsõde-
bõvítési program

Június 21-én, a Fûredi lakótele-
pen átadták a Meseház Bölcsõde
felújított szárnyát. – A kerület-
ben a kisgyermekes családok
számának növekedése megkí-
vánta a bõvítést – mondta dr.
Papcsák Ferenc polgármester
az átadóünnepségen. – Az átala-
kításnak és bõvítésnek köszön-
hetõen újabb 52 férõhellyel sike-
rült növelnünk a bölcsõde kapa-
citását. A programot még ezen a
nyáron újabb felújításokkal –
Mókavár óvoda, Mókakacagás
Bölcsõde és Aprótalpak Bölcsõ-
de – folytatjuk, és az újabb bõví-
tésekrõl sem mondtunk le. Az
Európai Uniótól 150 milliós tá-

mogatást nyertünk bölcsõdeépí-
tésre, melyet egy, az Erzsébet ki-
rályné és Öv utca sarkán levõ ön-
kormányzati telken fogunk fel-
építeni.A Meseház Bölcsõde
1975-ben épült. Egy részét ké-
sõbb bérbe adták, elõbb Lapki-
adó Vállalatnak, majd a Szociá-
lis Gondozói Szolgálatnak. A
szolgálat elköltözött, az önkor-
mányzat felújította az üres helyi-
ségeket, amelyeket májusban
már a kerületi gyerekek is bir-
tokba vehettek.

– A bölcsõdénk korábban há-
rom csoportban 76 férõhellyel
rendelkezett – tudtuk meg
Sívóné Cseh Katalin részlegve-

zetõtõl. – Ezt a számot sikerült
öt csoportra és 128 férõhelyre
emelni. A bõvítéssel a dolgozói
létszám is 26-ról 38 fõre gyara-
podott. Az új intézmény a bõví-
tés révén 1700 négyzetméteres
lett. Újdonság a kerületben, hogy
nem csak sószobával és mozgás-
szobával, hanem úgynevezett al-
kotószobával is rendelkezünk.

Kissné Kalló Györgyi, az
Egyesített Bölcsõdék vezetõje
szerint, azzal, hogy az önkor-
mányzat 945 fõre növelte a böl-
csõdék befogadóképességének a
számát, háromszázról százra
csökkent a várólistán levõ gyere-
kek száma. Riersch Tamás

Tehetségek a zuglói
tehetségpontban
A Herman Ottó Általános Iskola
a zuglói általános iskolák közül
elsõként érdemelte ki a tehetség-
pont címet. Az elismerést megér-
demelték, az intézményben
ugyanis évek óta magas szintû
oktatómunka folyik. Ennek
eredménye, hogy az idei tanév-
ben két tanuló is eredményesnek
bizonyult a tanulmányi verse-
nyek országos döntõjében.
Kercsó Molnár Anita második
osztályos diák a Nemzetközi
Kenguru Matematika Versenyen
lett elsõ a második évfolyamo-
sok között. A verseny színvona-
lát és erejét bizonyítja, hogy ösz-
szesen 4300 gyerek nevezett (a
legtöbben egyébként Zuglóból),
és Anitának ennyi résztvevõ kö-

zül sikerült a legjobbnak lennie.
A hermanos diák emellett a
Stafétacsi Kerületi Matematika
Versenyen is a legjobbnak bizo-
nyult. Pedagógusai szerint jövõ-
re nagy erõssége lesz majd a
Bólyai és a Zrínyi Ilona Országos
Matematika Versenyeken részt-
vevõ zuglói csapatnak.

Az Egressy úti intézmény egy
másik, szintén második osztá-
lyos diákja, Pintér Levente a Lo-
gika, Ügyesség és Kreativitás
Versenyen (LÜK) jutott be az or-
szágos döntõbe. A LÜK egy spe-
ciális és komplex ügyességi ver-
seny, a diákoknak a matek és a
logikai feladatok mellett magyar,
nyelvtani és szövegértési kérdé-
sekre is válaszolniuk kell. A ver-

senyzõk nem csak a jó megoldá-
sért, hanem a válaszok gyorsa-
ságáért is pontot kaptak, és az
gyõzött, aki a legrövidebb idõ
alatt a legtöbb jó megoldást adta.

A felmenõ rendszerû tanulmá-
nyi megméretésen nem rendez-
tek kerületi fordulót, helyette
úgynevezett területi válogatót
tartottak, amelyen a XIV., a XVI.
és a XVII. kerületek legjobbjai
döntötték el, hogy ki vehet majd
részt a budapesti döntõben. Le-
vente harmadikként jutott to-
vább, ezt az eredményt a fõváro-
si fordulóban egy második hely-
lyel sikerült felülmúlnia. A má-
jus 23-án rendezett országos
döntõn a negyedik lett.

riersch

Trendivé tenni 
a nemzeti összetartozást
„Már 2005-ben kidolgoztam, il-
letve publikáltam a határon in-
neni diákok a határon túli, ma-
gyarlakta településekre való
utaztatásának elképzelését,
amely a parlament 2010-es dön-
tése révén, a Határtalanul! elne-
vezésû program keretében öltött
végül formát. A most véget érõ
tanévben összesen tizenötezer
tanuló vehetett részt a különbö-
zõ tanulmányi kirándulásokon”
– tudtuk meg Csete Örs prog-
ramigazgatótól, aki nemrég a
XIV. kerületi önkormányzat ille-
tékeseit is tájékoztatta a részle-
tekrõl. Elmondta, a szükséges
forrásokat a Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt. biztosítja, a több
száz oktatási intézmény által a
következõ tanévre beadott pályá-
zatok elbírálása jelenleg is zaj-
lik.Ismert, az Országgyûlés dön-

tése értelmében minden magyar-
országi, közoktatásban tanuló fi-
atalnak egyszer el kell jutnia a
magyarlakta területekre az ál-
lam támogatásával. A program-
igazgató szerint ennek legna-
gyobb akadálya az iskolák szá-
mára a tetemes útiköltség és
szállásdíj. Az állam támogatása
a program „élesbe fordulása”
óta, vagyis 2011 szeptemberétõl
alapvetõen ezekre a költségekre

