
Dr. Réti László rendőr alezredes beosztásáról történő
lemondását követően november 19-én ünnepélyes
állománygyűlésen mutatták be dr. Dragon Sándor
rendőr ezredest a Zuglói rendőrkapitányság új vezetőjét.

Az új zuglói rendőrkapitányt,
akinek a megbízatása november
16-tól hatályos, dr. Kuczik János
Zoltán ezredes, a Budapesti
Rendőr-főkapitányság (BRFK) ve-
zetője rendészeti helyettese mu-
tatta be az állománynak. 

– A zuglói rendőrkapitányság
megbízott vezetőjeként a legfőbb
célom, hogy a társadalom jogos
elvárásának megfelelően erősít-
sem a közbiztonságot, és a rend-
őrségen belül helyreállítsam a fe-
gyelmet – mondta dr. Dragon
Sándor székfoglaló beszédében.
– Az elmúlt napokban igyekeztem
képet kapni a helyi kapitányság

munkájáról, a kollégák szakmai
felkészültségéről. Elmondhatom,
hogy minden területen kedvezőek
a tapasztalataim.

– Budapest egyik legnagyobb
kerületében nem könnyű feladat
a közbiztonság fenntartása – tette
hozzá a főkapitány-helyettes. – A
BRFK vezetése úgy ítélte meg,
hogy dr. Dragon Sándor ezredes
alkalmas erre a nem egyszerű fel-
adatra, s alkalmas arra is, hogy
elődei – többek között dr. Réti
László alezredes – nyomdokaiba
léphessen. 

Az új zuglói rendőrkapitány no-
vember 29-én a képviselő-testület
soros ülésén mutatkozik be hiva-
talosan a városvezetésnek. 

Dr. Dragon Sándor ezredes,
rendőrségi főtanácsos korábban
a Belügyminisztérium Nemzetkö-
zi Oktatási Központjában főigaz-
gató-helyettesként és a Nemzet-
közi Oktatási Főosztály vezetője-
ként dolgozott. Első napjait Zug-
lóban a kerület, illetve az állo-
mány minél alaposabb megisme-
résével töltötte. A vele készült in-
terjút következő lapszámunkban
közöljük. 

Riersch Tamás
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– Reményeink szerint a jövő év-
ben már nem lesz szükség a
kommunális adóra, éppen ezért
a képviselő-testület november
29-i ülésén arra teszek javasla-
tot, hogy töröljük el ezt az adó-
nemet – jelentette be dr. Papcsák
Ferenc polgármester november
16-án a Szent István Király Ze-
neművészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény dísztermében meg-
rendezett Szilárdan állj magyar
című előadáson megjelent min-
tegy 400 szépkorú előtt. Hozzá-
tette: amennyiben a grémium el-
fogadja az indítványát a kommu-
nális adó 2013. január 1-jével
megszűnik. A polgármester sza-
vait vastaps és éljenzés fogadta.

Az adónem megszüntetéséről
lapunk megjelenésével egy idő-

ben dönt Zugló képviselő-testü-
lete. Információink szerint a vá-
rosatyák többségét alkotó Fidesz–
KDNP frakció egyöntetűen tá-
mogatja a kommunális adó el-
törlését.

Egyre több közterület újul meg a kerületben. Mivel Zugló Önkormányzata fontosnak tartja a városrész
szépítését, ezért már 2011-ben elindították a közterület-rendezési programot. Ennek keretében újult
meg a Kövér Lajos tér is, amelynek átadása november 21-én volt. A beruházás a lakosság által befizetett
kommunális adóból valósult meg. Folytatás a 3. oldalon

Nemzetközi sikereket ért el 
az ifjú csellista

Beiktatták az új zuglói 
rendőrkapitányt

Dr. Papcsák Ferenc bejelentette: Zuglóban megszűnik a kommunális adó 

Az adóforintokból elkészült a Kövér Lajos tér is

Tomasz Máté Milán a Szent Ist-
ván Király Zeneiskola egyik leg-
tehetségesebb ifjú növendéke.
A 15 éves zuglói csellista a ha-
zai és nemzetközi versenyeken
egyaránt eredményesen szere-
pel. A közelmúltban a horvátor-
szági Porecben járt, ahol az An-
tonio Janigro Nemzetközi Csel-
lóversenyen II. helyen végzett.
Játékát a zsűri különdíjjal is ju-
talmazta.

Tomasz Máté Milán a Városli-
geti Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában kezd-
te a tanulmányait. Jelenleg az
ELTE Trefort Ágoston Gimnázi-
um diákja. Hetedik éve tanul ze-
nélni. Édesanyja szívesebben já-
ratta volna zongora órákra, Máté-

nak azonban a cselló tetszett meg. 
Az elmúlt években számos ran-

gos zenei versenyen ért el kima-
gasló eredményt. 2008-ban a
Banda Ede Budapesti Gordonka-
versenyen és a Friss Antal Orszá-
gos Versenyen egyaránt első,
2010-ben a Liezeni Nemzetközi
Gordonkaversenyen második,

2011-ben pedig a Banda Ede bu-
dapesti kamarazenei versenyen
ismét első helyen végzett. Az idén
részt vett a szlovákiai Dolny Ku-
binban megrendezett „Talents for
Europe” Nemzetközi Gordonka-
versenyen, ahol szintén első he-
lyezést ért el.       

riersch

December az Advent, a csendes várakozás, az ünnepi

felkészülés időszaka. Karácsony felé közeledve,

hagyományaink szerint négy egymást követő vasárnapon

meggyújtunk egy-egy gyertyát.

December 2-án

17 órakor a

előtt várjuk szeretettel Zugló polgárait,

Bosnyák téren a

Páduai Szent Antal templom

hogy együtt köszöntsük Advent első vasárnapját
és a kerület karácsonyfájának ünnepélyes díszkivilágítását.

Az adventi koszorún polgármester

gyújtja meg az első gyertya lángját, a Szent István Király

Zeneiskola növendékei ünnepi műsorral,

Zugló önkormányzata meleg teával, mézeskaláccsal

és sült gesztenyével teszi meghitté az adventi hangulatot.

dr. Papcsák Ferenc

Meghívó adventi

gyertyagyújtásra
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FOGADÓÓRÁK

Zugló európai parlamenti
képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester de-
cember 10-i (13.00-17.00 óra között
megtartásra kerülő) fogadóórájára beje-
lentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.

Dr. Ferdinandy István alpolgármester
2012. december hónapban megtartásra
kerülő fogadóórájára bejelentkezés a
872-9190-es telefonszámon.

JEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Papp Csilla jegyző
polgármesteri hivatali fogadóórájára a
jegyzői titkárságon, minden hónap har-
madik szerdáján a 872-9171-es telefon-
számon.
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Listás képviselő neve Fogadóóra helye Fogadóóra időpontja

Pelyva
György
MSZP

Móra Ferenc

Általános Iskola

Újváros park 2.

December 5.

17.00–19.00 óra között.

Telefon: 251-0833;

06 (30) 919-6063

dr. Imre
Gergely
MSZP

MSZP Iroda

Rákosfalva

park 1–3.

Telefonon történő
előzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

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

Várnai

László

LMP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 930-8987;

e-mail: varnai.laszlo@lehetmas.hu;

www.varnailaszlo.blog.hu

Markó
Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

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

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
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2.

3.
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Fogadóóra időpontja

Tildy

Balázs

Fidesz-KDNP

Telefonon történő

előzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 395-5557,

e-mail: balazs.tildy@gmail.com

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

Kovács
Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

Rátonyi

Flóra Noémi

Fidesz-KDNP

Polgármesteri

Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

Virág
Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

December 4. 14.00–16.00 óra között.

Telefon: 06 (70) 625-5742, illetve

a virkrisz@gmail.com e-mail címen.

dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri

Hivatal
Előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

Füle

Bernadett

Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Borbély
Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri

Hivatal

Előzetes időpont egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 625-5746;

e-mail cím:

adamborbely@freemail.hu

Megválasztott képviselő neve Fogadóóra helye

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Gyügyei
Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes időpont egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (30) 524-9069

Harrach
Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

December 3. 17.00–19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

Rozgonyi
Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

December 10. 13.00 17.00 óra

között, előzetes időpontegyeztetés

alapján, bejelentkezés

a 872-9165 telefonszámon.

–

Mélykuti
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történő

előzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (70) 431-7528; e-mail cím:

melinda.melykuti@gmail.com

Bátki
László
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes egyeztetés alapján.

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

Majzik
Edit
Fidesz-KDNP

Cserepesház
Budapest
XIV. ker.

Vezér u. 28/b.

December 3. 16.00 18.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

–

Solt
Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.

December 10. 16.00 19.00 óra között.

Telefon: 06 (70) 624-4630,

e-mail: solt@zuglo.hu

–

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06(70) 625-5743

e-mail cím: fulebetty@gmail.com

Polgármesteri

Hivatal

Parlamenti képviselők

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Pol-
gármesteri Hivatal. Előzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: 872-9168

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

Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Ko-
mócsy u. 5-7. december 21. 17.00-
19.00 óra között, előzetes bejelentke-
zés alapján. Tel.: +36-20-944-70-69
e-mail: gyenes.geza@jobbik.hu

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva
park 1-3. december 13. 17.00 órától.
Tel.: 0620-4042416

Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda Rá-
kosfalva park 1-3. december 13. 17.00
órától. Tel.: 0620-4042416

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

Dr. Őry Csaba Polgármesteri Hivatal
december 13. 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 (sze-
mélyazonosító igazolvány, vezetõi en-
gedély, útlevél, lakcímkártya, diákiga-
zolvány):
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 igazol-
vány- és mozgáskorlátozottak parkolási
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre a
hét minden napján elõre egyeztetett idõ-
pontban van lehetõség. Az ügyintézésre a
jármûigazgatási- és a személyi okmány
csoportban a hétfõ, kedd és csütörtöki
napokon sorban állással, a szerdai és
pénteki napokon pedig idõpontfoglalás-
sal van lehetõség.

Elõzetes idõpont egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre: • telefonon: 8729-392
• www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu • személyesen az okmányiroda recepcióján.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Zuglói Polgárokat, 
hogy Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 
és Polgármesteri Hivatala 2012. évi közmeghallgatását  

november 29-én csütörtökön 17 órától tartja 
a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. épületének házasságkötő termében 

(Pétervárad u. 7-11). 
Kérdéseiket 2012. november 23-ig a hivatal portáján adhatják le

„közmeghallgatás” feliratú borítékban, 
illetve elküldhetik dr. Papp Csilla jegyzőnek 

a kozmeghallgatas@zuglo.hu címre. 

Közmeghallgatás Önkormányzati képviselők

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat

Dr. Szabó Tibor
ingyenes jogi tanácsadást tart 
minden hétfőn 14–18 óráig 

a Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.). 

Előzetes bejelentkezés 
a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálatánál minden kedden
a 872-9119- es vagy a 872-9241-es 

telefonszámokon.

Ingyenes
jogi tanácsadás 

társasházi ügyekben
tulajdonosok és közös

képviselők részére 
a Polgármesteri Hivatal

(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 
jogi irodájában 

(I. emelet 130. szoba).

Ügyfélfogadó:
dr. Sági Erzsébet

Előzetes telefon-
bejelentkezés: 872-9382



Kulturálódni, szórakozni érkeztek no-
vember 16-án a Szent István Király Ze-
neművészeti Szakközépiskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény dísz-
termébe Zugló szépkorú polgárai, ám
ezen a napon mégsem a kiváló előadás,
a művészek bravúros szereplése volt a
téma az idősek körében, hanem dr. Pap-
csák Ferenc tapsot és éljenzést kiváltó
bejelenése. 

Az Önkormányzat által szervezett Szilár-
dan állj magyar című gálaműsor nézőinek
ugyanis a polgármester bejelentette, hogy a
képviselő-testület soros ülésén kezdeményez-
ni fogja a kommunális adó megszűntetését. 

A polgármester elmondta: az Önkor-
mányzatnak a kerület költségvetését az el-
múlt időszakban sikerült stabilizálni, ezért
a lakosság terheinek csökkentése érdeké-
ben lehetőség nyílt a kommunális adó
megszűntetésére. Az adónemet meglepően
nagy számban befizető zuglóiaknak kö-
szönhetően a lakosság igényeivel össz-
hangban lévő közterület-fejlesztési elkép-
zelések megvalósultak. Több apró beruhá-
zás mellett a kommunális adóból készült
el a Tisza István és a Kövér Lajos tér, vala-
mint a Reiner Frigyes park. Amennyiben
az időjárás engedi, még az Advent kezde-
tén befejeződik a Bosnyák tér rekonstruk-
ciójának az első üteme is.  

A városvezető köszönetét fejezte az idős-
korúaknak azért, hogy nehéz anyagi hely-
zetük ellenére is szinte valamennyien ele-
get tettek adózási kötelezettségüknek.

– Annak ellenére, hogy reményeim sze-
rint a képviselő-testület 2013. január 1-jé-
vel eltörli a kommunális adót, az idei adó-
kötelezettségének mindenkinek eleget kell
tenni – mondta el a Zuglói Médiának dr.
Papcsák Ferenc.

Megkérdeztük
A Columbus utcai zeneiskolában
megjelent szépkorúak kirobbanó
örömmel fogadták dr. Papcsák Fe-
renc kommunális adó eltörlésére vo-
natkozó kezdeményezését. A kerüle-
ti időseket arról kérdeztük: mit szól-
nak a bejelentéshez.

Mohácsi Józsefné
Tartsa is be, amit
bejelentett, hogy
eltörli az adót. E-
gyébként úgy vet-
tem észre, a szép-
korúakat szereti
a polgármester úr.

Árvai György
Igazat mondott,
hogy a saját ér-
dekünkben ne-
künk is hozzá is
kell járulni a kö-
zös ügyekhez,
mert csak így
tudjuk élvezni az
eredményt. 
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A tér felújítása már régen ese-
dékes lett volna, hiszen a terü-
leten meglehetősen mostoha ál-
lapotok uralkodtak. A Kövér
Lajos téren lakók már az előző
városvezetésektől is kérték a hely
rendbetételét, azonban érdemi
munkára csak most került sor. 

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester úgy vélekedett, hogy a tér
megújulása elsősorban a zuglói-
aknak köszönhető, hiszen több
más, városképi szempontból
meghatározó beruházással együtt
az ő adóforintjából valósulhatott
meg a tér felújítása.

– A választási programomban
is jeleztem, hogy kiemelkedő fon-
tosságúnak tekintem az elmúlt
időszak felelőtlen városvezetése
által elhanyagolt, karbantartás
hiányában leromlott állapotba
került közterületek rendbetételét,
illetve Zugló zöld jellegének erő-
sítését. Sajnos az örökölt nehéz-
ségek miatt csak másfél éves elő-
készítés után kezdhettük meg a
munka látványosabb részét. Na-

gyon fontosnak tartom, hogy
mindazok, amik lehetőségeink
függvényében eddig már megvaló-
sultak a kerület lakóinak az igé-
nyeit tükrözik. Az irányvonal ki-
dolgozásában nagyon sok segítsé-
get, támogatást kaptunk a kerü-
letben élőktől. Mielőtt bármibe is
belekezdtünk volna közvéle-
mény-kutatást végeztünk a lakos-
ság körében annak érdekében,
hogy pontos képet kapjunk arról:
az itt élők mit várnak el tőlünk.
Ennek megfelelően alakítottunk
ki egy átfogó programot, amit kö-
vetkezetesen igyekszünk megva-
lósítani. Zugló közterületeinek
rendbetétele az idén tavasszal
kezdődött meg az impozáns Ti-
sza István tér átadásával. Azóta
elkészült a kerület Trianon Em-
lékművének helyet adó Reiner
Frigyes tér, most pedig a Kövér
Lajos teret veheti birtokba a la-
kosság. Amennyiben az időjárás
engedi, rövidesen befejeződik a
Bosnyák tér rekonstrukciójának
az első üteme is – jelentette ki la-
punknak dr. Papcsák Ferenc.

Füle Bernadett a Kövér Lajos
teret is magába foglaló 7-es szá-
mú választókerület egyéni önkor-
mányzati képviselője kiemelt fel-
adatának tekinti a körzetében
élők igényeinek a kielégítését. Ko-
moly szerepe volt abban, hogy a
tér rendbetételének ügye előtérbe
kerüljön. 

– Miután 2010-ben a körzetem-
ben élők bizalmat szavaztak ne-
kem és egyéni képviselőjüknek

választottak az egyik legfőbb cé-
lom a Kövér Lajos tér felújítása
lett, ugyanis ezzel közel negyed-
százada adósa az önkormányzat
az embereknek. Örülök, hogy
most egy európai színvonalú te-
rületet adhatunk át az itt lakók-
nak – mondta Füle Bernadett.

A környéken élők kivétel nélkül
örömmel fogadták a közterület
rendbetételét (lásd a „Megkérdez-
tük” című írásunkat). Z.L.      

Megújult a Kövér Lajos tér

Ilyen lett...

