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A testület megteremtette a kommu-
nális adó visszafizetésének jogi alapját
(5. oldal)

Visszafizethető
a kommunális adó

A környezetterhelési adó Zugló-
nak is rossz, lévén egyre több az
alternatív energiát használó in-
tézmény (2–3. oldal) Pálmai Zoltán iskolája itt neveli ki a tehetségeket (11. oldal)

Grecsó
Krisztián
Zuglója

A holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából a zuglói
önkormányzat emléksétát szervezett a kerület zsinagógá-
jától a Radnóti gimnáziumig (6. oldal)

Holokausztmenet

Számra mindig is ez a kerület je-
lentette Budapestet. A szerző szer-
kesztőségünknek dedikált
(7. oldal)

Abszurd
adó
Abszurd
adó

8 óra munka, 8 óra pihenés8 óra munka, 8 óra pihenés

Rozgonyi Zoltán 

Hajdu Flórián

Szabó Rebeka



XXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JANUÁR 29.2

A megújuló energiákra kivetett termékdíj
nehezítheti Zugló ökofejlesztési elkép-
zeléseit. Az elmúlt években a kerületben
több közintézményt is napelemekkel
szereltek föl éppen azért, hogy az épüle-
teket gazdaságosan lehessen működtetni,
s közben a környezetet is kíméljék. Az
új „adó” azért abszurd, mert olyan arány-
ban vetették ki a napelemre, mintha sú-
lyosan szennyezné a környezetet. Nem
így az akkumulátorokra, amelyek után
jóval kevesebb környezetterhelési díjat
kell fizetni. Tudvalevő, ha valami szeny-
nyezi vagy terheli a környezetet, az nem
a napelem, hanem sokkal inkább az ak-
kumulátor. Körbenéztünk Zuglóban, va-
jon szeretik-e, népszerűek-e az alternatív
energiaforrások.

Az egyik zuglói társasházban napkol-
lektor állítja elő a meleg vizet, és geoter-
mikus hőszivattyú termeli a fűtéshez szük-
séges energiát. Az Örs vezér útján ma-
gánberuházásból épült, hőszigetelt, meg-
újuló energiákat használó 11 lakásos tár-
sasházat három éve adták át. Az épület
gépházában egy úgynevezett monitorozó
számítógépes rendszer mutatja a nap 24
órájában, hogy mennyi energiát állítanak
elő a napkollektorok és a talajba 110

méter mélyen beépített talajszondákból
táplálkozó hőszivattyú.

Tavasztól őszig a meleg víz előállításáért
nem kell fizetniük a lakóknak, mert nap-
kollektor biztosítja a szükséges energiát.
Télen a hőszivattyú segít rá a rendszerre,
akkor lakásonként ezer forintba kerül a
meleg víz. A fűtést teljes egészében a hő-
szivattyú biztosítja, amely a földenergiát
hasznosítja, ez körülbelül három-négy-
szeres, nagyon jó esetben ötszörös jóság-
fokkal vagy hatásfokkal működik. Ennek,
illetve a lakás jó hőszigetelésének kö-
szönhetően például egy 75 négyzetméteres,
délnyugati fekvésű lakás fűtésköltsége ta-
valy 2800, tavalyelőtt 3200 forint volt az
egész fűtési szezonra – tájékoztatta la-
punkat Pusztai Ákos. A Környezettudatos
Építő Kft. ügyvezetője azt mondta, a ház-
ban a napelemrendszer kiépítéséről is
döntöttek. Tervei szerint annyi napelem
fér a tetőre, ami megtermeli a fűtésre el-
fogyasztott energiát. 

A környezettudatosság nem egyedi példája
Zuglóban a passzívház. Tavaly áprilisban
adták át az első olyan közintézményt a kerü-
letben, amelyet napelemekkel szereltek fel.
Sáfi Ágnestől, az Aprótalpak Bölcsőde veze-
tőjétől megtudtuk, a napelemek segítségével

elektromos áramot termelnek, így biztosítják
a világítást, az elektromos készülékek mű-
ködését. Megtérülésük nem kérdéses, de
csak egy év elteltével lehet róla biztosat mon-

dani. Ezen túlmenően az elmúlt években el-
végzett energiahatékony felújításokkal, a hő-
szigeteléssel és a nyílászárók cseréjével 130
kisgyermek életkörülményei javultak. 

Magyarország adottságai a napener-
gia-hasznosítás szempontjából ked-
vezőbbek, mint sok európai országé:
az évi napsütéses órák száma 1900–
2200, a beeső napsugárzás éves
összege átlagosan 1300 kWh/m2.
Az ország földrajzi helyzetéből adó-
dóan azonban – szemben a medi-
terrán országokkal – jelentős kü-
lönbség van a téli és a nyári napsu-
gárzási adatok között, ezért a nap
hőenergiája a téli idényben fűtésre
csak korlátozottan használható fel,
és a berendezéseknek fagy esetén
is működőképeseknek kell lenniük.
A ma korszerűnek mondható ter-
mikus napenergia-hasznosító be-
rendezések Magyarországon leggaz-
daságosabban meleg víz készítésére
alkalmasak. A lakossági és intéz-
ményi melegvíz-igény ellátásában
az éves fogyasztás 60-70%-a fedez-
hető napenergiából, így csak a fenn-
maradó 30-40%-ot kell kinyerni
hagyományos energiahordozókból.                    

Forrás: nap-tech.hu

Aprótalpak Bölcsődében uniós forrás segítette a napelemrendszer kiépítését

A napkollektor által termelt energiát meleg víz előállítására és fűtésre használják

Tiltakozik Zugló is a most
kivetett új adó miatt

– Mindenképpen szeretnénk folytatni ezt a prog-
ramot, mert hasznosnak gondoljuk – mondta el
lapunknak Szabó Rebeka alpolgármester. – Fo-
lyamatosan keressük az új pályázatokat, épp az
imént adtunk be egyet, ami újabb intézményeknek
jelenthetne napelemeket. Az önkormányzat to-
vábbra is arra törekszik, hogy minél több intéz-
mény energiafelhasználását biztosítsák megújuló
forrásokból. A kormány legújabb termékdíj-in-
tézkedése, amely megdrágítja a napelemek mű-
ködtetését, nyilván az önkormányzati pályázatokat
sem segíti, a negatív következményekkel számol-
nunk kell. Nagyon remélem, a kormány vissza-

vonja intézkedését, mert nagyon fontosnak tartjuk a megújuló energia hasz-
nosítását. Akkor tudunk hatékonyak lenni, ha az önkormányzati intézményeket
felújítjuk, hőszigeteljük, nyílászárókat cserélünk rajtuk – mondta el Szabó
Rebeka, Zugló alpolgármestere.

Adó akadályozza az alternatívAdó akadályozza az alternatív



A Bethesda Gyermekkórházban néhány
éve indult el a megújuló energiaforrások
beépítése. Csaknem 250 millió forintos
ráfordítással telepítettek hőszivattyú-be-
rendezéseket a tetőre, több épületen nap-
kollektor és napelem működik, és egy
Solar antennát is felszereltek. A beruházás
90 százaléka uniós forrásból valósult meg.
Mészáros Imre, a kórház logisztikai osz-
tályvezetője azt mondta, a hagyományos
gázkazánoknál gazdaságosabbak a hőszi-
vattyúk. A rendszert nemcsak fűtésre, ha-
nem a hőcserélő berendezések segítségével
hűtésre is használják a kórtermekben. A
napelemek csökkentik az egészségügyi in-
tézmény villamosenergia-számláját. 

A gazdasági hatékonyság mellett a kör-
nyezet megóvása, a fenntartható fejlődés
is fontos szempont. A napelemeket hosszú
távra gyártják, különösebb törődést nem
igényelnek. A gyártók 10-15 éves jótállást
vállalnak ezekre a termékekre, míg a nap-
elemek élettartama akár a 30-40 évet is
elérheti – számolt be Flink János épület-
gépész mérnök, aki hozzátette: azáltal,
hogy semmiféle forgó-mozgó alkatrész
nincs bennük, különösebb karbantartást
sem igényelnek. A napelem összetételét
tekintve alapvetően egy alumíniumkeretből,

egy belefoglalt üvegtáblából, az üvegtábla
alatt napelemcellákból, úgynevezett szilí-
ciumcellákból áll. Ezek majdnem teljes
egészében, 96-97 százalékban újrahasz-

nosíthatók. A kritikus szilícium
is, újra napelem gyártható belőle
– részletezte a szakértő.

- hozsu -
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Mi a különbség a napelem 
és a napkollektor között?

Napkollektor: hőenergiát termel, elsősorban
használati meleg víz előállítására, valamint
fűtésrendszer rásegítésére használják.

Napelem: elektromos áramot állít elő, az
épület villamos energiáját biztosítják vele.