terjed ki, a kiutazóknak csak a
múzeumi belépõket és az étke-
zést kell fedezniük.„Köztudott,
hogy a külhoni magyarság isme-
rete tekintetében nemcsak a szo-
cializmusban felnõtt nemzedé-
kek tapasztalata és tudása ala-
csony fokú, hanem a rendszer-
váltás után született fiak, unokák
többségének tájékozottsága sem
kielégítõ.” – derül ki Csete Örs tá-
jékoztatásából. Az operatív cél
ezért a külhoni magyarságról
szóló társadalmi tudás és tájéko-
zottság növelése, a határokon át-
ívelõ kapcsolatok elõsegítése, va-
lamint egy, a magyarság össze-
tartozását és egymás iránti szoli-
daritását megjelenítõ, szimpati-
zánsi hálózat, esetleg mozgalom
kialakítása.Csete Örs kifejtette, a
Határtalanul! egyfajta márka is
kíván lenni, amelyhez az utazá-

sokon kívül vetélkedõk, oktatási
segédanyagok készítése is kap-
csolódik, illetve a külhoni tema-
tikát be kell építeni a pedagógus
továbbképzés rendszerébe. Az
oktatási fejlesztések sorában leg-
elöl a kapcsolódó tananyag, vala-
mint pedagógiai program fejlesz-
tése áll – tudatta Csete Örs, aki
úgy fogalmazott: „trendivé kell
tenni a fiatalok számára a nem-
zeti összetartozást”. K. D.

A legjobbak legjobbjai

A Benedek Elek EGYMI Pedagó-
giai Szakmai Csoportja a tanév
végén immár negyedik alkalom-
mal jutalmazta a tanulmányi ver-
senyeken kiválóan szereplõ zug-
lói diákokat. A június 14-én a
Szent István Gimnázium Dísz-
termében megrendezett ünnep-
ségen, az úgynevezett Gyõztesek
Gáláján azonban már – Borsai
Csaba pedagógiai elõadó fogal-
mazása szerint – csak a „legjob-
bak legjobbjait” jutalmazták. A
rendezvényre meghívott 155 di-
ák nem csak a kerületi, hanem a
fõvárosi, az országos és a Kár-
pát-medencei versenyeken is ki-
magaslóan teljesített. A Pedagó-
giai Szakmai Csoport hagyomá-
nyosan minden esztendõben el-
készíti a tanév Aranyalbumát,

mely aranyszínû füzetecskébe a
fent említett versenyeken jól tel-
jesítõ diákok kerülnek. A legjob-
bak legjobbjai idén is ezt a füze-
tecskét kapták. Az Aranyalbum
azonban nem csak a tanulmányi
versenyek eredményeit, hanem
a Zugló Kupa kerületi és fõváro-
si helyezettjeinek névsorát is tar-
talmazza. A június 14-i ünnepsé-
gen a diákok mellett a felkészítõ
tanárokat is jutalmazták. Fon-
tos tudni, hogy a zuglói önkor-
mányzat döntése értelmében
azok a pedagógusok, akiknek a
tanítványai a jövõben a kerületi,
a fõvárosi és az országos verse-
nyeken eredményesnek bizo-
nyulnak, anyagi támogatásban
részesülnek majd.

R. T.

A Herman Ottó Általános Iskola a tanév végén a „Határtalanul!”
program keretében ellátogatott a vajdasági Kishegyes Ady Endré-
rõl elnevezett általános iskolájába.
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Kétheti horoszkóp
2012. július 5-tõl

Kos – Ragyognak! Kedve-
sek, szépek, kompromisz-
szumra képesek, elkáp-

ráztatják a külvilágot, a társukat
– öröm velük lenni! Bölcsessé-
gükkel felül tudnak most emel-
kedni a türelmetlenségükön,
akaratukon. Sok kisebb út vár-
ható, ám tengeren túli utazás is
lehetséges.

Bika – Bõség várható a
pénzügyi vonalon, mely
hatására el tudnak utazni

oda, ahová vágytak. Ám az illúzi-
ók és becsaphatóság is jelen le-
het az anyagiak terén, ezért le-
gyenek éberek! A társukkal ko-
moly próbákat kell kiállni, ahol
már csak a szeretet tud segíteni.

Ikrek – Nagyon jól vannak,
talán rájuk sem lehet is-
merni, annyira el tudnak

most rugaszkodni a Földtõl. Sze-
relmesek, illúziók mámorában
úszhatnak. Az anyagi nehézsé-
gek ellenére is mosolyognak, se-
gíteni akarnak mindenkinek.
Szerepelhetnek, ismertek lehet-
nek.

Rák – Amennyire jól van-
nak, keresik a társaságot
és áradnak, annyira vágy-

nak a csendes egyedüllétre, ma-
gányra is. A türelmetlenségük és
az akaratuk is nehezítheti most
napjaikat, mely szintén próbára
teheti a párkapcsolatukat. Ott-
honuk, gyerekeik segítségükre
jöhetnek. 

Oroszlán – Nagyon türel-
metlenek, és akaratosak
tudnak most lenni, ami

mind õket, mind a környezetü-
ket próbára teheti. Elõzõ életbõl
nagyon sok segítség érkezhet,
mely meglepetést is okozhat – de
hát csak azt kapják, amit adtak
valamikor! Új autóra, telefonra
van lehetõség. 

Szûz – Szeretnének töb-
bet lenni a társukkal, ami
akadályba ütközhet. Az

anyagi bõség segítségükre jöhet,
így kisebb-nagyobb nehézségek
ellenére, de el tudnak utazni,
akár tengeren túlra is. Barátaik-
kal kerülhetnek összetûzésbe,
szeretettel felül tudnak emelked-
ni.

Mérleg – Egyik oldalról
egy csendes magány utáni
vágy, depresszióra való

hajlam kerítheti õket be, másik
oldalról meg egy végtelen szere-
tettel teli bölcsesség, áradás vá-
gya. Emelkedjenek a felhõk fölé,
ahol mindig süt a Nap, és ragyog-
janak! Mosolyukra szükség van!

Skorpió – A közlekedés-
ben nagyon résen legye-
nek! Ne rohanjanak, ne

akarjanak! A hatóságokkal ösz-
szeütközhetnek! Elõzõ életbõl
jövõ elszámolások miatt lehet-
nek most türelmetlenek, akara-
tosak. Nagyon jó megérzéseikre
számíthatnak – segítésképp jön-
nek.

Nyilas – Szerelmi problé-
mák és anyagi nehézségek
nehezíthetik az életüket, de

ha ezen felül tudnak emelkedni,
akkor hitükkel, lendületükkel
bárhová eljuthatnak. Szerepel-
hetnek, utazhatnak, taníthatnak,
társukkal végtelen egyetértésben
élvezhetik az életet, a létet.

Bak – A munka van az elsõ
helyen, amit nem biztos,
hogy a környezetük, a tár-

suk még mindig tolerálni tud.
Próbákat kell kiállni, ami ko-
moly feszültségeket okozhat. Ne
vegyenek annyira komolyan min-
dent! A biztonságot ne a pénzbe,
hanem a hitükbe keressék!