Ilyen volt:

Szili Adriántól, a Zuglói Va-
gyonkezelő Zrt. vezérigazga-
tójától megtudtuk: a Kövér
Lajos tér teljes körű rendbeté-
tele során eltávolították a tö-
redezett betonelemeket és fe-
lületeket, talajcserét és parko-
sítási munkát végeztek, több
mint 2.500 m2 térkövet rak-
tak le, gépjármű parkolóhe-
lyeket és gyalogos útvonalakat
alakítottak ki. A beruházás
160.7 millió forintba került.

Folytatás az 1. oldalról

Megkérdeztük
A Kövér Lajos tér átadását kö-
vetően arról érdeklődtünk a
környéken élőktől, hogy mi a
véleményük a közterület rend-
betételéről.

Hogy a felújí-
tás előtt mi-
lyen volt a tér?
Hát rémes.
Térdig jártunk
a sárban. Öt-
ven évet vár-
tam, hogy vég-
re elkészüljön
a tér. Végre si-

került, aminek nagyon örülök.
Remélem, mások is meg van-
nak elégedve vele.

Ezt már nagyon
régóta vártuk.
Nyáron nem le-
hetett szellőz-
tetni, mert a
száguldó autók
nyomán min-
den tele lett
porral. Nagyon
örültünk, ami-

kor a munka megkezdődött. A
teret nagyon szépen megcsinálták.

Az első házak
1986-ban épül-
tek. A tér ügye,
azóta rendezet-
len. Nem volt
megoldva az
esővíz elvezeté-
se. Végre az
Önkormányzat
megvalósította

azt, amit hosszú ideje ígértek. 

Stercz Jolán 

Pogány Miklós

Molnár Erika

Megszűnhet 
a kommunális adó!



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

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöl-
tésével lehet, melyet a www.zugloizrt.hu
oldalról letölthetnek vagy személyesen a
Vagyonkezelő Zrt. épületében (1145. Bu-
dapest Pétervárad u.11-17.) található
ügyfélpultnál átvehetnek.  

A kitöltött bejelentkező űrlapot szemé-
lyesen az ügyfélpultnál, elektronikusan ki-
emeltugyek @zugloizrt.hucímre, vagy
faxon a 469-8108 telefonszámom lehet
leadni. Az ügyintéző kollégáink az egyez-
tetés pontos időpontjáról értesítik a beje-
lentkező ügyfeleket. 
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Dátum

December 18.
December 7.
December 17.
November 30
December 14.

Időpont

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

13:00-18:00
9:00-13:00
9:00-13:00

Név
Dr. Csikós Tibor
Kiss János Csaba
Baranyai Zsolt

Tóth Csaba

Kertészeti munkák

Fasorfenntartás
Lakossági bejelentések és hely-

színi bejárásaink során tapasztal-
tak alapján végeztetjük a kerületi
önkormányzati tulajdonú utcai
sorfák fenntartását, a szakmailag
indokolt faápolási, valamint faki-
vágási munkákat. 

Folytatódik a Korong utca, a Lő-
csei út, valamint a Jerney utca fa-
sorainak komplex felújítása.

Egyéb közterületi munkák
Folytatódnak a parksétány javí-

tási munkák a XIV. kerület Ond
vezér útja 36. szám, valamint a
Balázs park 4. szám környezeté-
ben.

Parkfenntartás
A kerület parkjaiban folyik az

őszi lombgyűjtés és szállítás.

Beruházások
A Bosnyák  tér I. ütem rekon-

strukciós munkái folytatódnak. A
munkák alatt a gyalogos forgalom
korlátozott.

A Cserei közben út-, parkoló
építési munkák kezdődtek, vala-
mint a zöldterület rendezése fo-
lyik. Az építési munkákkal járó
forgalomkorlátozás miatt kérjük
a lakosság szíves türelmét.

A csapadékvíz elvezetés javítása
miatt víznyelők kerülnek kiépí-
tésre Zugló több helyszínén. Ezek
helyi forgalom torlódást okozhat-
nak, itt is kérjük a közlekedők
szíves türelmét.

Közútfenntartási munkák
A kerület több utcájában szá-

míthatnak a közlekedők útjavítá-
si munkákkal. Ezek helyi foga-
lomirányítás és időszakos korlá-
tozás mellett folynak.

Járdajavítási munkák várható-
ak a Lőcsei utcában, a Várna ut-
cában, a Balázs parkban, és a
Cserebogár utcában. 

KER.INFO

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás
céljára szolgáló bérbe vehető helyiségek listája megtekinthető a
http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a
hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Iro-
dája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. hirde-
tőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

Közel 75 millió forint uniós támogatást nyert a Vakok és Gyen-
génlátók Közép Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE),
hogy megvalósítsa A közösség lámpásai elnevezésű programját.
A project keretében harminc munkanélküli vak és gyengénlátó,
illetve egyéb munkaerő-piaci hátránnyal rendelkező személy
képzését vállalja az egyesület.

A mentorképzésre kiválasztottak első feladata a régióban élő min-
tegy nyolcezer látássérült ember helyi közösségeinek megerősítése,
a vak és gyengénlátó emberek felkutatása, önsegítő közösségeinek
létrehozása lesz, ahol a szabadidő tartalmas eltöltésén túl megisme-
rik és képviselni kezdik a fogyatékos emberek igényeit. A résztvevők
legalább 60 százalékával munkaszerződést is köt majd a VGYKE. 

A közösség lámpásai programra legalább érettségizett, munkavi-
szonyban nem álló, illetve felsőoktatási intézményben nappali ta-
gozaton nem tanuló, a közép-magyarországi régióban élők jelent-
kezhetnek november 29-ig, a kozosseglampasai@vgyke.com címen.
A részletekről a zugloilapok.hu oldalon is olvashatnak.               fk

A közösség lámpásait keresik

A Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 
tematikus ügyfélfogadás időpontjai 

Délután

(12:00-16:00) 0-s igazolások kérése
elidegenítési iroda 

304/A

számla egyeztetés

Behajtási iroda

(felszólítással 
és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Városüzemeltetési

Divízió

(utak, játszóterek, 
parkok, 

közterületek)

Ingatlan-
gazdálkodási

Divízió 

Helyiség ügyek

(Üzlethelyiségek
bérbevételével, 

bérleti szerződés 
hosszabbításával

kapcsolatos ügyek)

Gyorsszolgálati 
Csoport

(Hibabejelentések, 
ablak/ajtó cserék, 

lakás átadás – átvétel, 
karbantartással, 
helyreállítással 

kapcsolatos ügyek)

1145 Budapest, 
Pétervárad u. 11-17. 

Postacím: 
1590 Budapest, 

Pf. 184.

Telefon: 
06 40 520-000

Web: 
www.zugloizrt.hu

Délelőtt

(8:00-12:00)

Ingatlan-
gazdálkodási 

Divízió 

Lakás ügyek

(lakáspályázatokkal, 
bérleti szerződés
hosszabbítással, 
bérleti jogviszony 

folytatásával 
kapcsolatos ügyek)

Gyorsszolgálati 
Csoport 

(Hibabejelentések, 
ablak/ajtó cserék,

lakás 
átadás – átvétel, 
karbantartással, 
helyreállítással 

kapcsolatos ügyek)

Behajtási iroda 

(felszólítással 
és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások 
kérése

elidegenítési iroda
304/A

számla egyeztetés

Városüzemeltetési
Divízió

(utak, játszóterek, 
parkok,

közterületek)

Ingatlangazdálkodási
Divízió

8:00-10:00
Értékesítési ügyek

(lakás- és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek,vala-
mint egyéb ingatlanok 

értékesítésével 
kapcsolatos ügyek)

10:00-12:00
Lakás ügyek 

(lakáspályázatokkal, bérleti
szerződés hosszabbítással,
bérleti jogviszony folytatá-
sával kapcsolatos ügyek)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. épületében a bejárattól jobb oldali
pultnál hétfőtől- csütörtökig 8:00-16:00 óráig és pénteken 8:00-13:00 óráig.

Pénztári nyitva tartás: hétfőtől- csütörtökig
8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-11:30,

ebédidő 11:30-12:00

Dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter, Zugló országgyűlési képvi-
selője meghívására november
20-án országjáró kőrútja kereté-
ben kerületünkbe látogatott
Szijjártó Péter külügyi és kül-
gazdasági ügyekért felelős ál-
lamtitkár, aki a Zuglói Vagyon-
kezelő Zrt. házasságkötő termé-
ben tartott lakossági fórumot.

– A kormány tagjai azért indul-

tak országjárásra, hogy az elmúlt
két év fényében konzultáljanak az
emberekkel, meghallgassák a la-
kosok véleményét, és a kérdése-
ikre is válaszoljanak. Egy ilyen
rendezvényre hívtam meg Szijjár-
tó Pétert – jelentette ki lapunknak
dr. Papcsák Ferenc. ZL

Államtitkári vizit

Hív ja nak, ke res se nek ben nün ket 
a hét bár mely nap ján!

250 tár sas ház több mint 
8000 la kó ja már min ket vá lasz tott.
23 fős szak ér tői csa pat tal tisz te let tel vár juk 

az ott ho nu kat sze re tők ér dek lő dé sét.

Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Kft.

Zugló Önkormányzat 100%-os tulajdonú vállalkozása

IRODAKÖZPONTUNK, ELÉRHETŐSÉGÜNK:
1148 Bp., Kerepesi út 78/B

Telefon: 422-3060, 422-3040, 
fax: 422-3056, 422-3073

E-mail: tarsashazkezelo@zugloizrt.hu

Divízió
Jogtanácsos

Üzemeltetési, Karbantartási, Felújítási Divízióvezető
Városüzemeltetési Divízióvezető

Ingatlangazdálkodási Divízióvezető

KED VES ZUG LÓ I AK!
- Ha úgy gon dol ják, hogy társas há zuk nem jól gaz dál ko dik.
- Ha nem szé pül elég gé ott ho nuk köz vet len kör nye zete.
- Ha úgy ér zik, kö zös költ ség-be fi ze té seik el len őri zet le nül ke rül nek fel hasz ná lás ra.
- Ha elé ge det le nek kö zös kép vi se lő jük mun ká já val.
- Ha la kó kö zös sé gük rend re nem pá lyá zik ered mé nyesen.
- Ha tár sas há zuk költ sé gei indo ko lat la nul ma ga sak.
- Ha biz ton ság ban akar ják tud ni la kó kör nye ze tü ket.

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



Az átalakulás azt is jelenti, hogy
szervezetileg is átalakul a cég.
Szili Adrián kifejtette, az előzetes,
önkormányzati testületi döntést
igénylő tervek alapján a lakásgaz-
dálkodás a Polgármesteri Hivatal-
hoz kerülne. A vagyonkezelőnél
maradna a városüzemeltetésen
kívül az önkormányzati nem la-
kás célú bérlemények, tehát üz-
lethelyiségek felügyelete, karban-
tartása, az ezekkel való gazdálko-
dás, valamint az intézményi fel-
újítások. „Olyan szakembergár-
dával rendelkezünk, akik képe-
sek ilyen volumenű fejlesztések
kivitelezésére is. Idén, közel egy-
milliárd forint értékben végez-
tünk bölcsőde-, óvoda-, iskola fel-
újításokat” – mondta a vezérigaz-
gató. A szervezeti átalakítási ter-
veket a napokban terjesztik a
képviselőtestület elé. Amint a
döntés megszületik, egy-két hó-
nap alatt felállhat az új struktú-
rájú vagyonkezelő. 

Közmunkaprogram

Szili Adrián kifejtette, vagyon-
kezelő a kerületi közútfenntartás-
sal, útfejlesztéssel, a zuglói zöld-
felületekkel is foglalkozik majd.
Ezekhez a munkálatokhoz, a

közmunkaprogram keretében al-
kalmazott közfoglalkoztatottak is
hozzájárulnak. A vezérigazgató
elmondása szerint jelenleg 30-40
közmunkás dolgozik a kerület
közterületein, a vagyonkezelő to-
vábbi 20-30 ember alkalmazását
tervezi. Mint magyarázta, Zugló-
ban kétmillió négyzetméter zöld-
felület van. Ennek karbantartása
nem egyszerű feladat, a nagy tel-
jesítményű gépek mellett ezért
nagy létszámú brigádokra is szük-
ség van. A XIV. kerület ma már
rendelkezik ezekkel a feltételekkel.

Fejlődő közterületek

Az elmúlt időszakban a látvá-
nyosan megújult zuglói térre-
konstrukciókat, a közterületek
fejlesztését is a vagyonkezelő vé-
gezte. „Tavasszal adtuk át a Thö-
köly út - Róna utca sarkán, azóta
Tisza István egykori miniszterel-
nökről elnevezett teret. A napok-
ban avattuk fel az új Kövér Lajos
teret, a munkálatok itt négy hó-
napig tartottak” – fejtette ki. Hoz-
záfűzte, a Bosnyák tér átalakítá-
sának első ütemét adventre sze-
retnék átadni, jövőre pedig a ke-
rületi költségvetéstől függ, hogy
valósul meg ennek a munkának

a folytatása. A tervdokumentáci-
ókat már elfogadták, készen áll-
nak a további munkára is. Az
építkezés tervezett második üte-
mét a Bosnyák piac irányába foly-
tatják, rendezik a területet, kicse-
rélik a talajt, kiváltják a parkoló-

kat, igazi főtérré varázsolják a Pá-
duai Szent Antal Templom mö-
götti teret. „Itt olyan kerületi ren-
dezvényeket lehet majd megtarta-
ni, ami eddig hiányzott Zuglóból”
– tette hozzá a vagyonkezelő veze-
tője. Arra is felhívta a figyelmet,

hogy a 2013-as eltervezett mun-
kálatok az idei előkészületektől
nagyban függenek. Ezek között
szerepel a Posta épülete előtt a
Nagy Lajos király útján a mostani
kavicsos részen egy rendezett
parkoló kialakítása. Ugyanígy a
Kerepesi út mellett is több parko-
lóhelyet létesítenek, felújítják a
sétányokat, a parkokon, lakótele-
peken áthaladó járdák közül is
sok meg fog újulni.

Akadálymentesítés

Szili Adrián hangsúlyozta, hogy
Dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter határozott kérése a jövő évi
beruházásokkal kapcsolatban,
hogy teljesen új arculatot kapjon
a Nagy Lajos király és az Erzsé-
bet királyné útjának, illetve a
Thököly út és Nagy Lajos király
útja kereszteződése. Ezeken a
nagy forgalmú csatlakozóponto-
kon további korszerűsítések vár-
hatóak, akadálymentesítik a gya-
logosátjárókat, a járdaszakaszo-
kat is. „2013-ban is Zugló meg-
újításán dolgozunk” – mondta
Szili Adrián.  

Pindroch Tamás

A Zuglói Vagyonkezelő Zrt. a tervek szerint a jövő-
ben végrehajtói feladatokat látna el, elsősorban a
városgazdálkodás tartozna hozzánk – mondta el a
Zuglói Médiának adott nyilatkozatában Szili Adrián,
a vagyonkezelő megbízott vezérigazgatója. 
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Az Önkormányzat az érintett
szervezetek bevonásával no-
vember 15-én a Házasságkötő
teremben szociális kerekasztal
beszélgetést rendezett, ahol a
következő testületi ülésen meg-
tárgyalásra kerülő „Zugló pol-
gáraiért” cselekvési programot
vitatták meg.

A kerületi szociális háló erősí-
tésére az Önkormányzat „Zugló
polgáraiért” címmel egy cselekvé-
si programot dolgozott ki, amit a
képviselő-testület november 29-i
ülésén vitat meg. 

– Számunkra fontos, hogy a
zuglóiakat érintő kérdésekben
megismerjük a lakosság, illetve
az érintett szervezetek vélemé-
nyét, hogy azokat beépíthessük a
koncepcióinkba – jelentette ki la-
punknak dr. Papcsák Ferenc
polgármester. Hozzátette: fontos
és időszerű kérdés volt a szolgá-

lattervezés megvitatása, hiszen a
hideg idő közeledtével gondolni
kell a hajléktalanok elhelyezésére.

Dr. Ferdinandy István alpol-
gármester szerint Zuglóban a szo-
ciális területen dolgozó szerveze-
tek között jó a kapcsolat, ami
megkönnyíti a döntéshozók és a
szakemberek dolgát. A kerület ve-
zetése 2010 óta tematizált prob-
lémakezelésre törekszik. Ennek
keretében foglalkoztak már a
drogmegelőzéssel, a hajléktala-
nok problémájának kezelésével,
most pedig egy átfogó cselekvési
program kidolgozására kerül sor. 

A november 15-i fórumon el-
hangzottakból kiderült: az Ön-
kormányzat jó úton jár. A megbe-
szélés résztvevői elismerően nyi-
latkoztak az eddigi intézkedések-
ről, a cselekvési programban fog-
laltakat pedig fontos, megvalósí-
tandó feladatoknak tartották.

Riersch Tamás

A jövő év első felében biztosan
átadják az új Zuglói Civil Házat
a Csertő-parkban – hangzott el
a második civil fórumon novem-
ber 23-án este, a Cserepesház-
ban. Az eseményen bemutatko-
zott az intézmény leendő veze-
tője, Balogné Kalina Zsuzsanna,
aki elmondta, a nyitásig vala-
mennyi érintett kerületi szerve-
zettel felveszi a kapcsolatot.