Környezetszennyezőként adóztatják a napelemet
A legtöbb országban adókedvezményekkel és pályázatok útján elérhető

pénzbeli támogatással segítik a lakosságot, hogy a családi- vagy társasházépí-
téseknél minél nagyobb számban szereljenek föl megújuló energiát hasznosító
berendezéseket. Magyarországon ezzel szemben az idén bevezették a napelemek
utáni zöldadót. A helyzet abszurd, mert a környezetkímélő rendszereket a „je-
lentős szennyezést okozó termék- és anyagáramok” kategóriájába sorolták.
2015. január 1-jétől így minden napelem után kilogrammonként 114 forint
környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni, ami azt jelenti, hogy egy-egy nap-
elemtábla ára 2-3000 forinttal is emelkedhet, amelyből egy házra akár több
tucatot is fel kell szerelni. Az akkumulátorok ezzel szemben csak a II., a
„szennyező termék- és anyagáramok” kategóriájába kerültek, így ott csak 57
forint a kilogrammonkénti termékdíj. Mivel az új adó és egy kötelező új
technikai elem beépítése 30-40 százalékkal is megemeli a napelemes beruházások
költségét, félő, hogy ez komolyan megnehezíti az Európai Unióban kívánatosnak
tartott környezettudatossági irányelveknek a gyakorlatba ültetését.

Flink János épületgépész mérnök bemutatja kollégánknak a napelemet

Egyre több „alternatív” 
társasház épül Zuglóban is

Napelemeket szerelnek fel a tetőre

Napenergia uniós forrásból 
A Mókavár Óvodában és a Móka-kacagás
Bölcsődében is szereltek fel napelemeket.
Szintén megújuló energiaforrást használnak
a Zöld Lurkók Óvoda, az új Mesevonat
Bölcsőde, a Csicsergő Óvoda új tagintéz-
ménye, továbbá a Hunyadi János Általános
Iskola üzemeltetéséhez. Az önkormányzat
energiaracionalizálási törekvései nemcsak
a környezet megóvását, de a gazdaságos
üzemeltetést is lehetővé teszik. Baracskai
Gábor, a Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. vezérigazgatója arról tájé-
koztatott, hogy ezek a beruházások az Eu-
rópai Unió által támogatottak, teljesen
önerőmentesek, ezért gyakorlatilag az első
pillanattól kezdve az energiafelhasználás 50 százalékát napenergiával
oldják meg, így a megtérülés már a beszerelést követően kiszámolható.
Először az elöregedett, 30–50 éves kazánokat kell lecserélni. A nap-
elemekkel működő közintézmények rezsiköltsége így nagyjából a felére
csökkenthető, legalábbis ezt mutatják az eddigi tapasztalatok. 

energiák  elterjedését   energiák  elterjedését   
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Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Cseke Vanda
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-70-426-2112
e-mail: csekevanda@zuglo.hu

2. Tildy Balázs
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-395-5557 
e-mail: balazs.tildy@gmail.com

3. Sápi Attila
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-404-2416

4. Kovács Balázs 
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-215-1245
e-mail: kovacsbalazs@zuglo.hu

5. Erdős Dóra
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-30-586-5559
e-mail: erdos.dora@fidesz.hu

6. Bihary Zoltán
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon, vagy e-mailen történő 
előzetes egyeztetést követően.

Telefon:  06-70-624-46-75
e-mail: bihary@zuglo.hu

7. Pécsi Diána
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Munkácsy M. Ált.
Isk.Csáktornya 

park 1.,
Polgármesteri 

Hivatal II. em. 218.

Február 3. 17:00 órától
Telefon: 06-20-622-9001

Bizottsági elnökként: minden hónap
második hétfő 17:00 -18:00

8. Barabás Ferenc
József
Fidesz–KDNP

Fidesz Iroda
Bp., 

Cinkotai u. 92.

Minden hónap első 
hétfő 17:00-20:00

Telefon:06-30-987-4011
e-mail:barabas08vk@gmail.com

9. Szabó Rebeka
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Polgármesteri
Hivatal

Folyamatos bejelentkezés 
az alábbi linken: 

http://devel.zuglo.hu/fogadoora/

10. Hajdu Flórián
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc 
Általános Iskola
(1144 Budapest,
Újváros park 2.) 

Minden hónap 
első kedd 16:00-17:00.

Telefon: 06-70-260-0795

11. Hevér László
György
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Rákosfalva, 
Park 1-3.

Minden hónap első 
péntek 15:00-17:00

Telefon: 06-20-663-0531

12. Sokacz Anikó
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Rákosfalva 
Park 1-3.

Minden hónap első 
péntek 15:00-17:00

Telefon: 06-20-404-2416 

13. Sógor László
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Németh Imre
Általános 

Iskola

Minden hónap első hétfő 17:00-18:00 
Telefon: 06-20-978-3725 

e-mail:
sogor.zuglo.mszp@gmail.com

14. Dr. Varga Péter
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-250-6469
e-mail:vargapdoktor@gmail.com

15. Lévai Sándor
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Kaffka Margit
Általános Iskola

1148. Kaffka
Margit köz 2-6.

Minden hónap első csütörtök 
17:00-18:00

Telefon: 06-30-626-4611 
e-mail: levais@freemail.hu

Egy
éni
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Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Barta János
LMP

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján.

Telefon: 06-30-263-4961; e-mail:
barta.janos.lmp14@gmail.com

2. Czeglédi János
Jobbik

Bp., 
Komócsy u. 5.

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján.

Telefon: 06-70-379-9102
e-mail: czegledi.janos@jobbik.hu

3. Felkai Tamás
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-404-2416

4. Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
időpont-egyeztetés alapján.

Telefon: 06-30-524-9069
e-mail: gyugyeiattila@fidesz.hu

5. Rozgonyi 
Zoltán 
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

képviselői
tárgyaló

Minden hónap első 
hétfő 16:00-18:00

Telefon: 06-30-907-2843
e-mail:rozgonyiz@zuglo.hu

6. Várnai László
CivilZugló 
Egyesület

Telefonon történő előzetes időpont 
egyeztetés alapján Telefon: 06-20-930-8987

e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com
www.varnailaszlo.blog.hu

FOGADÓÓRÁK

Tisztségviselők

Parlamenti képviselők

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

Önkormányzati képviselők

POLGÁRMESTER

Karácsony Gergely polgármester soron következő fogadóórájának
időpontjáról a 061 872-9488-as telefonszámon adnak felvilágosí-
tást.

ALPOLGÁRMESTEREK

Hajdu Flórián alpolgármester fogadóórájára bejelentkezés a 06-70-260-
07-95-os telefonszámon. Fogadóóra időpontja: Minden hónap első kedd
14:00-15:00 óra, Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Szabó Rebeka alpolgármester fogadóórájára folyamatos bejelentkezés
az alábbi linken: http://devel.zuglo.hu/fogadoora/
A fogadóóra pontos időpontjáról a következő lapszámból tájékozódhat-
nak.

Rozgonyi Zoltán alpolgármester fogadóórájára bejelentkezés a 06-30-
907-2843-as telefonszámon. Minden hónap első hétfőjén 16:00-18:00
óra, Polgármesteri Hivatal. Soron következő fogadóóra időpontja: 2015.
február 02. 

JEGYZŐ

Bejelentkezés Hoffmanné dr. Németh Ildikó jegyző polgármesteri
hivatali fogadóórájára a jegyzői titkárságon, a 872-9171-es telefonszá-
mon.

ALJEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Teimer Gábor aljegyző polgármesteri hivatali fogadó-
órájára az aljegyzői titkárságon, a 872-9164-es telefonszámon.

Tóth Csaba 
(8. OEVK) 
Előzetes bejelentkezés 
alapján. 
Tel.: 06-30-616-86-82

Szatmáry Kristóf 
(13. OEVK) 
Előzetes bejelentkezés 
alapján.
Tel.: 06-20-214-48-49

Sor-
szám

Tájékoztató Budapest-Zugló Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról
szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendelete (ZKVSZ-ZKSZT) Budapest XIV. kerület, Mexikói út–
Erzsébet királyné útja–Columbus utca–M3-as autópálya bevezető szakasza által határolt
területre vonatkozó módosításáról

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 503/2013. (VI.20.) határozatban és a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben meghatározottaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Budapest
XIV. kerület, Mexikói út–Erzsébet királyné útja–Columbus utca–M3-as autópálya bevezető
szakasza által határolt területre folyamatban van a 19/2003. (VII. 08.) sz. rendelettel elfogadott
Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (ZKVSZ), valamint Zugló Kerületi
Szabályozási Tervének (ZKSZT) módosítása. A módosítási eljárás 2005-ben indult, egyeztetésére
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012.
december 31-én hatályos szabályainak megfelelően került sor.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a kormányrendelet hatályba-
lépésekor egyeztetés alatt lévő településrendezési eszköz elfogadásáról az Étv. 2012. december
31-én hatályos szabályainak, és az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési
tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően 2014. június 30-ig gondoskodni
kell. Mivel tárgyi területre készülő szabályozási terv elfogadására ezen határidőig nem került
sor, ezért a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően az
eljárást meg kell ismételni (a Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint).

Tárgyi településrendezési eszköz egyeztetése – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4)
bekezdés alapján – egyszerűsített eljárás szerint történik.

A ZKVSZ-ZKSZT tárgyi módosításának tervezetére vonatkozó írásos véleményüket a megje-
lenéstől számított 15 napig adhatják meg. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (5)
bekezdése alapján a vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy
részletes szakmai indokolással kell igazolni.

