
A Magyar Köztársaság elnö-
ke, dr. Áder János október
25-én Zuglóba látogatott. Az
államfő a kilencvenes évek-
ben huzamosabb ideig élt a
családjával kerületünkben,
így vélhetően kedves emlé-
keket őriz városrészünkről.

A köztársasági elnök az újra-
alapításának huszadik évfordu-
lóját ünneplő Bethesda Gyer-
mekkórházat kereste fel. Az in-
tézmény kertjében Réthelyi
Miklóssal és Bölcskei Gusztáv-
val leleplezte Párkányi Raab Pé-
ter beteg gyermeket és az őt ápo-
ló diakonisszát ábrázoló szob-
rát, amit az öt éve ellopott bronz
emlékmű helyett állítottak.

A vizit során kiderült, hogy dr.
Áder János számára nem isme-
retlen hely a gyógyintézet, ugyan-
is a gyermekei már feküdtek a
Bethesdában.

A rendezvényen megjelent
dr. Papcsák Ferenc polgármester,
Zugló országgyűlési képviselője is.   

Tudósításunk a 6. oldalon.

A Bosnyák téri templomnál mécsesek gyújtásával, majd a Thököly út és a Szitakötő utca sarkán lévő
Forradalom terén ünnepi beszédekkel, versmondással, zenei programmal, valamint koszorúzással em-
lékezett XIV. kerület önkormányzata az '56-os hősökre, mártírokra, a forradalom ötvenhatodik évfor-
dulóján, október 23-án. Tudósításunk a 3. oldalon.
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– Zugló önkormányzat a kerü-
let nehéz gazdasági helyzete elle-
nére az idén közel egymilliárd
forintot fordított oktatási intéz-
ményei felújítására. A munkála-
tok 60 helyszínen folytak. Ilyen
mértékű intézmény karbantar-
tás még soha nem volt Zuglóban
– jelentette ki a közös létesít-
ményben működő óvoda és böl-
csőde ünnepélyes átadásán dr.
Papcsák Ferenc polgármester.
Hozzátette: annak ellenére, hogy
várhatóan az oktatási intézmé-
nyek egy része jövőre állami ke-
zelésbe kerül, az Önkormányzat
továbbra is gondoskodni fog fenn-
tartásukról, hiszen azokban zug-
lói gyerekek tanulnak, nekik pe-
dig a lehetőségekhez mérten a
legjobb feltételeket kell biztosítani. 

– Aki belép a megújult intéz-
ménybe láthatja: kulturált, ott-
honos, biztonságos környezet-

ben hagyja gyermekét. Az apró-
ságok nevelését, felügyeletét jól
képzett, hozzáértő szakemberek
végzik – húzta alá a polgármester.

Az ünnepélyes szalagátvágást
követően a Mó-
kavár ovisai vi-
dám műsorral
kedveskedtek a
hivatalos átadá-
son megjelentek-
nek. 

Szili Adrián,
a Zuglói Vagyon-
kezelő Zrt. meg-
bízott vezérigaz-
gatója lapunk-
nak kijelentette:
az óvodát és Böl-
csődét magába foglaló épület
részleges átadása már szeptem-
ber 3-án megtörtént. A kivitelező
rövid idő alatt hatalmas munkát
végezett, ezért itt-ott előfordul-

tak kisebb hiányosságok, ami-
ket folyamatosan kijavítottak. A
munka valójában csak jövőre
zárul le, ugyanis egy év múlva
garanciális bejárást végeznek.  

Pethő Imréné,
a Mókavár Óvo-
da vezetője el-
mondta: munka-
társaival nagyon
örülnek, hogy tel-
jesen megújult az
épület, ugyanis az
intézmény gépé-
szeti része már
erősen elörege-
dett. Büszke rá,
hogy megkapták
a Zöld Óvoda el-

nevezést, amit az egészséges
életmódra neveléssel és a kör-
nyezetvédelmi tevékenységgel
érdemeltek ki.                

(Papp)

Ünnepélyes külsőségek
között adta át október
17-én dr. Papcsák Ferenc
polgármester az idei in-
tézmény-felújítási prog-
ram keretében 288 mil-
lió forintból teljesen
újjávarázsolt Mókavár
Óvodát és a Móka-Kaca-
gás Bölcsődét.

Átadták a felújított 
gyermekintézményt

A beruházás összege:
288.057.576 Ft

A beruházás alapterülete: 
1.860 m2

A kivitelezés megkezdése:
2012. 06. 24.

A kivitelezés befejezése:
2012. 10. 15.

Kivitelezői létszám 
alkalmanként 

meghaladta a 100 főt.

Áder János 
Zuglóban

Dr. Réti László a Vagyonkezelő 
vezérigazgató-helyettese lesz

A zuglóiak is a forradalomra 
emlékeztek október 23-án

Meglepő bejelentéssel kezdő-
dött október 25-én a képviselő-
testület ülése: dr. Réti László
alezredes, a kerületi rendőrkapi-
tányság vezetője kilép a szolgá-
latból és a Zuglói Vagyonkezelő
Zrt. (ZV. Zrt.) vezérigazgatójának
gazdasági helyetteseként folytat-
ja pályafutását. 

Az ülésen új minőségében
megjelent Réti László megkö-

szönte a grémiumnak a rendőr-
kapitányként kapott segítséget
és támogatást, arra kérte a váro-
satyákat, hogy utódja munkáját
is hasonlóképpen segítsék. Dr.
Papcsák Ferenc polgármester
örömét fejezte ki, hogy egy ko-
moly igazgatási és gazdaságren-
dészeti tapasztalattal rendelkező
szakember vállal munkát a ZV.
Zrt.-nél.

Dr. Papcsák Ferenc és
dr. Áder János 
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FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselők Önkormányzati képviselők

Parlamenti képviselők

Zugló európai parlamenti képviselője

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje

POLGÁRMESTER

Dr. Papcsák Ferenc polgármester soron következő fo-
gadóórájára bejelentkezés november 6-án 8.00 órától
a 872-9488-es telefonszámon, illetve a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatánál személyesen leadható for-
manyomtatványon. 

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester november 14-i
(10.00-16.00 óra között megtartásra kerülő) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester 2012. novem-
ber 23-án megtartásra kerülő fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9190-es telefonszámon.

JEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Papp Csilla jegyző polgármesteri
hivatali fogadóórájára a jegyzői titkárságon, minden hó-
nap harmadik szerdáján a 872-9171-es telefonszámon.

Egyéni
választó-
kerület

Megválasztott képviselő neve Fogadóóra helye Fogadóóra időpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (30) 486-6669,

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

a virkrisz@gmail.com e-mail címen.

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

November 23.
Bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

November 29.
17.00–19.00 óra között.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 625-5746;

e-mail cím: adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal,

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Tel.: 06 (30) 524-9069

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

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

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

November 14. 10.00–16.00 óra között,
előzetes időpontegyeztetés alapján,

Bejelentkezés
a 872-9165 telefonszámon.

12. Mélykuti Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (70) 431-7528; e-mail cím:
melinda.melykuti@gmail.com

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (70) 624-4656,
e-mail: batki.laszlo@gmail.com

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Cserepesház
Budapest XIV. ker.

Vezér u. 128/b.

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

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
November 12. 16.00–19.00 óra között.

Telefon: 06 (70) 624-4630,
e-mail: solt@zuglo.hu

Sor-
szám

Listás képviselő neve Fogadóóra helye Fogadóóra időpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

November 7.
17.00–19.00 óra között.

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

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történő
előzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történő
előzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (30) 486-7324

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 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 történő egyeztetés alapján.
időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 625-5762.

E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Előzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 872-9168

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

Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5-7. no-
vember 16. 17.00-19.00 óra között, előzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: +36-20-944-70-69 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosvalfa park 1-3. novem-
ber 8. 17.00 órától. Tel.: 06-20-4042416

Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda Rákosvalfa park 1-3.,
november 8. 17.00 órától. Tel.: 06-20-4042416

Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal. Előzetes időpont
egyeztetés alapján. Tel.: 06-30-4141-206

Dr. Őry Csaba Polgármesteri Hivatal november 8.
18.00-20.00 óra között.

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:
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, di-
ákigazolvány):
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
lehetõség. Az ügyintézésre a jármûigazgatási- és a sze-
mélyi okmány csoportban a hétfõ, kedd és csütörtöki
napokon sorban állással, a szerdai és pénteki napo-
kon pedig idõpontfoglalással van lehetõség.

Elõzetes idõpont egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre:
• www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu,
• telefonon: 8729-392,
• személyesen az okmányiroda recepcióján.
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Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 56. évfordulója alkal-
mából a Magyar Politikai Foglyok
Szövetsége a szervezet által alapí-
tott POFOSZ Hazáért Érdemke-
reszt arany fokozatával tüntette
ki dr. Papcsák Ferenc polgár-
mestert és Rozgonyi Zoltán al-
polgármestert.
A Magyar Politikai Foglyok Szö-

vetsége (POFOSZ) október 17-
én a XII. kerületi MOM Művelő-
dési Központban tartott megem-
lékezést az 1956-os forradalom
és szabadságharc 56. évforduló-
ja alkalmából. A rendezvényen
Dégi András a POFOSZ elnöke
kitüntetéseket adott át a forra-
dalom hőseinek, elismerésben
részesített több kerületi vezetőt,
köztük dr. Papcsák Ferenc pol-
gármestert és Rozgonyi Zoltán
alpolgármestert, akik a PO-
FOSZ Hazáért Érdemkereszt
arany fokozatát vehették át.
– Nagy megtiszteltetésnek te-

kintem, hogy egy ilyen rangos ki-

tüntetést vehettem át, azonban
úgy érzem, az érdemkeresztet
nem csupán én, hanem egész
Zugló kapta. Mindig nagyon fon-
tosnak tartottam ötvenhat ha-
gyományainak, szellemiségének
az ápolását és azt, hogy az utó-
kor megismerje a forradalom és
szabadságharc valós történetét,
gondoskodjunk a még élő hő-
sökről, ápoljuk az elhunytak
emlékét – jelentette ki dr. Pap-
csák Ferenc lapunknak. 
– Nagy öröm és megtiszteltetés

számomra az elismerés – húzta
alá Rozgonyi Zoltán –, ugyanak-
kor óriási felelősség is egy közé-
leti szerepet vállaló ember szá-
mára, hogy az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc eszméjét
tovább vigye, hogy hősei és áldo-
zatai ne menjenek feledésbe.

PD

Az újkori magyar történelem
egyik legnagyobb hatású esemé-
nyének nevezte az ötvenhat évvel
ezelőtt történteket köszöntőjé-
ben Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester a Forradalom terén, hoz-
zátéve, a nemzet akkor „megmu-
tatta, mire képes”. Évszázadok
öröksége született meg a lelkek-
ben, a leküzdhetetlen szabadság
és a megmaradás iránti vágy,
amely azóta is áthatja népünk
sorsát – fogalmazott. Évtizede-
kig nem emlékezhettünk a hő-
sökre, ám ez mára megváltozott
– jelentette ki az alpolgármester,
majd leszögezte: nem hagyhat-
juk kihunyni '56 lángját!

Szatmáry Kristóf, a nemzet-
gazdasági tárca államtitkára be-
szédében ugyancsak a szabad-
ság és a függetlenség megőrzésé-

nek fontosságáról szólt, amely
ma is aktuális. Mint fogalma-
zott, 1956-ban utat mutattunk a
kommunista diktatúra, ez em-
beri sötétség útvesztőjéből való
megszabaduláshoz.

„Szimbolikusan itt a kerület-
ben kezdődött minden, itt dőlt
meg az ördögi rendszer Sztálin
szobrának lerombolásával. Per-
sze utána sokan sokféle módon
próbálták az építményt újra ösz-
szetákolni, hol vérrel, vassal,
hol pedig reformnak hazudott,
nemzetáruló intézkedésekkel.
De ma már tudjuk: szüleink,
nagyszüleink áldozata nem volt
hiábavaló” – hangsúlyozta a po-
litikus. Elmondta, a rendszer öt-
venhat éve halálos sebet kapott,
de csak 1990-ben omlott össze,
2012-ben pedig az új alaptör-

vénnyel az utolsó csökevényeit is
felszámolták. „Mintha a magyar
nemzet tragédiája jelenne meg
annak a zuglói fiatalembernek a
sorsában, aki '56 októberében
békés szándékkal lépett a Bos-
nyák téri templomba, hogy szót
értsen az ott megbúvó szovjet
katonákkal. Válaszként azonban
hátulról érkező, halálos lövést
kapott. Ugyancsak halálosnak
szánt lövést kapott a nemzet is,
azonban eddig mindig talpra áll-
tunk. Helyettünk kínzóink ke-
rültek le a történelem színpadá-
ról” – mondta.

Szatmáry Kristóf szerint ma is
nagy feladatok előtt áll az or-
szág, meg kell ráznunk magun-
kat, hogy merjünk kilépni a sor-
ból, azt mondani, saját kezünk-
be kívánjuk venni sorsunk irá-
nyítását. Eközben a másik meg-
becsülésének fontosabbnak kell
lennie, mint a másik legyőzése –
fűzte hozzá.

A rendezvényen – melyen részt
vett dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester és dr. Ferdinandy István
alpolgármester is – többek kö-
zött a Zuglói Filharmónia művé-
szei zenéltek, Baranyi László
színművész, a kerület díszpolgá-
ra szavalt verset. A megemléke-
zés végén a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium gazdaságszabályozá-
sért felelős államtitkársága, a
zuglói önkormányzat, a pártok,
illetve helyi civil és társadalmi
szervezetek, intézmények koszo-
rúit helyezték el a téren lévő em-
lékműnél. K. D.

Érdemkereszttel tüntették 
ki dr. Papcsák Ferencet„A nemzet megmutatta, mire képes”

A képviselő testület októbe-
ri soros ülésén dr. Teimer Gá-
bor, Zugló új aljegyzője le-
tette a hivatali esküt. A vá-
rosatyák elvi döntést hoz-
tak arról, hogy kötvényes
beruházásból tanuszoda, tor-
nacsarnok, multifunkcioná-
lis rekreációs és kulturális
központ épül Zuglóban.

Fejlesztési koncepció 
A grémium elfogadta a Zugló

Fejlesztési Koncepció 2012-2020
című dokumentumot, amely a
2020-ig szükséges beavatkozá-
sokat, illetve a hozzá szorosan
kapcsolódó Élhető Zugló Ma és
Holnap Stratégiát tartalmazza.
Az okmány rögzíti mindazokat a
feladatokat, amelyeket az Ön-
kormányzatnak az együttműkö-
dő partnerekkel 2014-ig, illetve
2020-ig meg kell oldani a kerület
élhetőségének fenntartása, javí-
tása érdekében. 

A dokumentumot készítő Hi-
tesyBartuczHollai Euroconsul-
ting Kft. munkatársa szóbeli ki-
egészítőjében aláhúzta: Zugló
ma Budapest egyik legélhetőbb
kerülete, amit csak minőségi ön-
kormányzati szolgáltatásokkal
és aktív lokálpatriotizmussal le-
het megőrizni és fejleszteni. 

Vita a gazdálkodásról
A városatyák tájékoztatót hall-

gattak meg az Önkormányzat
első féléves gazdálkodásáról. A
vitában Pelyva György (MSZP),
illetve Várnai László (LMP)
azon véleményüknek adtak han-
got, hogy a költségvetésben ter-
vezett felhalmozás és a megvaló-
sulás között jelentős eltérés mu-
tatkozik. Dr. Papcsák Ferenc
polgármester (Fidesz–KDNP) ar-
ra hívta fel a képviselők figyel-
mét, hogy az első félév eredmé-

nyeiből nem lehet megítélni a
gazdálkodás helyzetét, ugyanis
már látszik, hogy a második félév-
ben jelentősen növekednek az
Önkormányzat bevételei. Az ülé-
sen felszólaló könyvvizsgáló a pol-
gármester szavait támasztotta alá.

Közmunkaprogram
A képviselő-testület beszámolót

hallgatott meg az önhibájukon kí-
vül munkájukat elvesztett zuglói-
ak megsegítésére életre hívott, ok-
tóber 1-jén megindult önálló ke-
rületi közmunkaprogramról. A
koordinációval megbízott Zuglói
Társasházkezelő és Közterület-
fenntartó Kft. (ZTKF Kft.) ügyve-
zetője, Pusztai Péter kifejtette: a
közfoglalkoztatottak a mások ál-
tal nem gondozott közterületeket
teszik rendbe. Munkájukat meg-
határozott ütemterv szerint vég-
zik, azonban az illetékesek jelzésé-
re minden problémás helyen meg-
jelennek. Fél év múlva megvizsgál-
ják a program gazdaságosságát.
Az önálló zuglói közmunkaprog-

ram januárban kiegészül a Bel-
ügyminisztérium (BM) által fi-
nanszírozott egy éves Mintaprog-
rammal, amelyben Zugló és Er-
zsébetváros közösen vesz részt.
Mint ismeretes, a két kerület adott-
ságai teljesen eltérőek, így a köz-
terület rendben tartása is más
jellegű. A Mintaprogram tapasz-
talatait a BM országos szinten
kívánja hasznosítani. 
(A ZTKF Kft. a közmunkaprog-

rammal kapcsolatos felhívását
következő lapszámunkban teszi
közzé.) Papp Dezső

Mintaszerű a Zuglói Önkormányzat gazdálkodása 

Dr. Szebellédi István az Önkormányzat gazdálkodását vizsgáló C.C.
Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője a grémium ülésén kijelentette: a
számadatok mintaszerű gazdálkodásra utalnak, ugyanis a Zuglói Önkor-
mányzat a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően csak annyit köl-
tött, amennyi bevétele volt. Az első félév gazdálkodási eredménye szám-
szerűen kicsinek tűnhet, ugyanis a tervezett költségvetési bevételnek csak
a 37,3 százaléka teljesült, azonban a kiadás is csupán a kalkulált összeg
36,6 százaléka volt.