„A feladat ugyanis az, hogy kö-
zösen töltsük meg tartalommal
ezt a házat. Jelenleg az igények
felmérését végzem a civilekkel
egyeztetve, zajlanak a személyes
megismerések, ugyanakkor öröm-
mel jelenthetem be, vállalkozói
felajánlások révén már most 1,5
millió forint áll rendelkezésre
technikai eszközökre, illetve egy
úgynevezett mobil színpadot is
sikerült beszerezni” – számolt be
az eddigi eredményekről az új
vezető. 

Barta Ferenc, a XIV. kerületi
önkormányzat főépítésze a civil
ház látványterveit bemutatva
arra is kitért előadásában, hogy
bár az intézmény átadását de-
cemberre tervezték, a Csertő-parki
épületről kiderült, alaposabb re-
konstrukcióra szorul, ezzel
együtt átfogóbb tér-rehabilitáció-
ra is sor kerül. A leendő civil ház
környéke teljes egészében meg-
újul, kicserélik a burkolatot is. A
főépítész hangsúlyozta, a létesít-
mény nyitott lesz, és magába fog-

lal majd egy fogadóteret, könyv-
tárat, egy több mint kétszáz fős
nagytermet, illetve több, klub-
helységnek is alkalmas szobát.

Dr. Ferdinandy István alpolgár-
mester azt hangsúlyozta, hogy az
önkormányzat számára is fon-
tos, hogy Zuglóban pezsgő civil
élet legyen, ezért folyamatos a
kommunikáció a szervezetekkel,
és mindehhez kiváló teret bizto-
síthat majd az új civil ház. 

Rövid előadásában Csaniga
Andrea, a Cserepesház igazgató-
ja elmondta: a statisztikák sze-
rint eddig már négyszázhúszez-
ren „lépték át” az általa vezetett
intézmény kapuját, Molnár Zsu-
zsanna civil kapcsolatokért és

pályázatokért felelős referens pe-
dig a pályázati elszámolásokkal
kapcsolatban osztott meg fontos
tudnivalókkal a szép számban
megjelent érdeklődőkkel. Mol-
nár hangsúlyozta, a szükséges
dokumentumokat, beszámoló-
kat és számlákat, január 31-ig
kell benyújtani az önkormány-
zathoz. A fórumon Huszár Orso-
lya, a Századvég Alapítvány kép-
viselője bemutatta a nyár óta
működő, Civil Információs Köz-
pontot.
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Szili Adrián: változó vagyonkezelői feladatok, megújuló kerület

A polgárokat szeretnék 
hatékonyan támogatni

Jövőre nyit 
a Zuglói Civil Ház

Zuglóban kétmillió négy-
zetméter zöldfelület van, en-
nek karbantartása nem egy-
szerű feladat, a nagy teljesít-
ményű gépek mellett ezért
nagy létszámú brigádokra is
szükség van.

A cikkekhez kapcsolódó videók
megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu oldalon



Interaktív geokiállítás és vásár
várta az érdeklődőket novem-
ber 17–18-án a Stefánia úti Ma-
gyar Állami Földtani Intézet-
ben. A Magyar Földtani Társu-
lat és a Magyar Földtani és Ge-
ofizikai Intézet Földtudomá-
nyos forgatag elnevezésű közös
rendezvényét két nap alatt több
mint ezren keresték fel.

A Földtudományos forgatag
megnyitóján dr. Fancsik Tamás, a
Magyar Földtani és Geofizikai In-
tézet igazgatója és dr. Baksa Csa-
ba a Magyar Földtani Társulat el-
nöke köszöntötte a megjelenteket.

A kétnapos rendezvény során
az érdeklődők bepillantást nyer-
hettek a földtudományi kutatá-
sokkal foglalkozó intézmények mun-
kájába. Megismerkedhettek a ge-
ofizikusok tevékenységével, a
Föld vizsgálatához használt esz-
közökkel, az ásványkincsekkel,
az évmilliók történéseit magukon
hordozó ősmaradványokkal, a
klímaváltozások nyomait magu-
kon hordó kőzetekkel és egyéb
földtani látványosságokkal.  

A bemutatókon túlmenően az
érdeklődők többek között isme-
retterjesztő előadást hallgathat-
tak meg a Föld mágnesességéről,

a dinoszaurusz kutatásról, boly-
gónk fejlődéstörténetéről, a vul-
káni tevékenységről, illetve köz-
ponti égitestünkről, a Napról. A
Földtudományos forgatag rende-
zői a Földtani Intézetbe ellátogató
legkisebbekről sem feledkeztek
meg, számukra sok egyéb mellett
geojátszóházzal, kincskereséssel,
idővonal játékkal és kavicsfestés-
sel tették emlékezetessé a napot.

ZL
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Budapest Főváros XIV. Kerü-
let Zugló Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 1007/2012. (X.25.)
számú határozatával úgy dön-
tött, hogy támogatja az ebek
transzponderrel történő megje-
lölését. Ami azt jelenti, hogy az
akció keretében és a megjelölt
időtartam alatt a kerületi ebtar-
tók díjmentesen ültettethetik

be a kutyába a transzpondert,
ami január 1-jétől minden 4
hónaposnál idősebb eb számá-
ra kötelező lesz. 

Az akció 2012. november
19. napjától a készlet erejé-
ig, de legkésőbb 2012. de-
cember 31. napjáig vehető
igénybe az alábbi állatorvo-
soknál.

Tisztelt Ebtartók! 
Kedves Kutyatulajdonosok!

Egy büszke zuglói apuka is a
közönség soraiban ült a Junior
Prima Díj idei átadó ünnepsé-
gén. A Szépművészeti Múze-
umban tartott rendezvényen
ugyanis kerületünk kiváló zon-
goraművésze, a 19 éves Gyön-
gyösi Ivett is átvehette ezt a
rangos elismerést Magyar Zene-
művészet kategóriában.

Az ötödik Junior Prima Díj át-
adáson kilenc egyéni zeneművész
és egy együttes kapott kitüntetést,
amely – az erkölcsi elismerés
mellett – hét-hét ezer eurós pénz-
jutalommal is járt. 

- Ahogy a mindennapi működé-
sünk során, úgy mecénásként is
az értékteremtést, értékeink meg-
őrzését tartjuk küldetésünknek –
mondta beszédében Baji Csaba,
a díj társalapítójának, a MVM
Magyar Villamos Művek Zrt.-nek
az elnök vezérigazgatója. – Büsz-
kék vagyunk művészeinkre, azok
nemzetközi sikerére, de arra kell
törekednünk, hogy itthon alkos-
sanak, és itt kapják meg a legna-
gyobb elismeréseket. 

A díjazottak kiválasztásánál
több szempontot vett figyelembe
a szakemberekből álló zsűri. A
tradíció szerint, olyan művész ré-
szesülhet Junior Prima Díjban,
aki már ért el nemzetközi sikert,
vagy tehetségénél fogva esélyes rá,
de olyan is, aki nem a rivalda-
fényben, hanem a színfalak mö-
gött alkotott maradandót. A zsűri
arra is figyelt, hogy együttes,
dzsessz zenész, illetve alkotómű-

vész is legyen a kitüntetettek kö-
zött. 

- Büszke vagyok arra, hogy a
bőség zavarában nem volt köny-
nyű a döntés, legalább még tíz fi-
atal lett volna méltó a díjra - tette
hozzá dr. Batta András, a zsűri el-
nöke, a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem rektora.         

A zuglói zongoraművész kivá-
lasztása azonban nem volt kérdé-
ses. A 19 éves Gyöngyösi Ivett
ugyanis minden olyan nemzetkö-
zi zongoraversenyt megnyert,
ahol elindult.  
- Hatalmas erkölcsi elismerés ez
– mondta lapunknak Gyöngyösi
Ivett, - hiszen most az egész eddi-
gi pályafutásomat jutalmazták.
Már csak egyetlen álmom van,
minél több nagy koncertterem-
ben, minél több híres zenekarral
színpadra kerülni, és a közönség
örömére játszani.                   fkk

Prima zuglói 
zongorista

Kilenc állatorvosi rendelőt kép-
viselő orvossal írt alá szerző-
dést november 13-án Zugló
Önkormányzata, akiknél a ke-
rületi lakosok ingyenesen
chippeltethetik kutyáikat. A
módosított állatvédelmi tör-
vény szerint ugyanis januártól
minden négy hónapnál idő-
sebb ebet elektronikus azono-
sítóval kell ellátni. Zugló Ön-
kormányzata pedig támogatja
az állatok transzponderrel
való megjelölését.

A kerületi önkormányzat de-
cember 31-ig biztosítja díjmen-

tesen a zuglói lakosok részére az
ebek microchippel való ellátá-
sát. A jogosultságot lakcímkár-
tya és személyi igazolvány fel-
mutatásával lehet igazolni. 

– Kétezer transzpondert már
beszereztünk, az önkormányzat
körülbelül még ötezret vásárol,
amihez a források rendelkezés-
re állnak – mondta dr. Papcsák
Ferenc Zugló polgármestere, or-
szággyűlési képviselője. 

A szerződés aláírásakor szó
esett arról is, hogy a kerület
több mint 20 millió forintot költ
arra, hogy a városrészt mente-
sítse a kutyaürüléktől. A polgár-

mester úgy fogalmazott: szeret-
né, ha el tudnák érni, hogy a ku-
tyatartók gyűjtsék össze kedven-
ceik után a hulladékot, mert ak-
kor a takarításra fordított össze-
get az állattartást segítő, techni-
kai eszközökre tudnák költeni.

– Jövőre egy úgynevezett Zug-
lói Állatbarát program kialakí-
tását tervezzük – tette hozzá
Rozgonyi Zoltán alpolgármester -,
amely során kutyafuttatókat,
kutyajátszótereket alakítanánk
ki, illetve még több kutyaürü-
lék-gyűjtő edényt helyeznénk el
a közterületeken.
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Ingyen kaphatnak chipet a zuglói ebek

Földtudományos forgatag 
a Stefánián

Állatorvos neve

1. Dr. Halmay Dóra és 

Dr. Hegedűs László

2. Dr. Schuster Zoltán

3. Dr. Holdas Sándor

4. Dr. Bartakovics Katalin

5. Dr. Fekete Miklós Zsolt

Dr. Kerekes János Pál

6. Dr. Gyurovszki Mihály

7. Dr. Radványi Anikó

8. Dr. Helmle Péter

9. Dr. Kovács Katalin

Rendelőintézet neve

Ebcsont Beforr Állatorvosi Rendelő 

Patika Kozmetika 

Zuglói Állatorvosi Rendelő

Triovet Állatorvosi Rendelő

Max Vet Vezér Állatorvosi Rendelő

Róna Állatorvosi Rendelő

Cura-Vet Állatorvosi Rendelő

Angelus Állategészségügyi Centrum

Bell Állatklinika Kft.

Városligeti Állatorvosi Rendelő

Rendelőintézet címe

1148 Budapest, Lengyel u.16.

1145 Budapest, Varsó u.8.

1143 Budapest, Ilka u.14.

1148 Budapest, Vezér u. 132.

1149 Budapest, Róna u. 57.

1141 Budapest, Mogyoródi út 141/A

1141 Budapest, Mogyoródi út 147/B

1148 Budapest, Bolgárkertész u. 7.

1146 Budapest, Hermina u. 30.

Rendelési idő

H-P: 8-20, Szo.: 8-12, V: 18-20

H-P: 9-12, 16-19.30 Szo.: 10-12, V: 17-19

H-P: 8-12, 16-20, Szo.: 8-12, V: 19-20

H-P: 9-12, Szo.: 9-12

H: 8-10 és 15-20, K: 8-10 és 17-20, Sz: 8-10 és 15-20

Cs: 8-10 és 17-20, P: 8-10 és 15-20, Szo.: 10-12

V: 17-19

H-P: 9-12, 16-20, Szo.: 9-12

H-P: 9-12, 16-20, Szo.: 10-14

H-Sz-P: 16-19, K-Cs-Szo.: 10-12

H-P: 09-19

Egyéb

Tel.: 06-70-251-7777, 

06-20-396-4673

Kihelyezett rendelő: 1144 Bp., 

1144 Rákosfalva park 1/b 

H-P: 8-10, 17-19, Szo.:10-12

Tel.: 30-628-7914, 251-8370

Tel.: 221-6694

Tel.: 220-6332

Tel.: 223-52-91, 

06-30-306-4501, 

06-30-933-0472

Tel.: 06-30-9662-486

Tel.: 273-1098, 06-30-947-8337

Tel.: 383-8504, 06-30-960-8557

Tel.: 321-1021, 312-6404

Az önkormányzattal szerződésben álló állatorvosok:

A cikkekhez kapcsolódó videók
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A 25 esztendős sportember
Szigetváron született és a Bara-
nya megyei városban kezdett el
birkózni.  Módos Péter kétszer
nyert junior Európa-bajnokságot,
a felnőttek kontinensviadalán is
kétszer állt a dobogó legfelső fo-
kára. 2008-ban a BVSC-Zugló
versenyzőjeként kvalifikálta ma-
gát a pekingi olimpiára, azonban
a verseny előtt két héttel vérmér-
gezést kapott és le kellett monda-
nia a szereplést.

Eddigi legnagyobb sportsikerét
Londonban érte el, ahol az olim-
pián óriási küzdelemben bron-
zérmet szerzett.

– Fantasztikus volt az olimpia.
Egyrészt, mert megvalósult az
egyik nagy álmom, és érmes le-
hettem, másrészt, mert a legjobb
barátomnak, Lőrincz Tominak
is sikerült ugyanezt elérni. 

Módos Péter londoni szereplé-
sével kapcsolatban két kép marat
meg a sportág iránt rajongók em-
lékezetében. Az egyik, ahogy a
győzelmeit látványos szaltóval ün-
nepelte, míg a másik a bronzmér-

kőzés befejezése, ahol dán el-
lenfelét a dudaszóig a levegő-
ben tartotta, hogy annak esélye
se legyen a pontszerzésre.

– Tizenhárom évesen
kerültem Buda-
pestre és Tomi-
val az akkor
alakult Mr.
Tus Birkózó-
iskola első
növendékei
közé tartoz-
tunk. A Csa-
nádiban ta-
nultunk, és
egy közeli
kollégiumban
laktunk. Ké-
sőbb egy zug-
lói albérletbe
költöztem,
három éve
pedig egy
lakást vá-
sároltam
a kerü-
letben. 

A ház lakói a kapuban fogadtak
az olimpiát követően, az ünnep-
séget az egyik szomszédom szer-
vezte meg. Nagyon jól esett így
hazaérkezni. 

Az olimpia óta Módos Pé-
ternek barátjával Lőrincz
Tamással együtt rengeteg
meghívásnak kellett eleget
tennie. Sűrű programjuk
ellenére is fontosnak érez-
ték, hogy volt iskolájuk, a

Csanádi tanévnyitóján megjelen-
jenek. 

– Ösztönzőleg hat rám az olim-
piai érem. Eltökélt szándékom,
hogy négy év múlva indulok az
aranyéremért. Már készülök a
jövő évi versenyekre, hogy jól sze-
repeljek a márciusi grúziai Euró-
pa-bajnokságon és a szeptemberi
budapesti világbajnokságon (Ez
utóbbit Zuglóban rendezik – a
szerk.). 

Riersch Tamás

„Csak akkor érdemes dolgokat
létrehozni, ha azok egy icipicit
mozdítanak a világon” – ez a Jó-
kai Annától származó idézet volt
olvasható a Szent István Király
Zeneiskola dísztermében, ahol
művészeti produkciókkal gazda-
gított est keretében köszöntötték
a nyolcvan esztendős írónőt. El-
sőként Pajor András atya, a
programot szervező Keresztény
Közéleti Akadémia elnöke üdvö-
zölte az ünnepeltet, egyúttal felol-
vasta Erdő Péter bíboros, Eszter-
gom-budapesti érsek köszöntő

sorait. A főpásztor egyebek mel-
lett azt írta, az írónő segít ne-
künk, hogy felemeljük fejünket,
és messzire tekintsünk. „Isten ál-
dása kísérje alkotó munkássá-
gát és életét!” – zárta sorait Erdő
Péter.

Tarlós István arról beszélt, Jó-
kai Anna életútja erkölcsi minta,
követendő példa. A főpolgármes-
ter emlékeztetett, akkor is kiállt
meggyőződése, vállalt értékei
mellett, amikor ez egzisztenciális
veszélyt jelentett számára, és
mindig „segít eligazodni a zűr-

zavarban”. „Szükség van a vi-
gasztaló szavaidra ebben az el-
sekélyesedett világban” – for-
dult az írónő felé Tarlós István.

Hoffmann Rózsa oktatásügyi
államtitkár Balog Zoltán emberi
erőforrás-miniszter üdvözletét is
tolmácsolva rámutatott, Jókai

Anna is pedagógusként kezdte, így
éveken át százakat épített és gaz-
dagított. Később írásai már szá-
zezrekhez jutottak el, végül köz-
szereplőként, a médián keresztül
milliókhoz szólhatott, tanítva: egy-
más orvosai, ne farkasai legyünk.