Kérem, hogy véleményüket – nevük és lakcímük megadása mellett – Budapest Főváros XIV.
Kerület Zugló Önkormányzat főépítészének címezzék: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Pol-
gármesteri Hivatal, Barta Ferenc főépítész, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. vagy: foepitesz@zuglo.hu.

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt szabályozási terv véleményezési
eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai címe, e-mail címe és a
véleményezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító okiratát és a
bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.               Karácsony Gergely polgármester

A Budapest XIV. kerület, Mexikói út–Erzsébet királyné útja–Columbus utca–M3-as autópálya
bevezető szakasza által határolt területre készített kerületi szabályozási terv tervezete
megtekinthető a www.zuglo.hu honlapon, továbbá ügyfélfogadási időben a Polgármesteri
Hivatal városfejlesztési osztályán

Tájékoztató

Az önkormányzat ügyfélfogadási rendje
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.



Az idei első képviselő-testületi
ülésen, január 22-én a polgár-
mester felterjesztésére a város-
atyák többsége megválasztotta
alpolgármesternek Rozgonyi
Zoltánt, a Fidesz–KDNP frakció-
vezetőjét. A képviselők megal-
kották azt a törvényt, amelynek
alapján a 2012-ben beszedett
kommunális adó visszafizethető.
Döntés született a bérlemény-
gazdálkodás rendszerének át-
alakításáról.

Személyi döntések

Karácsony Gergely polgármester
javaslatára a képviselő-testület tit-
kos szavazással Zugló alpolgár-
mesterévé választotta Rozgonyi
Zoltánt, a Fidesz–KDNP frakció-
vezetőjét. 

A szavazás megkezdése előtt
az MSZP frakciója szünetet kért,
majd Lévai Sándor ismertette a
párt álláspontját: Papcsák Fe-
renc alpolgármestere nem élvezi
az MSZP-frakció bizalmát, nem
támogatják a megválasztását.
Zugló két választáson mondott
nemet a Papcsák-korszak foly-
tatására.

Karácsony Gergely polgármester
erre reagálva sajnálatosnak nevezte
az MSZP döntését, ugyanis véle-
ménye szerint Zugló érdeke, hogy
a választók akaratát tükröző, stabil
többségen alapuló együttműködés
legyen a meghatározó a kerületben. 

Rozgonyi Zoltánt 12 igen, 8 nem
és 2 tartózkodás mellett válasz-
tották meg. Új, mégpedig környe-
zetvédelmi tanácsnokkal bővült a
testület Várnai László, a CivilZugló
Egyesület önkormányzati képvi-
selőjének személyében. 

A polgármester bejelentette: ifj.
Feigli Ferenc, a Zuglói Városgaz-
dálkodási Közszolgáltató Zrt. igaz-
gatóhelyettese a személyével kap-
csolatos kételyek felmerülése miatt
távozott a cégtől.

K a r á c s o n y
Gergely polgár-
mester Rozgonyi
Zoltán jelölésével
kapcsolatban la-
punknak el-
mondta, javasla-
ta nem pártokról
és személyekről
szólt, hanem arról, hogy miként
lehet a kerületet a legsikeresebben
vezetni. A konszenzus híveként
úgy véli, minél többen vesznek
részt a határozatok meghozatalá-
ban, és vállalnak felelősséget a
közös jövőért, annál nagyobb esély-
lyel lehet jó döntéseket hozni. A
választók döntése alapján a kép-
viselő-testületben sem a baloldal,
sem a jobboldal nem bír megha-

tározó többséggel. Ez a tény a ma-
gyar politikai kultúrában szokatlan
együttműködést igényel. Büszke
arra, hogy Zugló érdekében képes
együtt dolgozni egy olyan személy-
lyel, aki a választási kampányban
az ellenfele volt. Rozgonyi Zoltán
személyében egy konstruktív part-
nert fedezett fel. Azzal, hogy a Fi-
desz is alpolgármesteri szinten
vesz részt a közös munkában, és
vállal felelősséget, a konszenzusos
döntéshozatalt erősíti. Továbbra
is bizalmáról biztosította a két
baloldali alpolgármestert. 

Tóth Csaba,
Zugló szocialis-
ta országgyűlé-
si képviselője
szerint az alpol-
gármester-vá-
lasztáskor az ér-
dekek felülírták
az elveket és az
értékeket, a testületi ülésen pedig
egy hatalomtechnikai játszma
zajlott le. Az önkormányzati vá-
lasztás előtt ugyanis a baloldali
pártok és egy civil szervezet vá-
lasztási szövetséget kötöttek –
magyarázta –, és a politikai meg-
állapodás egyik lényeges pontja
volt, hogy győzelem esetén egy-
egy alpolgármestert jelölhet az
MSZP, a PM és a DK. A polgár-
mester azonban eddig egy szo-
cialista és egy PM-es alpolgár-
mesterre tett javaslatot, így
Rozgonyi Zoltán az érvényes meg-
állapodás szerint a DK-nak jutó
helyet kapta meg – tette hozzá.
A döntés nyomán egyébként az
MSZP nem tagadja meg az együtt-
működést a Zugló érdekében
végzett munkában. Rengeteg
olyan feladat van, amit a politikai
erők csak közösen tudnak meg-
oldani, ezért a szocialisták arra
törekednek, hogy nyugodt kö-
rülmények között valósíthassák
meg azt a programot, amellyel
elnyerték a választók bizalmát –
közölte Tóth Csaba.

R o z g o n y i
Zoltán lapolgár-
mester úgy ítélte
meg, többségben
vannak azok,
akik azt szeret-
nék, ha a Fidesz–
KDNP nagyobb
súllyal venne
részt a zuglói közélet irányításában,
szervezésében, a problémák meg-
oldásában. Köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik bizalmat sza-
vaztak neki, viszont azokat is meg-
érti, akik ezt másképp gondolták.
Frakciója tevékenységével fogja be-
bizonyítani, hogy Zugló érdekében
korábbi politikai ellenfeleivel is
képes eredményesen együttmű-

ködni. Ugyanis nem a tisztség,
hanem a tisztesség a fontos. A
továbbiakban is azon lesznek,
hogy minden kérdésben segítsék
a politikai megegyezést, mert ez
szolgálja a zuglóiak érdekét. Párt-
ja a jövőben is támogatja a pol-
gármestert a kerület érdekében
végzett munkájában. Fel fog vi-
szont lépni minden olyan jelenség
vagy cselekmény ellen, amelyről
úgy gondolják, hogy káros vagy
rossz, és nem szolgálja a helyi
érdekeket.

Várnai Lászlót
környezetvédel-
mi tanácsnokká
választották, en-
nek kapcsán el-
mondta: a Civil-
Zugló Egyesület
az önkormány-
zati választáson mintegy 10 szá-
zalékos eredményt ért el, így el-
várható volt, hogy súlyának meg-
felelően legyen képviselve a bi-
zottságokban és a képviselő-tes-
tületben. A poszt azért hasznos
a számukra, mert így már a
döntés-előkészítés során kép-
viselni tudják a környezetvédel-
mi elveket.

A lakásgazdálkodás 
szervezeti változásai 

Április 1-jétől a Polgármesteri
Hivatal helyett ismét a Zuglói
Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. látja el az önkormányzati
tulajdonú lakások bérlemény-el-
lenőrzésével, vagyonvédelmével,
követeléskezelésével kapcsolatos
feladatokat, illetve a tulajdonosi
képviseletet. A párhuzamosság
felszámolása érdekében a pol-
gármester javaslatára a testület

elvi döntést hozott a Zuglói Tár-
sasházkezelő és Közterület-fenn-
tartó Kft. megszüntetésére.

Új közösségi kertet 
terveznek

A városatyák támogatták a má-
sodik zuglói közösségi kert kiala-
kítására vonatkozó előterjesztést.
Felkérték Szabó Rebeka alpolgár-
mestert, tegyen javaslatot az új
közösségi kert helyszínére. 

A ZUG Közösségi Kertekért
Egyesület által 2014-ben megva-
lósított Zsálya utcai, első közösségi
kert parcelláira nagy volt az ér-
deklődés, többszörös volt a túlje-
lentkezés.

Kedvezményes étkeztetés

A gyermekintézmények étkezte-
tési díjáról és a munkahelyi ét-
keztetés igénybevételéről szóló ren-

deletet módosították Hevér László
képviselő kezdeményezésére,
amely az óvodák és bölcsődék
dolgozóinak és nyugdíjasainak
nyújthat segítséget. Ez a lehetőség
a 2014-es rendeletmódosításig
fennállt. Az érintettek a problémát
jelezték is az önkormányzat felé.
A változtatás az önkormányzatnak
nem jelent plusz kiadást. 

Ismét lehet szén-monoxid-
érzékelőkre pályázni 

A testület nettó 3,45 millió fo-
rintos támogatást szavazott meg
a Zuglói Közbiztonsági non-profit
Kft. (ZKNP) részére. Az összegből
500 darab jó minőségű szén-mo-
noxid-érzékelő beszerzését ter-
vezik. A zuglói lakástulajdonosok
pályázati úton jelentős kedvez-
ménnyel juthatnak a jelzőesz-
közhöz.