A kialakult helyzet miatt a költségvetést módosítani kell, azonban szó
sincs arról, hogy Zugló gazdálkodásával baj lenne.

Az oldalon található 
cikkekhez kapcsolódó videók

megtekinthetõek
a zugloilapok.hu oldalon



Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. június hónaptól havi rendszerességgel előre meghirdetett napon a Zuglói
Vagyonkezelő Zrt. vezetői kiemelt ügyekben személyesen is fogadják az ügyfeleket. 

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet, melyet a www.zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen
a Vagyonkezelő Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.) található ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött

bejelentkező űrlapot személyesen
az ügyfélpultnál, elektronikusan
kiemeltugyek @zugloizrt.hu cím-
re, vagy faxon a 469-8108 telefon-
számom lehet leadni. Az ügyintéző
kollégáink az egyeztetés pontos idő-
pontjáról értesítik a bejelentkező
ügyfeleket. 
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XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céljára szolgáló bérbe vehető helyiségek listája

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásá-
ról szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzata Képviselő- testületének többszörösen mó-
dosított 18/2005. (V. 2.) rendelete 7.§ *3 értelmében:

(4) „Helyiség bérbevételére ajánlatot tenni a Hirdet-
mény hirdetőtáblán történő kifüggesztéstől számított
30 napon belül lehet.

(5) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik a he-
lyiség bérbe vételére ajánlat, a helyiség az első érvé-
nyes ajánlatot tevő részére a Tulajdonosi Bizottság

döntése alapján bérbe adható.” 
Ajánlatot tenni havi bérleti díjra lehet (a minimáli-

san ajánlható bérleti díjat figyelembe véve), a helyiség-
ben folytatni kívánt tevékenység megjelölésével.

A bérlésre kínált helyiségek bérleti díját nem terheli ÁFA.
Az ajánlatok benyújthatók a 'Kérelem Bejelentő Űr-

lap' formanyomtatvány kitöltésével, mely személyesen
átvehető a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. Recepcióján (Bp.,
XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a honlapról
(www.zugloizrt.hu). A helyiségek megtekinthetőek előze-
tes időpont-egyeztetéssel, a 469-8156-os telefonszámon.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Fő-

város XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, a
Zuglói Vagyonkezelő Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos
honlapján (www.zugloizrt.hu).

A hirdetményt kifüggesztette:
Bérleménygazdálkodási és Értékesítési Iroda

Hirdetmény

Pályázatok

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanjait

piaci alapon meghatározott lakbérű 
bérlakás bérbevételére

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata pályázatot
hirdet a Budapest XIV. Kerület Kerékgyártó u. 11. I. em. 8.
szám alatti piaci alapon meghatározott lakbérű bérlakás bér-
leti jogviszonyának elnyerésére.

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon
lehet benyújtani 2012. november 1. napjától 2012. december 3.
napjáig a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. postacímére, vagy személyesen
a 1145 Bp. Pétervárad u. 11-17. sz. alatt, hétfőtől csütörtökig
8.00–16.00-ig, pénteken 8.00–13.00-ig.

A pályázati adatlapok beszerezhetőek a Zuglói Vagyonkezelő
Zrt. Ügyfélszolgálatánál (1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.),
valamint letölthetők a www.zugloizrt.hu internetes oldalról.

költségalapon meghatározott lakbérű 
bérlakás bérbevételére

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata pályázatot
hirdet a Budapest XIV. Kerület Szabó József u. 21. fszt. 1.
szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás
bérleti jogviszonyának elnyerésére.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Képviselő-testületének 14/2004.(III.29.) rendelete 13.
§ szerint
(1a) Hirdetmény útján pályázat nélkül az összessé-

gében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére – a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányos-
ságának biztosításával - kell

a) eladni az ingatlant, ha a forgalmi értéke nem éri
el a 10 millió forintot,

(1b) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán tör-
ténő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet 

(1e) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik aján-
lat, az ingatlan az első érvényes ajánlatot tevő
részére a Tulajdonosi Bizottság döntése alap-
ján értékesíthető/bérbe adható/egyéb módon
hasznosítható.

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan
ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó ösz-
szegre.

Az ajánlatok benyújthatók 'Kérelem Bejelentő Űrlap'
formanyomtatvány kitöltésével, mely személyesen át-
vehető a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. Recepcióján (Bp.,

XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a honlapról
(www.zugloizrt.hu).

Az ingatlanok megtekinthetőek előzetes időpont-
egyeztetéssel, a 469-8156-os telefonszámon.

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

A hirdetményt kifüggesztette:
Bérleménygazdálkodási és Értékesítési Iroda

Dátum

November 15.
December 18.
November 9.
December 7.
November 30.
December 14.

Időpont

9:00-14:00
9:00-14:00
8:00-12:00
8:00-12:00
9:00-13:00
9:00-13:00

Név

Dr. Csikós Tibor

Kiss János Csaba

Tóth Csaba

Divízió

Jogtanácsos

Üzemeltetési, Karbantartási,  
Felújítási Divízióvezető
Ingatlangazdálkodási 

Divízióvezető

Aktuális munkák

Vezér utca 152/B elõtt gépko-
csi behajtó létesítése. Nagybecs-
kerek tér 1. elõtt vízbekötés.
Mogyoródi út 43. és Fogarasi út
28-54. között távhõ bekötõ-veze-
ték építése (október 10–novem-
ber 18.). Csertõ park, Füredi út
és Ormánság utca között kisnyo-

mású gázvezeték rekonstrukciós
munkái (október 12–november
16.). 

Beruházási munkák

A Kövér Lajos tér rekonstruk-
ciós munkái folytatódnak. A vár-
ható befejezési határidõ novem-
ber 10-e.

Az Erzsébet királyné útja–
Róna utca–Thököly út–Mexikói
út, valamint a Thököly út–Dózsa
György út–Ajtósi Dürer sor–Ste-
fánia út által határolt területeken
korlátozott sebességû övezet ki-
alakítását végzik. A várható befe-
jezési határidõ: november 24-e.

Közút és járdafenntartási mun-
kák október hónapban általános
útjavítási és a beérkezett címek
alapján járda felújítási munkák
kezdõdnek a kerület teljes terü-
letén.

KER.INFO



Az előzményekről

2012. május 31-ei testületi ülésén Zugló
önkormányzata ismét napirendre tűzte a
Hermina úti szakrendelő jövőjét is érintő,
az egészségügyi ellátás racionalizálását
célzó megoldási javaslatok kérdéskörét. 

Mint ismeretes, az előző ciklusban fel-
vetették és az MSZP-SZDSZ-es többségű
testület többször is támogatta a két ren-
delőintézet, a Hermina úti és az Örs vezér
téri bezárását, és egy harmadik, új épü-
letben való elhelyezését. A jelenlegi testü-
let ennél jóval megalapozottabb szakmai
döntést kívánt hozni, ezért felkérte a Zug-
lói Egészségügyi Szolgálatot (ZESz), hogy
készítsen egy döntés-előkészítő anyagot a
járóbeteg-ellátásnak általuk javasolt, kife-
jezetten szakmai szempontú és szakmai
indokrendszerű racionalizálására.

A járóbeteg-ellátás rendszerének éssze-
rűsítési terve jelentős érzelmi viharokat,
demonstrációkat váltott ki a zuglói lako-
sok körében. Ennek bizonyítéka volt,
hogy a 2012. május 31-ei testületi ülésen
több tucat érdeklődő hallgatta meg
dr. Mogyorós László, a ZESz igazgató fő-
orvosának felszólalását, amelyben ismer-
tette a járóbeteg-ellátás racionalizálására
tett szakmai javaslatait. A Mogyorós dok-
tor koncepciója kapcsán kibontakozott
polémiában mind a kerületet irányító Fi-
desz-KDNP, mind az ellenzéki pártok kép-
viselői közül többen vitatták a felvázolt el-
képzelés megfelelő voltát.

A zuglóiak véleménye számít

Dr. Papcsák Ferenc polgármester és a
kerület vezetősége számos alkalommal bi-
zonyították, hogy fontos számukra Zugló
lakosainak véleménye. Tavaly december-
ben ezért indítottak lakossági konzultáci-
ós programot, ezért kérték ki a helyiek vé-
leményét már eddig is számos fajsúlyos
kérdésben. 

Így történt ez a közelmúltban a kerületi
járóbeteg-ellátás kérdése kapcsán is. A
Zugló fejlődését és a kerület polgárainak
mindennapjait meghatározó kérdések
megvitatása érdekében létrehozott Sike-
res és eredményes Zuglóért elnevezésű
program keretében feltett kérdésre ismét

a Zuglói Lapok kerületi újságban megje-
lent szelvény kitöltésével, illetve e-mail-es
és postai úton megküldött levél formájá-
ban lehetett részt venni. 

A véleményalkotást megkönnyítő, min-
denki számára nyilvános háttéranyag az
interneten volt elérhető. Az újság hasáb-
jain (júniustól szeptemberig több alka-
lommal) az alábbi kérdéssel fordultak
Zugló polgáraihoz:

Kérjük, fejtse ki véleményét arról,
hogy ez a szakmai tervezet megfelelő
alapját jelentheti-e a zuglói képviselő-
testületnek a tárgykörben hozandó maj-
dani, végleges döntésének? Melyek azok
az elemek, amelyek a végleges határo-
zatba megítélése szerint átemelhetőek,
illetve melyek azok a kívánalmak, ame-
lyek egy végleges döntés elfogadásához
ön szerint elengedhetetlenek?

Az eddigi konzultációk sikere ezúttal is
folytatódott. A feltett kérdésre minden ed-
digit meghaladó számú, közel ezer válasz,
illetve javaslat érkezett. Ezeket a vélemé-
nyeket az Önkormányzat összegyűjtötte,
feldolgozta, majd pedig mérlegelte. 

Marad a Hermina úti szakrendelő
A beérkezett válaszok túlnyomó többsé-

ge azt mutatta, hogy Zugló polgárai ragasz-
kodnak a Hermina úti szakrendelőhöz.

Az egyik legfőbb érv a kerület nagyságát,
illetve lakosainak számát hangsúlyozta. A
legtöbb válaszadó úgy gondolta, hogy Zug-
ló mérete indokolttá teszi mindkét szak-
rendelő folyamatos működését, fenntar-
tását. Valóban elmondható, hogy az Örs
vezér téri rendelő főként a közeli lakóte-
lep kiszolgálását, míg a Hermina úti ren-
delő a régi zuglói területek ellátását bizto-
sítja.

Sokan fejezték ki aggodalmukat a két
szakrendelő túlterheltsége, valamint a
hosszú várakozási idő miatt. Habár a vá-
rakozási idők megnövekedésétől való fé-
lelem alaptalan, a lakosok véleményét e
tekintetben is figyelembe vette a kerület.
A két szakrendelő fenntartása mellett a
jövőben további lépésekre lehet számítani
a kapacitás még jobb kihasználása érde-
kében.

Újabb szempontként Zugló a lakosok
azon meglátásait is szem előtt tartotta,

melyek a Hermina úti szakrendelőhöz kö-
zeli Vakok Intézetére, illetve a környéken
található két idősek otthonára hívta fel az
Önkormányzat figyelmét. A kerületi veze-
tés elmondta: amennyiben az összevonás
megvalósult volna, Zugló ezt a problémát
közvetlen járatokkal orvosolta volna, így
a problémás közlekedés, többszöri átszál-
lás egyetlen zuglói polgárnak sem okozott
volna gondot.

A nehezebb megközelíthetőséget többen
nem csak a Vakok Intézete kapcsán emlí-
tették beküldött válaszaikban, számos
idős lakos is leírta véleményét erről. Zug-
ló jelenlegi vezetése kiemelt figyelmet for-
dít szociális kérdésekre, azon belül is az
idősek megsegítésére, így hangsúlyozta,
hogy a fentebb említett mentesítő járat
őket is szolgálta volna.

Ezek mellett számos további észrevétel
segítette a helyes döntés meghozatalát. A
megközelíthetőség és kihasználtság mel-
lett figyelembe vették többek közt a ren-
delők közelmúltban történő felújítását is.

Dr. Papcsák Ferenc polgármester, vala-
mint a kerület vezetése egyaránt úgy gon-
dolják, hogy az itt élő lakosok véleménye
mindennél fontosabb. A korábban terve-
zett összevonásnak ugyan számos előnye
lett volna, melyet hosszabb távon az itt
élők is megéreztek volna, a kerület min-
denekelőtt a helyi polgárok érdekeit tar-
totta szem előtt. 

Az elemzésben bemutatott szemponto-
kat figyelembe véve Zugló Önkormányza-

ta tehát úgy döntött, hogy a jövőben is
megtartja a Hermina úti szakrendelőt, így
a kerületi járóbeteg-ellátás változatlan
marad.

Zugló valóban közös ügyünk

A zuglói járóbeteg-ellátáshoz kapcsoló-
dó konzultációban való részvétel, a Her-
mina úti szakrendelő kérdésének nyilvá-
nos megvitatása minden zuglói lakos szá-
mára biztosított volt. Kerületünkben tehát
ismét olyan döntés született, amely mind-
annyiunk érdekét figyelembe veszi. 

A konzultációval Dr. Papcsák Ferenc
polgármester az Önkormányzat első lé-
pésként lehetőséget nyújtott arra, hogy a
zuglóiak elmondhassák véleményünket.
De nem csak véleményünk elmondására
kaptak lehetőséget, hanem arra is, hogy
dönthessenek kerületük, így saját jövő-
jükről is.

Mint azt Dr. Papcsák Ferenc elmondta:
számára ez az igazi lakossági konzultáció.
Nem az egyoldalú kérdezés, ahol a véle-
mények nem egyenlő mértékben fajsúlyo-
sak, hanem a közös gondolkodás, egymás
meghallgatása. Párbeszéd, melynek ered-
ménye kézzelfogható.

Remélhetőleg a már megkezdett munka
a jövőben is folytatódik, és egyre több zug-
lói polgár érzi majd át, hogy mit is jelent
a konzultáció jelmondata:
Zugló közös ügyünk. 

Tegyünk érte, együtt!

A mi kerületünk, a mi döntéseink
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Ismét több százan válaszoltak a zuglói lakossági konzultációs program
legutóbbi fordulójában feltett kérdésekre. A kerület vezetősége ezúttal
a zuglói járóbeteg-ellátásról (azon belül pedig a Hermina úti szakrendelő
sorsáról) kérdezte a polgárokat. A válaszok feldolgozása lezárult, az
elemzés elkészült. Az eredményeket, valamint az ügy hátterét alább ol-
vashatják.

1956-os Hagyományőrzők POFOSZ

pofosz@upcmail.hu, www.pofosz.inf.hu

1149 Budapest Nagy Lajos király u. 155.
Telefon: 1/789-1466, Mobil: +36-70-553-0240

E-mail: Web:
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A jövőben is két szakrendelő fogadja a zuglóiakat



Újraalapításának huszadik évfordulóját ünnepelte október 25-én a Bethesda Gyermek-
kórház. Ebből az alkalomból Áder János köztársasági elnök és dr. Papcsák Ferenc, Zugló
polgármestere is tiszteletét tette az intézményben, amelynek kertjében új szobrot emel-
tek. Párkányi Raab Péter alkotása egy gyermeket ápoló diakonisszát ábrázol. 

Az ünnepség a Magyar Református Egy-
ház Zsinati Székházában, Bölcskei Gusz-
táv református püspök imájával kezdő-
dött, majd a kórház igazgatója, dr. Velkey
György méltatta az intézményt.

– Küzdelmes, de eredményes húsz év
van mögöttünk - mondta lapunknak dr.
Velkey György. – Annak ellenére, hogy
sem uniós forrást, sem milliárdokat nem
kaptunk, minden évben tudtunk fejlesz-
teni. A zuglói önkormányzattól évről évre
kapunk támogatást. Jelenleg egy régi la-
borgépet szeretnénk kicserélni a kerület
segítségével. 