A XIV. kerületi önkormányzat
részéről Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester beszédében az írónőtől
idézett: „Értéknek azt tartom,
ami ebbe a világban olyan dol-
got tud felmutatni, amely a bár-
mikori érkező elmúlás pillana-
tával nem enyészik el. Hiszem,
valami túléli az embert.” Az al-
polgármester szerint az ünnepelt
életművével, közéleti munkássá-
gával olyan közösséget épít, me-
lyet anyanyelvünk megtartó erejé-
vel, keresztény szellemiségével,
nemzetünk, a magyar nép, és az
élet morális kérdésein keresztül
egyetemes érvényességgel szólít
meg. Ezután Jókai Annának dr.
Ferdinandy István alpolgármes-

terrel közösen csokrot adott át
Zugló nevében.

A Kondor Katalin, a Magyar
Rádió volt elnöke által moderált
rendezvény keretében Cseke Pé-
ter színművész-színházigazgató
Petőfi Sándor Az apostol című
versét szavalta el. Ezútán Faragó
Laura és növendékei, Dévai Nagy
Kamilla, majd Pitti Katalin – He-
gedűs Valér zongorakíséretével –
énekeltek. Az est végén Jókai
Anna mondott köszönetet az egy-
begyűlteknek. „Bár manapság
sokan nem tudják, az idős kor
rangot jelent. Az ember akkor
lesz több, ha tud adni. Hálás le-
hetek a Jóistennek, hogy nekem
ennek lehetősége magadatott” –
fogalmazott az írónő, megjegyez-
ve, sokat tud segíteni, ha az em-
ber öniróniával tud tekinteni saját
magára.             Kacsoh Dániel

Jókai Annát ünnepelték Zuglóban

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

Jókai Annát köszöntötték nyolcvanadik születésnap-
ja alkalmából a Keresztény Közéleti Akadémia szer-
vezésében. A november 20-ai ünnepségen felszólalt
többek között Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár,
Tarlós István Budapest főpolgármestere, a XIV. kerü-
let részéről pedig Rozgonyi Zoltán alpolgármester.
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Augusztus közepén rögtönzött ünnepséggel fogad-
ták a Füredi lakótelep egyik házának lakói Módos Pé-
tert, aki a londoni olimpián a kötöttfogású birkózás
55 kg-os súlycsoportjában bronzérmet szerzett.

Zuglói kötődésű 
az olimpiai érmes birkózó

Tarlós István főpolgármester Hoffmann Rózsa (jobbra) köszönti az ünnepeltet 

Jókai Anna életműve milliókhoz szól Rozgonyi Zoltán méltatta az írónőt

Miután dr. Papcsák Ferenc
polgármesternek tudomására
jutott, hogy a londoni olimpián
bronzérmet szerzett Módos Pé-
ter zuglói lakos bejelentette:
kezdeményezi, hogy a sportoló
az Önkormányzattól megkapja
mindazokat a támogatásokat
és elismeréseket, amelyeket a
többi kerületi kötődésű olimpi-
kon már a korábban átvehetett.  



Az óvodás kortól egészen a fia-
tal felnőtt korig biztosít okta-
tást, nevelést, képzést a Cinko-
tai úti Hallássérültek Taninté-
zete, amely szakmát is ad diák-
jai kezébe. 

Ahogy Szabó Zsuzsanna (ké-
pünkön) igazgatótól megtudtuk,
az intézményben – amely az
egyetlen, ahol ennyi súlyosan hal-
lássérült, azaz siket gyerek van
együtt – százan tanulnak. Az in-
tézmény egyben diákotthon is, így
aki akar itt is lakhat. Az iskolá-
ban a tantermeken kívül könyv-
tár, konyha ebédlő és orvosi vizs-
gáló is van, de egy hatalmas tor-
naterem, kézilabdapálya, és te-
niszpályák is a gyerekek fejlődé-
sét szolgálja.

Nagyon sok egyéni, speciális
foglakozásuk van, mint például a
hallásritmus nevelés, amelyeken
a gyerekek hallásfigyelmét fejlesz-
tik, illetve ritmusos mozgások-

kal, mondókák tanulásával a
mozgás és beszédritmusuk kiala-
kulását segítik. Gondot fordíta-
nak azokra is, akik az általános
iskola után máshol tanulnak to-
vább, számukra úgynevezett uta-
zótanárt biztosítanak, aki segít
nekik. A hallássérült gyerekekről
azonban fontos tudni, hogy ké-
sőbb érnek, mindent később ta-

nulnak meg – hívta fel a figyelmet
az igazgató. Ráadásul általában
számos részképesség hiánnyal küz-
denek, mint például a diszlexia
vagy diszgráfia. A speciális szakis-
kolában a diákok két szakmát ta-
nulhatnak meg, a számítógép-sze-
relőit valamint bőrtárgy-készítőit. 

A diákok visszajárnak, így sok-
ról tudjuk, hogyan boldogul az
életben – mondta az igazgató hoz-
zátéve, hogy az intézmény bizton-
ságot nyújt a gyerekeknek, hiszen
itt jól megértik egymást. 

Szabó Zsuzsanna tapasztalatai
szerint ugyanakkor a siketek tár-
sadalmi elfogadottsága, beillesz-
kedési lehetőségei nem nagyon
változtak az elmúlt években. 

A munkaadók nem szívesen
vesznek fel hallássérült dolgozó-
kat. A siketek a láthatatlan fogya-
tékosok – mondta az igazgató, aki
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
az intézményből kikerülő fiatalok
rengeteg sikerélményről tudnak
beszámolni.

A Zuglói Önkormányzat Ok-
mányirodáján dolgozik gépjár-
mű ügyintézőként Bús Anna,
aki középfokú szinten „beszéli”
a jelnyelvet. 

– Még 1999-ben egy jeltolmács
ismerősöm kérdezte meg, hogy
nincs-e kedvem megtanul-
ni a jelnyelvet, mert az
ügyfélszolgálaton hasznát
tudnám venni és én rögtön
igent mondtam az ötletre.
Elvégeztem a Siketek és
Nagyothallók Országos
Szövetségének kurzusát és
egy év alatt letettem az
alapfokú majd a középfokú
nyelvvizsgát. 

– Eleinte nehezen ment a
tanulás, mert én alapvető-
en zavarban voltam, hogy
nem csak beszélek, hanem
jelelek is. Ám tanárunk kü-
lön foglalkozott velem, így
sikerült elsajátítanom a jel-
nyelvet – mondta az ügyin-
téző. 

Bár azt gondolta, hogy
később munkája során
nagy szükség lesz  tudásra,
de kiderült, hogy a hallás-
sérültek – talán mert nem
tudják, hogy valaki tud
kommunikálni velük – rit-
kán jönnek egyedül ügyet

intézni az irodára. Pedig Anna
szívesen segítene nekik, ahogy ezt
már többször is megtette.

A hétköznapi életben még nem
került olyan helyzetbe, hogy ka-
matoztathassa tudását, de az ut-
cán, a buszon érti, amit a hallás-
sérültek jelelnek.
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A híd szerepét tölti be a telje-
sen egészséges és a súlyosan
halláskárosult gyerekek között
a Dr. Török Béla Óvoda, Általá-
nos Iskola, Speciális Szakisko-
la, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Di-
ákotthon.

Szőllősiné Sipos Virág igazgató
lapunknak elmondta: az iskolá-
ban hallásmaradvánnyal rendel-
kező hallássérült, hallásjavító
műtéten átesett, valamint ép hal-
lású, de megkésett beszédfejlődé-
sű gyerekekkel foglalkoznak. 

– Mi alapvetően a hangos beszé-
det tanítjuk – foglalta össze tevé-
kenységük lényegét egy mondat-
ban az igazgató. 

Az oktatásban nem ragaszkod-
nak egy meghatározott módszer-
tanhoz, minden eszközt kipró-
bálnak és amelyik a gyerek fejlő-
dése szempontjából a leghatéko-
nyabb, azt alkalmazzák. 

– A célunk az, hogy amikor tő-

lünk kikerült gyerekek hallók kö-
zött tanulnak tovább, be tudjanak
illeszkedni – hangsúlyozta Szőllő-
siné Sipos Virág. – A legfontosabb,
hogy a szülők minél előbb észre-
vegyék a problémát, már a legki-
sebb gyanú esetén is forduljanak
szakemberhez, így ha kell, azonnal
megfelelő ellátáshoz jusson a gyerek. 

Az intézményvezető tájékoztatá-
sa szerint az óvodában elsősor-
ban játékos-mozgásfoglalkozások
zajlanak, sok egyéni fejlesztéssel,
valamint az általuk kidolgozott
„mondom-hallom” programmal.
Az általános iskolai osztályok hét-
tíz fősek, az óraszám magasabb,
de ez csak a különböző fejlesztő
órák miatt van. A speciális szak-
iskolában szőnyegszövő valamint
kerékpár-szerelő szakmát tanul-
hatják ki a fiatalok.

Az elsősorban fővárosi fenntar-
tású iskola baráti kapcsolatban
van a zuglói önkormányzattal, de
egyes kerületi iskolákkal is, ame-
lyek integrált képzést folytatnak. 

A Siketek és Nagyothallók Or-
szágos Szövetségének (SINOSZ)
adatai szerint hazánkban 360
ezer hallássérült (siket vagy na-
gyothalló) él, de körülbelül a la-
kosság tíz százaléka küzd valami-
lyen hallásproblémával. Ez a
számadat már önmagában is
szükségessé tette, hogy törvény
rendezze helyzetüket, jogaikat, le-
hetőségeiket.  A parlament 2009
novemberében egyhangúlag sza-
vazta meg a magyar jelnyelvi tör-
vényt, amely az uniós tagorszá-
gok közül Finnország után máso-
dikként mondta ki, hogy a hallás-
sérültek közössége nyelvi kisebbség.

Az egész világon az egyik leg-
komplexebbnek nevezhető jog-
szabály egyebek mellett rendezi a
magyar jelnyelv jogi státuszát, a
tolmácsszolgálatok működését, a
tv-műsorok feliratozását, és a jel-
nyelv oktatását is. 

Az érintettek szerint a gyakorlat
egyelőre sok kívánnivalót hagy
maga után az esélyegyenlőség
szempontjából, de a szemléletfor-
málás terén is lenne tennivaló. A
magyar Országgyűlésnek Tapolc-
zai Gergely személyében van si-

ket képviselője, aki elhivatottan
képviseli a hallássérülteket és
más fogyatékkal élőket. Közre-
működésével sikerült elérni, hogy
a rehabilitációs ellátásban része-
sülő anyukák, kismamák vissza-
kapják a gyest, felfüggesszék azt
a rendeletet, amely a siketeket al-
kalmatlanná minősítette volna a
jogosítvány megszerzésére, mó-
dosítsák a médiatörvényt és bő-
vítsék a feliratozandó műsorok
típusát, számát.

A Zuglói Önkormányzat kie-
melten kezeli a fogyatékkal élők
segítését. Az Új Széchenyi Terv
keretében idén egy közel húsz-
millió forintos beruházással aka-
dálymentesítik az Okmányirodát
és az Anyakönyvi Hivatalt. Ezt a
fejlesztést a Zuglói Családsegítő

és Gyermekjóléti Központ épüle-
tén már korábban elvégezték.  

Dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter már többször hangsúlyozta az
önkormányzat elkötelezettségét,
kitérve arra, hogy pályázatokkal
és saját forrásokkal is igyekeznek
segíteni, támogatni a fogyatékkal
élőket. Két hónapja a Zuglói Va-
gyonkezelő Zrt. épületének há-
zasságkötő termében rendezték
meg nagy sikerrel a Kulturális Esély-
egyenlőségi Fesztivált, november-
ben pedig az önkormányzat segít-
ségével sikerült megnyitni a
Cserf-S Családi Erőforrás Segítő
Központ a Hermina út 57. szám
alatt, amely a fogyatékkal élőknek
és hozzátartozóiknak nyújt speciá-
lis szolgáltatásokat, tanácsadást,
de azt is szívesen fogadják, aki
csak egy beszélgetésre vágyik. 

Az önkormányzat nem feledke-
zik meg a sportolókról sem. Az
idei londoni olimpia zuglói para-
limpikonjait anyagilag is támogat-
ta, hiszen ahogy a polgármester
fogalmazott, ez a város nehéz gaz-
dasági helyzete ellenére sem kér-
dés, hanem nemes kötelesség. 

Az önkormányzat támogatásá-
nak sikere abban is tetten érhető,
hogy míg korábban a fogyatékkal
élőt nevelő családok nagy része
úgy tervezte: csak addig marad-
nak Zuglóban, amíg gyermekük
elvégzi valamelyik iskolát, több-
ségük azonban annak befejezése
után is a kerületben marad, mert
a helyhatóság - lehetőségeihez
mérten- igyekszik számukra is él-
hetőbbé tenni a városrészt.

Ahol beszélni 
tanítanak

Óvodától a felnőtt korig

Jelnyelvet „beszélő” 
ügyintéző is segít
a Vagyonkezelőben

Figyelnek a fogyatékkal élőkre
Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a kerületi
fogyatékkal élőkre, hiszen Zugló számos olyan intéz-
ménynek ad otthont, amely sérült gyerekek, felnőt-
tek oktatását, gondozását végzi. Összeállításunkban
a siketekkel és nagyothallókkal foglalkozunk, meg-
szólaltatva az okmányiroda jelelni is tudó ügyinté-
zőjét és röviden bemutatva a két szakosított oktatási
intézményt.

A oldalt írta Baranya Róbert



Valljuk be őszintén, nem szere-
tünk várakozni. Idegesít, ha
nem jön időben a busz, ahogy
az is, amikor késik a fizetés
vagy a meghívott vendég. Nap-
jaink felgyorsult világában rá-
adásul bizonyos dolgokat szin-
te azonnal meg tudunk kapa-
rintani, gondoljunk csak az in-
terneten elérhető vásárlási le-
hetőségekre vagy információk-
ra. A következő hetek most
mégis türelmes készülődésre
nevelhetnek bennünket. Már
ha hagyjuk.

Vasárnap, december másodi-
kán a hívők, illetve valamennyi
ember számára megkezdődik ad-
vent időszaka. A szó magyarul
annyit tesz, eljövetel. A latin „ad-
ventus Domini” kifejezésből szár-
mazik, ami azt jelenti: „az Úr el-
jövetele”. Korábban kisböjtnek is
nevezték a karácsonyt, vagyis Jé-
zus Krisztus megszületésének
ünnepét megelőző – nagyjából –
négy hetet. A katolikus egyházban
ezen időszak liturgikus színe a
lila, amely a bűnbánatot jelképe-
zi. Kivételt képez a harmadik, va-
gyis az örömvasárnap, ekkor
ugyanis – mivel az Úr eljövetelé-
nek „közelségét” ünnepeljük – a
rózsaszín a „domináns”. Az egész
időszakban egyébiránt a templo-
mokban dísztelen a templomi ol-
tár, s ilyenkor szokás kora reggeli
misére, vagyis roratére járni.

Elmaradhatatlan jelképe e he-
teknek az adventi koszorú, me-
lyet a tizenkilencedik században
kezdtek el készíteni. Ősét 1839-

ben Johann H. Wichern német
evangélikus lelkész alkotta meg:
egy felfüggesztett szekérkeréken
huszonhárom gyertyát helyezett
el, melyek közül minden nap egy-
gyel többet gyújtott meg karácso-
nyig. Ma az adventi koszorú álta-
lában fenyőágból készített, kör
alakú koszorú, melyet négy gyer-
tyával díszítenek. Ezeket vasár-
naponként gyújtjuk meg, minden
alkalommal eggyel többet, ezzel a
növekedéssel is jelképezve a nö-
vekvő fényt, amelyet Isten Jézus-
ban a várakozónak ad kará-
csonykor. Minden gyertya szim-

bolizál egy fogalmat: hit, remény,
szeretet és öröm. (Zuglóban va-
sárnap délután öt órakor, a Bos-
nyák téri Páduai Szent Antal
templom előtti téren dr. Papcsák
Ferenc polgármester gyújtja meg
az első lángot.)

A következő hetek lényege te-
hát: felkészíteni magunkat valami
különlegesre, valamire, ami iga-
zán fontos az életben. Jelképek-
ben, és lelkiekben egyaránt. S ta-
lán megtanulunk kicsit türelme-
sebbnek lenni, ami jól jöhet a hét-
köznapokban is.

Kacsoh Dániel
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December 5.
(szerda) 18.30 óra 

CSEREPES FOLTVARRÓ 
CSOPORT ADVENTI 

KIÁLLÍTÁSÁNAK 
MEGNYITÓJA. 

A kiállítás megtekinthetô: 
2012. december 21-ig
Helyszín: Lipták Villa 

(1146 Bp. Hermina út 3.) 
A belépés díjtalan!

December 7. 

(péntek) 17.00 óra 

MIKULÁS EST A 

CSEREPESHÁZBAN

VESZÉLYBEN A PUTTONY

- mesejáték a Maskara 

Társulat elôadásában

Helyszín: Cserepesház 
(1144 Bp. Vezér u. 28/b.) 