Papp Dezső
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Az ülésen Karácsony Gergely polgármestertől Németh Ferenc
rendőr főtörzszászlós a Hónap Rendőre, Urbán Attila tűzoltó fő-
törzsőrmester a Hónap Tűzoltója, Daru Sándor közterület-felügyelő
a Negyedév Önkormányzati Rendésze. Kocsis Imréné és Kertész
Boglárka pedig a Hónap Szociális Dolgozója kitüntetést vehette át

Még egy alpolgármestere lett Zuglónak

A képviselő-testület idei első
ülésén eleget tett az MSZP és a
baloldali összefogás választási
ígéretének, amely szerint a be-
fizetett kommunális adót vissza-
térítik azok számára, akik ezt
2012-ben befizették. 

Megszavazta a képviselő-testület
Karácsony Gergely polgármester
előterjesztését, amely szerint visz-
szatérítik a zuglóiak által még
2012-ben befizetett magánsze-

mélyek kommunális adóját. Az
előterjesztést hosszas egyeztetés
és elmélyült szakmai munka előz-
te meg: Magyarországon első al-
kalommal kerül sor adó-vissza-
térítésre, így a jogalkotásnak sem
előzménye, sem mintája nem le-
hetett. A jogszabály 2015. április
1-jén lép hatályba, a köztes idő-
szakban a kormányhivatal vizs-
gálja a rendeletet. 

A szabályozás szerint a hatály-

balépést követő egy éven belül
minden zuglói adózó visszakapja
az általa befizetett kommunális
adót. A visszafizetés több mint
harmincnyolcezer adózót érint,
így a rendelet végrehajtása nagy
adminisztrációs terhet jelent majd
a hivatal számára. A döntés elő-
készítése ezért azt is tartalmazta,
az adóosztály bővítésre szorul
annak érdekében, hogy ezen a
határidő alatt a határozatok el-

készítése, kézbesítése és a vissza-
térítés megtörténhessen. Az elő-
terjesztésben mindemellett az is
szerepelt: a polgármester felkéri
az adóigazgatás vezetőjét, hogy a
visszafizetés során részesítse
előnyben a nagycsaládosokat és
a nyugdíjasokat, akiknek felte-
hetően a legnagyobb szükségük
van a visszafizetett adóra. 

Számos olyan észrevétel is ér-
kezett, miszerint vannak, akik

nem tartanak igényt a visszatérí-
tésre. Számukra az önkormány-
zat és a hivatal lehetőséget fog
biztosítani, hogy az adó-vissza-
térítésüket zuglói közcélokra for-
díthassák.

A zuglói lakosok a Zuglói Lapok
hasábjain és más fórumokon is
rendszeres tájékoztatást kapnak
majd arról, hogy az adó-vissza-
térítés hogyan, milyen rendszer-
ben és ütemben fog történni.

Visszatérítik a befizetett kommunális adót

A hónap emberei, akik a biztonságunkra felügyelnek

Nemcsak a kerületi, hanem az országos médiát is lázba hozta a polgármester javaslata



Az ENSZ közgyűlése éppen 10
éve nyilvánította a holokauszt
nemzetközi emléknapjává január
27-ét. Tiszteletére annak, hogy
ezen a napon szabadították a leg-
nagyobb megsemmisítőtábort,
Auschwitz-Birkenaut, amelynek
minden harmadik áldozata ma-
gyar állampolgár volt. A tragédiát
nem lehet, nem szabad elfeledni. 

1940 és 1945 között 1,3 millió
embert deportáltak Auschwitzba,
közülük 1,1 milliót zsidó szár-
mazásuk miatt. A zsidók közül a

legtöbbet, 430 ezret Magyarországról
300 ezren Lengyelországból, 69 ez-
ren Franciaországból, 60 ezren Hol-
landiából, 55 ezren Görögországból,
46 ezren a Cseh-Morva Protektorá-
tusból, 27 ezren Szlovákiából, 25
ezren Belgiumból, 23 ezren Német-
országból és Ausztriából, 10 ezren
a megszállt jugoszláv területekről,
7500-an Olaszországból, 690-en
Norvégiából, 34 ezren más tábo-
rokból vagy ismeretlen helyről ér-
keztek. A zsidókon kívül más ki-
sebbségeket is legyilkoltak: 21 ezer

romát, Jehova tanúját, szellemi fogyatékost
és homoszexuálist, illetve 15 ezer szovjet
hadifoglyot, 15 ezer ellenállót.

Két héttel a szovjet csapatok érkezése
előtt a deportáltakat útnak indították a tá-
borból, hogy ne legyen szemtanú, aki be-
számol a borzalmakról. Ezzel együtt mintegy
7500 túlélőt és legalább 6000 holttestet ta-
láltak a Vörös Hadsereg katonái Ausch-
witzban, amikor január 27-én odaérkeztek.
Bizonyítékként és árulkodó jelként ezen
túlmenően 370 ezer férfiruhát, 837 ezer
női viseletet és csaknem 8 tonna emberi
hajat is találtak felhalmozva. 

Lipták Villa
1146 Budapest, Hermina út 3
T: 220-67-77
www.liptakvilla.hu

BVSC - ZUGLÓ ESTÉK

A belépés díjtalan.

CSALÁDI VASÁRNAPOK

A KÉT BÁTOR NYULACSKA

Pódiumbeszélgetések,
ismeretterjesztő előadások
sportolókkal, közéleti
szereplőkkel és borkóstolóval.
Részletes program
www.liptakvilla.hu
Január 30-án 18.00 órától

Domonkos Béla bábművész
előadása

CSEREPESHÁZ
1144 Budapest, Vezér u. 28/b
T: 363-26-56
www.cserepeshaz.hu

CSEREPES BÁBSZÍNHÁZ

VÁSÁRI KOMÉDIA – BÁBJÁTÉK

VUK – BÁBJÁTÉK

MESEMALAC –

Belépő: 900 Ft/fő

A február 8-ig
megvásárolható három
alkalmas bérlet ára:
2.500 Ft/fő
KULTÚRKUPONNAL:
2.300 Ft / fő

APRÓK TÁNCA – MAGYAR
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
10.00 órától

11.00 órától

Február 15-én

Belépő: 500 Ft / fő

a Portéka Színpad
előadásában
Február 8-án 10.00 órától

a Fabula Bábszínház
előadásában
Március 8-án 10.00 órától

játék
a padláson tárgyakkal,
bábokkal, gyerekekkel
A Batyu Színház előadásában
Április 12-én 10.00 órától

Jegyek elővételben
is vásárolhatók
a Cserepesházban.

kézműves
foglalkozás

táncház
Közreműködik
a Mező együttes
és Kovács Zsuzsanna
néptánc oktató

FARSANGVASÁRNAP –
FARSANG FARKA

Február 1-jén 10.00 órától

A Meseerdő Bábszínház
zenés bábjátéka
Február 15-én 10.00 órától

Jegyek előadás előtt
a helyszínen válthatók.

Február 14-én 19.00 órától
Teljes sötétben zajló, az
érzékeket élesítő interaktív
előadás.

KORMOS KATA

Az előadásokat minden
alkalommal kézműves
játszóház követi.
Belépő: 900 Ft/fő, családi
kedvezmény: 2 700 Ft/4 fő

ÉRZÉKENYÍTŐ SZÍNHÁZI ESTÉK
A VAKREPÜLÉS SZÍNTÁRSU-
LATTAL: A varázskert örökösei

Belépő: 1.000 Ft/fő

Zuglói Ifjúsági Centrum
1145 Budapest, Uzsoki u.57
T: 251-19-10
www.zic.hu

AZ ELSŐ KIÁLLÍTÁSOM

"LÁJKOLJ", NAGYI! –

PÁLYAVÁLASZTÁSI, TOVÁBB-
TANULÁSI TANÁCSADÁS

Fenti programokon
a részvétel ingyenes!

Tehetséges fiatalok jelentkezé-
sét várjuk, akik örömmel bemu-
tatkoznának egy kiállítás ere-
jéig. A kiválasztott munkák egy-
egy hónapig tekinthetők meg.

ismerkedés az internettel
Kedd 16.00-17.30 óráig
Vezeti: Tamusné Varga Erzsébet
Előzetes jelentkezés szükséges
péntek 14.00 óráig.

Február 6-án és 27-én
14.00 -18.00 óráig
Tanácsadó: Zolnai Katalin
Előzetes jelentkezés:
tanacsadas.zic@gmail.com

Zuglói Civil Ház
1144 Budapest, Csertő park 12.
T: 789-23-97,799-90-67
www.zugloicivilhaz.hu

„CICOMASÁGOK”

ZSIGÁR CECÍLIA

Continou zenekar

OLD FOX MUSIC

Belépő: 500 Ft/fő

GUY FOISSY: ÖBÖLBŐL
VÖDÖRBE

ÉLESS-SZÍN

Belépő: 1.500 Ft/fő

farsangi
meglepetések

divat- és jel-
meztervező művész kiállítása
Megnyitó: február 6-án
18.00 órától Megnyitja:
Zámbori Soma színművész
Zenél: a
A kiállítás megtekinthető:
február 6 - március 10.

zenekar -
Bálint napi zenés estje
Február 13-án 18.00-20.00 óráig

komédia két részben
az előadásában.
Február 14-én 18.00 órától
Fellépők:
Nyertes Zsuzsa színművésznő
Heller Tamás színművész
Rendező: Éless Béla színművész

táncos
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Kardos Péter, Zugló főrabbija,
a kerület díszpolgára

– Voltak személyes ismerőseim Zugló-
ban, akik túlélték, és hazajöttek Ausch-
witzból. De sajnos korukat figyelembe
véve egyre kevesebben vannak. Itt muszáj
megemlítenem azt, hogy „a fiataloknak
egyre nehezebb megemlékezni a holo-
kausztról.”