Dr. Áder János köztársasági elnök be-
szédében elárulta, bizony az ő gyermekei
is feküdtek már a Bethesda kórházban. 

- A ’90-es évek nagy részében Zuglóban
éltünk. András fiam akkor szenvedett agy-
rázkódást, amikor fogócskáztak, és egy
tarzan ugrással a karnisba kapaszkodott,
de az nem bírta el – elevenítette fel a tör-
ténteket dr. Áder János. – Rá egy évre pe-
dig Bori lányom, a nyári szünet előtti utol-
só napon megcsúszott a mászókán, és
szintén agyrázkódással került a Bethesdába.

Dr. Papcsák Ferenc, Zugló országgyű-
lési képviselője is hasonló esetről számolt
be lapunknak. A kerület polgármesteré-
nek fiát szintén ebben az intézményben
gyógyították meg, amikor kiment a térde.   

Az ünnepség résztvevői a Zsinati Szék-
házból a Bethesda Gyermekkórház udva-
rára mentek, ahol Réthelyi Miklós ko-
rábbi nemzeti erőforrás miniszter, vala-
mint dr. Áder János és Bölcskei Gusztáv
leleplezett egy új alkotást. Párkányi Raab
Péter szobra egy gyermeket és az őt ápoló
diakonisszát ábrázolja.

– A kórház vezetőségének az volt a ké-
rése, ezen az alkotáson is ők szerepelje-
nek, csakúgy, mint az öt évvel ezelőtt, in-
nen ellopott bronzszobron – árulta el la-
punknak a szobrászművész. – A kompo-
nálás szabadságát azonban megkaptam.
Tavaly tavasszal kértek fel a munkára,
azóta, egészen tegnapelőttig, folyamato-
san a keretbe foglalt, márványszobron
dolgoztam. Fkk
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A folyamatos megújulás és a pon-
tos helyzetelemzésen alapuló üzle-
ti célkitűzések révén a vállalkozá-
sok a jelenlegi gazdasági helyzet-
ben is sikeresek lehetnek, osztotta
meg velünk véleményét Vági
László, az OTP Bank Budapesti Ré-
giójának vezetője. Az OTP Bank
partner abban, hogy a vállalkozá-
sok igényeihez legjobban igazodó
pénzügyi megoldásokkal segítse
elő a vállalkozások működését és
megújulását.

- Lehet a mostani gazdasági helyzet-
ben sikeres egy vállalkozás?

- Sok vállalkozás energiáit a napi mű-
ködés emészti fel, így kevesebb idő és le-
hetőség marad arra, hogy olyan hosszabb
távú célokat tűzzenek maguk elé, ame-
lyekkel fejleszthetik vállalkozásukat, és
megvalósításukat sikerként élhetnék meg.
A jelenlegi gazdasági környezet valóban
nem kedvez ennek, de pozitív példa min-
dig akad – és szerencsére bank is az át-
gondolt üzleti célok megvalósításához. 

Tapasztalataink szerint azok a vállalko-
zások tudnak sikeresek lenni, amelyek
képesek folyamatosan megújulni és meg-
felelni az egyre gyorsabban változó körül-
ményeknek. Ma már csak a változás ál-
landó. Aki ebben a környezetben nem fej-
lődik, az lemarad.

A versenyben maradáshoz pontos hely-
zetelemzésre, a lehetőségek felismerésére
és az arra alapozott üzleti elképzelésekre
van szükség. Az OTP Bank szívesen segíti
ezek megvalósítását a pénzügyi konstruk-
cióival.

– Mik azok a lehetőségek, kitörési
pontok, amelyekre a vállalkozások
alapozhatnak?

– Nincs általános recept, hiszen saját
szakterületét és környezetét mindig az
adott vállalkozás ismeri a legjobban.
Ugyanakkor léteznek olyan lehetőségek,
amelyek több szektorban is kitörési pont-
nak bizonyultak. Ilyen például az export-
ra termelés. A KKV-k helyzetét vizsgáló
kutatásunk, az OTP KKV Konjunktúra
Index eredményei is azt mutatják, hogy a
külföldön értékesítő vállalkozások opti-
mistábban látják a cégük értékesítési ki-
látásait a közeljövőben. 

Hasonló lehetőséget rejt, ha a vállalko-
zásoknak sikerül egy magyarországi
nagyvállalat, vagy valamilyen Magyaror-
szágra települt nemzetközi vállalat be-
szállítójává válnia. 

– A bank mivel tudja elősegíteni a vál-
lalkozások sikerét?

– Mi abban tudunk segíteni, hogy meg-
találjuk az üzleti célkitűzésekhez legjob-
ban illeszkedő pénzügyi konstrukciót, le-
gyen szó hitelről, számlavezetésről, vagy
megtakarításról. 

A személyre szabott számlacsomag
több ezer, illetve tízezer forintos megtaka-
rítást jelenthet egy vállalkozásnak, akár
havi szinten is. Az intranetes és telefonos
szolgáltatásainkkal sokkal egyszerűbbé
válik az ügyintézés, a rendszeres utalá-
sok és azok nyomon követése. 

AZ OTP Bank úgy alakította ki a mik-
ro- és kisvállalkozóknak szóló számla-
csomagjait, hogy azok közt – az induló
vállalkozásoktól a több 100 millió forint
árbevételűig – mindenki megtalálja ké-
nyelmi és költség szempontból is a szá-
mára legkedvezőbbet. 

Ami viszont ezeknél is fontosabb - ha
pénzre van szüksége egy vállalkozásnak
– az az okosan megválasztott bankhitel.

– Mit érdemes szem előtt tartani a
megfelelő hitel megválasztásánál?

– Elsősorban azt, amit a vállalkozás
működtetésében, vagy bármilyen pénz-
ügyi konstrukció kiválasztása esetén: a
vállalkozás reális helyzetelemzésen ala-
puló célkitűzéseit. Az erre alapozott hitel-
felvétel biztosítja ugyanis, hogy a vállal-
kozás eredményességéhez hozzájáruljon
a banki finanszírozási forrás, és azt a vál-
lalkozás probléma nélkül vissza is tudja
fizetni. Bármelyen okból igényel hitelt egy
vállalkozás, a terméket a hitelcélnak
megfelelően kell kiválasztani. 

Alapvetően három célja lehet a hitelfel-
vételnek. Az első eset, amikor egy vállal-
kozás szeretne függetlenedni a kiszámít-
hatatlan bevételektől, szeretné megterem-
teni a biztonságos, kiszámítható műkö-
dés pénzügyi alapjait. A második elsősor-
ban azokat a vállalkozásokat érinti, ame-
lyek működéséhez, termeléséhez jelentős
készletállományokra van szükség, és
amelyeknek ehhez külső finanszírozási
forrásokra van szüksége. A harmadik pe-
dig az az eset, amikor versenyképességét
szeretné fenntartani, vagy növelni, új pi-
aci lehetőségeket akar kihasználni egy
vállalkozás. 

Ezek olyan célok, amelyek esetében ér-
demes hitelt felvenni, ezért az OTP Bank-
nál ezekhez a célokhoz forráshoz is jut-
hatnak a vállalkozások.

– Milyen hiteltermékeket kínál ezek-
hez a célokhoz az OTP Bank?

– Ha a kiszámíthatatlan bevételek miatt
a vállalat biztonsága, likviditása a legfőbb
cél, akkor a folyószámlahiteleket ajánl-
juk. A tárgyi fedezet nélkül igényelhető
OTP LendületPlusz Folyószámlahitelünk
például szabadon felhasználható forrást
kínál nem csak a nálunk folyószámlával
rendelkező ügyfeleknek, hanem azoknak
is, akik újonnan nyitnak nálunk számlát.

A készletbeszerzésekhez érdemes az
OTP Új Széchenyi Forgóeszközhitelt
igénybe venni, amely állami támogatással
kínál kedvező kamatozású finanszírozási
forrást a vállalkozásoknak. A legfeljebb
három éves futamidővel felvehető hitelt
üzleti terv nélkül lehet igényelni.

A versenyképességet erősítő beruházási
célok megvalósításához a szintén állami
támogatást biztosító OTP Új Széchenyi
Beruházási hitelt ajánljuk. A kedvező ka-
matozású hitelt üzleti terv nélkül igényel-
hetik a kezdő vállalkozások is.
A tájékoztatás nem teljes körű, a rész-
letes feltételekről a www.otpbank.hu
oldalon és a XIV. kerület Nagy Lajos kir.
útja 19-21. szám alatti fiókunkban tá-
jékozódhat, valamint Balogh Anikó
(BaloghAnik@otpbank.hu) munkatársunk-
tól kaphat felvilágosítást a +36 (70)
708-1083 telefonszámon.
Nagy Lajos kir. útja 19-21. szám alatti
fiókunk nyitva tartása:

Hétfő: 07:45-18:00
Kedd-Csütörtök: 07:45-17:00
Péntek: 07:45-16:00

A vállalkozások sikerének kulcsa
a folyamatos megújulás 

Küzdelmes, de eredményes
húsz évet ünnepeltek 

A közelmúltban megkezdődött a Bos-
nyák tér felújítása. A helyszínen arról
érdeklődtünk a járókelőktől, hogy mi
a véleményük a terület rendbetételé-
ről.

Folyamatosan szépülünk, igazán örü-
lünk minden megújításnak, így a tér
rendbetételének is.

Rejhartné Mozsár Boglárka

Ideje, hogy megújuljon, korszerűsödjön a
Bosnyák tér. Ez egy nagy közlekedési cso-
mópont,remélem minden szép és jó lesz.

Valent Margit

Pozitív dolognak tartom, ha a lakókör-
nyezetünk épül-szépül. Azt szokták
mondani, hogy ahol rend van, ott az
emberek jobban vigyáznak a környeze-
tükre.

Halász István

Megkérdeztük

A cikkhez kapcsolódó videó
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon



Már tradíciónak számít Zugló-
ban, hogy minden évben október
22-én, az 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulójának
előestéjén a Zuglóért Polgári
Egylet (ZPE) ünnepi koncerttel
emlékezik a sorsfordító napok
hőseire és áldozataira. 

– Minden évben Szenthelyi
Miklós, Kossuth díjas hegedű-
művész és a Magyar Virtuózok el-
nevezésű zenekara szolgáltatja az
ünnepi műsort. A művész neve
már önmagában is garancia arra,
hogy magas színvonalú zenei él-
ményben részesül a közönség –

mondta lapunknak Weinwurm
Árpád, a ZPE elnöke.

Vakok Iskolája és Nevelő Ottho-
na Nádor termében 12. alkalom-
mal megtartott ünnepi hangver-
senyen Szenthelyi Judit, a Ma-
gyar Köztársaság Lovagkereszt-
jével kitüntetett zongoraművész,
Faludi Judit, Liszt Ferenc díjas
csellóművész, Szenthelyi Mik-
lós, Kossuth díjas hegedűművész
Schubert, Csajkovszkij és Weiner
műveket adott elő. ZL

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

– Dombi Rudolffal alkalmi pá-
ros vagyunk – mesélte a 37 esz-
tendős kajakos. – Mindkettőnk
társa párt váltott, ezért ültünk
össze. Az eredmények nem jöt-
tek azonnal. A tavalyi Európa-
bajnokságon még harmadikok
voltunk, az idein már az arany-
érmet szereztünk. Londoni sze-
replésünk közös pályafutásunk
megkoronázása volt. Az Európa-
bajnoki és olimpiai aranyérem
mellé már csak a világbajnoki el-
sőség hiányzik, ennek megszer-
zésére jövőre nyílhat lehetőség. 

Az Esztergomi Kajak-kenu
Sportegyesület versenyzőjének
az olimpiát követően nem volt
ideje pihenni, annyi meghívás-
nak kellett eleget tenni. Az ün-
neplések közül a legszebb a la-

kóhelyén, Zuglóban volt, ahol az
Önkormányzat díszpolgári cím-
mel köszönte meg neki az olim-
piai aranyérmet. 

– Büszke vagyok rá, hogy a ke-
rület ilyen magas rangú elisme-
résben részesített. Három éve la-
kom Zuglóban, amit az ottho-
nomnak tekintek.

Rögös út vezetett Kökény Ro-
land olimpiai győzeleméig. A
Csepel SC és a Budapest Honvéd
korábbi kiválósága hiába volt az
egyik legjobb magyar kajakos,
kevesebb bizalmat kapott társa-
inál. Ez pedig az önbizalmát is
aláásta, ami a sydneyi és athéni
olimpiai szereplését is meghatá-
rozta. Bár Európa-bajnokságot
és világbajnokságot is nyert,
2008-ban mégis lemaradt az Eu-

rópa-bajnokságról és az olimpiai
szereplésről. Ráadásul a pekingi
olimpia előtt nem sokkal várat-
lanul elhunyt egyik legjobb ba-
rátja, Kolonics György, két évvel
később pedig édesapját, és neve-
lőedzőjét, Kökény Zoltánt is el-
veszítette.

– Már úgy tűnt, hogy befejezem
sportpályafutásomat, és a csalá-
di vállalkozást viszem tovább,
azonban a munka nem kötötte le
minden időmet, ezért újra kezd-
tem a kajakozást. Az esztergomi
egyesület befogadott , amit én az
olimpiai bajnoki címmel hálál-
tam meg.

Kökény Rolandot Zugló után
Esztergom is díszpolgári címmel
jutalmazta. A 37 esztendős
sportember a következő olimpi-
án valószínűleg nem lesz az
olimpiai csapat tagja, azonban
jövőre mindenképpen versenyez-
ni fog, mert világbajnoki címet
ígért tíz évvel fiatalabb páros tár-
sának, Dombi Rudolfnak.

Riersch Tamás

Felirat nélkül is egyértelmű jel-
kép Zugló új köztéri szobra,
amelyet a Thököly út Dózsa
György út sarkán avattak fel. A
turulmadarat és a kettős keresz-
tet ábrázoló alkotás talpazata
egy 8,5 tonnás bazaltkő, amit a
kerület erdélyi testvérvárosa, Al-
sórákos ajánlott fel. A trianoni
emlékmű a 77 éves szobrászmű-
vész, dr. Domonkos Béla keze
munkáját dicséri. 

A magyar és a székely himnusz
eléneklésével vette kezdetét a Re-
iner Frigyes parkban Zugló új
köztéri szobrának felavatása.
Harrach Péter kulturális és egy-
házügyi tanácsnok köszöntőjét
követően Urmai Gábor színmű-
vész Wass Albert két költemé-
nyét adta elő. 

Dr. Ferdinándy István alpol-
gármester beszédében kiemelte,
a Turul a magyarság együvé tar-

tozásának jelképe, amely nem sa-
játítható ki és semmilyen megosz-
tó tartalom nem fűződik hozzá.

– Azt szeretném, ha  ezen tria-
noni emlékműben nem a nemze-
ti sorstragédiát látnánk meg, ha-
nem a nemzeti összetartozás jel-
képévé válna – tette hozzá az al-
polgármester. – Azt szeretném,
hogy a gyermekeinket, az unoká-
inkat ez a műalkotás emlékez-
tesse arra, az elszakított terüle-
teken élők egytől-egyig honfitár-
saink, magyar nemzetünk elvá-
laszthatatlan tagjai. 

A trianoni emlékmű felállítá-
sának kezdeményezője, vitéz
Markó Elemér István önkor-
mányzati képviselő, a Trianoni
Emlékmű Bizottság elnöke la-
punknak elmondta, olyan szob-
rot akartak, amelyen ugyan
nincs felirat, de anélkül is min-
denki tudja, mit jelképez.

– Minden magyar felelős min-
den magyarért – kezdte Markó
Elemér István. – Most ezen a he-
lyen állítunk emlékművet az utó-
kornak, hogy ne csak a trianoni
szerződéskötéssel járó tragédiá-
ra és fájdalomra emlékeztessen,
hanem sugározza a világban
szétszóródott magyarság együvé
tartozását, szolgálja fiataljaink
magyarságtudatának elmélyíté-
sét. Jelképezze a nemzeti össze-
fogást, áldozatvállalást, legyen
ékes dísze az e célra kiválasztott
köztérnek, öregbítve ezzel kerü-
letünk hírnevét. A kettős kereszt
azért készült krómacélból, mert
az, amikor az időjárás viszontag-
ságai miatt a madár már besöté-
tül, továbbra is szépen fénylik
majd – tudtuk meg dr. Domon-
kos Bélától, aki egykor maga is
Zuglóban lakott. – Soha, semmi-
lyen pártnak nem voltam a tagja,
de nemzeti érzelmű vagyok. Tri-
anon különösen a szívügyem, so-
sem fogom tudni megemészteni.

Az emlékművet – amely előtt az
emlékezés koszorúit is többen
elhelyezték – Hajnal György kano-
nok, a zuglói Regnum Marianum
templom plébánosa szentelte fel. 