Vízöntõ – Nem a  irigylés-
re méltóbb idõszakuk van
most. A józanész, a logi-

kus gondolkodás segítségükre
lehet, így felül tudnak emelkedni
az akaratukon, hiúságukon, me-
revségükön. A szerelem segítsé-
gükre jöhet, bár hangulatválto-
zásaik így is próbákra tevõk.

Halak – Egyik túlzásból a
másikba eshetnek. Tár-
sukkal a problémákat

meg tudják oldani, amihez segít-
séget kaphatnak, hogy az anyagi-
ak területén váratlan lehetõsé-
gek érkezhetnek. Ez otthonuk
szépítését, átalakítását, fellen-
dülését is hozhatja, amiben nagy
örömüket lelhehetik.

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

Idõsebb állatoknál gyakran
elõfordul veseelégtelenség ,
melynek oka nagyon sokféle le-
het. A vesék szerepe a szerve-
zet káros anyagcseretermékei-
nek kiválasztása, megbetege-
désük súlyos következmények-
kel járhat.

A vesék károsodása gyakran
visszafordíthatatlan folyamat, a
sérült veseterületek már soha
nem lesznek képesek tökélete-
sen elvégezni feladatukat. Sze-
rencsére minden állatnak két ve-
séje van, s ez bõven elég a káros
anyagok eltávolításához (sõt, egy
vesével is lehet élni!) Ha azonban
a károsodás nagy mértékû, az
épen maradt veseterületek túl-
terheltté válnak, kialakul a vese-
elégtelenség.

A vesemûködés vizsgálatában
fontos eszköz a laboratóriumi
vér- és vizeletvizsgálat. Bizonyos
idõközönként elvégzett vizsgála-
tok segítségével a vesemûködés
– így az állat állapota – nyomon
követhetõ, az alkalmazott gyógy-
szerek adagja is aránylag jól be-
állítható.

A károsodott vesét „meggyó-
gyítani”, a folyamatot meg nem
történtté tenni nem lehet, de
gyógyszerekkel és megfelelõen
megválasztott (pontosan betar-
tott!) diétával csökkenteni lehet
a vesék terhelését és növelni mû-
ködésük hatásfokát.

1. Fehérjék. A diéta legfonto-
sabb része a fehérjebevitel csök-
kentése. Kevés, de könnyen
emészthetõ fehérjét kell adni,

hogy minél kevesebb fehérje-
bontási melléktermék keletkez-
zen, de eleget a létfenntartás-
hoz.

2. Vitaminok. B-vitaminból
kiegészítést kell adni, mivel ezek
vízben oldódnak és a vesebeteg-
ségekkel általában járó fokozott
vizeletürítéssel gyorsabban ki-
ürülnek, mint egészséges állat
esetén.

3. Só. A megnövekedett sófo-
gyasztás emeli a vízfogyasztást.
A fokozott vízfogyasztás pedig tá-
mogatja a vesefunkciót. Ameny-
nyiben állata szívbetegségben is
szenved, a diéta ezen pontja ese-
tében mindig az állatorvos konk-
rét tanácsai szerint járjon el.

4. Víz. Állandóan legyen állata
elõtt tiszta ivóvíz, ne korlátozza
annak fogyasztását.

A legjobb diéta a gyárilag elõre
elkészített diétás gyógyhatású
táp. Ez messzemenõkig figye-
lembe veszi az állat igényeit az
összes összetevõ tekintetében és
önállóan etetve a legjobb hatást
fejti ki. Ezek a tápok gyógyszer-
nek minõsülnek, ezért csak ál-
latorvosoknál szerezhetõk be.
Állata érdekében javasoljuk Ön-
nek is alkalmazásukat.

Fontos, hogy mindenben kö-
vesse kezelõ állatorvosa tanácsa-
it, a vizsgálatokra és a kezelések-
re mindig idõben hozza el álla-
tát, mert ellenkezõ esetben an-
nak állapota gyorsan és vissza-
fordíthatatlanul romolhat.

Sok ilymódon kezelt állat él
boldog, majdnem teljes életet.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu 

Kutyák és macskák vesebetegsége

Bizonyára sokaknak nem újdon-
ság, hogy zöldségeket a város-
ban, kert híján is lehet termelni,
például egy erkélyen, balkonon.
A városi veteményes ötlete csak
elsõ pillantásra tûnik bonyolult-
nak és nehezen kivitelezhetõ-
nek, a valóságban nem jár sok
veszõdséggel, a befektetett mun-
káért pedig bõven kárpótol a sa-
ját nevelésû, vegyszermentesen
egészséges élelmiszer.

Kezdõknek, ismerkedéskép-
pen mindenképp a paradicso-
mot javasolnám elsõ lépésben.
A paradicsom könnyen ter-
meszthetõ, nincsenek különö-
sebb igényei, és már pár palánta
hozama is kézzelfogható ered-
ményt fog hozni. A balkonker-
tészkedés pedig általánosság-
ban nem csupán a spórolás
okán jó ötlet, a növények ápolá-
sa, gondozása kiváló idõtöltés,
mely remek alternatívája a meg-
szokott, és gyakran unalmas há-
zi teendõknek.

Tipp: a balkonláda lehet mû-
anyag, de jobb a cserépbõl ké-
szült, és kaphatóak önöntözõ
edények is, melyek leveszik a vál-

lunkról a mindennapi locsolás
terhét!

A paradicsomtermesztésbe
kezdõk inkább palánta ültetésé-
vel vágjanak bele, magvetéssel
hosszabb, és kevésbé látványos
folyamatnak nézhetnek elébe. A
palánta beszerzése elõtt gondos-
kodni kell megfelelõ ültetõ-
edényrõl, (balkonládáról) és ter-
mõföldrõl. A paradicsom a la-
zább szerkezetû, tõzeges talajt
kedveli, amihez jó, ha ültetéskor
komposztált marhatrágyát is ke-
verünk, a késõbbiekben pedig
mûtrágyával pótoljuk a tápa-
nyagokat. A palánták ültetése-
kor ne feledkezzünk meg a tá-
masztékról sem, szúrjunk kis
karót a növény mellé, és lazán
kötözzük hozzá. A ládát napos
helyre tegyük, és a rendszeres
öntözésrõl se feledkezzünk meg! 

Ha mindent jól csináltunk, kö-
rülbelül másfél hónap múlva
már szüretelhetjük a saját neve-
lésû zöldséget, amivel ugyan a pi-
acra járást nem válthatjuk ki, de
higgyék el, még a legegyszerûbb
lecsó is finomabb az erkélyrõl
szedett paradicsomból készítve!