Tudniillik egyre kevesebb a túlélő, így
évrőlévre kevesebben tudják elmondani
az átélt eseményeket. Csak hallomásból

fogják ismerni a fiatalok, és csak egy fe-
jezet lesz a történelemkönyvben ez a
szörnyű tragédia. Ez elkerülhetetlen. De
tény, hogy Zugló és Auschwitz nehezen
köthető össze, ugyanis a kerületben tény-
kedő nyilasok kivégezték áldozataikat,
mintsem hogy vonatra tették volna őket.
Hallomásból tudom, a zuglói zsidók ele-
nyésző része úgy került ki Auschwitzba,
hogy más kerületekből, utcai razziák
után tették őket vonatra. Számszerű adat
nincs arra vonatkozóan, hogy hány zuglói
került ki a haláltáborba. Több évtizede
szolgálok már rabbiként, de figyelembe
véve a mai társadalmi viszonyokat, soha
nem gondoltam volna, hogy nekünk kell
bizonyítani a holokauszt valóságát, tényét.
A fiataloknak azt üzenném, hogy olvas-
sanak, kutassanak a téma után, mert
ennyit megérdemel az a több százezer
honfitárs, akiket a nácik mindenüktől
megfosztottak, sőt még az életüket is el-
vették. Ha tudnak, akkor menjenek el
Auschwitzba és győződjenek meg arról,
hogy mi is történt 70 évvel ezelőtt –
fejezte be gondolatait a rabbi.

Ne csak egy fejezet legyen a történe-
lemkönyvekben

Az auschwitzi koncentrációs tábor fel-
szabadításának 70. évfordulója alkal-
mából a zuglói önkormányzat meg-
emlékezést szervezett a kerületben.
Karácsony Gergely polgármester és
Kardos Péter főrabbi a Thököly út
83. szám alatti zsinagógában elevení-
tette fel az emberiség egyik legnagyobb
tragédiáját. A polgármester hangsú-
lyozta, hogy nemcsak az elkövetőkről
és az áldozatokról kell megemlékez-
nünk, hanem a megmentőkről is. Ők
az életük kockáztatásával elérték azt,
hogy kevesebb zsidót vigyenek el a
haláltáborokba. Az ember által elkö-
vetett embertelen tettekről beszélt.
Széttört humanizmusról, aminek ösz-
szerakása az utókor, a jelenkor nem-
zedékének is a feladata. Kardos Péter,
a kerület főrabbija ünnepi beszédében
azt hangsúlyozta, hogy gyásszal és
szégyennel emlékezik a zsidó közösség
a tábor felszabadításának napján. Úgy
fogalmazott, az elmondhatatlant nehéz
elmondani. A beszédek után emlékséta
indult a kerületben található emlék-
táblákhoz, a nyilas párt székházához,
a Slachta-házhoz és a Radnóti gimná-
ziumhoz, ahol koszorúkat helyeztek
el, és a jelenlévők lerótták kegyeletü-
ket. Az Ocskay László százados, az
elfelejtett hős című film vetítésével
zárult a megemlékezés.

Aki Zuglóból járta meg 
a poklok útját

Lebovits Imre 1970-óta él a XIV. kerü-
letben, jelenleg a Stefánia úton. A most
86 éves nyugalmazott főmérnök gimná-
ziumi évei után került Zuglóba, a Her-
mina útra. Ott érték utol a nácik, s erről
beszélt lapunknak:

– Neves szűcsmesternél inaskodtam, és
sok hasonló korú társammal laktam együtt
a Hermina úton. A nácik 1944 elején törtek
be a szállásunkra. Szerettem volna hazatérni
a szüleimhez, de a nácik egy zsidó családnál
helyeztek el. Jártam a rendőrségre, hogy
engedélyt kaphassak a hazautazásra. Ter-
vem felért egy öngyilkossági kísérlettel,
ugyanis a hazafelé vezető úton többször
megállították a vonatot, és zsidókat szállí-
tottak le, majd azokat egy másik szerel-
vényre tették. Nagy szerencsével értem
haza. Megérkezésemkor azt láttam, hogy a
házban minden össze van csomagolva, az
utcára és az udvarra van kipakolva a hol-
mink. Ekkor mondta azt édesanyám, hogy
„látod, kisfiam, itt már semmi sem a mi-
énk.” A tiszafüredi gettóba szállítottak át,
amelyet a helyi téglagyárban alakítottak
ki, itt 700-800 ember volt összezsúfolva.
1944. június 8-án számolták fel a gettót.

De engem egy héttel korábban vitéz Horváth
Kálmán magyar királyi százados munka-
szolgálatra sorozott be. Ekkor láttam utol-
jára a szüleimet. A keleti frontvonalra szál-
lítottak át bennünket, ahol védvonalakat
készítettünk. Ahogy a szovjet csapatok tör-
tek előre, úgy hátráltunk egészen Miskolcig.
Innen gyalog mentünk Kassáig. Itt halt
meg a szolgálatot velem együtt teljesítő
nagybátyám. Kassán átadtak minket az
SS-nek, akik vonatra tettek bennünket, és
iszonyatos körülmények között szállítottak
az ismeretlenbe. Étlen-szomjan, nyolcvanan
egy vagonban. Végül megérkeztünk a ma-
uthauseni koncentrációs tábor egyik befo-
gadó állomására Donnerskirchenbe. Itt
több magyar ajkú zsidóval találkoztam, a
lágerban több száz munkaszolgálatos volt.
Életünket egy nagyon kemény parancsnok
keserítette meg. Hagyta az embereket éhezni,
halálra fagyni. Nagy járvány tört ki a tá-
borban, az egyébként halálos tífuszt én is
megkaptam. A többiek nem engedték, hogy
az elkülönítőbe tegyenek. Biztosan mond-
hatom, hogy ennek köszönhetően mene-
kültem meg a haláltól. Az elkülönítő épü-
letének teteje a szabad ég volt. Körülbelül
százan maradhattunk, akiket átmasíroz-
tattak a mauthauseni lágerbe. Huszonegy-
néhány kg-ra soványodtam le. Itt szabadí-
tottak fel bennünket az amerikai csapatok.
Kórházban helyeztek el, felerősítettek annyi-
ra, hogy kibírjuk hazáig az utat. Megérke-
zésemkor családtagjaim közül csak a bá-
tyám és az unokaöcsém maradt életben. 

Találkoztam tiszafüredi zsidókkal, akik
csodával határos módon túlélték, a bor-
zalmakat és haza tudtak jönni Auschwitz-
ból. Ők mondták el, hogy édesanyámat és
a többi rokonomat gázkamrába vitték. 

Túlélte a tífuszt is

Auschwitz-Birkenau ma is elrettentő látványt nyújt

Emlékfal a zsinagógában

70 éve szabadult fel a leghírhedtebb náci haláltábor

„Minden keresztényben lakik egy zsidó.
Senki sem lehet igaz keresztény, ha nem

ismeri el zsidó gyökereit” 
– ezt Ferenc pápa mondta egy tavaly nyáron

adott interjúban, amikor arról beszélt, hogy
a holokauszttagadás egy őrültség. 

Szöveg: Szirmai Norbert



Galkó Balázs színművésszel és
Gerendás Péter előadóművésszel
tartott pódiumbeszélgetést Turczi
István Prima Primissima díjas
író a Zuglói Civil Házban.

Az ünnepségen Galkó Balázs
színművész szavalta el nemzeti
imádságunkat, majd Garay Klára,
a Cserepesház vezetője köszöntötte
a résztvevőket. Bevezetőjében szólt
pár szót a Himnuszról, amelyben
Kölcsey Ferenc felidézte a magyar
nép zivataros századait. Emlékez-
tetett, hogy Huszt várának romjain
állva a költő megírta a folytatást is,
amely számunkra iránymutatást
jelenthet minden korban. 

„Régi kor árnya felé visszame-
rengni mit ér? Hass, alkoss, gya-
rapíts és a haza fényre derül” –
idézte fel a Huszt című vers sorait
Garay Klára, majd Gerendás Péter
gitározott és énekelt. Turczi István
pedig a Hazádnak rend című művét
adta elő. 

A határon innen és határon túl
szervezett programokról és azok
fontosságáról Balogné Kalina Zsu-
zsanna, a Zuglói Civil Ház tagin-
tézmény-vezetője beszélt az ünnep-
ségen.