A rendezvény ideje alatt az em-
lékmű avatása ellen demonstrált
néhány szélső baloldali aktivista,
ugyanakkor szimpátiatüntetést
tartott egyik szélső jobboldali
szervezet. FKK
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A magyarság összetartozásának
jelképe Zugló új köztéri szobra

Kökény Roland repertoárja
a világbajnoki címmel 
lenne teljes  
Zugló újdonsült díszpolgára, Kökény Roland két-két al-
kalommal szerzett világ- és Európa-bajnoki címet, Lon-
donban pedig az olimpiai dobogó legtetejére is felállha-
tott. Ennek ellenére akkor lenne igazán elégedett, ha a
jövő évi világbajnokságon aranyérmet szerezne.

Koncert a hősök
emlékére

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon



XXII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2012. NOVEMBER 1.MOZAIK8

Takarítógépekkel 
a város tisztaságáért

Helyi értékeink 
a nagyvilágban

Dr. Papcsák Ferenc zuglói és
Riz Levente rákosmenti pol-
gármester kezdeményezés-
re fórumot tartottak a Rá-
kos-patak menti települé-
sek. A nyolc érintett önkor-
mányzat együttműködési
megállapodást kötött an-
nak érdekében, hogy a Du-
na vonalától egészen a Gö-
döllői-dombságig pár éven
belül kiépülhessen egy tu-
risztikai elemekkel össze-
kapcsolt kerékpárút.

Az érintett települések képvi-
selői arról is döntöttek, hogy lét-
rehoznak egy szándéknyilatko-
zatot, amellyel közösen fordul-
nak a kormányhoz annak érde-
kében, hogy a programot emel-
jék be a 2013–2020 közötti uni-
ós finanszírozási projectek közé. 

– Ez a zöldfolyosó a 21. század
egyik legfontosabb beruházása
lehet – vélekedett Riz Levente,
Rákosmente polgármestere. – A
tervek egy-két éven belül elké-

szülhetnek, és reméljük, hogy a
megvalósítás sem várat 2016-
nál tovább magára. 

– Köszönöm dr. Papcsák Fe-
rencnek és Riz Leventének,
hogy megszervezték a találkozót
– mondta dr. György István fő-
polgármester-helyettes –, hiszen
ez a kelet-nyugat irányú zöldfo-
lyosó hatalmas adottsága Buda-
pestnek, amit ki kell használni.
A Budapesti Közlekedési Köz-
pont szakmai segítséget is aján-
lott ehhez, hiszen nekik már van
egy kidolgozott koncepciójuk
ennek a 25-30 kilométernyi sza-
kasznak a kialakítására. 

A 44 kilométer hosszú patak
mentén jelenleg nyolc kilométer-
nyi kerékpárút van. Dr. Papcsák
Ferenc szerint – aki maga is ki-
próbálta már a bicikli utat – a
fejlesztés több százezer ember
otthonát érinti.

– A pataknak vannak részei,
amelyek megközelíthetetlenek,
pedig számos olyan látványos-
ság van ott, amit elérhetővé kell
tenni az emberek számára – vé-
lekedett Zugló polgármestere. –
A Paskál utca és a Csömöri út

közötti szakaszon például volt
egy kisvendéglő, amelyet egy régi
szárazmalomból alakítottak ki.
A leírások szerint az 1910-es
években nagyon szerettek oda-
járni a helyiek. Hátha valaki ked-
vet kap, és újra épít egy ilyet a
project keretében.  De készülhet
például felnőtt játszótér, sportpá-
lya vagy éppen kávézó is a nyom-
vonal mentén, amellyel még von-
zóbbá tehető a zöldfolyosó nem-
csak a biciklisek, de a turisták, a
kirándulók, vagy éppen a gör-
korcsolyázók számára. 

fkk

A közelmúltban dr. Papcsák Fe-
renc polgármester személyesen
mutatta be a sajtó képviselőinek
azokat a munkagépeket, ame-
lyek az elkövetkezendő időszak-
ban Zugló közterületeinek tisz-
tántartását, karbantartását segí-
tik elő.

– Régi álmom valósult meg az-
zal, hogy Zugló közterületein ta-
karítógépek működjenek – jelen-
tette ki dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester a kerület által bérelt út-
tisztító berendezések bemutatóján.

Hozzátette: a multifunkcioná-
lis eszközök minden évszakban
maximálisan kihasználhatók. A
gépek az önálló kerületi köz-
munkaprogramban foglalkozta-
tottakkal összhangban tevékeny-
kednek.

– Az előző városvezetés nem
törődött Zugló közterületeivel,
számomra azonban fontos a ke-
rület parkjainak, járdáinak, út-

jainak rendben tartása. Öröksé-
günk okán két évnek kellett el-
telnie, hogy a pénzügyi, személyi
és technikai feltételek megte-
remtésével október 1-jén végre
elinduljon Zugló közterületeinek
a karbantartása. Remélem, ez
irányú fáradozásunk a zuglóiak
javát szolgálja.

Szili Adrián, a Zuglói Vagyon-
kezelő Zrt. megbízott vezérigaz-
gatója lapunknak elmondta: köz-
beszerzési eljárás során válasz-
tották ki az önjáró takarítógépe-
ket és a magasnyomású beren-
dezéseket üzemeltető szolgáltató
céget, amellyel a feladatellátásra
másfél éves szerződést kötöttek.
A gépek meghatározott menet-
rend szerint haladnak a kerület-
ben, a hét minden napján más
körzetben jelennek meg. P. D.

Október utolsó szombatján ün-
nepelte fennállásának 15. évfor-
dulóját a Zuglói Cukorbeteg és
Nyugdíjas Kézfogás Klub. Az ün-
nepségre a Lipták Villában ke-
rült sor, ahol Nagyné Bartos
Éva elnök a klub legrégebbi tag-

jait és a legtöbbet segítő partne-
reket külön is köszöntötte. A
rendezvényen az önkormányza-
tot Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester képviselte, aki elmondta:
A kerület lakosságának jelentős
része idős ember, akik számára

tartalmas programokat kell szer-
vezni. Ezt a feladatot az Önkor-
mányzat egyedül nem tudná el-
látni, ezért fontos a Zuglói Cu-
korbeteg és Nyugdíjas Kézfogás
Klub tevékenysége, amely a
programszervezés egy részét át-
vállalja. Az önkormányzat vala-
mennyi helyi civil szervezetet
fontos partnerének tekinti, a tá-
mogatja azokat, a jövőre átadan-
dó új Civil Házban még több le-
hetőséget kíván nyújtani a mű-
ködésükhöz. RT

Azok a hírek jelentenek szá-
munkra értékes információt,
amelyek az életünket befolyáso-
ló eseményekről szólnak. A tö-
megmédiában sajnos kevés az
ilyen jellegű információ. Létre-
jött viszont egy olyan online fe-
lület, amelyen a helyi médiu-
mok oszthatják meg híreiket a
nagyvilággal.

A Tudósítók.hu professzioná-
lis videóportál havonta 180
000-nél is több látogatóval ren-
delkezik, így a Zuglói Média
közvetítésében a zuglói hírek is
tömegekhez juthatnak el. 

„A Kárpát-medencei tudósító
hálózat 2010-ben jött létre, fo-
lyamatosan fejlődik, egyre több
tagunk van, egyre növekszik a
látogatószámunk, ami azt jelzi,
hogy az emberek kíváncsiak a
tömegmédia hírein túl az embe-
ri értékekre hangsúlyt fektető
tájékoztatásra is. Számos fej-
lesztést végzünk, melyekkel
még szélesebb körben tudjuk
eljuttatni ezeket a kincseket az
emberekhez. A médián kívül a
társadalom szélesebb rétegeivel
is összefogunk, erre a célra
hoztuk létre az alapítókkal a Fe-
lelős Tájékoztatásért Szövetsé-
get” – mondta Bolyáki Adrián,
a portált üzemeltető Media Net-
working Kft. ügyvezetője.

ZL

Turisztikai zöldfolyosó épülhet 
a Rákos-patak mentén

„A patak revitalizációjának
előzménye 1989-ig nyúlik
vissza. Bécsi szakemberek
bevonásával már akkor ké-
szültek tervek erre a terü-
letre vonatkozóan. Azokból
azonban csak néhány dolog
valósult meg. Ezeket a rész-
eredményeket kell most si-
kerre váltani.”

Dr. György István 
főpolgármester-helyettes

A Zuglói Cukorbeteg és
Nyugdíjas Kézfogás Klub
1997-ben alakult. Előbb a
Nyugdíjas Klub jött létre, ami
nem sokkal később kiegé-
szült a Diabetes tagozattal. A
klub működését dr. Golub
Iván, az Uzsoki utcai kórház
főigazgatója és dr. Mogyorósi
László, a Zuglói Egészség-
ügyi Szolgálat igazgató-főor-
vosa is támogatja. A klub leg-
idősebb tagja a 99 esztendős
özvegy Kovács Imréné (szü-
letett Domenek Anna). 

Tizenöt éves lett
a nyugdíjas klub

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Szeretettel Meghívjuk Önt

a Polgári Összefogás

Kerületünkért Alapítvány

által szervezett

Erzsébet–Katalin
Bálra

Részletes információ

és jegyvásárlás

Zimonyi Nagy Juditnál,

Telefon: 06-70/967-27-39

Meghívó

Időpont:
2012. november 27. kedd

17.00-tól 21.00-ig

Helyszín:
Arany Alkony Paskal
Otthonok ebédlője

(1149 Budapest,
Vezér utca 155.)

A zenét a
CAMPARI BAND

zenekar szolgáltatja.

Nyitó tánc,
versenytáncosok latin

táncbemutatója,
sztárvendég,

Vacsora-üdítő-
BÜFÉ-tombola-tánc

Belépődíj: 900 Ft
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Festum omnium sanctorum, ma-
gyarul: Mindenszentek.

November elsején a katolikus
egyház minden esztendőben az
összes üdvözült lélek emléknap-
ját tartja, míg a protestánsok az
elhunytakról emlékeznek meg. Az
ünnep eredete ókori. A negyedik
században még a pünkösd utáni
első vasárnap ülték meg, kezdet-
ben a keresztény hitükért a vérta-
núhalált vállalók tiszteletére.
Csak a nyolcadik században ke-
rült egy kelta ünnep „helyére”
Mindenszentek napja. 835-ben
IV. Gergely pápa hivatalosan is el-
ismerte, ettől kezdve az egész ka-
tolikus kereszténység megtartja.

Ezen a napon szokás elhunyt
szeretteink sírját rendbe tenni, vi-
rággal díszíteni, gyertyát gyújtani
a halottak üdvéért. A gyertyafény
a halálon túli életet, az örök vilá-

gosságot szimbolizálja. Népi ba-
bona, hogy a halottak Minden-
szentek éjszakáján kikelnek sír-
jukból, ezért a családi lakomán
korábban szokás volt számukra
is megteríteni. Hazánkban ez az
ünnep 2000 óta ismét munka-
szüneti nap. 

November másodika halottak
napja, a tizedik századi, a clunyi
bencés apátságból kiinduló meg-
újítás mozgalom kezdeményezé-
sére a katolikus egyház csak a ti-
zennegyedik században ismerte
el teljesen. Ekkor azon meghalt
szeretteikért imádkoznak a hí-
vők, akik még nem jutottak be a
Mennyek országába, tisztítóhe-
lyen, vagyis a purgatóriumban vá-
rakoznak. Halottak napján a
gyászmisék az örök életről, a fel-
támadásról szólnak.

KD

1144 Budapest, 
Vezér u. 28/b
Tel.: 3632-656
www.cserepeshaz.hu

  

 SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK
  GYEREKEKNEK, FIATALOKNAK
 ÉS FELNŐTTEKNEK

ERUDIONETT NYELVI KÉPZÉSEK
5 féle nyelv, 4 féle tanfolyam
http:/erudionettnyelvikepzes.blog.spot 

MANÓ -MONDÓ - Játékos tánc, torna sok-sok dallal 
és mondókával
Keddenként 10.00-10.45 óráig (0-1 éves korig)
Szerdánként 10.00-10.45 óráig (1-3 éves korig)
Részvételi díj: 1200 Ft /alkalom

DRÁMAJÁTÉK ÓVODÁSOKNAK
Csütörtökönként 17.00-17.45 óráig (3-6 éves korig)
Részvételi díj: 1200 Ft /alkalom, 5000 Ft/ 5 alkalom

ALAPOZÓ TERÁPIA - FEJLESZTŐ MOZGÁSTERÁPIA
Hétfő, csütörtök 15.30-17.00 óráig
www.alapozoterapia.hu
Részvételi díj: 2000 Ft /alkalom
Előzetes bejelentkezés alapján

WING TZUN KUNG FU EBMAS (AZ ÖNVÉDELEM-
HEZ NEKED IS JOGOD VAN!)
Kedden és csütörtökön 18.30-20.00 óráig
Részvételi díj: 9000 Ft (diákoknak 8000 Ft/hó)

BOWEN TERÁPIA
Hétfő 13-19.00 óráig
Előzetes bejelentkezés alapján

1146 Budapest, 
Hermina út 3.
Tel.: 2206-777 
www.liptakvilla.hu

1145 Budapest, 
Uzsoki u. 57. tetőtér
Tel.: 251-19-10
www.zic.hu

 
ZUGLÓI BABA- 
ÉS GYEREKHOLMI BÖRZE
November 9-én (péntek) 15.30-19.00 óráig
Bővebb információ: www.zugloiborze.hupont.hu, 
zugloiborze@gmail.com

 
A MI TÁNCHÁZUNK
Magyar táncház gyerekeknek – Aprók tánca
    November 11-én (vasárnap) 
    10.00-11.00 óráig KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
    bábok gesztenyéből, őszi levelekből, bogyókból
    Vezeti: Kiss Erzsébet kézműves
    11.00-12.00 óráig TÁNCHÁZ
    Néptánc, dal, mondókák tanulása, játék
    Közreműködik a Mező Együttes és Kovács  
    Zsuzsanna néptánc oktató

Belépő: 450 Ft/fő
    

CSALÁDI VASÁRNAPOK:
November 4-én, vasárnap 10.00 órától
ÓZ A NAGY VARÁZSLÓ
Az ANGYALFÖLDI ZENÉS DIÁKSZÍNPAD ÉS TANODA 
előadása

November 11-én, vasárnap 10.00 órától
VAU ÉS MIAU
A PORTÉKA SZÍNPAD mesejátéka

  SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK
   GYEREKEKNEK 

CSERÉP KUCKÓ általános iskolásoknak 
Fazekas mesterég és kerámiakészítés alapjainak
megismerése, apróbb tárgyak, játékok, készítése
Csütörtökönként 17.00-18.00 óráig
Részvételi díj: 4.900 Ft / hó; 1.400 Ft / alkalom

KISTÜCSÖK - GYERMEK NÉPTÁNC 5-8 éveseknek
A néptánc alaplépéseinek elsajátítása, magyar 
néphagyományok megismerése
gyermekjátékok, népdalok, mondókák segítségével.
Keddenként 17.00-17.45 óráig 
Részvételi díj: 4.100 Ft / hó

  SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK
   FELNŐTTEKNEK

JÓGA
November 20-tól keddenként 18.00-19.00 óráig
Jelentkezési és befizetési határidő: november 13.
Részvételi díj: 9.600 Ft / 8 alkalom (A foglalkozások 8 
alkalmas egységekre vannak osztva)
A csoport 10 fő jelentkezése esetén indul.
Információ: 20/988-0075, email: vama@t-online.hu

GrandUP
A grandUP eredetisége, hogy az aerobik elvét és 
lendületét használja fel a táncoktatás eredményes-
ségéért.
Mindenkinek ajánlott ez a sport, aki fogyni szeretne.
Csütörtökönként 20.00-21.00 óráig
Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom, 8 alkalom/7200 Ft, 4 
alkalom/4000 Ft

MEDITATÍV AERO TRÉNING (MAT)
Kedden és csütörtökön 8.30-9.30 óráig 
Részvételi díj: 6.500 Ft / hó; alkalmi belépőjegy: 
1100 Ft 

PILATES
November 5-től hétfőnként 8.30-9.30 óráig    , 
szerdánként 10.00-11.00 óráig
Részvételi díj: 7.000 Ft / hó; alkalmi belépőjegy: 
1.300 Ft 
www.nellysuranyi.com

BABA-MAMA TORNA
A tornára 10 hetes - 24 hónapos korú babákkal 
lehet jönni.
Hétfőn és szerdán 11.00-12.00 óráig
Részvételi díj: 7.000 Ft / hó; alkalmi belépőjegy: 
1.200 Ft
www.dulavagyok.hu

KISMAMA TORNA
Péntekenként 11.00-12.00 óráig
www.dulavagyok.hu
Részvételi díj: 1.200 Ft / alkalom

KARATE – önvédelem a mindennapokban
Szeptember 4-től kedden és csütörtökön 
14.30-16.00 óráig
Részvételi díj: 7.000 Ft / hó
Információ: www.junshido.com

FAZEKAS STÚDIÓ 
Korongozás, mázazás, égetési lehetőség.
Csütörtökönként 18.00-20.30 óráig
Részvételi díj: 8.000 Ft / hó + 800 Ft anyagköltség 
(témától függ)
                             2.200 Ft / alkalom + 300 Ft 
anyagköltség (témától függ)

                                                      

 
A MI SZÍNHÁZUNK
November 24-én (szombat) 15 órakor
JAROSZLAV HASEK-MIKÓ ISTVÁN: SVEJK VAGYOK 
zenés vígjáték
Szereposztás: Svejk: Mikó István
                           Palivecz kocsmáros, gitáros: 
                    Suha Kálmán
                           Poldi, harmonikás: Rusz Milán

Belépő: 1.000 Ft / fő
Jegyek elővételben is vásárolhatók 
a Cserepesházban.