Balkon-paradicsom

Az egykori játszótér
hamarosan Tisza tér

Több mint ötven évvel ezelõtt
készültek ezek a fényképek a
Róna utca-Thököly út sar-
kán, a leendõ Tisza István té-
ren, ahol vígan hintázott min-
den nap az akkor másfél éves
Kertész Zoltán és nõvére,
Zsuzsa. Édesanyjuk Kertész
Pálné, Vilma néni a közeli
Csantavér utcai bölcsõdében
dolgozott gondozónõként, és
hazafelé minden nap megáll-
tak a téren egy kicsit játszani.
A háttérben látható fák még
mindig megvannak, de a kör-
nyezet mára sokat változott.
Akkoriban a Thököly úton
még villamos közlekedett, az
autó pedig ritka volt mint a
fehér holló, így a gyerekek
bátran szaladgálhattak a té-
ren és a környezõ utcákban.  

(br)

Kedves Olvasóink!
A hajdani Zuglót archív

fotókon szeretnénk
bemutatni 

a zugloilapok.hu-n.
Amennyiben

rendelkeznek régi képek-
kel, küldjék el azokat 

a webzuglo@gmail.com
címre.
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Öt munkácsys diák is szép sike-
reket ért június 10-11-én, a ro-
mániai Sinaiaban megrendezett
MindLab olimpián. Most elõször
fordult elõ, hogy a nyolcfõs ma-
gyar csapatnak több mint fele a
Munkácsyból került ki – tájékoz-
tatta lapunkat Tamásiné Nagy
Julianna. A MindLab olyan in-
novatív program, amely logikai
társasjátékok széles skáláján
keresztül fejleszti a gyerekek
gondolkodását és probléma-
megoldó képességét. Az 5-14
éves gyerekek fejlesztését meg-
célzó program az iskola egyik pe-
dagógusnak, Czirbeszné Ignácz

Évának keltette fel az érdeklõ-
dését. Elvégezte az oktatáshoz
szükséges tanfolyamot, majd a
2006/2007-es tanévben a mód-
szert az iskolában is alkalmazni
kezdte. Zuglóban a Munkácsy
mellett a Németh Imre és a Móra
Ferenc Általános Iskolában is in-
dult MindLab-csoport.

Éva néni tanítványai az elmúlt
években is rendszeres résztvevõi
voltak a hazai MindLab-
versenyeknek. Mivel ezeken is
jól teljesítettek, a „válogatottba”
is bekerültek, és résztvehettek  a
romániai MindLab olimpián.
Knollmayer Gergõ, Koczkás

Martin, Krámer Péter, Szél Ste-
fánia és Fülöp Anna – is beke-
rült a magyar csapatba. Elsõ nap
az egyéni versenyeket tartották.
A négy MindLab játék közül
abalone-ban Knollmayer Gergõ
1., octiban Koczkás Martin a 2.,
quoridore-ban Krámer Péter
szintén 2., míg dámában Szél
Stefi a 3. Fülöp Anna pedig a 4.
lett. A csapatversenyben a ma-
gyarok az izraeli csapat mögött a
második helyen végeztek. Ilyen
jó eredményt eddig még sosem
értünk rangos MindLab-
versenyen.

Riersch Tamás

Logikából jeles – zuglói
sikerek a MindLab olimpián

Egy óra Bud Spencerrel A zuglói Szalai László Erik megvalósította régi álmát, hiszen gyerekkora
óta rajong Bud Spencerért és Terence Hillért, most pedig lehetõsége volt találkozni Piedonéval. A beszél-
getésbõl riportfilm készült, a terv az, hogy valamelyik televíziós társaság mûsorára tûzi az interjút.
Részletek a zugloilapok.hu-n.

Rendhagyó volt a tanévzáró a Né-
meth Imre Általános Iskolában.
Kovács Pál, az intézményt 15
éve vezetõ igazgató ugyanis a
megszokott zakó helyett ingben
állt a diákok és a szülõk elé. A la-
zább öltözetnek azonban nem
egyedül a nagy meleg volt az oka,
hanem az a tény is, hogy az igaz-
gató búcsúzni készült.

– Több éves vívódás eredmé-
nyeként hoztam meg ezt a dön-
tést – mondta néhány perccel az
ünnepség elõtt. – Már tavaly nyá-
ron eldöntöttem, hogy nem pá-
lyázom újból az intézményveze-
tõi posztra. Ezt a családommal
is megbeszéltem, akik támogat-
tak ebben az elhatározásomban.

Kovács Pál földrajz, biológia és
informatika szakos pedagógus,
aki elmondása szerint az igazga-
tói feladatok miatt alaposan el-
távolodott az oktatástól. Tavaly
azonban egy betegség miatt neki
kellett osztálykirándulásra vin-
nie a nyolcadikosokat, és a há-
rom nap során örömmel tapasz-
talta, hogy még mindig mûköd-
nek a régi reflexek.

15 év nagy idõ, fõleg egy mind-
össze negyedszázados iskola éle-
tében. Természetesen sok min-
denre büszke vagyok, de legin-
kább arra, hogy a beiratkozások
bebizonyították, nagy az érdeklõ-
dés az intézmény iránt. Hosszú
évek óta minden tanévet három
teljes és egy kis létszámú (logopé-
diai) osztállyal kezdjük. Fontos-
nak tartom, hogy a tanulási prob-
lémával küzdõ diákjainkat har-
madikra arra szintre tudjuk fel-
hozni, hogy a normál osztályokba
sikeresen integrálódhatnak.

A Németh Imre Általános Isko-
la évzáró ünnepségén egy kis
meglepetés várt a leköszönõ

igazgatóra. Kulcsár József, a
körzet országgyûlési képviselõje
ugyanis dr. Hoffmann Rózsá-
nak, az Emberi Erõforrások Mi-
nisztérium oktatásért felelõs ál-
lamtitkárának üzenetét hozta el,
aki kiemelte, hogy Kovács Pál
maradandó dolgokat alkotott
többek között azzal, hogy elindí-
totta az iskolában az informati-
ka oktatását, felfejlesztette a
könyvtárat és új elismeréseket
alapított (a Németh Imre Általá-
nos Iskola Kiváló Tanulója és Ki-
váló Sportolója Díj). Az üzenetet,
illetve a leköszönõ igazgatót a
szülõk, pedagógusok és diákok
vastapsa köszöntötte. Ezt köve-
tõen Kovács Pál utoljára zárta be
a tanévet a Lengyel utcai iskolá-
ban. 