A művészek ezt követően a ma-
gyar kultúra jelenéről folytattak
eszmecserét. Turczi István író, költő,
műfordító, a Parnassus irodalmi
folyóirat főszerkesztője, Zugló dísz-
polgára és a tavalyi év Prima Pri-

missima díjasa kérdezte barátait
arról, hogy mit jelent számukra a
magyar kultúra. A nagybetűs MA-
GYAR KULTÚRA. 

Először Galkó Balázs színmű-
vészhez fordult, aki számos szín-
darabban, rengeteg filmben szere-
pelt, ismerhetjük szinkronszínész-
ként és rendezőként is. 

– A jeles napokat nem szeretem.
Szerintem az év 365 napjából 366
nekem nők napja, a költészet napja,
öregek napja és így tovább, nem
kellene ezt felszeletelni. Az rendben
van, hogy időnként különös figyel-

met szentelünk egy-egy dolognak,
de közben nem szabadna elfeled-
keznünk arról, hogyan viselkedünk
a mindennapokban, miként nyil-
vánulunk meg különféle élethely-
zetekben, hiszen mindez éppúgy a
kultúránk szerves része, mint az
irodalom, a művészet. Minden, ami
körülvesz bennünket – kultúra.
Próbáljuk ezt őrizni, megtartani. 

Gerendás Péter gitárvirtuóz, elő-
adóművész, zeneszerző és szövegíró
ugyanerről a kérdésről ezt mondta: 

– Életem meghatározó része, fon-
tos számomra. Rólam általában
mindenki tudja, hogy sok gyerme-
kem van. Igyekszem őket úgy ne-
velni, hogy a fontos és a kevésbé
fontos dolgok között megtalálják a
különbséget. Ebben a szellemben
cseperednek. Hogy mit jelent ma
számomra a kultúra? Először Wins-
ton Churchill jutott az eszembe,
akiről mindig hangulatos és kedves
anekdotákat mesélnek. Például azt,
hogy a második világháborúban a
politikusok meg akarták kurtítani
a költségvetést, hogy a hadi kiadá-
sokat növelni tudják. Az egyik mi-
niszter azt mondta, hogy a kultúrára
szánt összegeket kell csökkenteni;
na, ez volt az, amit Churchill elkép-
zelni sem tudott, és rögtön elvetette
az ötletet – sztorizott Gerendás Péter,
aki summázatában hangsúlyozta,
fontos, hogy a politika, a társadalom
jó viszonyban legyen a művésze-
tekkel és a kultúrával. Vida Rózsa
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Grecsó Krisztián 2011-es re-
génye, a Mellettem elférsz már
sokadik kiadásán van túl, és
több mint 15 ezer példány fo-
gyott el belőle. A javarészt Zug-
lóban játszódó mű igazi siker-
történet, amely észrevehetően
egy olyan szerző műve, aki
nemcsak ismeri, hanem imádja
is a kerületet.

– Számomra mindig is Zugló
jelentette Budapestet – mesélte
a József Attila-díjas költő és író.
– Már gyerekként sokat hallottam
róla a nagyapámtól, aki imádta
az itteni bolgárkerteket. Amikor
felruccanhattam a Viharsarokból
a fővárosba, az első utam a Róna
utcai filmgyárba vezetett, így ezt
a kerületet ismertem meg legha-
marabb.

Ez a kapcsolat olyan volt, mint
az első szerelem, maradandóbb
a többinél. Grecsó Krisztián évek-
kel később, már fővárosi polgár-
ként, a Kövér Lajos utcában tele-
pedett le. A Mellettem elférsz című
regényét pedig zuglóiként érthető
okokból részben Zuglóról is írta.
Azóta viszont sokat változott az
élete, egy darabja itt maradt a ke-
rületben, ő azonban kényszerű-
ségből máshol telepedett le.

– Ha egy változásról ír könyvet
az ember, mondjuk egy fejlődés-
regényt, amelynek főhőse a falu-
ból indulva a városba érkezik,
maga az író is önkéntelenül azon
a szemüvegen keresztül láttatja
a történéseket, ahogy azt maga
is megtapasztalta.

Grecsó Krisztiánnak tavaly je-
lent meg a legújabb regénye, a
Megyek utánad, amelynek fővá-
rosi cselekménye ismét Zuglóba
repíti az olvasókat. A könyv még
az előző regénynél is sikeresebb
lett. Fél éven belül már a harma-
dik kiadásnál jár, az eladott pél-
dányok száma pedig már most
vetekszik a 2011-es regényével.

A Juci presszó, az Oázis sö-
röző vagy éppen a városligeti
vasúti kocsi – mind olyan hely-
színek, amelyek mély nyomot
hagytak a fiatal íróban. Olyan
helyek, amelyek talán egy kö-
vetkező regényében is megje-
lenhetnek. Grecsó Krisztián je-
lenleg egy musical szövegköny-
vén dolgozik, de nem kizárt,
hogy hamarosan ismét egy pró-
zai mű megírásába fog. 

– Egy olyan regényről álmo-
dok, amelyben a helyszínek rá-
épülnek az előző művekre. Ér-
dekes helyzet lenne ismét Zug-
lóról írni, a Mellettem elférszben
még magam is ott laktam, a Me-
gyek utánadban már csak félig
kötődtem a kerülethez, most
pedig a kerületből elszármazott-
ként a kívülállón lehetne a hang-
súly.

Grecsó Krisztián nem az egye-
düli, aki műveiben Zuglót meg-
örökítette. Korábban Sándor
Iván Kossuth-díjas író is elő-
szeretettel helyezte Zuglóba a
történeteit. Riersch Tamás

A Megyek utánad c. regényből
sem maradt ki a XIV. kerület

Turczi István : Hazádnak rend

Zugló népszerű krónikása

Irodalmi délutánnal nyitotta
meg a magyar kultúra napjá-
nak programsorozatát a Cse-
repesház. Lázár Zsófia a Zug-
lói Ifjúsági Centrumban tartott
író-olvasó találkozót. Utána
nyilatkozott lapunknak.

– Mit tapasztalt, itt Zuglóban
olvasnak a gyerekek? 

– A zuglói gyerekek kreatívak,
tele vannak ötletekkel, élénk a
fantáziájuk. Új meséhez is kap-
tam tőlük ötleteket. Azt tapasz-
taltam, nem igaz, hogy a mai
gyerekek csak a számítógép

előtt ülnek, és kizárólag csak a
mobiltelefonjaikat nyomkodják.
Elmondták, meséket és törté-
neteket olvasnak, sőt írnak, il-
letve rajzolnak is. Meglepően
sokan vezetnek naplót. Nagyon
jó benyomást tett rám Zugló.

– Mit jelent a magyar kultúra
napja 2015-ben? 

– Mindenkinek mást. A gyö-
kereinket szimbolizálja. Van,
aki a zenéhez, van, aki az iro-
dalomhoz vagy a képzőművé-
szethez vonzódik jobban. Ez
a nap azért fontos, mert akihez

eddig semmilyen művészeti ág
vagy műfaj nem állt közel,
ilyenkor megszeretheti, mert
külön felhívják rá a figyelmet.
A programok révén pedig kül-
földiekhez is eljuthatnak azok
a kincsek, amelyek esetleg rejt-

ve maradtak a Kárpát-meden-
cében. Szerencsére vannak
olyan gondos és elhivatott em-
berek, akik azt tekintik a kül-
detésüknek, hogy a magyar
kultúrát szerte a világon min-
denki megismerje.

– Mi a művészek küldetése
ma?

– A művészeknek az a dol-
guk, hogy felelősséggel alkos-
sanak, a lehető legtöbbet és
legjobbat hozzák ki magukból,
s hogy mindezt minél több em-
berhez eljuttassák. Hogy olyan
értékekre és olyan művészekre
is felfigyeljen a nagyközönség,
akik eddig nem kaptak nyil-
vánosságot. A túlságosan har-
sány, színes és felszínes bulvár
sajnos sokszor elnyomja azt
az értéket, amelyet a mélyből
kell előbányászni.

– Mire a legbüszkébb az
utóbbi időben?

– Valóra vált a legnagyobb ál-
mom. A Téli mese című köny-
vem alapján 2016-ban élő sze-
replős játékfilm készül. Vára-
kozással és lelkesedéssel tekin-
tek az ezzel kapcsolatos mun-
kák elé. Emellett több mesén
és novellán is dolgozom. 

Vida Rózsa

Film készül Lázár Zsófia meséjéből

Lázár Ervin lánya, Zsófia is a meséket választotta

A magyar kultúra napját 1989
óta január 22-én ünnepeljük:
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le a Himnusz
kéziratát. Ez alkalomból prog-
ramsorozatot szervezett Zugló
önkormányzata, a Cserepesház-
ként ismert kerületi kulturális
központ, valamint a Zuglói Civil
Ház. 
A program változatos volt: író-
olvasó találkozó, táncház, kiál-
lítás a vizsolyi Bibliáról, filmve-
títés, bábelőadás és pódium-
beszélgetés neves művészekkel.
Lapunk munkatársai igyekeztek
mindegyiken részt venni, hogy
önök első kézből értesüljenek a
legérdekesebb, legtartalmasabb
eseményekről.