Belépôdíj: 800,- Ft/ fô 
(Kultúrkupon felhasználásával 

500,- Ft /fô)
December 16. 

(vasárnap) 10.00 óra 
GYERMEKKONCERT 

A ZENEKASTÉLYBAN „BETLEHEM 
CSODÁJA” - a SZIRT Együttes 
karácsonyi mûsora gyerekeknek 

Fellépôk: Andrássy Krisztina – ének 
és zongora, Andrássy Frigyes - ének 
(az Operaház mûvészei) valamint 

Szedlacsek Katalin - ének
Kézmûves játszóház Adventi vásár 
az „Egyenlô eséllyel” Nappali Ellátó 

Intézet ellátottjainak munkáiból
Helyszín: Lipták Villa 

(1146 Bp. Hermina út 3.)
Belépôjegy: 800,- Ft/fô, 

családi kedvezmény: 
2.400,- Ft / 4 fô

December 2. 
(vasárnap) 10.00 óra 

CSALÁDI VASÁRNAPOK 
VESZÉLYBEN A PUTTONY- 

mesejáték 
a Maskara Társulat elôadásában

Helyszín: Lipták Villa 
(1146 Bp. Hermina út 3.)
Belépôdíj: 800,- Ft / fô 

(Kultúrkupon felhasználásával 
500,- Ft /fô)

December 16. 
(vasárnap) 9.30-12.00 óráig
 A MI TÁNCHÁZUNK   9.30 órakor Mézeskalács díszek készítése - kézműves foglalkozás Tószegi Judit mézmûvessel10.30 órakor Róka Szabolcs mesél11.00-12.00 Aprók tánca- magyar táncház gyerekeknek. Közremûködik a Mezô Együttes és Kovács Zsuzsa néptáncoktatóAdventi vásár az Értelmi Fogyatékosok Fejlôdését Szolgáló Magyar Down Alapítvány ellátottjainak alkotásaiból valamint Aczél Júlia textil és fonalmunkáibólHelyszín: Cserepesház (1144 Bp. Vezér u. 28/b.)

Belépôjegy: 
450,- Ft/fô

December 21. 

(péntek) 17 óra

"100 gyerek karácsonya" 

- ünnepi zenés - irodalmi ajándék mûsor

Házigazda: Turczi István  

József Attila-díjas költô, író, mûfordító

Fellép a Kaláka Együttes

Helyszín: Cserepesház 

(1144 Bp. Vezér u. 28/b.)

A belépés díjtalan! 

Meghívók korlátozott 

számban igényelhetôk 

december 01. 
és 14. között  

a Cserepesházban" 

December 20. 
(csütörtök)14.00 óra 

KÉSZÍTSÜNK EGYÜTT 
AJÁNDÉKOT! Karácsonyi 
készülôdés a Zuglói Ifjúsági 
Centrum munkatársaival 

Helyszín: Zuglói Ifjúsági Centrum 
(1147 Bp. Uzsoki u. 57.)

A belépés díjtalan

December 1. 

(szombat) 19.00 óra 

„ADVENTI ÁHITAT”- 

versek, dalok, áriák

Terebessy Éva operaénekes önálló 

estje Zongorán közremûködik: 

Hegedûs Valér

Helyszín: Lipták Villa 

(1146 Bp. Hermina út 3.)

Belépőjegy: 1000,- Ft

ADVENTI HANGULATOK - 
PROGRAMAJÁNLÓAAD EVDADVE
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Segítő Vásár 2012
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

az Advent alkalmából ismét megszervezi

a Segítő Vásár elnevezésű rendezvényt,

melynek célja, hogy a fogyatékkal élő

és megváltozott munkaképességű

emberek által előállított termékeket

népszerűsítsék a lakosság körében.

A Millenárison vásármegrendezésre kerülő

december 8-án és 9-én
egyaránt este10 órától fél hatig tart nyitva.

A két napos Segítő Vásár programjain
ingyenes vehetnek rész a Millenáris Teátrumba ellátogatók.

A műsorban fellép

a és a

valamint a kerekes székes táncosokból álló .

Lesz divat és para zumba táncbemutató, a színpadon

a rendezvény háziasszonya, az idei év olimpikonjaival

és paralimpikonjaival beszélget.

,

Muri Enikő Kocsis Tibor
Kaláka Kolompos együttes

Gördülő tánccsoport

, ,

Kocsis Éva

A vásárra kilátogatókat a pultokon lakberendezési

és használati tárgyak, konyhai fa és textil

kiegészítők, női-férfi felsőruházati

cikkekkel és kiegészítők, textilből

és fából készült kreatív játékok,

sportruházat, sporteszközök várják.

A rendezvényről bővebb információ
a www.segitovasarlas.hu oldalon olvasható.

A Megváltó születését várva

„A zuglói evangélikus egyház-
község számtalan programmal,
lehetőséggel várja az adventi idő-
szakban a gyülekezet jelenlegi, il-
letve az érdeklődő, a közösség-
hez esetleg csatlakozni ezután
kívánó tagjait. A kínálat része
természetesen számos szakrális
esemény, de azok is találhatnak
kedvükre valót, akik pillanatnyi-
lag nem elkötelezettek a refor-
máció lutheri ágát képviselő egy-
házunk iránt” – közölte lapunk-
kal Gyarmati Gábor presbiter.

Kiemelte, december 1-jén, szom-
baton jó hangulatú összejövetel
keretében adventi koszorú készí-
tés lesz a gyülekezeti teremben,
szülőket és gyermekeket egya-
ránt várnak. Másnap délelőtt ti-
zenegy órától templomszentelési
emlékünnepet tartanak, majd
december 6-án, 13-án, illetve 20-
án esténként, hat órától folytató-
dik a Zuglói Zenés Esték soroza-
ta, adventi témájú programmal,
igehirdetéssel a templomban.

K.D.

Koszorút készítenek
az evangélikusok is



November 19-én a zuglói Mály-
va Óvoda, és az Egyesített Böl-
csődék Mályva téri központi in-
tézményében, Európai Uniós
vendégeket fogadtak.

– Az Európai Unió egy minőségi
keretrendszer kidolgozását terve-
zi a kisgyermekkori nevelés szak-
szerűbbé tétele érdekében, ugya-
nis a gyerekek fejlődése szem-
pontjából kiemelkedő szerepe van
a korai nevelésnek. A terv megva-
lósításában Magyarország jelen-
tős szerepet vállalt. Uniós elnök-
ségünk alatt történtek meg az első
lépések a feladatot elvégző mun-
kacsoport létrehozására – tudtuk
meg Szabóné Pákozdi Máriától,
az Oktatáskutató és Fejlesztő In-

tézet nemzetközi kapcsolatokért
felelős osztályának és a közel har-
mincfős delegáció vezetőjétől. 

Az osztályvezető asszony el-
mondta: a munkacsoportban
minden uniós tagállam képvisel-
teti magát és a szakemberek a
minőségi munka alappilléreit
dolgozzák ki. A munkacsoport a
nálunk folyó oktatás, nevelés ta-
nulmányozása érdekében érke-
zett hazánkba. A vendégek a két
zuglói oktatási intézményben fo-
lyó, nemzetközileg is elismert ne-
velési színvonal miatt voltak kí-
váncsiak. 

A látogatókat a kerület részéről
dr. Ferdinandy István alpolgár-
mester köszöntötte, aki előadásá-
ban bemutatta Zugló oktatási és

nevelési struktúráját, a korai ne-
velés érdekében az önkormány-
zat által kidolgoztatott szűrési,
mérési és követési rendszert. 

– A Mályva téri óvoda és bölcső-
de ideális helyszíne egy ilyen ta-
nulmányi programnak – jelentet-
te ki Szabóné Pákozdi Mária. –
Mindkét intézmény vezető szere-
pet tölt be a kerületi gyerekek
nevelésben, ugyanakkor nem
csak földrajzilag, hanem szerve-
zetileg is közel áll egymáshoz, így
a külföldi szakemberek átfogó
képet kaphatnak a 2–7 év közöt-
ti gyerekek neveléséről.       R.T.

Az Európa 2000 Középiskola
húsz évvel ezelőtt, 1992-ben
alakult meg. Az alapító tanár
házaspár egy olyan intézményt
szeretett volna létrehozni,
mely megfelel a rendszerváltás
utáni piaci igényeknek. 

Az intézmény az elmúlt két év-
tizedben nem csak működni, de
fejlődni is tudott, ahhoz azonban
hogy az iskola versenyképes ma-
radjon, többször is szükség volt
az átalakulására, megújulására. 

– Édesapámék az intézményt
eredetileg a felnőttképzésre és a
szakiskolai oktatásra hozták lét-
re. Az évek során aztán folyama-
tosan változott az arculatunk.
Ma tanulóink elsősorban gim-
náziumi, másodsorban pedig
szakközépiskolai képzésben ré-
szesülnek. Az előbbi keretében
médiaismereteket, informatikát
és gazdasági ismereteket, az
utóbbiéban pedig vendéglátást
és turisztikai ismereteket tanul-
hatnak – mondta a Gizella úti is-
kola igazgatója, Papp András.

Az Európa 2000 fővárosi szin-
ten is rangot vívott ki magának.
A film és médiaoktatás terén
például a legjobb intézmények
között tartják számon. Jelenleg

hatszáz diák jár az iskolába. Az
intézmény kapacitása sokkal
több tanulót már az épületbőví-
tés ellenére sem bírna el.  

– Nagyon fontosnak tartom a
nemzetközi kapcsolatainkat.
Ennek köszönhetően a vendég-
látást tanuló diákjaink hatodik
éve nyaranta Korfu és Kos szige-
tén 4 és 5 csillagos szállodákban
dolgozhatnak és képezhetik ma-
gukat. Emellett több nemzetközi
projektben is részt veszünk, il-
letve az idén egy csíkszeredai is-
kolával testvérintézményi együtt-
működést kötöttünk. 

Az Európa 2000 Középiskola
a kerülettel is jó kapcsolatot
ápol. Az intézmény diákjai aktív
szerepet vállalnak a zuglói Gyer-
mek és Ifjúsági Önkormányzat-
ban, az iskola pedagógusai pe-
dig már több éve természettudo-
mányi versenyt szerveznek a
zuglói általános iskolák számá-
ra. Tavaly az iskolában Holoca-
ustkutató szakkört indítottak,
amelynek eredményeiből kiállí-
tást rendeztek. A programot az
idén megismételik, ugyanakkor
a húszéves jubileumról is méltó-
képpen megemlékeznek.

Riersch Tamás

Országos szakmai napot tartot-
tak november 16-án a Városli-
geti Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában. A
két tanítási nyelvű képzés új
irányelvei megvitatása várako-
záson felüli számban vonzotta
az érdeklődőket.

A Városligeti Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
tizedik alkalommal adott otthont
a kéttannyelvű intézmények or-
szágos szakmai konferenciájá-
nak. A rendezvény iránt minden
eddiginél nagyobb volt az érdek-
lődés, az ország negyven intézmé-
nyéből 236 pedagógus érkezett a
tanácskozásra. A résztvevők na-
gyobbik hányada nem fért be az
előadóterembe, ők egy másik he-
lyiségből kivetítőn követhették az
eseményeket. 

A szakmai nap vendégeit az Ön-
kormányzat nevében dr. Ferdi-
nandy István alpolgármester kö-
szöntötte:

– A két kerületi iskola eredmé-
nyei azt bizonyítják, hogy létjogo-
sultsága van a kéttannyelvű intéz-
ményeknek. A Városligeti és a
Zuglói Hajós ugyanis nem csak
az idegen nyelv oktatásában, ha-
nem a képzés minden terén a leg-

jobbak közé tartozik.  A kormány-
zat is látja ezen intézmények szük-
ségességét, ezért ezen a területen
is rendet szeretne teremteni, hogy
minden kéttannyelvű intézmény-
ben garantálni lehessen a zuglói
iskolára jellemző képzési minőséget. 

Az alpolgármester bejelentette:
az Önkormányzat a Hermina úti
volt Junior konyhát díszteremmé
alakíttatja át, melyet a Városligeti
Általános Iskola és a Teleki Blanka
Gimnázium közösen használhat. 

A Hermina úti intézményben húsz
évvel ezelőtt, az 1992–93-as tanév-
ben kezdődött meg a magyar-an-
gol két tanítási nyelvű képzés. A
program kidolgozója az iskola je-
lenlegi igazgatója, Vizi Andrea volt.

– Az első tíz év a program beve-
zetéséről, a módszer kifejleszté-
séről szólt – állította Vizi Andrea.
– Az alsó tagozatban az első pilla-
nattól kezdve ugyanazzal a mód-
szerrel tanítunk, a felsőben vi-
szont szükség volt a módszer fi-
nomhangolására, csiszolására.
Az alkalmazott tanítási elv helyes-
ségét az eredmények igazolják. A
diákok 70 százaléka nyolcadik-
ban leteszi a középfokú nyelvvizs-
gát, de folyamatosan növekszik a
felsősfokú nyelvvizsgát szerzők
száma is.                  riersch

A Szent István Gimnázium a
kerületi iskolák közül a legha-
marabb már november 24-én
megtartotta a szalagavató ün-
nepségét. 

A rendezvény helyszíne immár
harmadik alkalommal a Syma
Csarnok volt, ahol a C termet gya-
korlatilag zsúfolásig megtöltötték
a diákok, a pedagógusok, a szülők
és a hozzátartozók. Libárdi Péter
igazgatóhelyettes tájékoztatása
szerint ebben a tanévben négy
osztály 126 diákja búcsúzik majd
az alma matertől. Ez azt jelenti,
hogy a rendelkezésükre álló 1200
fős csarnok éppen hogy elégséges-
nek bizonyult. Jövőre, amikor
majd öt osztályuk fog búcsúzni,
azonban már bajban lesznek.

A szalagavató bálon minden osz-
tály önálló táncos produkciót
mutatott be, de a legnagyobb si-
kert a tanárok aratták, akik idén
palotást jártak. A táncok között
egyéni fellépők is voltak, mint
például az iskola diákja, Réti
Nóra, aki korábban a Megasztár
döntőjében is szerepelt. A bál
csúcspontja pedig hagyományo-
san a keringő volt, melyet ezúttal
71 pár mutatott be. A táncot Her-
mesz Zoltán pedagógus tanította
be a diákoknak. A rendezvény
díszvendégei a zuglói iskola hatá-
ron túli testvérintézményeinek, a
révkomáromi Selye János Gim-
náziumnak és a székelyudvarhe-
lyi Tamás Áron Gimnáziumnak
az igazgatói, Andruskó Imre és
Laczkó György voltak.

Libárdi Péter igazgatóhelyettes a
korai szalagavatót azzal indokol-
ta, hogy a diákok ezt követően
már csak a tanulásra és az érett-
ségire való felkészülésre koncent-
rálnak. A Szent István Gimnázi-
um tavaly a középiskolák rangso-
rában a második helyen végzett,
amit nagyrészt a kiváló érettségi
eredményeinek és a felvételi sta-
tisztikájának köszönhetett.
A Teleki Blanka Gimnázium a
szalagavató ünnepségét decem-
ber 6-án 17.00–21.00 között
szintén a Syma Csarnokban tart-
ja, az Álmos Vezér Gimnázium és
Általános Iskola rendezvénye pe-
dig december 1-jén a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem dísztermé-
ben lesz.

Riersch Tamás
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A cikkhez kapcsolódó videó
megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

Uniós vendégek Zuglóban

Húsz év zuglói 
iskolatörténet

Szalagavató ünnep

Zugló minta 
a két nyelvű oktatásban

A vendégek érdeklődve hallgatták a zuglói oktatási módszerekről szóló beszámolókat
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Egy kutya, egy macska, egy lakás
Mikulásvirág szezon
Az év végi ünnepek közeledté-
vel sokan készítenek karácso-
nyi dekorációt otthonukba,
hogy meghitt, karácsonyi han-
gulatot teremtsenek. A Mikulás
és hóemberfigurák, ablakdí-
szek, adventi koszorúk mellett
örök sláger a mikulásvirág. En-
nek a dekoratív növénynek
azonban speciális igényei van-
nak, így ha nem akarjuk, hogy
hamar elhervadjon, figyeljünk
tartásának körülményeire.