Kovács Pál igazgató mandátu-
ma július 31-én jár le. Helyét a
képviselõ testület döntése értel-
mében Tiborcz Márta foglalja
majd el. A leköszönõ igazgató
ugyanakkor valószínûleg szep-
tembertõl is az intézmény peda-
gógusa marad. R. T.

Az igazgatói széket
a katedrára cserélte

Május 24-26-án Székesfehérvá-
ron rendezték az országos tech-
nikaverseny döntõjét. A  résztve-
võ 23 csapat között a Liszt Ferenc
Általános Iskola képviselte a XIV.
kerületet. A csapat tagjai Nagy
Orsolya, Koltay Áron és Lengyel
Zoltán voltak, a diákokat
Csonkáné Kormos Terézia ta-
nárnõ készítette fel a versenyre. A
Liszt Ferenc Általános Iskola ko-
rábban mind a kerületi, mind pe-
dig a budapesti döntõt megnyer-
te, az országos versenyen pedig
az elõkelõ ötödik helyen végzett.

– A verseny témája a környeze-
tünkben található automaták

voltak – tudtuk meg a felkészítõ
pedagógustól. – A gyerekeknek
elõször is tanulmányozniuk kel-
lett ezeket a készülékeket, majd
ez alapján meg kellett tervezniük
egy univerzális robotkészüléket,
melyhez egy reklámot is ki kel-
lett találniuk.

Az Országos Technikaverseny
kerületi fordulóját január 18-án
a Széchenyi István Általános Is-
kolában, a fõvárosi döntõt pedig
március 14-én a Fazekas Mihály
Fõvárosi Gyakorló Általános Is-
kola és Gimnáziumban tartot-
ták. 

riersch

Országos döntõbe
jutott a zuglói robot

Zuglói Nyári Színház
2012. augusztus 13-21. Vajdahunyadvár belsõ udvara

Elõadásainkból:
A dzsungel könyve

Dés László – Geszti Péter – Békés Pál musicalje
Rendezte: Varga Éva
Francia négyes

avagy négyen a kanapén, vígjáték 2 felvonásban
Németh Kristóffal, Harsányi Gáborral, Gregor Bernadettel, 

Szabó Zsófival és Szabó Mátéval

Részletes információk a zugloilapok.hu-n és az önkormányzati hirdetõtáblákon!
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Egyre több
a hõségriadó
A hirtelen beköszönõ kánikula miatt dr.
Paller Judit országos tisztifõorvos III. fo-
kú hõségriadót rendelt el, mivel a napi
átlag hõmérséklet meghaladta a 27 fo-
kot, ami fokozott elõvigyázatosságot kö-
vetel.

A korábbi évek gyakorlatának megfele-
lõen a kerület két legforgalmasabb cso-
mópontján a Bosnyák téren és az Örs ve-
zér terén felállított standoknál dr.

Papcsák Ferenc polgármester és
Rozgonyi Zoltán alpolgármester a kerü-
letõrökkel és polgárõrökkel közösen az
Önkormányzat által biztosított palacko-
zott ásványvizet osztott a járókelõknek.
A standok mellett a  legkritikusabb deli
órákban párologtató hûtõ és párásító be-
rendezéseket, állítottak fel, melyet
Perfect-Cool Kft bocsájtott ingyenesen a
Polgárõrség részére. ZL

Folytatódik az Otthonunk
Biztonsága Pályázat

Lezárult a Zuglói Önkormányzat által in-
dított „Otthonunk Biztonsága” kedvez-
ményes hevederzár pályázat elsõ szaka-
sza.  Az elmúlt hetekben megkezdõdött a
nyertes pályázók lakásában a zárak fel-
szerelése. Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester, aki maga is részt vett az egyik át-
adáson elmondta, hogy az Otthonunk
Biztonsága pályázatok keretében eddig

több mint száz zuglói otthon védelmét si-
került megerõsíteni, mely tovább erõsíti
Zugló közbiztonságát. A Zuglói Közbiz-
tonsági Non-profit Kft- által meghirdetett
pályázatra mostantól folyamatosan lehet
jelentkezni.

További részletek
a www.zknp.eu

weboldalon találhatóak.

A Zuglói Rendõrkapitányságra a tavalyi
évhez képest jóval kevesebb panasz érke-
zik a Thököly úton folyó prostitúciós tevé-
kenységgel kapcsolatban. A rendõrség
azonban mégsem teljesen elégedett a hely-
zettel, ezért folyamatosan felügyelet tartja
a területet.

Az éjszakai szolgálatok során kiemelt
figyelmet fordítanak a probléma felszá-
molására, többször visszatérõen ellenõr-
zik ezeket a területeket, és azonnal intéz-
kednek a szabálysértést elkövetõkkel
szemben. Az újraindult Stefánia-10 járõr-
páros (rendõr – kerületõr) napi szolgála-
tának nagy részében, 19.00 órától 24.00
óráig a Thököly út inkriminált részein tar-
tózkodik. Ezen kívül a többi járõrautó is
gyakran végighajt a Thököly úton, illetve a
kerületõrök is gyakran járõröznek a kör-
nyéken.

– 2011. szeptember 1-én több más ok
mellett éppen azért kezdte meg az önkor-
mányzati forrásokból finanszírozott
Stefánia-10 járõr a szolgálatát, hogy ezen a
területen, a Thököly úton is rendet tegyen
a rendõrség – mondta dr. Réti László alez-
redes, kerületi rendõrkapitány. – 2011.
szeptember 1-je és 2011. december 31-e
között a Kerületõrséggel együtt üzemeltett
Stefánia-10 járõr a prostitúciós tevékeny-

séggel kapcsolatban 89 esetben élt a felje-
lentés eszközével.

Az idei évben a Kerületõrségnél megho-
zott intézkedésekkel összhangban a
Rendõrkapitányság is a járõrtevékenység
fokozását rendelte el. Ennek köszönhetõ-
en 2012. január 1-jétõl május 10-ig 214
esetben éltek a rendõrök „tiltott kéjelgés”
szabálysértése miatt feljelentéssel, és ez-
zel párhuzamosan a prostituáltak tevé-
kenységét minden alkalommal megszakí-
tották, és a területrõl eltávolították õket.

A 2012. tavaszi jogszabályi változások-
ra tekintettel fokozottan alkalmazzuk a
prostituáltakkal szemben a helyszíni bír-
ság lehetõségét, elsõ alkalommal rend-
szerint 50.000 Ft, visszaesõk esetében ál-
talában 70.000 Ft bírságot szabunk ki, a
tevékenységet pedig azonnal megszakít-
juk. Május elsõ két hetében 13 esetben
összesen 690.000 Ft helyszíni bírságot
szabtunk ki.