Lázár Ervin Kossuth-díjas
meseíró lánya, Lázár Zsófia
gyermekkora a mesék varázs-
latos világában telt. Nyolcéves
kora óta maga is ír novellákat.
2004-ben jelent meg Varázs-
fuvola című mesekönyve,
2005-ben novelláskötete, A
pillangó lelke, majd ezt követte
a Bogármese első része, ame-
lyet édesapjával közösen al-
kottak meg. Később már egye-
dül írta meg a történet folyta-
tását. A Mező Ferenc és a Ha-
jós Alfréd Általános Iskolából
érkeztek gyerekek a program-
ra, mintegy hatvan diák vett
részt a mesedélutánon. Az
írónő felolvasott a műveiből,
és alkotásairól beszélgetett a
közönséggel. A negyedikes
kisdiákok maguk is meséltek
olvasmányélményeikről. A
gyermekek körében népszerű
volt a Bogármese sorozat.

Két kiállítás is megnyílt a Lipták Villában a
magyar kultúra napja alkalmából. Mobil
tablók és eredeti tárgyak mutatják be Alpár
Ignác munkásságának egy részét és a Káro-
lyi- biblia, avagy a vizsolyi biblia 425 évét.

A díszteremben a 160 éve született Alpár
Ignác életműve látható a Magyar historizmus
nagymestere címen. Ő tervezte többek között
a városligeti Mezőgazdasági Múzeum épü-
letegyüttesét. 

A másik kiállítás a vizsolyi biblia 425 évét
foglalta össze. Az első teljes magyar nyelvű
szentírás az 1930-as években készült el.
Zuglóban, a Hermina úton működött a
Sylvester nyomda, ahol több százezer Bibliát
nyomtattak ki.

Galkó Balázs

Gerendás Péter

A költészet zenéje 
és a zene költészete

Új kiállítások



Túl vannak az általá-
nos iskolások az írás-
beli felvételin. Közép-
iskolai központi fel-
vételi vizsgát termé-
szetesen Zugló is
szervezett. A magyar-
és matematika-fel-
adatsorokat mintegy
1500-an írták meg a
kerületben.

Január 17-én került
sor a középiskolai köz-
ponti írásbeli felvételi
vizsgára. A tesztek el-
sősorban nem a lexi-
kális tudást mérték,
inkább azokat a készségeket, ame-
lyek a középiskolában szükségesek.
A tanulók többek között szöveges
és logikai feladatokat oldottak meg,
és szövegeket kellett értelmezniük.

Zuglóban az Álmos Vezér Gim-
názium is szervezett központi fel-
vételit. Turnovszky Tamásné, az in-
tézmény igazgatóhelyettese elmond-
ta, a vizsga rendben zajlott, a diákok
kissé nehéznek érezték a matema-
tika-feladatlapot, a pedagógusok
szerint viszont inkább az volt a
probléma, hogy kevés volt 45 perc

a 10 feladatra. A Szent István Gim-
názium igazgatóhelyettese, Györgyné
Maklári Zsuzsa a feladatsor ne-
hézségét átlagosnak ítélte, hozzátéve,
hogy az idén jobban megizzasztotta
a diákokat az írásbeli, mint az ezt
megelőző években. Háromszor töb-
ben írtak felvételit a 6 osztályos
gimnáziumban, mint a 4 osztályos-
ban. 

A Teleki Blanka Gimnáziumban
rendszeresen magas a túljelentkezés.
Kovács Ágnes Lilla intézményveze-
tő-helyettes szerint a diákok nagy

része jellemzően abba
az intézménybe is be-
adja jelentkezését, ahol
a központi felvételit írja.

Mogyorósi Attila tan-
kerületi igazgató el-
mondta, január 22-én
nyolcan írtak pótfelvé-
telit a kerületben. Az
írásbeli eredményéről
a vizsgát szervező in-
tézmény 2015. február
5-ig tájékoztatja a vizs-
gázókat. A felvételi la-
pok megküldésének
határideje 2015. feb-
ruár 13.

A középiskolák egy részében elég
a központi írásbeli vizsga a beke-
rüléshez, de több középiskola hirdet
szóbeli felvételit is. A szóbeli felvételik
szervezésében a középiskolák sza-
bad kezet kapnak: amely intézmény
szóbeli felvételit szervez, saját maga
határozza meg a vizsgakövetelmé-
nyeket. A szóbelik február 17. és
március 6. között zajlanak majd.
A középiskolákba jelentkező diá-
koknak március 16-án és 17-én
van lehetőségük módosítani az ál-
taluk választott intézmények, tago-

zatok sorrendjén. A Köz-
oktatási Információs Iro-
da (Kifir) március 23-án
küldi el az iskoláknak a
jelentkezők listáját, és
április 17-én tudatja az
intézményekkel a tény-
legesen felvett tanulók
neveit, akik április 24-
ig értesülnek az ered-
ményről.     Berta Bea

A szóbeli felvételik február 17-től március 6-ig lesznek
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Budapest, XIV. kerület f
8 évfolyamos gimnáziumba felvételiz k – magyar nyelv 318
8 évfolyamos gimnáziumba felvételiz k – matematika 318
6 évfolyamos gimnáziumba felvételiz k – magyar nyelv 332
6 évfolyamos gimnáziumba felvételiz k – matematika 332
9. évfolyamra felvételiz k – magyar nyelv 831
9. évfolyamra felvételiz k – matematika 835

Középfokú beiskolázás – központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkez  tanulók száma

Játékosan tanító orvostanhallga-
tók bemutatkozása, egészséges
táplálkozás, véradás – egyebek
mellett ezekkel a programokkal
készültek az egészségtudatos hét-
re a zuglói Tihany Óvodában. 

Az intézményben kiemelt figyel-
met fordítanak arra, hogy a kicsiket
a környezettudatosság, az egész-
séges életmód jegyében neveljék.
Ezért évente többször is szerveznek
olyan napokat, amikor kiemelten
foglalkoznak a témával. A mostani
abban különbözött a többitől, hogy
– első alkalommal – véradást is
szerveztek a gyerekek
szüleinek.

Farkas Tiborné, az
óvoda vezetője el-
mondta, hogy nagyon
büszkék, hiszen har-
minckilencen adtak
vért, ebből tizenegyen
első alkalommal se-
gítettek.

Az 5. csoportos
Horváth Endre anyu-

kája is részt vett a programon,
kisfia máris tanult a jó példából:
szerinte azért jó vért adni, mert
azzal megmenthetjük mások életét.
Csoporttársa, Harman Henriett pe-
dig az mesélte, hogy meglátogatták
őket a Teddy doktorok, akiknek
megmutatta plüssállatait, mert piros
volt a fülük.

Az óvoda következő kiemelt prog-
ramja a környezettudatosság je-
gyében szerveződik, ami a víz vi-
lágnapján, március 22-n kezdődik,
és a föld napján, április 22-én
zárul.                                      P.R. 

Pulzust számolnak a Tihany Óvodában

Ismét felvételilázban a diákok Egészségnap az oviban

Morzsi, a hűséges labra-
dor öt éve igazi segítője
a látássérült Noéminek,
akinek életét valóban
megváltoztatta a betaní-
tott kutya. És ha Morzsi
beteg, gyógyíttatása Noé-
minek többé nem jelent
tetemes kiadást.

A munkadíj költségének
teljes elengedésével szinte
ingyen, kizárólag anyag-
és gyógyszerköltségen vég-
zik 2015 januárjától a ta-
núsítvánnyal rendelkező
vakvezető kutyák gyógyí-
tását – jelentette be a Szent
István Egyetem Állatorvos-
tudományi Karának dé-
kánja a Vakok Állami In-
tézetében tartott sajtótá-
jékoztatón. Magyarország
összes vakvezető kutyáját
érinti a kedvezmény. Ha-
zánkban mintegy kétszáz
erre kiképzett eb van. 

Schiff Mónika, a Magyar
Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége vak-
vezetőkutya-kiképző isko-
lájának vezetője elmondta,
hogy egy év alatt nyolc-tíz
kutyát tudnak felkészíteni.
A fogantatás pillanatától
egészen a kiképzésig, sőt
a kutyus élete végéig négy – tenyésztési, kölyöknevelési,
kiképzési, utógondozási – programot lát el a kutyaki-
képző. A kiképzett vakvezető kutya értéke körülbelül
kétmillió forint. A speciális tenyésztésű kiskutyák el-
sősorban labrador retrieverek, de lehetnek német ju-
hászok is. Az állatok nyolchetesen a kölyöknevelőbe
kerülnek, ott egyéves korukig tanítják őket, majd a
kutyakiképzőben hat hónap alatt készítik fel a látás-

sérültekkel való együtté-
lésre. Az utolsó időszak-
ban már gazdikat keres-
nek az ebeknek, hiszen
mintegy hetven igénylőjük
van. Az egymásra talált
párok négy-öt hét alatt ösz-
szeszoknak, gyakorolják
a közlekedést, végigjárják
a különféle útvonalakat,
majd közös vizsgát tesz-
nek. A sikeres megméret-
tetés után elengedik a ku-
tyákat új gondozóikhoz,
ahol önálló életet élnek. 

Király Noémi és Morzsi
is így talált egymásra. A
lány születése óta látássé-
rült. Az évek során hoz-
zászokott, hogy egyedül
kell vennie az akadályokat.
Egy ideig fehér bottal köz-
lekedett, de öt éve Morzsi,
a hűséges labrador az igazi
segítője. 