    

VAKREPÜLÉS Színjátszó Egyesület 
November 10-én, 19.00 óra
Az éjszaka tapintása

Részletes program, információ: 20/353-34-92, 
vakrep@vakrep.hu, www.vakrep.hu

VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS ÉS 
JÁTSZÓHÁZ
2012. November 16-18.
A kiállításon látható lesz a H0 méretarányú 
mudulterepasztal, digitális vonat, Thomas vasút 
működő terepasztalon , LEGO vasút, favonatos 
játszótér, RC helikopter bemutató.
Nyitva tartás: péntek: 9.00-19.00 óráig, 
                           szombat: 10.00-19.00 óráig, 
                           vasárnap: 10.00-18.00 óráig
Belépőjegy:    gyerekeknek: 500 Ft, 
                           felnőtteknek: 700 Ft, 

CSODÁLATOS VILÁG
Kökény Marianna festménykiállítása
Megnyitó: november 9-én 18.00 órakor
Megtekinthető: november 9 – 30.

BABA-MAMA KLUB
November 14-én 10.00-12.00 óráig
Téma: Mit főzzek a babámnak, mivel etessem a 
családom? – elválasztás, egészséges táplálkozás
Vezeti: Féder Klára védőnő
Részvételi díj: 200 Ft/alkalom

KÖNNYŰZENEI KONCERT - A BUDAPEST SHOW 
KÓRUS TAGJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
A 2008-ban létrejött kórus tagjai másfél órás 
könnyűzenei koncertet adnak a Zuglói Ifjúsági 
Centrumban. A koncerten elhangzik majd 
egy-két kórus dal is, de a hangsúly 
a szólóprodukciókon lesz. Jegyeket 300 Ft-os áron 
lehet rendelni a 06 70 673 8898-as telefonszámon, 
a zic.posta@gmail.com e-mail címen, valamint 
személyesen a ZIC-ben! 
Várunk minden kedves érdeklődőt!
2012. november 09. 18.00

PÉLDÁT MUTATUNK! 
(Értékteremtő beszélgetés közismert emberekkel 
fiataloknak)
2012. november 12. 14.00-15.00 
Vendégünk: Janicsák Veca
2012. november 13. 14.00-15.00 óra
Vendégünk: az Appril Project

A vörösiszap-katasztrófa má-
sodik évfordulóján, október
4-én, Devecserben felavat-
ták azt az ökumenikus ká-
polnát, amit még Makovecz
Imre tervezett. Az esemé-
nyen részt vett a neves épí-
tész fia, Makovecz Pál, a
zuglói Szent István Király
Zeneiskola pedagógusa és
az általa vezetett fúvós ze-
nekar is.

A katasztrófát követően új vá-
rosrész épült a vörös iszap által
leginkább sújtott Devecseren. A
közel száz házból álló lakóparkot
Makovecz Imre és tanítványai ter-
vezték. A házak a környék építé-
szeti hagyományait is magukon
hordozzák. A Kossuth-díjas ma-
gyar építész halála előtt egy ká-
polnát is tervezett, melyet a ka-
tasztrófa második évfordulóján
szenteltek fel.

– Nagy megtiszteltetés volt ezen
a szép ünnepségen részt venni –
mondta Makovecz Pál. – Egy-
részt édesapám emléke előtt is le-
róhattuk a tiszteletünket, más-
részt egy ilyen szimbolikus jelen-
tőségű ünnepségen is részt vehet-
tünk. A kápolna ugyanis éppen
azt az összefogást jelképezi, amely
a katasztrófát követően megvalósult. 

A kápolna szentelésén megje-
lent a Szent István Király Zeneis-
kola fúvós zenekara is, amely Ma-
kovecz Pál vezényletével nem
csak az ünnepség előtti térzenét,
hanem a templomavatás zenei
aláfestését is szolgáltatta.       RT

Elhunyt szeretteinkre 
emlékezünk
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PostaládánkbólKossuth-díjas énektanárok Zuglóban
Október 26-án ének-zene
órát tartott a Szent István
Gimnáziumban a Muzsikás
együttes. A Kossuth-, Liszt
Ferenc-és a népzenei Oscar-
nak számító WOMEX-díjas
zenekar immár hetedik éve
járja az ország iskoláit,
hogy a MOL Zrt. támogatá-
sával a magyar népzenét
népszerűsítse a diákok kö-
rében.

– Számomra különleges él-
mény a Szent István Gimnázium
falai között zenélni – mesélte Ha-
mar Dániel, a világhírű együttes
zuglói tagja. – Én ugyanis itt
érettségiztem, sőt a négy gyer-
mekem közül három szintén itt
végezte a középiskolát. Sokat
köszönhetek az alma maternek,
hisz Záborszky József volt az,
aki elindított a zenei pályámon.
Ő faragott bőgőst belőlem, és a
zeneszeretetemet is nagyrészt
neki köszönhetem.

A Muzsikás együttes hét évvel
ezelőtt úgy határozott, hogy né-
hány iskolába elmegy, és meg-
próbálja élővé tenni a diákok
számára a népzenét. A kísérlet
pillanatokon belül népszerű is
lett. Szerencsére, a MOL Zrt. a
zenekar mellé állt, így az énekó-
rákat folytatni tudták. A prog-
ram hetedik éve tart, amit a cég-

nél eredményes akciónak tarta-
nak, lévén a Muzsikás énekórái
miatt rengeteg köszönőlevelet
kapnak.

– Ebben az évben a Szent Ist-
vánban egymást követően meg-
tartott két énekórával 66 iskolai
fellépésünk volt. A hét év során
mintegy 120 ezer diákkal sike-
rült megismertetnünk a magyar
zenei hagyományokat. Kárpátal-
jára és Erdélybe is eljutottunk,
ahol szintén örömmel fogadtak

bennünket. 
A Hamar Dániel, Sipos Mi-

hály, Porteleki László és Éri
Péter alkotta zenekar mindig ta-
nítási időben lép fel, az ő óráik
ugyanis általában felborítják az
oktatási intézmények napirend-
jét, ami már eleve kedveltté és
érdekessé teszi a diákok számá-
ra a műsort, amely életkortól
függetlenül minden diákot képes
dalra és tapsra fakasztani. 

A Muzsikás nem először járt

már Zuglóban. Korábban hason-
ló énekórát tartottak a Zuglói
Hajós Alfrédban, a Németh Imré-
ben, a Hunyadiban és a Heltai-
ban is. Az együttes, illetve a prog-
ram népszerűségét bizonyítja,
hogy a Szent István Gimnázium
több mint egy esztendőt várt
arra, hogy a diákjai ebben a kü-
lönleges zenei élményben része-
sülhessenek.

riersch 

Átlátható igazgatás kell
Izgalommal és kíváncsisággal várták a

Németh Imre Általános Iskola pedagógu-
sai az új tanévet. A képviselő-testület má-
jusi döntése értelmében ugyanis szeptem-
bertől Tiborcz Márta személyében új ve-
zető irányítja az intézményt. 

– Az első heteket a kollégákkal való is-
merkedés, illetve a tervezett egész napos
iskola kétéves, 60 millió forintos támoga-
tására vonatkozó TÁMOP pályázat elké-
szítése töltötte ki – mondta az új igazgató,
majd hozzátette: megismerve a munka-
társait elmondható, hogy egy rutinos, jól
felkészült, elkötelezett tantestület áll mö-
götte.

Tiborcz Márta népművelés–történelem
szakon szerzett diplomát. Tíz évig Szen-
tendrén, a Pest megyei Múzeumok Igaz-
gatóságán előbb múzeumpedagógus,
majd sajtóreferens volt. 1993-ban Kis-
tarcsára került, ahol az egészségügyi
szakközépiskola és gimnázium törté-
nelem, etika és filozófia tanára lett.
1998-tól 2004-ig az iskola igazgatója
volt, majd ismét tanítást választotta. 

– A tanári munka mellett másodál-
lásban ingatlanokkal foglalkoztam, így
kerültem kapcsolatba Zuglóval, amit
megkedveltem. 

Mikor a Németh Imre Általános
Iskola igazgatói pályázatát kiír-
ták, Tiborcz Márta úgy döntött,
beadja a jelentkezését. 

– A pedagógusokat való-
színűleg azzal sikerült
meggyőznöm, hogy a
tiszta, érthető sza-
bályok kijelölését
é s

betartását hangsúlyoztam, illetve azt,
hogy a nevelést a szülőkkel közösen kell
megoldanunk. A testület bizalmát vélhe-
tően azzal nyerhettem el, hogy a meghall-
gatásomon kifejtettem: a gyerekeknek
biztonságos környezetre és kapaszkodóra
van szükségük, az iskolának, illetve a csa-
ládoknak pedig éppen ezt kell nyújtania. 

Tiborcz Márta annak a híve, hogy, ami
jól működik, azt folytatni kell, ugyanak-
kor egyensúlyt kell tartani az iskola állan-
dósága és a változó világ igényei között.

– Egyensúlyra törekszem a felzárkózta-
tás és a tehetséggondozás terén is, szerin-
tem egy integrált iskolában mindkettőre
nagy szükség van. A mindennapi testne-
velés bevezetését fontosnak tartom, sze-

rencsére ehhez meg-
felelő infrastruk-

túrával rendel-
kezünk. 

Riersch 
Tamás

Egyik korábbi írásunk kap-
csán az alábbi levél érkezett
szerkesztőségünkbe: 2012. 09.
20-i lapukban érdeklődéssel ol-
vastam a „Biztonsági kamerá-
kat a lépcsőházba” című cikket.
Az Utász u. 9. Társasház Szám-
vevő Bizottságának tagjaként
évek óta küzdök lépcsőházunk
(be)kamerázásáért. Szeretném
megtudni, hogy a cikkben sze-
replő kamerázás mely házakat
érinti a 14. kerületben, illetve,
hogy az Önkormányzat milyen
formában támogatná a társas-
házak ilyen irányú törekvését? 

Pálosi Anikó
A témával kapcsolatban Rozgo-

nyi Zoltán közbiztonságért felelős
alpolgármestert elmondta: a la-
kosság köz- és vagyonbiztonságá-
nak növelése érdekében az Ön-
kormányzat szeretné elindítani a
Zuglói Őrszem elnevezésű prog-
ramot. Ennek során a Zuglói
Társasházkezelő és Közterület-
fenntartó Kft. (ZTKF Kft.) gondo-
zásában levő 320 lépcsőházban a
tisztességtelen szándékú ember-
ek távoltartására kamerákat he-
lyeznének el. A 90 millió forintos
beruházás két év alatt valósulna
meg, fedezetét a 2013-as költség-
vetésbe kívánják beépíteni. 

A rendszert az Önkormányzat
szeretnék a nem ZTKF Kft. keze-
lésű házakra is kiterjeszteni.
Ezekkel vizsgálják az együttmű-
ködés lehetőségét. Az alpolgár-
mester azt javasolta, hogy a kerü-
let társasházai vegyék igénybe a
ZTKF Kft. szolgáltatásait, ami
számos előnnyel járhat. RT

2012. NOVEMBER 23-ÁN 18 ÓRÁTÓL

ERZSÉBET-KATALIN NYUGDÍJAS BÁL

a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola Kistermében

1145 Budapest Columbus utca 11.

Mindenkit várunk szeretettel!

Az est védnöke:

Zugló PolgármestereDr. Papcsák Ferenc

17:30–18:00 óra
18:00 órától
18:00–18:40 óra
18:40–19:20 óra
19:30–19:40 óra
20:30–21:00 óra

Asztalfoglalás
Élőzene
Operett egyveleg
Vacsora
Táncbemutató
Tombola

Belépőjegy ára:

További információ:

1.200 Ft

Macsári Istvánné 06-20/470-61-20

Kertai Józsefné  06-70/242-35-64
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Tennivalók 
baleset esetén

Téli növénymenedék
Az idei ősz első fele szokatlan
meleggel kényeztetett minket,
ám hamarosan elérkeznek a ko-
moly lehűlések, hajnali, majd
napközbeni fagyok. A balkonnö-
vények többsége nem bírja a fo-
lyamatos kemény hideget, így
lassan gondoskodni kell téliesí-
tésükről.

Van, aki a kérdést egyszerűen,
egy huszáros vágással oldja meg,
megszabadul a fázós növénytől,
és télre fagytűrő fajtákat ültet a
helyére, esetleg tavaszig parlagon
hagyja a balkonládát, cserepet,
dézsát. Mások viszont szeretnék
megőrizni, és a hideg napokra
biztonságba helyezni kedvencei-
ket. A cserepes növények sérülé-
kenyebbek, mint kerti társaik,
földjük térfogata kisebb, köze-
gük hamarabb lehűl. Ezért első
lépésben, vagy ha nincs számuk-
ra hely fedett helyen, szigetelhet-
jük edényeiket. Erre a legalkal-
masabb a buborékfólia, melyet
széles ragasztószalaggal rögzít-
hetünk a cserépen, és akár egy
második cserepet is biztosítha-
tunk nekik.  Tudni kell, hogy a
növények fejlődése a téli idő-
szakban lelassul, ezért kevesebb
vizet, tápanyagot és fényt igényel-
nek. Ilyenkor az 5-12 Celsius fok
közötti hőmérséklet az ideális,
ami összességében azt jelenti,
hogy az ablakos pincék, lépcső-
házak, üvegezett verandák kiváló
teleltetőhelyek. A garázs csak

első blikkre jó téli lak a növé-
nyeknek, ám ezek a helyiségek
általában túl sötétek, és levegő-
jük sem hasznos az élő szerveze-
teknek. Amennyiben lépcsőház-
ba, vagy zárt folyosóra helyezzük
a növényeket, ügyeljünk arra,
hogy a tűzvédelmi előírásokat ne
sértsük meg! Ne feledjük, hogy
október után a tápoldatozást is
hagyjuk abba, és az öntözéseket
is ritkítsuk, két-három hetente
pótoljuk a folyadékot. Lényeges,
hogy a beköltözés előtt alaposan
szemrevételezzük zöldjeinket,
betegségek, kártevők, élősködők
után kutatva. Beteg növényt sose
teleltessünk, mert a zárt térben
megfertőzheti a többit, így vagy
kezeljük a bajt, vagy szabadul-
junk meg a problémás példá-
nyoktól, hogy megóvjuk a többit.
A téliesítés alkalmat adhat az if-
jításra is, így bátran metsszük
vissza az elburjánzó hajtásokat. 

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Amennyiben állatát autóbaleset
éri, figyelje meg, hogy kedvence
közvetlenül a baleset után fel-
kelt-e, mozgott-e, vagy csak ké-
sőbb került rosszabb állapotba.

A baleset megtörténte után a
legfontosabb teendő eldönteni,
hogy az  állat eszméleténél van-
e?  Ezt a mellkasa emelkedés–
süllyedésből, a szívverés ellenőr-
zésével lehet megállapítani, amit
a mellkas középső és hüvelykujj
közé vételével lehet érzékelni.

Eszméletlen állatnál ellenőriz-
ze, hogy a szájüregben nem aka-
dályozza és valami a légvétele-
ket. Ha igen az idegen testet tá-
volítsa el, gézdarabbal, zsebken-
dővel, törölje ki a szájüreget.
Tartsa nyitva az állat száját,
nyelvét húzza ki előre. Ha nyílt
sebből erős vérzést tapasztal,
helyezzen fel ideiglenes nyomó-
kötést, nehogy az állat a kliniká-
ra érkezésig elvérezzen.

Csonttörése esetén próbálja
meg az eltört csontot ideiglene-
sen úgy rögzíteni, hogy a törött
csontvégek törés előtti helyze-
tükhöz képest legkevésbé moz-
dulhassanak el. 

Ha a mell- vagy hasüregen át-
hatoló sérülés keletkezik, pró-
bálja meg a klinikára érkezésig
ezeket ragtapasszal leragasztani,
összeszorítani. 

Az elsősegélynyújtás alapjai

ugyanazok, mint embernél, az
ehhez szükséges legfontosabb
anyagok minden jármű elsőse-
gélydobozában megtalálhatók. 

Az állat klinikára szállítása
megoldható speciális állatmentő
segítségével, vagy saját erőből.
Az utóbbi esetben a fájdalom és
a későbbi károsodás elkerülése
érdekében vigyázzon, hogy mi-
nél kevésbé mozgassa az állatot.
A baleset okozta külső és belső
sérülések diagnosztizálása és
kezelése intenzív belgyógyászati
és sebészeti hátteret igényel,
ezért az állatot javasolt olyan kli-

nikára vinni, ahol ezek a körül-
mények adottak.