A Rendõrkapitányság és a Kerületõrség
továbbra is folyamatosan figyelemmel kí-
séri a Thököly út közbiztonsági állapotát,
és ennek javítása érdekében ismételten
bevetették a civil ruhás nyomozókat is,
akik gyalogosan kutatják fel, és állítják
elõ a prostituáltakat. 

(R.T.)

Megszûnõben van
a prostitúció a Thököly úton

A közelmúltban nem mindennapi felfede-
zést tett egy lakó az Öv utcában. Éppen a
háza elõtt tett-vett, amikor a fûben egy
összetekeredett kígyót fedezett fel. Elsõre
megijedt az állattól – okosan nem is nyúlt
hozzá -, hanem segítségül hívta a szem-
közti szomszédját, akirõl tudta, hogy ko-
rábban foglalkozott már kígyókkal. Bara-
bás Ferenc (képünkön), aki négy éve ak-
tív tagja már a Zuglói Polgárõrségnek
megoldotta a helyzetet.
Részletek a zugloilapok.hu-n.

Méteres sikló
az Öv utcában



SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

KÁRPITOS VÁLLALJA modern, styl bú-
torok áthúzását, javítását. Ingyenes felmé-
rés, szállítás. Rieder György kárpitos. Tel.:
256-8285 www.riederkarpitos.hu

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

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

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

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

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

LAPOSTETÕK hõ- és csapadékvíz elleni
szigetelése garanciával. Homlokzatfel-
újítás, festõ- és kõmûves munkák hagyo-
mányos állványozással és alpintechnikával.
Telefon: 273-1857, 06 (20) 471-1870

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDÕNY, RELUXA

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

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

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

OKTATÁS

ALSÓ ÉS FELSÕ TAGOZATOSOK PÓT-
VIZSGÁRA felkészítését, korrepetálását
vállalja zuglói pedagógus. Tel.: 06-20-9-
533-407

MATEMATIKA, FIZIKAOKTATÁS közép
és emelt szinten középiskolásoknak. Javító
vizsgára, osztályozó és különbözeti vizsgá-
ra, pótérettségire sikeresen felkészítek.
Tel.: 06-20-462-83-98

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

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

ANGOLTANÍTÁS,
BESZÉDCENTRIKUS, NYELVVIZSGA,
pótvizsga, korrepetálás, érettségi közép-és
emeltszint, utazás, munka. Nagy tapaszta-
lat. Háznál! Tel.: 06-20-439-6410

MATEMATIKA PÓTVIZSGÁRA, ÉRETT-
SÉGIRE felkészít szaktanár. Osztálytár-
saknak kedvezmény! 8. osztályba menõk-
nek szintfelmérés, hatékony elõkészítés.
Tel.: 06-30-264-6500

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

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

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

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

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

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

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

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGY-
ÁSZ, REFLEXOLÓGUS, akupunktõr, spi-
rituális gyógyító. XIV. Erzsébet királyné 11.
Minden betegséget gyógyítok. Tel.: 220-
8165, 06-30450-0821

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

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

FOGYASZTÓ, SZÉPÍTÕ ÉS masszázs
szalonban szolgáltatásaink akciós áron.
Cím: XIV. Bácskai utca 55. Tel.: 06-20-236-
2405

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

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

GYÓGYPEDIKÜR HÁZHOZ MEGY!
Gyógypedikûr (benõtt köröm, tyúkszem
szakszerû kezelése), manikûr, talpmasz-
százs. Tel.: 06-30-319-1178 (hétvégén is) 

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

INGATLAN

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

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

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

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

COLUMBUS UTCÁBAN TEREMGARÁZS-
BAN személygépkocsi beálló eladó.
Ára:1 699 000 Ft+Áfa. Tel.: 06-30-7489-555

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

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

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

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

XIV.EGRESSY ÚTON ELADÓ egy 135nm
nettó alapterületû 5 szobás, két lakószintes
ikerház, magánszemélytõl. Irányár:
62 000 000Ft. Tel.: 06-20-5958-430 (este
5 után)

XIV. kerület kertvárosi részén új épí-
tésû 8 lakásos társasházban lakások be-
fejezés elõtt burkolatok egyedi kivá-
lasztásával leköthetõk. Érdeklõdni: 06-
30-9-509-562-es telefonszámon.

JÁRMÛ

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

SZÁMÍTÓGÉP

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

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

MUNKÁT KÍNÁL

TANULÁS, SZORGALOM, KITAR-
TÁS, SOK MUNKA, kreativitás,
170 000Ft-os átlagkereset. Érdekel?
www. karrier.zugloilakasok.hu

RÉGISÉG

DIPLOMATA LAKÁS BERENDEZÉ-
SÉHEZ, antik bútort, kvalitásos fest-
ményt, régi Zsolnay kerámiát, különle-
ges bronzszobrot keresek megvételre.
Tel.: 06-30-303-6940

KÖNYV

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

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

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

TÁRSKERESÕ

EZ NEM INTERNET EZ A VALÓSÁG!
DISZKRÉT FÉNYKÉPES TÁRSKÖZVETÍ-
TÕ IRODA SZEMÉLYRE SZABOTT SE-
GÍTSÉGGEL. TEL.: 06-30-201-7376

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

EGYÉB

EREDETI CSOMAGOLÁSBA GÕZPOR-
SZÍVÓ, VASALÓVAL és 28 részes fõzõedény
készlet áron alul eladó! Tel.: 220-9454
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Tisztelt Olvasók!
A Zuglói Lapok szerkesztõsége várja ész-
revételeiket, javaslataikat az újsággal
kapcsolatban. A kerületet érintõ problé-
mákról szóló olvasói levelek közül minden
számunkban egynek megkísérlünk utána-
járni. Az Önkormányzat illetékes ügyinté-
zõjének válaszaival együtt olvasónk ész-
revételét a következõ lapszámunkban köz-
zétesszük.

zugloilapok@gmail.com

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

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

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

hirdetes@zugloimedia.hu.
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2012. aug. 15.
Megjelenés: 2012. augusztus 23.

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)

14. augusztus 15. augusztus 23.
15. augusztus 29. szeptember 6.
16. szeptember 12. szeptember 20.
17. szeptember 26. október 4.
18. október 10. október 18.
19. október 24. november 1.
20. november 7. november 15.
21. november 21. november 29.
22. december 5. december 13.

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLIS ASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu

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

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

Ázások, csõtörések
megszüntetése.

Ingyenes kiszállás.