A mikulásvirág különlegessége,
hogy nem virágai, hanem piros
fellevelei díszesek. Ezek a levelek
idővel zölddé válnak, ám a felső,
ifjabb hajtások mindig színesek.
A növénnyel kapcsolatos leggya-
koribb probléma a levelek korai
elvesztése, ez pedig a hőmérsék-
lettel van összefüggésben. A mi-
kulásvirág 10-15 Celsius környé-
kén érzi magát igazán jól, de
azért ennél pár fokkal melegebb
környezetben is megél, azonban
a túlfűtött szobában nem várható
tartós siker.  A fényt is kedveli, de
a tűző naptól óvni kell. A legcél-
szerűbb, ha az ablakpárkányra
állítjuk, szobán belül általában itt
van a leghűvösebb, és fényt is
megfelelő mennyiségben kap, ám
a huzatot, a gyakori szellőztetés-
sel járó hőmérsékletváltozásokat
rosszul tűri. Az öntözés sem egy-
szerű feladat a mikulásvirág ese-
tében. Sok folyadékot igényel, de
a sokszor száraz levegőjű fűtött
szobában földje kiszáradhat az

öntözés ellenére is. Amennyiben
sikerül neki hűvösebb helyet ta-
lálni, az öntözést is ritkítsuk,
ugyanis alacsonyabb hőmérsék-
leten a párolgás is gyengébb, így
kevesebb vízzel is beéri a növény.
Piros kedvencünk kedvére tehe-
tünk, ha párásítunk környezeté-
ben, ennek egyszerű módja, ha
egy tálba, vagy tálcára kavicsot,
zúzott követ szórunk, vizet ön-
tünk rá, és erre helyezzük a cse-
repét. Az öntözést még egy trük-
kös módszerrel is megoldhatjuk,
a növény földjének száradásakor
(jellemzően hetente egyszer) az
egész cserepet helyezzük pár pil-
lanatra egy lavór állott vízbe, és
ha megszívta magát, már rakhat-
juk is vissza a helyére. Mint más
cserepes növényt, a mikulásvirá-
got is sokszor tőzegbe ültetve
árulják, ami könnyen kiszárad,
ráadásul tápanyagot is csak
műtrágya formájában tartalmaz,
így az a legjobb, ha minél hama-
rabb virágföldbe ültetjük át.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Számos kutya és macskatartó
fordult már hozzám arról ér-
deklődve: mit tegyen, hogy ál-
lata gyorsan elfogadja az új jö-
vevényt.

Kutyához macskát szoktatni
általában nem okoz különösebb
problémát, főleg, ha a macska
még kicsi. Ilyenkor a kiscicát va-
lósággal be kell mutatnunk a ku-
tyának, amely megszimatolja és
többnyire már az első alkalom-
mal be is fogadja. 

A tapasztalatok azt mutatják,
hogy az a bizonyos rosszhírű
„kutya-macska barátság” nem
egészen igaz. Az viszont tény,
hogy a két állat azonos viselke-
dési formáinak más-más a jelen-
tése. A farok csóválása a kutyá-
nál a barátkozás, a kapcsolatfel-
vétel jele, a macskánál pedig a
feszültségé az ingerültségé, eset-
leg a támadásra kész állapoté. A
barátkozó kutya „pacsit” ad, vi-
szont a macska felemelt mancsa
lecsaphat. Az ismerkedés is el-
tér a két állatnál: míg a kutya
társát elől-hátul megszaglássza,
addig a macskák az orrukat
érintik össze az ismerkedés jele-
ként.

Az összeszoktatás legköny-
nyebb fiatal kutya és fiatal macs-
ka esetében. Ilyen korban köny-
nyen és gyorsan elfogadják egy-
mást. Ha ebünkhöz felnőtt
macskát viszünk, a két állat in-
telligenciáján múlik a kapcsolat-
teremtés. Előfordulhat, hogy ba-
ráti viszony soha sem lesz kettő-

jük között, azonban a gazdi ked-
véért megtűrik egymást.

Felnőtt macska mellé inkább
fiatal kismacska beszerzését
ajánlom, mert általános szabály
az állatvilágban, hogy a felnőttek
a fiatalokkal szemben elnézőb-
bek, csak a végső esetben nyúl-
nak a fegyelmezéshez. Ha a fel-
nőtt macska mellé újabb felnőt-
tet viszünk, készüljünk fel arra,
hogy előbb-utóbb kíméletlen
harcban döntik el, kié lesz az el-
sőbbség: nem annyira az élelem,
hanem az odú, a nyugvóhely te-
kintetében. Ebben a harcban se-

bet is ejthetnek egymáson, de a
lakás bútorzatában is kárt tehet-
nek. Ugyanakkor ez a rangsor
az együtt felnövő állatok között
észrevétlenül alakul ki.

Nagyon fontos, hogy ha új állat
kerül be a lakásunkba, legyen
akár kutya, akár macska, ügyel-
jünk arra, hogy gondoskodá-
sunkból, szeretetünkből egyfor-
mán jusson mindegyiknek, mert
az állat érző lény és bizony na-
gyon féltékeny tud  lenni.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Ha el kéne hordani-
uk egy hegyet, ők tizet
hordanának el, akkora

erőben vannak. Igaz, a türelmet-
lenség és az akarat is dominál-
hat, de ha tudatosak, akkor ezt
az erőt mederbe tudják terelni.
Sportoljanak, alkossanak, te-
remtsenek! Főleg a munkájuk-
ban tudnak kibontakozni.

Bika – Csendesek, nyu-
godtak, higgadtak, tele le-
hetnek érzelmekkel, azt

teremtenek, amit csak szeretné-
nek. Mindez érintheti ez a tár-
sukkal való kapcsolatukat, a
munkájukat. Amire vágynak,
most megkaphatják, az angya-
lok segíteni fognak!. Pénz is ér-
kezhet bőven.

Ikrek – Van hitük, lendü-
letük, szeretetük – jól van-
nak. Igaz, a baráti körben

lehetnek nézeteltérések, feszült-
ségek, még az sem kizárt, hogy
véget is érhet egy-egy kapcsolat,
mely mélyen megérintheti őket.
Aminek menni kell, azt engedjék
el! Munkájuk sikereket hozhat. 

Rák – Nagyon jó megérzé-
seik most vezethetik őket,
előző életből jövő titkokra

is fény derülhet. Az idejük nagy
részét a szerelmük, gyerekeik
köthetik le, de nagyobb boldog-
ságot ennél el sem tudnak kép-
zelni. A társukkal viszont lehet-
nek nehézségek, legyenek türel-
mesek!

Oroszlán – A túlzások mi-
att kerülhetnek nehéz
helyzetekbe, igyekezzenek

középen maradni! Váratlan
szerelem fellobbanhat, de nem
valószínű, hogy erre hosszú
távon számíthatnak. Otthonuk-
ba az angyalok „beköltözhet-
nek”, a szeretet, a lágyság vará-
zsával.

Szűz – Sok jövés-menés,
kisebb utazások, tárgyalá-
sok várhatóak. A szere-

lemben próbákra, gyerekeikkel
konfliktushelyzetekre számít-
hatnak. Ezeket a bölcsességük-
kel, szeretetükkel tudják megol-
dani. Céljaik eléréséhez minden
segítséget megkapnak, minden
sikerülhet.

Mérleg – Egy belső, hig-
gadt, nyugodt erő segíti
őket, amivel bármit meg

tudnak teremteni, amit csak
szeretnének. Pénzügyi vonalon
biztonságban érezhetik most
magukat, munkájukban stabili-
tás várható. Az otthonukban
levő változások viszont türelmet-
lenné tehetik őket. 

Skorpió – Hatalmas erő
van most bennük, ami ha
átcsap türelmetlenségbe,

akkor romboló hatású lehet. Ez
elsősorban a közlekedésben,
kommunikációban okozhat ne-
hézségeket. Ne rohanjanak!
Szeretetük bölcsességgel páro-
sulhat most. 

Nyilas – Tele vannak öt-
lettel, lendülettel, sza-
badságvággyal. Szívesen

szerepelnek. Az anyagi nehéz-
ségek miatt feszültek lehetnek.
Ezt leginkább a szerelmük,
gyerekeik érzékelhetik, ám a
válllalkozásukra is kihathat. Az
együttérzés, az otthon melege
segíthet. 

Bak – A végtelen szeretet,
elfogadás, kedvesség és a
kibírhatatlanul erőszakos

akarat, türelmetlenség, uralko-
dási vágy egyvelege lehet most
bennük. A sok munka ellenére a
társukkal meg tudnak beszélni
mindent. Előző életekből jövő
dolgok felszínre kerülhetnek. 

Vízöntő – Teljes átalaku-
lásuk még mindig folya-
matban van, amit néha

nem csak ők, de a szomszédja-
ik, testvéreik is nehéznek érez-
hetnek. A stabilan érkező pénz
jókedvre derítheti őket, bizton-
ságérzetet adhat. Munkájukban
a jó megérzéseikre hallgassa-
nak, célhoz érhetnek. 

Halak – Higgadtak, nyu-
godtak, ugyanakkor végte-
len szeretettel fordulnak a

világ felé. Diplomáciai érzékük
most nagyon működik, a józan-
ság és együttérzés egyszerre van
meg bennük. Pénzügyi vonalon
lehetnek kiadások, váratlan for-
dulatok, de a hitük az megma-
rad. 

Termék megnevezése

Csiperke gomba csomagolt

Savanyú káposzta

Dió (héjas)

Hagyma

Télálló burgonya

Kelkáposzta

Májas-véres hurka

Sütni való kolbász

Zsemle AKCIÓ!

Burgonyás kenyér AKCIÓ!

Mértékegység

0,5 kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

db

0,5 kg

Ár (Ft)

290

350

750-800

140-160

90-180

150-230

1.300

1.500

15

150

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
november 29–december 12-ig
ÚJDONSÁG 
DECEMBER 12-TŐL ŐSTERMELŐI FENYŐFA VÁSÁR

ADVENTI AJÁNDÉK VÁSÁR

Kétheti horoszkóp
november 29-től

www.asztrocsillag.hu
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Balesetbiztosítási védelem és vészhelyzeti társkártya 
a Zugló Városkártyákhoz

Az első Zuglókártya a 18. élet-
évét betöltött, állandó zuglói lak-
címmel rendelkezők részére díj-
mentes. A Zugló Városkártya a
kerületben több mint 150 helyen,
országosan pedig több mint 1500
helyen jogosítja kedvezményes
vásárlásra birtokosát a Magyar
Kedvezményhálózat szerződött
kedvezményadó partnereinél. Így
többek között a SUGÁR Mozi,
Bowling és Játszóházban is 30%
kedvezménnyel, akár több ezer
forintot megtakarítva tudnak a
zuglóiak és gyermekeik szórakoz-
ni, szabadidejüket pénztárca kí-
mélő módon eltölteni .

A folyamatos fejlesztések ered-
ményeképpen a Zugló Városkár-
tya szolgáltatásai tovább bővül-
nek. Az elért eredményekről, az
új szolgáltatásokról és további
tervekről László Béla projektve-
zetőt és László Andreát a Magyar
Kedvezményhálózat vezetőjét kér-
deztük:

– Hogyan indult el anno a Ma-
gyar Kedvezményhálózat, amely
ma a Zugló Városkártya Prog-
ram szolgáltatói háttere?

László Béla: A történetünk
1999-re nyúlik vissza, amikor a
hazai olajipari cég szervezetfej-
lesztőjeként kapcsolatba kerül-
tem annak egészségpénztárával.
Akkoriban még csak a HVG-nek
volt kedvezményadói hálózata, a
HVG Klubkártya. Megfigyeltem,
hogy a pénztártagok kártyáit
nemcsak elfogadják a rendelke-
zésre álló cafeteria keret elkölté-
séhez a szerződött partnerek, de
kedvezményeket is adnak nekik.
A Magyar Egészséghálózat – az
MKH elődje - ezen megfigyelés
alapján jött létre akkor még csak
egészségügyi kedvezményadó
partnerek részvételével. Jólfize-
tett munkavállalóként az MKH
hobbiként indult részemről,
majd első gyermekem születése-
kor 2000-ben otthagytam az ola-

jipari vállalatot, és azóta is a Ma-
gyar Kedvezményhálózat építésé-
vel, jobbátételével foglalatosko-
dom, de immár nem egyedül.

– Hogyan épül fel a kedvez-
ményadói rendszer?

László Andrea: Nos, a kezde-
ményezés célja, hogy a lakosság –
a kártyabirtokosok – azonnali ár-
kedvezményben részesüljenek
vásárlásaiknál. Ez a folyamat
centralizálja a fogyasztásokat, így
a szerződött elfogadóhelyi part-
nereink jobban járnak, mint az
iparági konkurencia. Ő hozzájuk
mennek majd többségiben az
ügyfelek vásárolni. S mivel orszá-
gosan közel félmillió kártyabirto-
kosról beszélünk, így nem csak a
helyi igények kedvezményes ki-
szolgálását jelenti, hanem további
fél millió potenciális új ügyfelet is.
Nem beszélve erről az új típusú
közvetett törzsvásárlói program-
ról, és a marketing megjelenés-
ről, amit az árkedvezményekért
cserébe kapnak. A kártyakibo-
csátók meg – legyen az állami
szervezet, önkormányzat vagy
nagyvállalat – valamilyen promó-
ciós megfontolásból, megbecsülé-
sük jeleként, vagy pozitív ügyfél-
magatartás honorálásaképpen ki-
osztja a kártyákat. Ilyen egyszerű!

– Mire, és hogyan használhat-
ják fel a kedvezményeket nyújtó
kártyákat?

LA: Minden Magyar Kedvez-
ményhálózat logóval ellátott kár-
tya birtokos – beleértve a Zugló
kártyásokat is – jogosult vásárlá-
sainál a beváltóhelyen feltünte-
tett, előzetesen regisztrált árked-
vezmény igénybevételére, gyakor-
latilag egy egyszeri kártyafelmuta-
tás mellett. A kártya országosan
több mint 1 500 helyszínen érvé-
nyesíthető, ami csak Zuglóban
több mint 150 elfogadóhelyet je-
lent. Így a kártyatulajdonosok ol-

csóbban üdülhetnek, mozizhat-
nak, bowlingozhatnak, járhatnak
étterembe, vásárolhatnak ruha-
neműt és szinte bármit, ami a hét-
köznapi életvitelhez szükséges.

– A zuglói lakosok hol, és ho-
gyan tudják saját városkártyá-
jukat igényelni?

LA: Ezt könnyedén és a 18.
életévüket betöltött, zuglói állan-
dó lakcímmel rendelkezők ingye-
nesen megtehetik. Személyesen a
Nagy Lajos király út 214. szám
alatt lévő  Magnet Bank fiókban –
ahol igény szerint fényképet is
helyben és azonnal készítenek a
leendő kártyabirtokosokról, illet-
ve az online felületen a www.zug-
lokartya.hu oldal lap alján elérhe-
tő „kártyaregisztráció” linken ke-
resztül. Ez utóbbi esetben a fény-
képküldést az info@zuglokar-
tya.hu e-mail címen tudjuk fo-
gadni. De meg szoktunk jelenni
nyílt városi rendezvényeken, mint
a Nyárbúcsúztató, a Nemzeti vág-
ta, vagy a Káposzta fesztivál, ahol
ingyenes regisztrációt, és fényké-
pezést is tartunk. Egyre nagyobb
az érdeklődés, a közel 120 000
lélekszámú kerületben már több
mint 12 000 kártyaigénylés tör-
tént és szívesen várunk minden
további regisztrálót.

– Úgy hallottam, hogy nagyon
széles a zuglói kártyák felhasz-
nálási köre. Tudnál egy pár szót
erről mondani!

LB: Igen, jól tudod. Mivel az
arcképes, plasztik Zugló város-
kártyák mindegyike el van látva
chippel, így hatalmas lehetőség
rejlik bennük. Tulajdonképpen
ezzel a technológiával bármilyen
adatkezelésre, tárolásra alkalma-
sak a kártyák, legyen az hatósági
igazolás, azonosítás, vagy belép-
tető rendszerek használata. A
Polgármesteri Hivatal dolgozói, a
tűzoltók, a rendőrök, de még az

okmányirodában, és a földhiva-
talban is kötelezően ezt a város-
kártyát használják kapunyitásra,
azonosításra. Hatékonyságát ille-
tően később akár fizetésre, szoci-
ális kártyaként és parkolásra is
alkalmazásra kerülhet.

– A Magyar Kedvezményháló-
zat kuponszervezéssel is foglal-
kozik. Ebben a hónapban mi-
lyen új kedvezményekkel leptek
meg minket?

LA: Most a SIGNAL Biztosító-
val sikerült egy kivételes megálla-
podást kötnünk, amelynek kö-
szönhetőn a Zugló Városkártya
birtokosok mindössze 360 Ft/év
biztosítási díj ellenében olyan bal-
esetbiztosítási védelmet szerez-
hetnek, amely a 2–65 éves kor-
osztály számára a következő bal-
esetbiztosítási védelmet nyújtja
számukra személyi sérülések,
vagy egyéb váratlan esemény be-
következése esetén:

A szolgáltatás igénybevételi mód-
ja egyszerű. Bármelyik OTP Bank
fiókban személyesen befizetve
vagy átutalással kell megfizetni a
360 Ft-os biztosítási összeget a
Magyar Kedvezményhálózat
11710088-20000356 bankszám-
lájára, a közleményben feltüntetve
a befizető nevét és a Zugló Város-
kártya sorszámát, amely vagy a
kártya előlapján vagy a hátlapján
található 12 jegyű szám. A befize-
tést követő hónap elsejétől 360
napon keresztül él a biztosítási vé-
delem.