A balesetek egy része odafigye-
léssel, gondossággal, előrelátás-
sal elkerülhető. Javasoljuk,
hogy mindig legyen önnél az ál-
latmentő (ha van ilyen a közel-
ben) és egy éjjel-nappal is műkö-
dő klinika telefonszáma. Ha már
elkerülni nem sikerült a bajt,
legalább az állat túléléséért, gyó-
gyulásáért tegye meg a lehető
legtöbbet.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Sok jövés-menésre,
beszélgetésekre, tárgyalá-
sokra számíthatnak, de az

akaratukból, türelmetlenségük-
ből engedjenek, hisz minél jobban
ragaszkodnak elképzeléseikhez,
annál inkább megállíthatják ő-
ket. Otthonukban különleges öt-
letekkel állhatnak elő. Társuk-
kal fontos beszélgetésük lehet.

Bika – Pénz  érkezhet bősé-
gesen, de becsaphatók is.
Legyenek éberek! Az elen-

gedést ismét gyakorolniuk kell,
ami a legnehezebb nekik. Amit
ki kell selejtezni, tegyék meg, ja-
vukra lesz! Az angyalok segítsé-
gükre jöhetnek,  végtelen szere-
tetet, együttérzést is hozhatnak. 

Ikrek – Váratlan szerep-
lésre kerülhet sor. Külön-
leges emberekkel talál-

kozhatnak, akik segítőikké vál-
hatnak. Érzékenységük most
előtérbe kerülhet, bár az illúzi-
ók, a nem tisztánlátás is helyet
kaphat a józanész helyett. Ez el-
sősorban a pénzügyi vonalon, a
munkájukban lehetséges.

Rák – Amennyire jelen le-
het a végtelen szeretet, a
szépség keresése, megmu-

tatása, annyira érezhetik a talaj-
talanságot is. Mintha egy köd
körbevenné őket, mely bizonyta-
lanságot hozhat nekik. Ottho-
nukban lehetnek nagy átalakulá-
sok, szépíthetik is. Szeretnének
sokat otthon lenni.

Oroszlán - Az erő, a stabi-
litás jellemezheti most le-
ginkább őket. Erre szük-

ségük is van, hisz a munkatár-
saikkal lehetnek nézeteltérések,
nehézségek. Aminek már nincs
helye, az el kell engedniük Bará-
taikkal kapcsolatosan csalód-
hatnak, e mögött a saját illúzió-
jukat keressék!

Szűz – Vágyaik valóra vál-
hatnak, céljaikat elérhetik.
Tele vannak ötlettel, lendü-

lettel, gondolatokkal. Igaz, az ér-
zékenységük is most kicsit na-
gyobb lehet, mint máskor. Pénzre
számíthatnak, bár a hatalom is
megjelenhet ezen a vonalon. Tár-
suk komoly segítséget nyújthat.

Mérleg – Vállalják önma-
gukat, ne akarjanak meg-
felelni a világnak, a szom-

szédoknak – mert különben a
bennük most jelenlevő akarat,
erő – önmaguk ellen fordulhat!
Diplomácia érzékükkel meg tud-
ják találni a közepet, melyre le-
ginkább most a családban, az
otthonukban lehet szükség. 

Skorpió – Az angyalok se-
gítségére, - melyek által tud-
nak szeretni - most nagy

szükségük van. Arra a bölcs be-
látásra, nyugodtságra, higgadt-
ságra is, mely mélyről fakadhat
belőlük, mellyel le tudják győzni
saját türelmetlenségüket, akara-
tukat. Lassítsanak a közlekedés-
ben, a beszédben!

Nyilas - Váratlan anyagi
nehézségek ellenére lendü-
letben vannak, igaz, mint

mindig, most is túlzásba tudnak
esni. Leginkább a sportban, sze-
relemben, gyerekeikkel való kap-
csolatukban, de érintheti a vál-
lalkozásukat is. Otthonukkal,
társukkal kapcsolatban bizony-
talanságot érezhetnek. 

Bak – Barátaikkal egy fon-
tos, szeretettel teli beszél-
getés alakulhat ki, mely akár

az anyagiak területére is kihathat.
Munkájukat az akarat és az ural-
kodásra való hajlam gátolhatja,
de az is lehet, hogy épp a hatósá-
gok állítják meg őket. Társukkal e-
redményesen együtt dolgozhatnak.

Vízöntő – Az utakon to-
vábbra is legyenek higgad-
tak, nyugodtak, ne rohan-

janak! Előző életből jövő nehéz-
ségeken az angyalok tudnak se-
gíteni, de ahhoz el kell csende-
sedniük, hogy meghallják hang-
jukat. Munkájukban előrelépés
vártható!

Halak – Túlzott érzékeny-
ségüket a belső bölcsessé-
gükkel tudják áthidalni. Ez

a munkájukat és a munkatársa-
ikkal való kapcsolataikat is nagy-
ban segítheti. Jó megérzéseikre
hallgassanak! Utazást, a tanulást,
külfölddel való kapcsolataikat,
jogi ügyeiket pozitív energiák se-
gíthetik.

Termék megnevezése

Sütőtök

Birs alma

Savanyú káposzta

Csiperke gomba

Dió (héjas)

Hagyma

Burgonya

Gesztenye

Mangalica disznósajt

Békési kolbász

Krizantén

Zsemle AKCIÓ!

Calypso kenyér AKCIÓ!

Mértékegység

kg

kg

kg

0,5kg!!!

kg

kg

kg

kg

kg

kg

szál

db

500g

Ár (Ft)

100

420

360

299

800

120-160

90-140

800

1.900

2.150

100-250

15
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Őstermelői árak
a Bosnyák téren
november 1-14-ig
Új savanyúságos pavilon nyílt, jöjjenek kóstolni!

Kétheti horoszkóp
november 1-től

Kováts Krisztina
06/209-160-640 

www.asztrocsillag.hu



Hagyományteremtő célzattal ok-
tóber 26-án első alkalommal ren-
deztek néptánc találkozót a Ma-
gyar Táncművészeti Főiskolán
(MTF) az intézmény elhunyt rek-
tora, Zórándi Mária emlékére.

A Zuglói Önkormányzat támo-
gatásával megtartott rendezvé-
nyen az MTF néptánc tanszéké-
nek meghívására megjelent bé-
késcsabai, fóti és nyíregyházi
néptánccsoportok mutatták be
tudásukat.

Az intézmény színháztermében
megtartott találkozó részvevőit
Szakály György, a főiskola rek-
tora és dr. Jakab Béla, Zórándi
Mária férje köszöntötte, majd a
főiskola táncművész szakának,
néptánc szakirányú IV. évfolya-
mos hallgatói nyitótáncát tekint-
hették meg az érdeklődők.

A bemutatkozó táncokat köve-
tően a hivatásos együttesek veze-
tői kerekasztal beszélgetésen vet-
tek részt, ahol szakmai kérdése-
ket vitattak meg.

– A mai találkozó hiánypótló
rendezvény, ugyanis az iskolák egy-
mástól elszigetelve működnek.

Egymásról, szinte semmit nem
tudnak. Nagyon remélem, hogy a
találkozóból hagyomány lesz, már
csak azért is mert Zórándi Mária
munkássága, emléke egy éven-
ként ismétlődő tánceseményt
megérdemel – mondta el lapunk-
nak Brieber János, az MTF Nép-
tánc Tanszékének tanára.       ZL
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Az angolszász ünnepnek szá-
mító Halloween az angol nyelv
oktatásával együtt honosodott
meg nálunk. Ma már egyre több
iskolában rendeznek október vé-
gén ilyen „boszorkány- és szel-
lemjárást”. A Halloween-nek
Zuglóban már hagyománya van,
lévén a városligeti Magyar – An-
gol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában a kétnyelvűség okán
hangsúlyt fektetnek az angol-
szász ünnepek megismerésére.
A szintén zuglói Teleki Blanka
Gimnáziumban kiemelten keze-

lik az angol nyelv oktatását. Ná-
luk is rendeztek már Halloween-
partit, de az iskolában inkább a
tökfaragásnak vannak hagyomá-
nyai. Október végén a vállalkozó
kedvű diákok – négyfős csapa-
tokban – nevezhetnek be a ver-
senybe. Az elkészült műveket az-
tán az iskolában kiteszik köz-
szemlére, a diákok pedig maguk
szavazhatnak a legjobb ”tökfe-
jekre”. Az alkalmi  az iskolában
vidám halloweeni hangulatot va-
rázsolt.,

Riersch Tamás

Tökfaragás 
a Telekiben

Néptánc találkozó Zuglóban
Zórándi Mária emlékére

Zuglokartya.hu

Ajándékkupon

Eredeti ár: 40 Ft / darab
Kedvezményes ár: 20 Ft / darab
Megtakarítás: 20 Ft / darab

A Gundel Cukrászda, a Városliget szívében, az Állatkert 
főbejárata mellett szeretettel várja vendégeit! 
Kuponjával most 20 % kedvezménnyel vásárolhat 
Gundel torta szeletet, vagy egész tortát.

Beváltható: 2012. december 31. 20%Gundel tortakupon

Zuglokartya.hu

Ajándékkupon

Eredeti ár: 40 Ft / darab
Kedvezményes ár: 20 Ft / darab
Megtakarítás: 20 Ft / darab

* Minimum 50 darab megrendelése esetén. 4+4 színes szabvány 
méretű névjegykártya ofszet nyomtatással. 
Promóciós kód: ZKP20121101/ZL
Rendelje meg most! Megrendelésében tüntesse fel a promóciós kódot! 
Megrendelését ide küldje meg adataival együtt: info@kedvezmeny.hu
 

Beváltható: 2012. november 30. 50%Névjegykártya kupon*

Zuglokartya.hu

Ajándékkupon

Amennyiben rendelkezik 
Zugló Városkártyával, vigye 
magával ezt a kupont a 
SUGÁR MOZIBA, JÁTSZÓHÁZBA 
vagy BOWLINGBA és 30 % 
kedvezményt kap!

Beváltható: 2012. október 31–ig 

30%

SUGÁR MOZIKUPON

Rendelkezik már Ön Zugló kártyával? 
Esetleg tervezi, hogy igényel?

• Amennyiben Ön vállalkozó, és már van Zugló kártyája, 
valamint számlát nyit a MagNet Bank Zuglói fiókjában, 
3 havi számlavezetési díját engedjük el.

• Ha még nincs Zugló kártyája, igényelje a Zuglói bankfi ókban 
és nyisson folyószámlát, hogy a kedvezményben Ön is 
részesülhessen!

Cím: Nagy Lajos király útja 214.   Hivatkozzon erre a kuponra! 

Tel.: 428-8812         www.magnetbank.hu – A pénzem épít!

Zuglokartya.hu

Ajándékkupon

Legyen részese a Balneo-élménynek az egyik legjobb 
gyógyvíz mellett MÁR 12 500.- Ft-tól!

Szobafoglalás: Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness****
H - 3400 Mezőkövesd Zsóry - fürdő, Fülemüle u. 2.
Telefon: +36 49 50 50 30 E-mail: info@balneohotel.hu

Zuglói kedvezmény 15%* minden akciós ajánlatunk árából*

* min. két éjszakától! Kedvezmények összevonására nincs lehetőség.

Beváltható: 2012. november 30-ig 15%Balneo Élménykupon

Zuglokartya.hu

Ajándékkupon

A kupon akciós termékekre nem 
vonatkozik és egyéb kedvezménnyel 
nem vonható össze!

Budapesti üzleteink:
Mammut I.: 36 1 505 5848
Rákóczi út: 10. +36 1 321 7766
Teréz krt.: 52 36 1 302 7744
Campona: +36 1 424 3191

Beváltható: 2012. november 30–ig 

20%

Scholl ajándékkupon

Zuglokartya.hu

Ajándékkupon

Jelen kuponszelvény -20%-os kedvez-
ményt biztosít az S.O.S. Infocard 
vészhelyzeti kártya és online egész-
ségügyi tárhely rendszer három 
éves tagságának árából, amelyhez 
így 1999 Ft áron juthat hozzá. 
Az S.O.S. Infocard elengedhetetlen 
segítséget nyújthat egy esetleges 
vészhelyzet esetén, valamint a hétköz-
napi betegellátásban.

Beváltható: 2013. március 31–ig 

20%

Vészhelyzeti társkártya

Keresse fel ezzel a kuponnal bármelyik OTP Bank fiókot. Helyezzen el 1999Ft-ot a Filantróp 

 

Vágja ki a kupont és a beváltás helyén fizetés előtt adja át. A kupon készpénzre nem váltható és más akciókkal össze nem vonható. Egy kupon egyszeri vásárlás esetén jogosít árkedvezmény igénybevételére. 
A kuponok valódiságáért és tartalmáért, illetve a nyomdai hibákért a kiadó és a hirdetésszervező semmilyen felelősséget nem vállal. Az elveszett vagy megrongálódott kuponokat nem áll módunkban pótolni! 
Kuponbeváltásra csak természetes személyek jogosultak. Bővebb információk: www.zuglokartya.hu
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A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon



Lakossági közbiztonsági fó-
rumnak adott otthont októ-
ber 18-án a Budapesti Kom-
munikációs Főiskola Egressy
úti épülete. Az eseményen
megjelent közbiztonsági szak-
emberek a fórumot követő-
en nagyszabású akcióban
vettek részt, melynek során
a teljes Zuglót átvizsgálták.

A lakossági fórumon felszólaló
politikusok és közbiztonsági
szakemberek egyetértettek ab-
ban, hogy a hatékonyság egyik
legfontosabb pillére a Zuglóban
kialakított közbiztonsági háló. 

Eszmecsere a 
közbiztonságról

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester előadásában hangsúlyoz-
ta: az önkormányzatnak számos
olyan programja van, ami a köz-
biztonság javítását segíti elő.
Ilyen például az önálló kerületi a
közmunka-program elindítása,
amely Zugló közterületeinek át-
láthatóvá, rendezetté tételét szol-
gálja. Ennek legjelentősebb állo-
mása a Bosnyák tér rendbehoza-
tala, aminek az első fázisa a na-
pokban kezdődött el. A haté-
konyság szempontjából ugyan-
csak fontos a térfigyelő rendszer
folyamatos bővítése is. Az Adria
lakótelep, a Bolgárkertész utca
és környékének, illetve az Ung-
vár utcai lakótelep közbiztonsá-
gára hamarosan új térfigyelő ka-
merák fognak vigyázni. Komoly
előrelépést jelent majd a panel-

házak lépcsőházainak bekame-
rázása, ami szintén az önkor-
mányzat tervei között szerepel.

Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter felszólalásában az Önkor-
mányzat konkrét intézkedésről
szólt. Kiemelte: az Egressy úton
működő iskola épületétől kétsa-
roknyira található, a lakosság
nyugalmát zavaró, rosszhírű
Nimród sörözőt a Városháza a
közelmúltban bezáratta. A ter-
vek szerint a kocsma épületében
egy mobil rendőrőrsöt alakítaná-
nak ki.

Dr. Réti László rendőr-
kapitány, illetve Kardos
Pál, a kerületőrség vezető-
jének beszámolóját köve-
tően a fórumon megjelent
zuglóiak mondták el vélemé-
nyüket, észre-
vételeiket. Vol-
tak, akik köz-
területeken élet-
vitelszerűen tar-
tózkodó hajléktala-
nok, míg mások a Vá-
rosliget és környéke mu-
latóinak zajkeltése ellen
emeltek szót. 

Közbiztonsági portya
A lakossági fórumot követően

a zuglói rendőrség a készenléti
rendőrséggel, a zuglói és budavá-
ri polgárőrökkel, az Önkor-
mányzattal és a XIV. kerületi
Ügyészséggel közösen nagysza-
bású közbiztonsági akciót indí-
tott, melynek során a kerület
minden problémás pontját felke-
resték. A 35 rendőr és a több
mint 40 polgárőr éjfélig a Kör-
vasúttól az M3-ig, a Mexikói úttól
a Stadionokig minden utcát, szó-
rakozóhelyet, csomópontot át-
vizsgált. Az akció során aznap
nem sok probléma akadt Zugló-
ban, mindössze egy marihuánás
cigarettát szívó fiatalembert kel-
lett előállítani a rendőrkapitány-
ságra. A közbiztonsági szakem-
bereket éjszakai portyájukra
többek között elkísérte dr. Pap-
csák Ferenc polgármester, Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester,
Bátki László, Bihari Zoltán és
Tildy Balázs képviselő. 

Az október 25-i testületi
ülés megkezdése előtt a
kerület vezetése a hagyo-
mányoknak megfelelően
az elmúlt időszakban ki-
magaslóan teljesítő köz-
biztonsági szakemberek-
nek elismeréseket adott
át.