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

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVÍZ
Hûtõ, mosógép, TV, videó,

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

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

Akikért szurkolhatunk majd az olimpián
Hídvégi Vid tornász
A KSI SE tornásza, Laufer Béla tanítványa nem csak egy
szeres tornász, az összetett versenyeken is rendre jól telje-
sít. Az olimpiai kvótát is ebben szerezte meg. Pályafutása
legjobb eredményét lólengésben érte el. A tavalyi tokiói
világbajnokságon ezen a szeren a negyedik, az idei
Montpellier-i Európa-bajnokságon pedig ötödik volt. A
lólengés döntõjét augusztus 5-én rendezik.

Szabó Gabriella kajakos
A Domino-Honvéd kajakosa, sportpályafutását a KSI-ben
kezdte, Zuglóban lakik. Négyszeres világbajnok, ötszörös
Európa-bajnok. Kajak négyesben a pekingi olimpia ezüstér-
mese. Londonban is a négyes tagjaként – Kozák Danutával,
Kovács Katalinnal és Fazekas-Zur Krisztinával közösen –
szerepel. A nõi kajak négyesek selejtezõjét és elõdöntõjét
augusztus 6-án, a döntõt  augusztus 8-án rendezik.

Szász Emese párbajtõrvívó
A Vasas sportolója, Kulcsár Gyõzõ tanítványa. 2010-ben a
párizsi világbajnokságon ezüstöt, 2006-ban Torinóban
bronzérmet szerzett. Háromszoros Európa-bajnok, a pe-
kingi olimpián a legjobb 16 között esett ki. A londoni olim-
piai szereplést egy súlyos könyöksérülés után az európai
válogatón vívta ki. A legutóbbi Eb-n a legjobb 32 között
végzett. A nõi párbajtõr-verseny július 30-án lesz.

Mohamed Aida tõrvívó
1996 óta olimpikon, de még egyszer sem állhatott fel do-
bogóra. Világbajnokságon  ezüstérmes 1993-ban, 2007-ben
Európa-bajnok. 2008-ban Pekingben az egyéni versenyen a
16 között búcsúzott, a csapattal viszont negyedik lett. Az
olimpiát követõen egy kislányt szült, és egy év kihagyást
követõen tért vissza. A nõi tõrversenyt az olimpia elsõ ver-
senynapján, július 28-án rendezik.

Barta Nóra mûugró
A BVSC-Zugló versenyzõje immár negyedik olimpiájára ké-
szül. Kétszeres ifjúsági Európa-bajnok, egyszeres ifi világ-
bajnok mûugró 2000-ben, Sydneyben szerepelt elõször olim-
pián. A legjobb helyezése a pekingi 12. hely. A felnõtt Euró-
pa-bajnokságokon egy ezüst- és két bronzérmet szerzett. A
nemzetközi szövetség döntése alapján indulhat a három
méteres mûugrásban. Versenyét augusztus 3-án rendezik.

Lovassy Krisztián kerékpáros
A BVSC-Zugló országúti kerékpárosa a tavalyi európai kör-
versenyeken elért eredményei alapján szerzett olimpiai
kvótát. Arról, hogy valóban õ indulhat egyetlen magyar-
ként a versenyen, csak nemrég döntött a hazai szövetség.
Ebben az esztendõben is Krisztián produkálta a leg-
jobb nemzetközi eredményeket. Az országúti kerékpár-
versenyt mindjárt az elsõ napon, július 28-án tartják.

Joó Abigél cselgáncsozó
A KSI SE sportolója az U23-as Európa-bajnokságot három-
szor, a felnõttet pedig kétszer nyerte meg. A 78 kg-os súly-
csoport legjobbjai közé tartozik. A legjobb hazai utánpót-
láskorú versenyzõket tömörítõ Héraklész-programban
többször is az év sportolójának választották. 2011-ben Ju-
nior Prima Sport díjas. Zuglóban lakik és  tanul. A +78 kg-
os nõi cselgáncsversenyt augusztus 3-án tartják.

Kasza Róbert öttusázó
A KSI SE öttusázója a korosztályos és a felnõtt világverse-
nyeken is rendre érmes helyen végez. Legutóbb a tavalyi
vébén volt a gyõztes váltónak a tagja. Edzõi: Takács Péter
(vívás), Schu-macher Ákos (futás), Balaska Zsolt (lovaglás),
Karácsony Gyula (lövészet) és Cornides Edit (úszás). Robi
az olimpiára egy országos bajnoki címmel melegített. A
férfi öttusaversenyeket augusztus 11-én rendezik.

Kapás Boglárka úszó
A BVSC-Zugló tehetsége 2008-ban a legfiatalabb tagja volt
a pekingi magyar olimpiai csapatnak. 2010-ben Szingapúr-
ban sporttörténelmet írt, ugyanis az Ifjúsági Olimpián egy
aranyat, és egy ezüstérmet is szerzett. A rövidpályás Eb-n
ezüstérmes lett, idén Debrecenben felnõtt Eb gyõztes 800
méteren. A 400 méteres gyorsúszást július 29-én, a 800 mé-
terest pedig augusztus 2-án és 3-án rendezik majd.

Tóth Ildikó vízilabdázó
A válogatott egyik alapembere a BVSC játékosa. A center
Petrovics Mátyás irányításával a zuglói klub történetében
elõször Magyar-kupát nyert, a bajnokságban pedig az Eger
mögött ezüstérmet szerzett. Oroszlánrészt vállalt a januá-
ri eindhoveni Európa-bajnokságon a bronzérem, illetve a
trieszti olimpiai selejtezõtornán elért kvalifikációt jelentõ
negyedik hely megszerzésében.

Csabai Dóra vízilabdázó
A BVSC átlövõje 2008 óta a zuglói klub játékosa. Õ is része-
se lehetett az idei év sikereinek: Magyar-kupát nyert és
bajnoki döntõt játszhatott, a válogatottal pedig Európa-
bajnoki bronzérmes lett, és az olimpiai selejtezõt is siker-
rel teljesítette. Merész András a 13 fõs olimpiai csapatba is
beválogatta, így a társaival együtt Dóra is medencébe
szállhat majd az olimpián.

Kisteleki Hanna vízilabdázó
A szezon elején került a BVSC-hez. Õ is kupagyõztes, és baj-
noki ezüstérmes, illetve a válogatottban is alapembernek
számít. Kisteleki István egykori MLSZ-elnök legkisebb leá-
nya igazi vízilabdázó családból származik. Nõvérei, Orso-
lya és Dóra szintén válogatott pólósok voltak, Dóra tagja
volt a pekingi olimpián negyedik helyen végzett csapat-
nak is.A torna július 30-án kezdõdik, az USA elleni meccsel.