LB: Illetve a kerületben élők még
pár hónapig kivételes áron megvá-
sárolhatják saját, személyre szóló
S.O.S. Infocard vészhelyzeti társ-
kártyájukat 1999 Ft/3 év összeg el-
lenében. Így ha bármikor baleset
éri őket, vagy eszméletlenül feksze-
nek és orvosi ellátásra szorulnak,
az S.O.S. Infocard kártyán lévő
adatok – mint vércsoport, gyógy-
szerérzékenység, tartós betegségek
stb. – azonnali, és életmentő infor-
mációkat ad a helyszínre kiérkező
orvos számára. (x)

A dr. Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere által 2011-ben kezdeményezett Zugló
Városkártya Projekt országos viszonylatban is mintaértékűnek számít. Az elmúlt
két évben a több mint 10000 arcképes kártya kibocsátással és a kártyához kap-
csolódó szolgáltatások folyamatos bővülésével a Zugló Városkártya egyre nép-
szerűbb a lakosok körében. A kártyaigénylés a zuglói rendezvényeken, a Magnet
Bank zuglói fiókjában és a zuglokartya.hu honlapon keresztül is lehetséges. 

László Béla és László Andrea

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

Ajándékkupon

Váltsa be most 10% kedvezményét a
www.jateknet.hu online játék webáruházban

Kényelmes - Rendelj otthonról
Gyors - Több ezer gyerekjátékot másnapra
Olcsó - A bolti áraknál kedvezőbb ár
Garancia - Díjnyertes webáruház

A kupon a 2012.11.01. és 2012.12.05. között leadott, 5000 Ft feletti rendelésekre 
érvényes. A kupon készpénzre nem váltható, akciós termékekre is érvényes, 
és vásárlásonként csak egy váltható be. A kuponkódot az internetes vásárlás végén 
kell megadni, utólag nem tudjuk elfogadni. 
Az elveszett kuponokat nem áll módunkban pótolni.

Beváltható:  2012. december 5-ig 10%10%JátékNet.hu Webáruház

Minden 

webáruházban kapható játékra!
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A cikkhez kapcsolódó videók megtekinthetõek a zugloilapok.hu oldalon

Biztosítási szolgáltatások: Biztosítási összeg:

Baleseti halál 200.000 Ft
Baleseti rokkantság 200.000 Ft
Kórházi napidíj 500 Ft/nap
Csonttörés esetén 5.000 Ft

Munkahelyi balesetre járó szolgáltatás
I. 3 napot meghaladó táppénzes állományba 
kerülés esetén 3.000 Ft
II. 21 napot meghaladó táppénzes 
szolgáltatás esetén 6.000 Ft



Magyarország eddigi legna-
gyobb paneltüze 1972. május
18-án Zuglóban pusztított. A
hét ember halálát okozó tüzet
elektromos vezeték meghibáso-
dása okozta. A tragédiában az
is közrejátszott, hogy a ház ter-
vezője, kivitelezője és beruhá-
zója egyaránt mulasztást köve-
tett el, mert figyelmen kívül
hagyta az előírásokat. 

A Csertő utca 12–14. szám alat-
ti Larssen-Nielsen típusú panel-
házat 1969. március 17-én kezd-
ték építeni. A lakók 1970 harma-
dik negyedében költözhettek be a
lakásaikba. Az épületre a magas
házakra vonatkozó tűzrendészeti
előírást kellett volna alkalmazni,
azonban a Budapesti Városépíté-
si Tervező Vállalat az ilyen típusú
létesítményekre eltérést engedé-
lyezett, így tűzrendészeti szem-
pontból középmagas épületként
kezelték. 

Segítség, tűz van!
A tüzet elsőként a B szektor VII.

emeletén lakó Horváth Lászlóné
észlelte, aki éjfél után pár perccel
a folyosóról érkező ropogásra éb-
redt. A kémlelőnyíláson kilesve
látta, hogy a szemben lévő lakás
ajtaja melletti villanyóra-szekrény
ég. A nyugdíjas asszony nem vesz-
tette el lélekjelenlétét, kiment a fo-
lyosóra és ébresztgetni kezdte a
lakókat. 

A tüzet a hatóságoknak először
Horváthné szomszédja, Kovács
Tibor jelentette. A lakók egy része
gázrobbanástól tartva az utcára
menekült. A VI.– X. emeleteken
élők közül többen a lakásukban
rekedtek, ugyanis a terjedő tűz és
a füst miatt nem mertek a lépcső-
házon át menekülni. Az otthona-
ikban rekedtek megpróbálták út-
ját állni a tűznek és a füstnek. Az
egyik VII. emeleti lakó a lángok
láttán elzárta a gázt, majd a bejá-
rati ajtót vödörrel addig locsolta,
amíg a tűzoltók ki nem mentet-
ték. Egy másik lakó, hogy útját
állja a folyosón gomolygó sűrű
füstnek a bejárati ajtó réseit vizes
rongyokkal eltömte és felkészült
az oltásra.

Voltak, akik megpróbálták meg-
fékezni a lángokat. Ezek közé tar-
tozott a VI. emeleten élő Arany
Lajos, aki röviddel éjfél után „Se-
gítség, tűz van!” kiáltásra riadt.
Miután telefonált a tűzoltóknak,
szomszédjaival oltani kezdte a
VII. en az A és a C szekció felé ter-
jedő lángokat.  

Menekülési kísérletek 
A X. emeleten élő Tóth család

összecsomózott lepedőkön le-
mászva próbált menekülni. Az el-
sőnek induló Tóthnét a VIII. eme-
leten behúzták az ablakon. 43
éves férje és 19 éves neveltlánya
nem volt ilyen szerencsés, tisztá-
zatlan okból mindketten az épü-

let mögötti füves területre zuhan-
tak és szörnyethaltak. A sors iró-
niája, hogy Tóthék lakásának ki-
sebbik szobája szinte sértetlen
maradt a tűzvészben, itt vélhető-
en baj nélkül megvárhatták volna
a segítséget. 

Bálint János nem ijedt meg a
tűztől és a füsttől. Hatéves kislá-
nyát felkapta és a lángokon ke-
resztül kirohant a lakásból. Fele-

ségének nem volt bátorsága kö-
vetni, őt a tűzoltók az ablakon az
utolsó pillanatban menekítették
ki a lángoló lakásból.

Marek Gáborné valószínűleg a
mindent elborító sűrű tömény
füsttől megrémülve vetette ki ma-
gát a kilencedik emeletről. Az asz-
szonyt súlyos sérülésekkel szállí-
tották kórházba. 

Mire a VII. emeleten lakó Ba-

lázs család felébredt, a tűz miatt
már nem tudtak kijutni a folyosó-
ra. Hogy hét napos kisbabájukat
megmentsék, a feleség édesanyja
a bepólyázott gyereket bekötötte
egy paplanhuzatba és a felszab-
dalt lepedőkből, pokrócokból,
ágyhuzatokból és függönyökből
készített kötélen leeresztették az
utcán tartózkodóknak. 

(Folytatjuk.)           Papp Dezső

Kábel tolvajokat fogtak 
Zuglóban

A Zuglói rendőrök november 8-án a reg-
geli órákban két gyanús férfit igazoltattak
a Pillangó Park és a Róna utca közötti fü-
ves területen, akinél egy körülbelül 20 mé-
ter hosszú fémkábel volt. Mindketten elis-
merték, hogy a kábel bűncselekményből
származik. Mint a szavaikból kiderült a
kábelt előző nap hajnalban a Róna utcá-
nak azon a részén ahol a csatornázási
munkálatok folytak az egyik konténerről
vágták le fűrészlappal.  Az eltulajdonított
kábelt a nyomozók lefoglalták, majd a tu-
lajdonosának visszaadták. A két férfi ellen

a zuglói rendőrkapitányság lopás bűntette
miatt indított eljárást. Mindketten szabad-
lábon védekezhetnek.

Betörőket tartóztattak le
November 13-án a hajnali órákban a

Thököly út egyik üzletéhez vonultak a ke-
rületi rendőrkapitányság munkatársai,
mert betörésről kaptak bejelentést. Az
egyik elkövetőt a helyszínen tetten érték és
elfogták, a társa azonban elmenekült. 

A férfi elfogása érdekében a rendőrök
azonnal megkezdték a környékének át-
vizsgálását. A járőrök az Amerikai úton
egy bokorban guggoló személyre figyeltek
fel, akit igazolásra szólították fel. A gyanú-
sítottról kiderült, hogy román állampolgár,
de jól beszél magyarul. A két elfogott férfi
még a helyszínen elismerte a bűncselek-
mény elkövetését. Mint kihallgatásukon ki-
derült, aznap este két üzletbe is megpró-
báltak betörni, hogy ételt és pénzt szerez-
zenek, azonban mindkét bűncselekmény
meghiúsult.                         Riersch Tamás

Zugló közbiztonsága és közrendjének
fenntartása érdekében a polgárőrségről
szóló új törvénynek megfelelően a kö-
zelmúltban együttműködési megállapo-
dást írt alá dr. Tóth Tamás Budapest
Rendőrfőkapitánya és Kardos Pál a Zug-
lói Polgárőrség elnöke. 

A szerződés kiterjed a járőrszolgálatok
szervezésére, valamint a közös szolgála-
tok, feladatok ellátására. Szabályozza az
együttműködés területeit, amelyen belül
kiemelt figyelem irányul a baleset-megelő-
zési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiz-
tonsági, illetve az állat-, környezet- és ter-
mészetvédelmi tevékenységekre.           ZL
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Együttműködési megállapodás 
a rendőrség és a polgárőrség között

A Hotel Amadeus étterme, sörözője és téliesített kerthelysége
továbbra is változatlan áron várja kedves vendégeit!

Karácsonyi céges rendezvények, családi összejövetelek,

esküvők lebonyolítását bízza szakképzett személyzetünkre

és kérje személyre szabott kedvezményes ajánlatainkat!

Várjuk Önöket szeretettel!Várjuk Önöket szeretettel!

• Óriás daragaluskaleves
Filézett hagymás tejfölös csirkecomb összesütve,
házi burgonyafánkkal
Vadas marha knédlivel

Tárkonyos pulykaraguleves
Vaníliás tejben áztatott kalács diós karamellizált
almával
Krumplistészta házi tésztából

Libaerőleves fásgaluskával
Mini töltött káposzta
Juhtúróval töltött gombafejek rántva,barnarizzsel

Mazsolás borleves
Mézes sült oldalas almás pezsgős párolt
káposztával, hagymás tört burgonya
Zúzapörkölt tojásos galuskával, kovászos uborka

Gesztenyekrémleves hablabdákkal
Mézes mustáros pulykamell, illatos jázminrizzsel
Sertésszelet fűszeres sütőtökkel halmozva,
Hercegnő burgonyával

november 29. csütörtök

november 30. péntek

december 03. hétfő

december 04. kedd

december 05. szerda

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

Erőleves fridottó
Csirkepörkölt túrós csuszával
Házi disznótoros hagymás tört burgonya,
párolt lila káposzta

Bakonyi betyárleves
Bécsi császármorzsa málnaöntettel
Káposztával töltött lángos

Póréhagymaleves sajtos croutonnal
Kolbászos gombás sertésragu házi galuskával
Csirkebrassói

Csurgatott tojásleves
Rántott ponty petrezselymes burgonya, tartármártás
Rakott burgonya

Mentás zöldborsóleves
Gesztenyével töltött pulykamell mazsolás rizzsel
Kárpáti borzaska szalmaburgonyával

Gyömbéres sütőtökkrémleves baconchipssel
Tejfölös burgonyafőzelék tükörtojással
Csirkemájas rizottó

Gulyásleves csipetkével
Rezgő túrógombóc vaníliaöntettel
Hortobágyi húsos palacsinta

december 06. csütörtök

december 07. péntek

december 10. hétfő

december 11. kedd

december 12. szerda

december 13. csütörtök

december 14. péntek

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Hotel
Amadeus

1141 Budapest, Fogarasi út 123.
Telefon: 06-1-220-4995, 220-9353
hotelamadeus@hotelamadeus.hu
www.hotelamadeus.hu

Minden torkos hétfő, azaz 18.00 után
30% kedvezményt adunk a fogyasztás végösszegéből!

hétfőn

Szerdánként korlátlan étel, italfogyasztással, kellemes zongoraszó
kíséretében fogyaszthatnak svédasztalunkról, mindössze 4.290 forint / fő áron.

Vasárnaponként Sunday brunch – svédasztalos vasárnapi büféebéd 12:00 és 15: között, 3400 FT / fő áron,
a korlátlan svédasztalos fogyasztás mellett vendégünk egy pohár italra.

Fogyassza el ebédjét, vacsoráját hangulatos környezetben!

Napi menünk:

Hétköznapokon csak 950kétfogásos menü mindennap 12:00 és 15:00 között FT / áron,
kétféle menüsor közül választhat, egy pohár limonádéval!

Csütörtökönként hangulatos sörözőnkben lágy gitárszó mellett kínáljuk konyhánk remekeit.

Keddenként grill partyval, élőzenével várjuk kedves vendégeinket!

BŰNÜGYI
KRÓNIKA

Negyven éve történt

Paneltűz Zuglóban I.

Dr. Tóth Tamás és Kardos Pál (jobbra)

Épülnek a Larssen-Nielsen típusú lakóházak Zuglóban (képünk illusztráció)
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerü-
leti gyorsszolgálat. Csatornák, lefo-
lyók tisztítása azonnal, falbontás nél-
kül, garanciával. Tel: 228-6193, 06-
30-9210-948

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását
garanciával, rövid határidővel válla-
lom. Marton Tamás Zuglóban lakó,
és műhely! Tel: 221-1691 üzenetrög-
zítővel, Mobil: 06-20-342-7898

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

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

JAVÍTÁS-FELÚJÍTÁS-SZERELÉS
Kőműves-burkolómunkák, festés,
villanyszerelés, víz-, csatorna-, fűtész-
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

CSALÁDI ÉS TÁRSASHÁZAK, nya-
ralók eresz- és faszerkezeteinek fes-
tése, mázolása alpin technikával is.
Tel: 273-1857, 06-20-471-1870

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

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

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST vala-
mint épületi műkövezést vállalok
kedvezményes áron. Tel: 363-0402,
06-30-293-2210. www.juhaszburko-
las.5mp.eu

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

ÜVEGEZÉS MINDENFÉLE biztosí-
tásra, helyszínen is. Nyílászárók pro-
fi utólagos szigetelése. Pára-penész
megszüntetésére rés szellőzővel.
Honti Tel: 06-20-9567-241

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit
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

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHA-
TÓ HÖLGY kisebb-nagyobb takarí-
tást, ablaktisztítást, vasalást vállal.
Irodák és társasházak részére is!
Gyors és precíz munkavégzés. 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- ablakil-
lesztést, zárszerelést, küszöbkészí-
tést, szigetelést, pántok, zsanérok
cseréjét és egyéb javítási munkákat.
Tel: 251-9483, 06-20-381-6703

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS
KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS, elekt-
romos hálózatkiépítés és –felújítás.
HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás,
vízkőtelenítés garanciával. Érintésvé-
delmi felülvizsgálat, nyugdíjasoknak
10% kedvezmény. Tel: 06-30-440-
1586, 252-0813

VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS gyors-
szolgálat, csőtörések műszeres kere-
sése- javítása, dugulás elhárítás ka-
merás csatornavizsgálat, teljes veze-
tékcsere udvaron is földmunkával.
Tel: 06-30-914-3588

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, parkettacsiszolás, laminált
lerakás. Gyors kezdéssel, garanciá-
val, referenciával. Tel:06-30-942-47-
35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kisipa-
ros, www.festes-tapetazas.hu

KÁRPITOS VÁLLALJA modern,
styl bútorok áthúzását, javítását. In-
gyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel: 256-8285
www.riederkarpitos.hu

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS,
festés, szigetelés, kémény, kerítésépí-
tés kicsitől a teljes lakásfelújításig.
Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény.
Tel: 405-5769, 06-20-955-4079

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLE-
REK VÍZKŐTELENÍTÉSE, cseréje,
csapok, szifonok, Wc-csészék, Wc-
tartályok cseréje javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek 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

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

KERÜLETI VÍZ-GÁZ-központi
fűtés, szerelési, javítási, karban-
tartási, felújítási munkák és du-
gulás elhárítás, garanciával! Hét-
végén is hívható! Tel: 06-70-558-
1916, 220-51-85

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

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

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

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

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS
felelősségbiztosítással. 12 éve műkö-
dő XIV. ker. irodában. Tel: 785-0812
06-70-264-7677 www.medinetplus.hu

FESTŐMESTER vállal szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, penészes
falak szakszerű rendbehozatalát, vil-
lany- és fűtésszerelők utáni kisebb
kőművesmunkákat. Hosszú távú ga-
ranciával. Tel: 285-2882, 06-30-878-
8977

FÜRDŐKÁD FELÚJÍTÁST VÁLLA-
LUNK! 3 év garanciával, rövid határ-
idővel, több színben. Tel: 06-20-962-
5677

MAGÁNSOFŐRT KERES? Saját
autóval, hétköznapra, hétvégére, bel-
földre, külföldre, személy vagy áru-
szállításra. Megbízhatóan, teljes
diszkrécióval. Tel: 06-20-9946-279

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

REDŐNY, RELUXA, SZALAGFÜG-
GÖNY készítése, javítása. Zuglói re-
dőnyös. Tel: 257-9652, 06-30-6322-216

MATEMATIKA, FIZIKA oktatás kö-
zépiskolásoknak, minden szinten, érett-
ségire felkészítés, gyakorlott tanárnál.
Tel: 223-1370, +36-20-462-8398

ANGOL ÉS ESZPERANTÓ magán-
tanár, ex-vizsgáztató siker- tanfolya-
mai. Tel: 06-70-218-5899 Tímár Gá-
bor. Felejthetetlen élmény, kímélő árak.