A Hónap Rendőre címet Kis-
sné Tóth Andrea rendőr őr-
mester vehette át, aki 2007-
ben közalkalmazottként került
a rendőrséghez, ám annyira
megtetszett neki a rendőri hi-
vatás, hogy a munkája mellett
elvégzett a rendészeti szakisko-
lát, majd 2010-ben hivatásos
rendőri állományba került.
Kissné Tóth Andrea – felettesei
szerint – folyamatosan magas
szinten végzi a munkáját, így
méltónak bizonyult az elisme-
résre.

A Hónap Tűzoltója elismerést
a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Észak-pesti Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség
XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság állományába
tartozó Szita Tamás Károly
tűzoltó törzsőrmester vehette
át. A szakember az elmúlt hó-
napok száraz időjárása miatt
keletkezett tüzek oltásából ma-
ximálisan kivette a részét,
nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy ezek a tüzek ne terjednek
tovább. Szita Tamás Károly
2008-ban került az Egressy úti
parancsnokság állományába,
ahol jelenleg, mint beosztott
tűzoltó tevékenykedik.

A III. negyedév Kerületőre el-
ismerésben ezúttal Burger
György részesült, akinek elis-
merését a Zuglói Közbiztonsági
non-profit Kft. vezetése egyhan-
gúan javasolta.

RT
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Betörőket fogtak a zuglói rendőrök
A Zuglói Rendőrkapitányság ügyeletét október

23-án délelőtt arról értesítették, hogy egy a Thököly
úton lévő lakásba betörtek, és onnan nagy értékű
tárgyakat vittek el. A tulajdonos a cselekmény ide-
jén nem tartózkodott otthon, csupán a betörés nyo-
mait fedezte fel a bejárati ajtón. A rendőrök rögzí-
tették a nyomokat, kutatást, adatgyűjtést végeztek.
Néhány órával később a Bosnyák tér közelében iga-
zoltattak két gyanús személyt. A ruházat átvizsgálá-
sa során a rendőrök nagy értékű antik tárgyakat ta-
láltak a két hajléktalannál. Az egyik személy az állí-
totta, hogy a kukákban találták a tárgyakat, a másik
pedig, hogy az ócskapiacon vásárolták azokat. 

A zuglói rendőrök a két személyt bűncselekmény
gyanúja miatt előállították. Az elkövetőknél talált
tárgyakat bemutatták a sértettnek, aki azokat felis-
merte, igazolta eredetüket, így azokat visszakapta. 

Az egyik gyanúsított a kihallgatása során tagadta
a bűncselekmény elkövetését, a társa azonban be-
ismerő vallomást tett. A Zuglói Rendőrkapitányság
a két elkövetőt őrizetbe vette, és indítványozta elő-

zetes letartóztatásukat, melyet a bíróság el is rendelt. 

Ismét nyaklánckitépőt fogtak
A zuglói rendőröket a közelmúltban a Bosnyák

térre hívták, ahol egy nyaklánckitépőt tartanak
vissza a 7-es buszon. A sértett elmondta a rend-
őröknek, hogy a Bosnyák téren szállt fel a járműre
és az ajtónál helyet foglalt. Feltűnt neki egy nő, aki
az ajtóhoz húzódva folyamatosan nézte őt. Amikor
a busz a megállóba ért, hirtelen kitépte a nyakából
az arany nyakláncát és megpróbált leugrani a jár-
műről, azonban nem sikerült elmenekülnie, mert
a sofőr már zárta az ajtókat. Ekkor a sértett segít-
ségért kiáltott, az utasok pedig a rendőrök kiérke-
zéséig feltartóztatták az elkövetőt. 

Az elkövetőt a Zuglói Rendőrkapitányságon elő-
állították, aki ellen kisebb értékre elkövetett lopás
megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak. A
gyanúsítottat soron kívül bíróság elé állították. Mi-
után a nő büntetett előéletű és különös visszaeső-
nek számít a bíróság két év letöltendő börtönbün-
tetésre ítélte.                                   riersch

BŰNÜGYI KRÓNIKA

„Az elmúlt két év egyik leg-
nagyobb eredménye Zugló-
ban az élet- és közbiztonság
érezhető javulása. A Stadio-
nok metróállomáson azzal a
defibrillátorral mentették meg
egy ember életét, amit egy
évvel korábban Zugló Önkor-
mányzata helyezett el a for-
galmi ügyeleten.”

Dr. Papcsák Ferenc 

Zuglói Civil Ház terveinek bemutatása
Civil-koordinátor bemutatkozása
A Századvég Alapítvány által vezetett budapesti
Civil Információs Centrum bemutatása, tájékoztatója
Az önkormányzat által kiírt 2012. évi pályázatok
elszámolásával kapcsolatos tudnivalók ismertetése

•

•

•

•

M E G H Í V Ó

A fórum tervezett témái:

Megjelenésére a közös és hatékony együttműködés érdekében
feltétlenül számítunk!

Tisztelettel:

dr. Papcsák Ferenc
polgármester

a Cserepesház-Zuglói Művelődési Házba
(1144 Budapest, Vezér u. 28/b.)

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Polgármestere tisztelettel meghívja

és várja az érdeklődő civil szervezeteket

(részvételi szándékát november 21-ig kérjük az alábbi

elérhetőségek valamelyikén jelezni szíveskedjék:

; 872-9-296molnar.zsuzsanna@zuglo.hu

2012. november 23-án (péntek)
17 órától kezdődő információs fórumra

Szóban és tettekben 
a közbiztonságról

Riersch Tamás

Jutalom 
a kerület
legjobbjainak

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. ke-
rületi gyorsszolgálat. Csatornák, le-
folyók tisztítása azonnal, falbontás
nélkül, garanciával. Tel.:228-6193,
06-30-9210-948

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítá-
sát garanciával, rövid határidővel vál-
lalom. Marton Tamás Zuglóban la-
kó, és műhely! Tel.:221-1691 üzenet-
rögzítővel, Mobil: 06-20-342-7898

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, VÍZ-, GÁZ-,
központi fűtésszerelés, ázások, cső-
törések megszüntetése. Mosdók, WC
tartályok cseréje. Ingyenes kiszál-
lás. Tel.:402-4330, 06-20-491-5089

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárí-
tás, épületek szerelése, kaputelefon
telepítés, villanytűzhely, bojlerjaví-
tás, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZE-
RELÉS, vízóracsere. Tel.:260-48-
70, 06-20-979-0624. Pungor

JAVÍTÁS-FELÚJÍTÁS-SZERELÉS
Kőműves-burkolómunkák, festés, vil-
lanyszerelés, víz-, csatorna-, fűtés-
szerelés, falfúrás-bútorszerelés. Ma-
gyar szakember saját kezűleg anyag-
szállítással. Tel.: 06-20-340-3400

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

KONYHA,-GARDRÓB,- BEÉPÍTETT
szekrény készítése méretre, munka-
lapcsere, bútor összeszerelés,- átala-
kítás. Ingyenes felmérés. Tóth Imre
Tel.:220-28-49, 06-30-354-6767

FESTŐMESTER vállal szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, penészes
falak szakszerű rendbehozatalát,
villany- és fűtésszerelők utáni ki-
sebb kőművesmunkákat. Hosszú
távú garanciával.Tel.:285-2882, 06-
30-878-8977

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB SZAKEMBEREI-
VEL. Alacsony áron vállalunk szoba-
festést, mázolást, tapétázást, parket-
tázást, vízszerelést, villanyszerelést,
burkolást, kőművesmunkát, gipsz-
karton szerelést. Tel.:220-57-31.
Mobil:06-20-9946-279.

CSALÁDI ÉS TÁRASAHÁZAK,
nyaralók eresz- és faszerkezetei-
nek festése, mázolása alpintechni-
kával is. Tel: 273-1857, 06-20-
471-1870

SZOLGÁLTATÁS

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELY-
SZÍNEN, garanciával! Orion, Vide-
oton, ITT-Nokia, Grundig, Nord-
mende, Panasonic, Samsung, Ves-
tel, Thomson, Schneider. Tel.:06-
20-531-76-38

KERÜLETI VÍZ-GÁZ-központi
fűtés, szerelési, javítási, karban-
tartási, felújítási munkák és dugu-
lás elhárítás, garanciával! Hétvé-
gén is hívható! Tel: 06-70-558-
1916, 220-51-85

SZABÓ KÁROLY
ÉS FIA

vízvezeték szerelők
A legkisebb munkától a lakásfelújításig.

Csőtörés és duguláselhárítás 0–24 h-ig.

Mobil: 06-30-9713-782
Tel.: 360-4434

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

LAPOSTETŐK HŐ- ÉS CSAPA-
DÉKVÍZ elleni szigetelése garanciá-
val. Homlokzatfelújítás, festő- és kő-
műves munkák hagyományos állvá-
nyozással és alpintechikával. Tel:
273-1857, 06-20-471-1870

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

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS (műanyag
is)! Zárcsere, szigetelés, passzítás.
Ingyen kiszállással! Kiss Ernő asz-
talos Tel.: 06-30-447-4853

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

ÜVEGEZÉS MINDENFÉLE bizto-
sításra, helyszínen is. Nyílászárók
profi utólagos szigetelése. Pára-pe-
nész megszüntetésére rés szellőző-
vel. Honti Tel.: 06-20-9567-241

VÍZ- GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS
gyorssszolgálat, csőtörések műsze-
res keresése- javítása, duguláselhá-
rítás kamerás csatornavizsgálat, tel-
jes vezetékcsere udvaron is föld-
munkával. Tel: 06-30-914-3588

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

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS
KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS, elekt-
romos hálózatkiépítés- és felújítás.
HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás,
vízkőtelenítés garanciával. Érintés-
védelmi felülvizsgálat, nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény. Tel.:06-30-
440-1586, 252-0813

BURKOLÁST,  CSEMPÉZÉST va-
lamint épületi műkövezést vállalok
kedvezményes   áron.     Tel.: 363-
0402, 06-30-293-2210.   www.
juhaszburkolas.5mp.eu

ZUGLÓI KÖNYVELŐIRODA vál-
lalja Kft-k, egyéni vállalkozók, non-
profit szervezetek teljes körű
könyvelését felelősségbiztosítással.
Tel: 785-3445, 06-20-9749-067,
mkontir@upcmail.hu

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, a-
mit más nem vállal, mi elvégezzük. Kő-
műves, burkoló, festő, asztalos, víz-
szerelő szakemberek állnak rendel-
kezésre. Társasházak felújítását, kar-
bantartását, hőszigetelését vállaljuk.
Tel.:06-30-457-2666, 06-20-514-7876

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI-
FŰTÉS-SZERELŐ mester vállal
készülékek, berendezések cseréjét
és javításokat, felújításokat, dugu-
lás elhárítást. Társasházak, léte-
sítmények gázbiztonsági, műszaki
felülvizsgálatát. Tel.:06-30-9568-
540, 220-51-85

TÁRSASHÁZAK KORSZERŰ ÉS
SZAKSZERŰ kezelését garanciá-
val vállaljuk. Mi nem ígérgetünk!
Correct Home Kft. Tel.:06-30-623-
9290 www.correchome.hu

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVÍZ
Hűtő, mosógép, TV, videó,

tűzhely, boyler, takarítógép,
porszívó stb. javítása garanciával

ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA
Elektro Bizományi Bt.

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

ZUGLÓI VÍZ-GÁZ- SZERVÍZ!
Vízvezetékszerelés-hibaelhárítás,
dugulás elhárítás azonnal, gázké-
szülék javítás, tisztítás, 40 éves
tapasztalattal Zugóban! Tel: 3633-
272, 06-30-9517-849

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZ-
HATÓ HÖLGY kisebb-nagyobb ta-
karítást, ablaktisztítást, vasalást
vállal. Irodák és társasházak részé-
re is! Gyors és precíz munkavég-
zés.Tel.:06-30-294-2227, 06-28-
788-401

MOSÓGÉP, HŰTŐGÉP JAVÍTÁS
garanciával. Gallai János Tel.: 06-
30-307-9794, 06-30- 461-6019 H-P
7-18-ig, Szombat 7-14-ig.

ASZTALOS VÁLLAL: ajtó-ablak
illesztést, zárszerelést, küszöbké-
szítést, szigetelést, pántok, zsané-
rok cseréjét és egyéb javítási mun-
kákat. Tel.:251-9483, 06-20-381-
6703

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKO-
LÁS, festés, szigetelés, kémény, ke-
rítésépítés kicsitől a teljes lakásfel-
újításig. Díjtalan kiszállás. 10%
kedvezmény. Tel.: 405-5769, 06-20-
955-4079

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJ-
LEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, cse-
réje, csapok, szifonok, Wc-csészék,
Wc-tartályok cseréje javítása. Mosó-,
mosogatógépek bekötése. Tel.: 06-
30-447-3603

HÉRA CSERÉPKÁLYHAÉGŐK,
GÁZKONVEKTOROK, tűzhelyek,
FÉG vízmelegítők javítása, karban-
tartása. Nyugdíjasoknak 10 % ked-
vezmény. Tel: 220-9765, 06-20-
432-5598, Bán László

MAGÁNSOFŐRT KERES? Saját
autóval, hétköznapra, hétvégére,
belföldre, külföldre, személy vagy
áruszállításra. Megbízhatóan, teljes
diszkrécióval. Tel: 06-20-9946-279

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni
csere, rövid határidővel! Redőny, re-
luxa, harmonika ajtó, szúnyogháló,
szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel.:
410-7924, 06-20-934-57-28

REDŐNY, RELUXA, SZALAG-
FÜGGÖNY készítése, javítása. Zug-
lói redőnyös.Tel..257-9652, 06-30-
6322-216

ANGOL ÉS ESZPERANTÓ ma-
gántanár, ex-vizsgáztató siker- tan-
folyamai. Tel.: 06-70-218-5899 Tí-
már Gábor. Felejthetetlen élmény,
kímélő árak.

DISZLEXIA TERÁPIA! Fejlesztőpe-
dagógus-tanító olvasási nehézséggel
küzdő gyermekek felmérését és terá-
piáját vállalja Meixner-módszerrel.
Komplex fejlesztés, iskola előkészítés.
Házhoz megyek. Tel.:06-30-9907-968

Minőségi Munkával Kedvező
Áron Vállalunk: víz-, fűtésszere-
lést, szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, kőműves burkoló munká-
kat, parkettázást. ZUGLÓI MEG-
RENDELŐKNEK KEDVEZMÉNY!
Tel.:405-3305, 06-30-9524-725

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz mun-
kavégzéssel. Igény szerint, ingye-
nes kartondobozok. 10%-os hétvé-
gi kedvezmény. Tel.:06-70-2144-
235, 06-1-280-2542

REDŐNY, RELUXA

OKTATÁS

KERÜLETI HŰTŐGÉP, MOSÓ-
GÉP SZERVIZ. Hűtőgépek, auto-
mata mosógépek helyszíni javítá-
sa garanciával, ingyenes kiszál-
lással. Samsung, LG, Lehel, Zanus-
si, Whirlpool, Elektrolux szakszer-
víz. Tel.:421-5959, 06-30-9422-946

NÉMET NYELVTANÁRNŐ okta-
tást, korrepetálást vállal, valamint
felkészítést érettségire, nyelvvizsgá-
ra és külföldi munkára a Bosnyák
téren. Tel..221-2376, 06-30-959-6759

AGYKONTROLL gyerekeknek a Zug-
lói Ifjúsági Centrumban november
24-25-én. www.egyrejobban.mlap.hu
Tel: 06-30-598-6468

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, dip-
lomás tanárnál. Társalgás már kez-
dő szinten. Eredményes felkészítés
bármely vizsgára. Tel.:3-830-461

ÚJRA! NŐI ALAKFORMÁLÓ
TORNA 700 Ft-ért a Széchenyi isko-
lában (Telepes u. 32.) Csütörtökön-
ként 17.30-18.30-ig. Új vendégnek
az első alkalom ingyenes! Várlak!
Adrienn Tel:06-70-410-3545

GYÓGYPEDIKŰRÖS HÁZHOZ
megy, kiszállási díj nélkül. Jerabek
Éva Tel:06-20-439-1586

FOGTECHNIKUSMESTER vállal-
ja fogpótlások készítését, javítását
garanciával. Fogfehérítő sablon és
éjszakai harapásemelő készítése.
Tel.:252-40-67, 06-20-445-84-21.
Petőfalvi, Ilosvai utca 25.

KORONA FOGORVOSI magán-
rendelő 1149. Bp. Nagy Lajos krt.út
191. (Erzsébet királyné útja sarka
Spar áruház felett) Rendel Dr. Csi-
ma Rózsa H-K-SZ 13-18-ig, CS 8-11
ig. Bejelentkezés rendelési időben.
Tel: 06-1-3832-325 Zuglói lakosok-
nak kedvezmények!