Tóth Dávid kajakos
Az MTK sportolója tavaly robbant be a nemzetközi élvo-
nalba, amikor a szegedi világbajnokságon Kulifai Tamással
meglepetésre világbajnokok lettek K-2 500 méteren.
Fábiánné Rozsnyói Katalin tanítványa Londonban a K-4
1000 méteren próbálhat majd szerencsét. A négyes tagja-
ként a legutóbbi Európa-bajnokságon az ötödik helyen
végzett.

Kulifai Tamás kajakos
Nem csak a klubjában, az MTK-ban, hanem a válogatott-
ban is Tóth Dáviddal együtt érte el a sikereit. A tavalyi vi-
lágbajnoki cím eddigi legjobb eredménye volt – fájó, hogy
nem olimpiai számban sikerült a legjobbnak lenniük -, de
Tamás így sem marad le az olimpiáról, ahol majd a négyes
tagjaként próbálkozhat az éremszerzéssel.

Paumann Dániel kajakos
A harmadik MTK kajakos is a fiatal tehetségek közé tarto-
zik. Ennek ellenére õ is a magyar kajak-kenusport egyik
legrutinosabb tagjának, Kammerer Zoltánnak az egyik
evezõse lehet, abban a kajak négyesben, amelyik már na-
gyon szeretne érmet szerezni az olimpián.A K-4 1000 méte-
res verseny elõfutamait augusztus 7-én, a döntõjét pedig
9-én rendezik

Kökény Roland kajakos
Az Esztergomi Kajak-kenu Sportegyesület versenyzõje két-
szeres világbajnok legutóbb, a zágrábi Eb-n is elsõ lett K-2
1000 méteren. Vitalij Pjatacsuk tanítványa rutinos olimpiai
résztvevõ, eddig három olimpián szerepelt, legjobb helye-
zése 2004-bõl egy hatodik hely. Londonban Dombi Tiborral
párban szerepel majd. A férfi K-2 1000 méteres elõfutamait
augusztus 6-án, a döntõt augusztus 8-án rendezik.
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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

SUDOKU
Minden egyes sorba, oszlopba és
kockába írjon egy számot 1-tõl 9-ig
úgy, hogy soronként, oszloponként és
kockánként csak egyszer használ fel
egy számot.
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ÁLLATORVOSI  RENDELÕ
1143 Bp., Ilka u. 14. Telefon: 221-6694
hétfõ–péntek: 8–12 és 16–20 óráig
szombat: 8–12 óráig
vasárnap: 19–20 óráig

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

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

árusítása
• Éjszakai telefonügyelet

398.90

349.90

404.90

235.90

Tetõteraszos, új építésû,
lakások eladók!

Paskál utcában 
60, 54, 75, 84 m2-es, 

a Szabács utca 5. szám alatt
58, 70,103, m2-es
06/20 9345-940
www.veritas.hu

Zuglóban L3-as
építési telkek eladók 

a Komócsy utca 45. sz. alatt
1412 m2-es, 

a Fûrész utca 34. sz. alatt
622 m2-es!

Irányár:  70 000 Ft/m2 + ÁFA
06/20 9345-940

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

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

HIGH CARE CENTER
több, mint szépség

highcare14ker@upcmail.hu

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

A HIGH CARE NYÁRI AJÁNLATAI
�� Cellulit-és alakformáló kezelések
�� Zsírbontás UH-gal és mezoterápiával
�� Bõrfeszesítés
�� Aromaterápiás testtekercselés
�� Lúgosító oxigénterápia
�� Ránctalanító kezelések 

arcon és dekoltázson
�� Ajakkezelés
�� Mellfeszesítés vákuummal

A High-care kezelések bizonyítottan
eredményes minõsítéssel rendelkeznek!

Többek között
ezek a cikkek is 
olvashatóak lesznek
a zugloilapok.hu-n
– Bringával a suliba!
– Bravó, Munkácsy!
– Közlekedik a család – közleke-

désbiztonsági vetélkedõ
– Csanádi nap
– Országos döntõben szerepel-

tek a kerületi röplabdások
– BVSC Örökös klubtagok 

és a jövõ reménységeinek talál-
kozása

– Wein Tibor, akit a mozdony
„füttye” megcsapott

Olvasson Zuglóról minden nap!
Nyáron is:

zugloilapok.hu

Zuglóban 140 helyen használhatja kártyáját kedvezményes vásárlásra, országosan pedig 1700 helyen! Nézze meg 
a kedvezményadó helyeket a www.zuglokartya.hu , vagy a www.kedvezmeny.hu honlapon. Ha még nincs Zuglókártyája, 

akkor küldje fényképét az info@zuglokartya.hu email címre, vagy menjen be a Magnetbank Zuglói fiókjába 
(Nagy Lajos Király útja 214.) ahol lefényképezik, és 2 héten belül elkészítjük kártyáját. Részletek a zugloilapok.hu-n.

Nyári akció a BVSC Uszodában!

Augusztus 31-ig a felnõtt belépõ hét-

köznaponként csak 500 Ft.

A hétvégi jegy 1000 Ft.

Ha taxit hív, hívja a RádióTele5 Taxit a 06-1-777-7777 számon, és 5-ös, KÖZBESZERZÉSI tarifával utazhat! A diszpécsernek mondja meg, hogy Zuglókártyával rendel-kezik, így a Magyar Kedvezményhálózat MKH tarifájávalutazhat.

Kedves ZUGLÓKÁRTYA Kártyabirtokos vagy Kártyaigénylõ!
Hatalmas kedvezmény a Sugárban! 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a SUGÁR
Mozi, Bowling és Játszóház a Zuglókártyával
rendelkezõknek 30% kedvezményt biztosít!
A kedvezményhez vigyék magukkal fényképes
Zuglókártyájukat.

A Zuglókártya felmutatásával 

MKH Tarifacsomagra fizethet elõ a Vodafone-nál.

A tarifacsomag jellemzõi: Havi bruttó elõfizetési díj: 2454 Ft, melybõl

1492 Ft. lebeszélhetõ. Percdíj minden irányban: 20,51 Ft. SMS 19 Ft.

Pluszba rendelhetõ internet opció már 1000 Ft-tól 2400 Ft-ig (100

MB-2G) Mindegyik Vodafone üzletben elõfizethetõ.

Továbbra is 10% kedvezménya Fõvárosi Állat-és Növénykertben!Egy kártyával egy jegy vásárolható ked-vezményesen, de ez lehet a családi jegy is.