TÁNCOKTATÁS A ZUGLÓI Ifjúsági
Centrumban hétfőnként 16-18 óra kö-
zött. Disco, Show és Hip-Hop tanfo-
lyam gyerekeknek és felnőtteknek!  Vá-
runk mindenkit! Tel: 06-70-709-8654

MATEMATIKA OKTATÁST, ÉRETT-
SÉGIRE felkészítést vállal szaktanár,
próbaóra lehetőséggel. Kérésre ház-
hoz megyek! Tel: 06-30-264-6500

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

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

GYÓGYPEDIKŰR HÁZHOZ MEGY!
Benőtt köröm, tyúkszem eltávolítása,
kezelése. Manikűr, talpmasszázs.
Hétvégén is! Ajándékutalvány vásár-
lás is! Barbi-Pedi. Tel. 06-30-319-
1178

OKTATÁS

REDŐNY, RELUXA

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

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI-
FŰTÉS-SZERELŐ mester vállal
készülékek, berendezések cseré-
jét és javításokat, felújításokat,
dugulás elhárítást. Társasházak,
létesítmények, gázkészülékek,
gázbiztonsági, műszaki felülvizs-
gálatát. Műszeres égéstermék
vizsgálatát szükséges dokumen-
tációkkal. Tel: 06-30-9568-540,
220-51-85

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

LÉZERTERÁPIA, REUMATOLÓ-
GIA, AKUPUNKTÚRA, fogyasztás,
szénanátha, gerincferdülés, csontrit-
kulás, csípő-és térdkopás kezelése,
fejfájásellátás, lumbágó ügyelet,
üzemorvosi vizsgálatok. Tel: 368-
6349, 06-20-968-6886

KOCSENDA KOZMETIKA! Arc-és
testkezelés (Gi-gi, Jean d’Arcel, Sola-
ni termékek) testmasszázs, infrasza-
una, fülbelövés. Sminktetoválás,
mélyhámlasztás. 1147 Bp. Gyarmat
u.63/b. Tel: 252-2732, 06-30-9524-
805 www.kocsendakozmetika.hu

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja
fogpótlások készítését, javítását ga-
ranciával. Fogfehérítő sablon és éj-
szakai harapásemelő készítése. Tel:
252-40-67, 06-20-445-84-21. Petőfal-
vi, Ilosvai utca 25.

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

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

SZAKKÉPZETT VAK MASSZŐR
vállal gyógy-és nyirokmasszázst höl-
gyeknek, időseknek, betegeknek ott-
honukban. Egyedülálló férfiak kizár-
va! Géczi Kinga Tel: 06-20-471-1860

PEDIKŰR KÉNYELMESEN, ÖN-
NÉL! Ha meglepetésnek szeretné csa-
ládtagjának, ismerősének, karácso-
nyi ajándékutalvány formájában is
igénybe vehető. Tel: 06-30-851-8763

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

NAPFÉNYES, ZUGLÓI, KERTRE
néző, 2 különnyíló szobás, gázfűté-
ses, 3. emeleti lakás tárolóval eladó
a Nagy Lajos király útja és a Mogyo-
ródi út sarkán. Tel: 06-20-989-6968 

ZUGLÓBAN, A KEREPESI ÚTON
46 nm-es, másfél szobás, téglalakás,
tulajdonostól eladó. Ár: 11,5 M Ft.
Tel: 06-30-397-2166 

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

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISE-
LETÉT vállaljunk nagy gyakorlattal,
jogi, műszaki háttérrel! Tel: 06-1-
222-8561, 06-20-9234-639 pet-
szolg@t-email.hu

XIV. TELEPES UTCÁBAN teremga-
rázsban különálló helyen 15 nm-es
beálló hely 13000ft/hó-ért kiadó. Tel:
06-20-9844-930

VESZEK ZUGLÓ ZÖLDÖVEZETÉ-
BEN jó állapotú, téglaépítésű garzon-
lakát saját részemre. 7-8 M Ft-ért.
Tel: 06-20-774-2965

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

INGATLAN

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

CSENDES, PARKRA NÉZŐ, tisz-
ta házban, 2 szobás, 2 erkélyes,
világos, alacsony rezsijű, 52 nm-
es, egyedi gáz-cirkó fűtéses, első
emeleti lakás eladó Zuglóban, a
Nagy Lajos király útján! Fiatalok-
nak, időseknek egyaránt ideális!
Jöjjön, nézze meg és beleszeret!
Irányár: 12,1 M Ft. Tel: 06-30-
212-3645

32 és 36 NM-ES ÜZLETHELYISÉ-
GEK KIADÓK az Adria sétány 6.
szám alatt. Tel: 06-20-9669-359

ELADÓ VAGY 1,5-2 SZOBÁS tégla-
lakásra cserélhető értékegyeztetéssel
XVII. ker. Rákoscsabán 80 nm-es ön-
álló családi ház. 680 nm-es telek be-
tonfödémmel, szép, új melléképület-
tel.  20,5 millió Ft. Tel: 06-30-9662-
523. dani18@t-online.hu

AUTÓFELVÁSÁRLÁS, KÉSZPÉNZ-
FIZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI szer-
ződéssel, (roncs autót is), házhoz
megyünk. Tel: 06-30-253-2248

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, telepí-
tése, alkatrészcsere garanciával. In-
gyenes kiszállással. Demeter Attila.
Tel: 256-86-80, 06-30-9-704-870

COMPUTER KLINIKA- számítógép
javítás, karbantartás, bővítés, vírusir-
tás, telepítés ingyenes kiszállással. Hív-
jon 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

KÉSZPÉNZÉRT VESZEK bútoro-
kat, festményeket, dísztárgyakat,
szobrokat, porcelánokat, órákat,
csillárt, könyveket, bizsukat, hang-
szereket és teljes hagyatékot. Tel:
06-30-308-9148

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

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

NEKEM SIKERÜLT! Neked miért
ne sikerülne?! „Társvarázs” Hagyo-
mányos Társkereső Iroda fényképes
adatbázissal. Tel: 06-30-201-7376

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

ELTARTÁSI SZERŐDÉST KÖTNE
köztisztviselői alkalmazásban álló
személy, ottlakás nélkül. Tel: 06-70-
232-6998

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK!
Aranyat, ezüstöt, briliáns éksze-
reket, festményeket, órákat.
Arany: 6.800-10.000 Ft, Ezüst:
150-300 Ft. VII. Wesselényi u.19.
Tel: 317-9938, XIII. Hollán E.u.4.
Tel: 350-4308, II. Margit krt. 51-
53. Tel: 316-3651 Tekintse meg
az interneten a Louis Galériát.

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

EGYÉB

TÁRSKERESŐ

KÖNYV

RÉGISÉG

SZÁMÍTÓGÉP

JÁRMŰ

FÜREDI ÚTI LAKÓTELEPEN,
Örs Vezér Tértől 10 percre, fris-
sen-igényesen felújított, 46nm,
másfél szobás, világos konyhás,
7. emeleti panellakás hosszútáv-
ra kiadó! Bérleti díj 55.000 Ft+
rezsi/hó. Tel: 06-70-536-5857

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: december 5. Megjelenés: december 13.

Megjelenés és lapzárta 2012-ben
Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök)

22. december 5. december 13.



Nyolcadik alkalommal rendezte
meg november 23-án a Kaffka
Margit Általános Iskola az Ovis
Zugló-kupát, amelyen stílszerű-
en nyolc óvoda vett részt. Bár a
rendezvény ötletgazdája, Beké-
nyi Ádám testnevelő szerint a
számegyezés csupán a véletlen
műve volt, az viszont tény, hogy
a sportrendezvény népszerű a
kerületi óvodák körében. 

Az idei Ovis Zugló-kupán meg-
jelent a londoni olimpián birkó-
zásban bronzérmet szerző Mó-
dos Péter, aki egykori tanárával,
Bíró Borbálával szurkolta végig a

versenyt. A rendezvény résztvevő-
it az Önkormányzat részéről dr.
Ferdinandy István alpolgármester
is köszöntötte. 

Bekényi Ádám testnevelő el-
mondta: az óvodák egy hónappal
ezelőtt megkapták a verseny fel-
adatait, így lehetőségük volt felké-
szülni. A szülők által zsúfolásig
megtöltött tornateremben, és az
általuk generált forró hangulat-
ban azonban teljesen más érzés
volt versenyezni, mint az otthoni,
megszokott környezetben. A Já-
tékszín Óvoda sorozatban ötödik
alkalommal nyerte meg a ver-
senyt. Ez elsősorban annak kö-

szönhető, hogy eben a gyermek-
intézményben évek óta nagy
hangsúlyt fektetnek a gyerekek
sportolására. 

A Játékszínben már régen meg-
valósult a mindennapos testneve-
lés, emellett Adamik Zsuzsanna
és Kutas József testnevelők he-
tente négy sportórát tartanak a
gyerekeknek. Ennek köszönhető,
hogy az idei Ovis Zugló-kupán
mind a négy versenyszámot fölé-
nyesen ők nyerték, és ezzel meg-
érdemelten vihették haza az újabb
vándorserleget. Az előző, amelyet
már négyszer sikerült elhódítani
örökre az övék maradt.       R. T.

A közeljövőben a BVSC-Zugló
Szőnyi úti sporttelepe a Zuglói
Önkormányzat tulajdonába ke-
rülhet. Az erről szóló szándék-
nyilatkozatot a városvezetés
már eljuttatta a Magyar Állam-
kincstárhoz. A sportintézmény
már elkészítette fejlesztési kon-
cepcióját, amit a TAO-támoga-
tás keretében szeretne megva-
lósítani.

Szentpáli Gábor klubelnök la-
punknak elmondta: a Magyar Ví-
zilabda Szövetség (MVSZ) támo-
gatja az intézmény sportágfejlesz-

tési koncepcióját, melynek része-
ként egy közel 800 millió forintos
beruházás valósulhat meg a Laky
Károly uszodában. 

– Az MVSZ pályázatunkat fel-
terjesztette a Nemzetgazdasági és

az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumához, ami jóváhagyta az el-
képzeléseinket – közölte a BVSC-
Zugló elnöke. – Amennyiben a
Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatását is elnyertjük 101
éves klubunk életében mérföld-
kőnek számító projektbe kezdhe-
tünk. 

A klub vezetése a TAO-program
keretében szeretne a korábbi nyi-
tott uszoda romos nagymedencé-
je helyén egy korszerű – ősztől ta-
vaszig sátorral fedett – tanmeden-
cét építeni. A tervek között szere-
pel továbbá az 1992-ben átadott
Szőnyi úti fedett uszoda felújítá-

sa. A projekt megvalósításához
azonban szükség van a helyi cé-
gek, vállalatok támogatására. En-
nek érdekében dr. Papcsák Fe-
renc polgármester vállata, hogy a
helyi vállalkozásokat arra ösztön-
zi: a TAO-program keretében
adójukkal segítsék a BVSC-Zugló
megújulását. 

– A Szőnyi úti sporttelepet
örömmel vesszük át – jelentette
ki a polgármester. – Az erre irá-
nyuló folyamatot már elindítot-
tuk. A korszerűsítés azonban el-
képzelhetetlen a helyi vállalkozá-
sok és cégek támogatása nélkül,
amire szerencsére egy tavaly elfo-

gadott törvény lehetőséget ad. 
A polgármester szerint a BVSC-

Zugló uszodájának átvételével
könnyebbé válik annak fejleszté-
se, illetve a helyi lakosok kedvez-
ményes sportolási lehetőségét is
könnyebb lesz biztosítani.

A BVSC-Zuglónál jelenleg
1200–1500 fiatal sportol. A Laky
Károly uszodában közel ezer zug-
lói gyerek úszásoktatása folyik, a
kerületi nyugdíjasok pedig ked-
vezményesen úszhatnak.  

A londoni nyári olimpián hat
versenyző képviselte az egyesüle-
tet, közülük öten az uszodához
kapcsolódó sportágban verse-
nyeztek.

Riersch Tamás

Joó Abigélnek, a KSI SE 23
esztendős cselgáncsozójának
rendkívül hektikus éve volt. A
londoni olimpia egyik éremesé-
lyese a második mérkőzésén sú-
lyos sérülést szenvedett. A kiváló
sportoló nem adta fel a versenyt
egy lábon küzdve indult a bron-
zéremért, azonban a francia ver-
senyzőtől vereséget szenvedett és
az ötödik helyen végzett. 

A londoni olimpia magyar hő-
sét hazaérkezését követően meg-
műtötték, majd hetekig gipszben
lábadozott. Ezt követően ismét
edzeni kezdett. Felgyógyulását
követően először november köze-
pén a prágai U23-as Európa-baj-
nokságon lépett ismét szőnyegre.
A versenyen minden ellenfelét ip-
ponnal győzte le, ezzel magabiz-
tosan szerezte meg az aranyér-
met. Joó Abigél a győzelmével
sporttörténelmet is írt, ugyanis
sportszámában a 23 évnél fiata-
labbak versenyzők között még
senkinek sem sikerült egymás
után négyszer diadalmaskodni.  

A KSI sportolója 2009 óta ab-
szolút egyeduralkodónak számít
a súlycsoportjában. Teljesítmé-
nye elismeréséül az Önkormány-
zat a Zuglói Napok keretében ok-
tóber 3-án a Zugló Sportjáért el-
ismerésben részesítette.

riersch
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Zuglói tulajdonba kerülhet
a BVSC sporttelepe

London 
hőse 
visszatért 

Legyőzhetetlen a Játékszín

A közelmúltban tisztújítás
tartottak a BVSC-Zuglónál.
A klub eddigi társadalmi el-
nökét, dr. Papcsák Ferenc
polgármestert tiszteletbeli
elnökké, az ügyvezető elnö-
köt, Szentpáli Gábort elnök-
ké választották. A sportolók
közül az elnökség tagja lett
Kiss Balázs birkózó világ-
bajnok.

Tao-támogatás

A 2011. december 17-től
hatályos törvény értelmében a
látvány-csapatsportot (labda-
rúgás, kézilabda, kosárlabda,
vízilabda, jégkorong) támoga-
tó adót fizető cég, vállalkozás
a Nemzeti Sport Intézet által
kiállított támogatási igazolás-
ban szereplő összegig társa-
sági adókedvezményt, illetve
illetékkedvezményt vehet
igénybe.

A Park Teniszklubban rendezték meg az önkormányzati vezetők Ászmes-
ter elnevezésű amatőr tenisztornáját, amelyen Zugló színeiben többek kö-
zött dr. Papp Csilla jegyző (jobbra) és Máténé Virág Krisztina önkormány-
zati képviselő lépett pályára.   

A kerületben
a legtöbben

ezt olvassák!
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SUDOKU
Minden egyes sorba, oszlopba és
kockába írjon egy számot 1-től
9-ig úgy, hogy soronként, oszlo-
ponként és kockánként csak
egyszer használ fel egy számot.
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VITALITÁS FOGÁSZATI KÖZPONT 
Professzionális
Implant
és Kozmetikai
Fogászat

INGYENES fogászati szűréssel
és konzultációval várjuk Önt!

1162 Bp. Attila u. 68. T:402-1195
www.vitalitasfogaszat.hu
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Gyorshitel készpénzben, levonások nélkül!

*

1149 Budapest, 
Nagy Lajos király útja 154.
Telefon: 364-8968
Nyitva: h-p 7.30-17.00, szo 8-13

Akció!Akció!
Gyors,
kedvezô,
kiszámítható!

A                            kéthetente 
minden kerületi lakásba ingyenesen jár.

Ha Ön vagy ismerőse 
nem kapja rendszeresena lapot, 

hívja a +36 (20) 220-2754-et.

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

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

HIGH CARE CENTER
arc- és testkozmetikai szalon
highcare14ker@upcmail.hu

KARÁCSONYI AJÁNLATAINK!

Különleges kedvezmények, ajándékok!

– ünnepi kozmetikai kezelések

– ötletek az ajándékozáshoz

(tetszőleges értékben)

– karácsonyi termékcsomagok

ajándék-termékkel

DECEMBER 1-8-ig Kívánságok Hete meglepetésekkel!
A High-care kezelések bizonyítottan
eredményes min sítéssel rendelkeznek!õ

– szépség- és wellness kártya

SZÉP-kártya,ZUGLÓ kártya,
Üdülési csekk elfogadó hely!

359,90

420,90

398,90

240,90

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVIZ
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

Gyökeres luc, ezüst és
nordmann fenyővásár

Gyökeres luc, ezüst és
nordmann fenyővásár