DR. SÁRAY ANDREA fogszakor-
vos rendel hétfő-szerda délután,
kedd-csütörtök délelőtt. Címe:
1148. EGRESSY ÚT 73/C. 5. lépcs.
fsz. 1. Tel.:252-8234

„Csilla” Pedikűr, GOMBÁS benőtt
körmök, TYÚKSZEMEK fájdalom-
mentes kezelése. XIV. Francia 40/A.
11-től-17-ig. Tel.: 06-30-855-34-43

ENERGETIKAI TANUSÍTVÁNY
készítése. Érd: 06-30-703-4882
www.energetikatanusitas.com

XIV.SZUGLÓ UTCA 59 nm, 2 szo-
bás, szépen felújított, napos lakás,
hangulatos terasszal eladó 14.2 mil-
lió Ft-ért. Tel.: 06-20-326-8619

XIV:THÖKÖLY, 54 nm, cirkós, 1
nagyszobás, szép állapotú fél szute-
rin, 6.500.000 Ft-ért eladó. Üzlet-
nek, irodának kiváló. Tel.06-20-
326-8619

MÁTRASZENTIMRÉN jó állapotú
nyaraló, teljes berendezéssel eladó.
Erd: 06-20-9669-459

TULAJDONOSTÓL  TÖRÖKŐRI
74 nm-es, 2 szobás, utcai, világos,
konvektotos  lakás eladó.Tel:06-20-
9315-011

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

GARÁZS ELADÓ Abonyi u.13.
alatt Ir.Ár:1950000 Ft. Tel: 06-20-
343-0358

ILKA UTCÁBAN eladó udvari, vi-
lágos, 1 szoba komfortos, gázfűté-
ses 36 nm-es lakás. Ir.Ár.10150000
Ft. Tel: 06-20-343-0358

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

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

INGATLAN

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

ZUGLÓ ZÖLDÖVEZETÉBEN ela-
dó újépítésű, nyolclakásos társas-
házban 1 db 40 nm-es, 1 db 70 nm-
es, 1 db 83 nm-es lakás. Szocpolt
igénybe lehet venni. Tel: 06-30-
9509-562 www.jafferbaukft.uw.hu

VESZEK ZUGLÓ ZÖLDÖVEZETÉ-
BEN jó állapotú, magasföldszinti, el-
ső emeleti, téglaépítésű garzonla-
kást. 7-8M Ft-ért. Tel:06-20-774-2965

BEÉPÍTHETŐ PADLÁSTERET, LA-
POSTETŐT keresek megvásárlásra,
saját lakás kialakításához. Készpénz-
zel, felújítási munkák elvégeztetésé-
vel fizetek. Várom közös képviselők,
és lakók jelentkezését. Tel.: 06-30-
847-0793

COMPUTER KLINIKA - számító-
gép javítás, karbantartás, bővítés,
vírusirtás, telepítés ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal! Tel.:06-
30-857-26-53

DIPLOMATA LAKÁS BERENDE-
ZÉSÉHEZ, antik bútort, kvalitásos
festményt, régi Zsolnay kerámiát,
különleges bronzszobrot keresek
megvételre. Tel.:06-30-303-6940

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért
vásárol jó állapotú, régi, kevésbé
régi könyveket, könyvhagyatékot.
Díjtalan kiszállás! Tel.: 352-74-70,
06-20-916-57-66, web:www. 
vertesiantikvarium.hu

ÜGYVÉD, ORVOS, MÉRNÖK, pap
és tanár könyvhagyatékát antikvári-
umunk szívesen megvásárolja. In-
gyenes kiszállás, korrekt árak, 40
év szakmai tapasztalat. Tel.:06-30-
877-1460, 787-9282

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

IDŐS NÉNIK, BÁCSIK ellátása,
gondozása, igény szerint bentlakás-
sal is. Élethosszig tartó haszonélve-
zeti joggal. Tel: 06-30-9212-418

EGYÉB

SZÁMÍTÓGÉP

KÖNYV

RÉGISÉG

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, tele-
pítése, alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállással. Demeter At-
tila. Tel.:256-86-80, 06-30-9704-870

FIATAL ZUGLÓI DIPLOMÁS há-
zaspár eltartási vagy életjáradéki
szerződést kötne idős hölggyel
vagy úrral. Tel: 06-30-394-1627

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK!
Aranyat, ezüstöt, briliáns ékszere-
ket, festményeket, órákat. Arany:
6800-10000 Ft, Ezüst: 150-300 Ft.
VII. Wesselényi u.19. Tel: 317-
9938, XIII. Hollán E. u. 4. Tel: 350-
4308, II. Margit krt. 51-53. Tel:
316-3651 Tekintse meg az interne-
ten a Louis Galériát.

RAVAK BUSINESS CENTER
földszintjén (1142 Bp., Erzsébet
királyné útja 125.) 2 db ÜZLET-
HELYISÉG KIADÓ. Az egyik 98
nm-es, kétszintes (galériás), a má-
sik 65 nm-es. Tel:06-30-526-1274

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: november 7.
Megjelenés: november 15.

Megjelenések és lapzárták 2012-ben

Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök)

20. november 7. november 15.

21. november 21. november 29.

22. december 5. december 13.
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Megjelenik minden második csütörtökön 70 ezer példányban • Főszerkesztő: Papp Dezső • Főmunkatárs: Pindroch Tamás
Képszerkesztő: Balogh Róbert • Szerkesztőség: 1144 Bp., Vezér utca 28/B, telefon: 06-20/220-2754 • Internet:
www.zugloilapok.hu • Kiadó: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17., telefon: 469-8103 • Nyomdai előkészítés:
Kölcsey Nyomda Kft., e-mail: webzuglo@gmail.com Tördelőszerkesztő: Péczer Márk • Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága
Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári u. 12., Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztés: Eco-Mail, Gyarmathy Ildikó:
+36 (70) 383-1921; gyarmathy.ildiko@eco-mail.hu, www.eco-mail.hu • Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

Jubileumi 
kosárlabda-torna

A Németh Imre Általános Isko-
la idén ünnepli fennállásának
25. évfordulóját. A jubileum al-
kalmából számos programot
szerveztek már a Lengyel utcai
iskolában. Ezek közül az idei
tanévre elsősorban sportos ese-
ményeké a főszerep. Októberben
az iskola legaktívabb diákjai 25
kilométeres gyalogtúrán és egy
25 kilométeres kerékpártúrán
vettek részt, október 25-én pedig
az intézmény testnevelői egy ju-
bileumi kosárlabda-tornát ren-
deztek a zuglói olimpiai iskolák
számára. Az ünnepi rendezvé-
nyen a házigazdák mellett, a
Zuglói Hajós Alfréd és a dr. Mező
Ferenc Általános Iskolák 5–6.
osztályos diákjai küzdöttek a he-
lyezésekért. A palánk alatt a Né-
meth Imre játékosai voltak a leg-
határozottabbak, így a tornát is
ők nyerték meg, a második he-
lyen a Hajós, a harmadikon pe-
dig dr. Mező Ferenc diákjai vé-
geztek. A csapatoknak Harrach
Péter kulturális tanácsnok adta
át az elismeréseket. 

riersch

Triplázásra készülnek 
a Postás lányok

Az elmúlt szezonban története
során másodízben nyerte meg a
női Extra-ligát a Postás SE. A
zuglói egyesület már túl van az
ünneplésen, és Asztalos István
edző tanítványai már az új baj-
nokságra koncentrálnak.

– Bravúros győzelem volt az el-
múlt szezonbeli sikerünk. A dön-
tőre felkészültünk, jó formában
voltunk, azonban a Budaörs erő-
sebb játékosokkal rendelkezett,
így a finálénak ők voltak az esé-
lyesei – emlékezett vissza az edző.

A Kertai Rita, Varga Tímea,
Nagyváradi Mercédesz, Braun
Éva összetételű csapat azonban
nem foglalkozott a papírformá-
val. Az első találkozót ugyan 6:4
arányban elveszítették Budaör-
sön, de a visszavágón ugyanilyen
arányban diadalmaskodtak és
jobb szettaránnyal a bajnoki arany-
érmet sikerült Zuglóban tartani.

– A siker egyik kulcsa a fiatal
Nagyváradi Mercédesz volt, aki
kritikus pillanatban megverte a
ranglistán nála sokkal előrébb
jegyzett Pergel Szandrát. Ez pe-
dig a többieknek is lendületet
adott, ami az aranyéremig repí-
tette a társaságot.

A Postás SE női asztalitenisz

csapata természetesen azzal a
szándékkal kezdte a 2012–13-as
bajnokságot, hogy megpróbálja
megvédeni az aranyérmét. Eh-
hez azonban ismét bravúrra lesz
szükségük, mert a nyáron a jobb
anyagi helyzetben levő budaörsi
csapat ismét egy válogatott játé-
kossal erősödött.

– Sajnos, amíg a klubunk
anyagi helyzete bizonytalan, ad-
dig csak egyik napról a másikra
tudunk létezni. Az anyagiak mi-
att nem tudunk a Bajnoki Ligá-
jában sem elindulni, ott is a Bu-

daörs szerepel helyettünk. En-
nek ellenére az új bajnokságban
arra törekszünk, hogy a harma-
dik aranyérmünket is begyűjtsük.

A Postás SE legnagyobb riváli-
sával az őszi szezon záróforduló-
jában, december 14-én 16 óra-
kor találkozik majd a Róna utcai
asztalitenisz-csarnokban. Ez a
találkozó azonban csak az alap-
szakaszbeli helyezésekről dönt,
az éremért várhatóan májusban
küzdenek meg egymással a rivá-
lisok.       

Riersch Tamás

Az olimpiák hősei Zuglóban
Az Olimpiai Bajnokok Klubja
október 29-én ismét Zugló ven-
dége volt. A klubestet most is a
Szeretjük Zuglót Egyesület szer-
vezte. A rendezvény ötletgazdája
az egyesület alapító tagja, a kerü-
let korábbi polgármestere, az
egykori válogatott öttusázó, Rá-
tonyi Gábor volt. 

A Columbus utcai Zeneházban
megtartott ünnepségen Rozgonyi
Zoltán a kerület alpolgármeste-
reként és a rendező egyesület
alapító tagjaként is köszöntötte
a vendégeket.

Rozgonyi Zoltán kiemelte: a
kerület minden szinten támogat-
ja a sportot, az olimpikonok pél-
dául felkészülési támogatást
kaptak. Zugló sportszeretetét
Nébald György, az Olimpiai Baj-
nokok Klubjának vezetője is
hangsúlyozta, aki köszönetet
mondott a szíves fogadtatásért. 

A Londonban járt zuglói spor-
tolók és edzőik a rendezvényen a
Szeretjük Zuglót Egyesülettől és
a Zugló Önkormányzatától elis-
meréseket vehettek át. A vendé-
gek tiszteletére koncertet adott
Berecz Mihály és Mericske Zol-
tán ütőzenekara, amelynek tag-
jai a Szent István Király Zeneis-
kola növendékei. 

Mint ismeretes a 157 fős ma-
gyar olimpiai csapatból 18-an
voltak zuglói kötődésűek. Közü-
lük ketten arany-, hárman ezüst-
éremmel tértek haza. Magyaror-
szág 127 olimpiai pontjának tíz
százalékát zuglói sportemberek
szerezték meg. A kerületi olimpi-

konok közül tízen végeztek pont-
szerző helyen. Eddig Zuglóba – a
Londonban megszerzettekkel
együtt – 184 olimpiai érmet hoz-
tak sportolóink. A kerület a pa-
ralimpikonjai ugyancsak kiválóan
szerepeltek Londonban. A 33 fős

magyar csapatból hárman képvi-
selték Zuglót, valamennyien dön-
tős helyen végeztek. 

Az Olimpiai Bajnokok Klubját
október 29-én Németh Ferenc,
Varga János, Gedó György, Tor-
dasi Ildikó, Köteles Erzsébet,

Ihász Kálmán, Göröcs Tibor,
Ambrus Miklós, Novák Dezső,
Szabó Gabriella, Kökény Ro-
land, Németh Angéla, Foltán
László, Zsitnik Béla, Kassai-
Farkas András, Nébald György,
Bóbis Ildikó, Szolnoki Mária,

Mohácsi Ferenc, Szekeres Pál,
Fábián László, Wichmann Ta-
más, Balogh Gábor, Szász Eme-
se, Hídvégi Vid és Komka Mag-
dolna képviselte Zuglóban.    RT

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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SUDOKU
Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy soron-
ként, oszloponként és kockánként csak
egyszer használ fel egy számot.
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Bérleti díj: 10 000 Ft/óra
Továbbá hétvégén és hétköznap délelõttönként

kedvezményt biztosítunk!

06 (30) 622-0955

PÁLYA BÉRLÉSE
A BVSC-ZUGLÓ SPORTTELEPÉN!

MÛFÜVES

365.90

422.90

404.90

240.90

VITALITÁS FOGÁSZATI
KÖZPONT Professzionális Implant

és Kozmetikai Fogászat

Fájdalommentes, kellemes hangulatú kezelések
Fizetési módok

Fogpótlás akció 99.990 Ft
HITELRE! 

1162 Bp., Attila utca 68.Tel: 402-1195

www.vitalitasfogaszat.hu

NYÍLT NAP
november 16-17.

MEGHÍVÓ
"Magyarnak lenni..." Megértés és megértetés
Migráns hátterű tanulók oktatása
Szent István Gimnáziumban

A projektet augusztus 24-én megkezdtük,

a Projektnyitó rendezvény

2012. október 27-én 13 órakor,

a gimnázium  (Bp., Ajtósi Dürer sor 15.)

Dísztermében volt.

TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012 008

A                            kéthetente 
minden kerületi lakásba ingyenesen jár.

Ha Ön vagy ismerőse 
nem kapja rendszeresena lapot, 

hívja a +36 (20) 220-2754-et.

Kézfogás a 
sportlegendával

A magyar konyha vöröshagyma nélkül el-
képzelhetetlen lenne, azonban a hagyma
nem csak az ételek ízesítésére, hanem a
betegségek legyőzésére is használható.  A
hagyma húsos leveleit főként nyersen
ajánlott fogyasztani. Újhagymaként magas
az antioxidáns és pektin tartalma. Héjá-
ból hatásos gyógytea főzhető. 

A vöröshagyma gyomorfekély és gyulla-
dásos bélbetegségek esetén hatásosan al-
kalmazható, ugyanis olyan vegyületeket
tartalmaz, amelyek közömbösítik a Heli-
cobacter Piroly nevű baktériumot, mely-
nek jelenléte szoros összefüggésben áll a
gyomorfekély kialakulásával. A hagyma
héjában található kvercitin egy természe-
tes hisztamin, ami gátolja az allergiás re-
akciókat, melyek általában gyulladást
okoznak. A gyulladásos tünetekre enyhí-
tésére jól alkalmazható a hagymahéj tea.
A gyomorfekély megelőzősére kiváló szol-
gálatot tehet a nyersen fogyasztott vörös-
hagyma. 

Forrás: www.csaladhalo.hu

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat

Dr. Szabó Tibor ingye-
nes jogi tanácsadást tart
minden hétfőn 14–18
óráig a Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzat Polgármesteri
Hivatalában (1145 Buda-
pest, Pétervárad utca 2.). 

Előzetes bejelentkezés
a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatánál min-
den kedden a 872-9119-
es vagy a 872-9241-es te-
lefonszámokon.

Ingyenes 
jogi tanácsadás 

társasházi
ügyekben

tulajdonosok és közös
képviselők részére a Pol-

gármesteri Hivatal
(1145 Budapest, 

Pétervárad utca 2.) 
jogi irodájában 

(I. emelet
130. szoba).

Ügyfélfogadó:
dr. Sági Erzsébet

Előzetes telefon-
bejelentkezés: 872-9382

Vöröshagymával 
a betegségek 
legyőzéséért

Október elején Budapest vendége volt a
Brit Olimpiai Bizottság elnöke, Lord
Sebastian Coe. Az 1500 méteres síkfutás
kétszeres olimpiai bajnoka, a londoni
olimpia szervezőbizottságának elnöke,
neves sportdiplomata a 27. Spar Maraton
díjátadójára érkezett a magyar fővárosba. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre az
október 7-i verseny után két nappal ke-
rült sor az Intercontinental Szállóban. A
rendezvényen dr. Hoffmann Rózsa ál-
lamtitkár társaságában jelent meg Sebas-
tian Coe, aki örömmel vállalta a díjak át-
adását.

Az eseményen a zuglói Szent István
Gimnáziumot Forrás Péter testnevelő ta-
nár és a maratont lefutó Szabó Dániel
képviselte, akik a szponzorcég által fel-
ajánlott laptop mellett a világhírű atlétá-
val kezet foghattak, vele egy közös fény-
képet is készíthettek. 

– Összesen 28-an képviseltük iskolánkat
a budapesti futóversenyen. Akadt, aki fél-
maratont futott, de egy tanulónk, Szabó
Dániel a 42 kilométert is teljesítette. A hét
kilométeres távon 20-an indultunk, és ösz-
szesítésben a harmadik helyen végeztünk
– mondta Forrás Péter. Riersch Tamás