– Fehér bottal két helyre
jutottam el egy órán belül,
kutyussal viszont, meg-
számoltam, ugyanennyi
idő alatt négy helyre –
mondta Noémi lapunk-
nak. Zuglóban, a Vakok
Állami Intézetében öt lá-
tássérültnek van vakvezető
kutyája.

– Az ebeknek nincsenek specifikus betegségeik –
fejtette ki Sótonyi Péter, a Szent István Egyetem Állat-
orvos-tudományi Karának dékánja –, de ugyanúgy
érinti őket a balesetveszély, az elöregedés, az elhízás,
illetve a krónikus belgyógyászati és szívbetegségek ki-
alakulása, mint más kutyákat. A látássérült emberek
számára nélkülözhetetlen állatok kezelése akár 120
ezer forintba is kerülhet.                         Vida Rózsa

Ingyen gyógyítják a vakvezető kutyákat

Morzsi és a gazdája is biztos kezekben van

Könyvbemutatóval egybekötött
rendkívüli liturgiát tartottak a
Thököly úti Rózsafüzér Király-
néja-plébániatemplomban. A
könyv a Domonkos-rend 1216-
os alapításának 800. évforduló-
jára született.

Az ünnepi szentmisét Szabó Ber-
talan plébános celebrálta, de a
könyvbemutatón, illetve a másnapi
egyházi ünnepen Árpád-házi Szent
Margit napja miatt a magyarországi
Domonkos-rend első embere, Bar-
na Ferenc Máté általános vikárius
is részt vett, aki a mise után néhány
szóban a könyvet is méltatta.

– Komoly ünnepségsorozat első
állomása ennek a könyvnek a be-
mutatása, amely hiánypótló alkotást

magam is ajánlom minden olvasó-
nak.

A Küldetés című könyvet Iliás
Lajosné zuglói pedagógus, intéz-
ményvezető szerkesztette, aki la-
punknak elmondta, az évfordulós
kiadvány a domonkos világiakról
szól, azokról, akikhez ő maga is
tartozik. A Domonkos-rend pa-
pokból, szigorú klauzúra szerint
élő szerzetesekből és apácákból,
illetve világiakból áll. Ő egyébként
önkormányzati képviselő is volt,
nagy szerepet játszott abban, hogy
a 90-es évek végén leégett Thököly
úti templom mára szinte teljesen
megújult. Az általa gondozott könyv
azonban nem csak egy ember mun-
kájának az eredménye, ugyanis a

magyarországi világi do-
monkosok gondolatait
tartalmazza. A renden
belül mindig is nagy
hagyományuk volt a vi-
lágiaknak. A leghíre-
sebb világi domonkos
Sienai Szent Katalin
volt, akit II. János Pál
pápa 1999-ben többed-
magával Európa védő-
szentjévé avatott. 

Riersch Tamás
Barna Ferenc Máté vikárius elmélyedt 
a „Küldetés” olvasásában

(A felvételiző tanulók általában mindkét vizsgatárgyból jelentkeznek a központi írásbelire,
de előfordulhatnak olyanok, akik csak az egyik tárgyból nyújtják be jelentkezésüket.)

800 éves a Domonkos-rend

A magyar kultúra napján kapta meg a Minősített Közművelődési
Intézmény címet és a Közművelődési Minőség Díjat a Zuglói
Cserepes Kulturális Non-profit Kft. – ismeretterjesztés, kiállítás
rendezése, művelődő közösségek tevékenysége, rendezvények
szervezése, tábor eredményes ellátásáért. 
Balról jobbra: Lakatos Tímea, Ács Anikó, Csaniga Andrea
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Megérzik-e a vásárlók és az érin-
tett dolgozók azokat az adóvál-
tozásokat, amelyek az áruház-
láncokat és franchise-tagjaikat
többszörösen is sújtják? Janu-
ártól sávosan veti ki a kormány
az élelmiszer-gazdaság vala-
mennyi szereplője által fizetendő
élelmiszer-biztonsági felügyeleti
díjat. Márciustól számolni lehet
a vasárnapi zárva tartással, s
ezenfelül betilthatják azon ke-
reskedelmi egységek működését,
amelyek két éven át vesztesé-
gesek. 

A tisztességtelen piaci magatar-
tás elleni fellépést támogató fel-
ügyeleti díjat a termelők, a feldol-
gozók és a kereskedők fizetik a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatalnak. A nagyobb üzletek
esetében korábban egységesen az
árbevétel 0,1 százaléka volt a díj
mértéke, január elsejétől ezt sávos
rendszerben állapítják meg, az
árbevétel növekedésével nő az élel-
miszerlánc-felügyeleti díj. A na-
gyobb láncok akár hatvanszoros
összeget is fizethetnek.

Lapunk megkereste a Zuglóban
található nagyobb élelmiszerlán-
cokat, hogyan reagálnak a módo-
sításra. Maczelka Márk, a Spar
Magyarország Kft. kommunikációs
vezetője lapunknak azt nyilatkozta,
a cég 2015-ös tervei szerint – a je-
lenlegi adópolitika következmé-
nyeként – elmarad 8 új üzlet meg-
nyitása, illetve országszerte mint-
egy 30 áruház korszerűsítése, fel-
újítása. Hozzátette, a vállalat 2014-
ben csaknem 55 millió eurót fek-
tetett be a hazai piacon, és 800 új
munkahelyet teremtett a bolthá-
lózat bővítésével. Ez a hálózatbő-
vülés és munkahelyteremtés szin-
tén elmarad a következő üzleti
évben, 2015-ben mindössze 3 üz-
letegység megnyitását tervezik Bu-
dapesten. Heiszler Gabriella, a
Spar Magyarország Kft. cégvezetője
elmondta, azzal, hogy az élelmi-
szerlánc-felügyeleti díj több mint
30-szorosára emelkedik, a cégnek
meg kell változtatni a költség-
struktúráját. Mindent megtesznek

azért, hogy ez ne a dolgozók kárára
történjen. Az élelmiszerlánc-fel-
ügyeleti díj eddig 325 millió forint
kiadást jelentett számukra, ami
2015-ben mintegy 9 milliárd fo-
rintra emelkedik.

A CBA franchise-rendszerét, il-
letve a hozzá kapcsolódó vállal-
kozásokat is érinti az élelmiszer-
lánc-felügyeleti díj megemelése,
ugyanis számos olyan franchise-
tagjuk van, akinek az éves nettó
árbevétele az 500 millió forintot
meghaladja – közölte Fodor Attila,
a CBA Kereskedelmi Kft. kom-
munikációs igazgatója. Mindent
elkövetnek annak érdekében, hogy
az adókötelezettség következtében
ne kelljen fejlesztéseket, beruhá-
zásokat elhalasztaniuk, abban
azonban biztosak, hogy a munka-
vállalókat nem érinti negatívan a
változás. 

A Tesco-Global Áruházak ko-
munnikációs osztálya úgy tájékoz-
tatott minket, hogy forgalmuk 6%-
át teszi majd ki a felügyeleti díj,
ami jelentős terhet ró a vállalatra.
A törvény által előírt „kötelező”
nyereséget nem árak emelésével
fogják elérni, legalábbis ezt ígérik,
és elbocsátást sem terveznek a
vasárnapi zárva tartás miatt. 

Az Aldi Magyarország Élelmiszer
Bt., a Penny Market Kft., valamint
a Lidl Magyarország Kereskedelmi
Bt. nem kívánt nyilatkozni az
ügyben.                                 -bb-

Fura helyzet állt elő azzal a nép-
szavazási kezdeményezéssel,
amelyben arról dönthetnének az
emberek, hogy nyitva vagy zárva
legyenek a boltok vasárnap. 

Egyszerre többen is kezdemé-
nyezték a népszavazást, a Nemzeti
Választási Bizottság (NVB) azon-
ban közölte, hogy egyszerre csak
egy kezdeményezéssel foglalkoz-
hat. Az első kezdeményező kér-
dését mindemellett alkotmányosan
aggályosnak is tartotta, ezért el-
utasította az aláírásgyűjtő ívek hi-
telesítését. Amíg ebben az ügyben
nem születik végleges döntés az
esetleges fellebbezést követően,
addig várnia kell a többi kezde-
ményezőnek. Márpedig ez utób-
biak ismert közszereplők, Demján
Sándor, a Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetségéből
(VOSZ), Gaskó István a Liga Szak-
szervezetektől és Dávid Ferenc fő-
titkár szintén a VOSZ-ból.

Utóbbiak mind tiltakoznak a va-
sárnapi zárva tartás ellen, és az
NVB döntését megalapozatlannak
tartják, aminek egy célja lehet:
megakadályozni a népszavazást. A
VOSZ és a Liga szerint a vasárnapi
zárva tartással akár 200–250 mil-
liárd forint eshet ki a költségvetés-
ből, munkahelyek szűnnek meg.
Demján Sándor sajtótájékoztatón
azt mondta, érdemi egyeztetés hi-
ányában az intézkedés támadás a
vállalkozók tulajdona ellen, ami
morálisan is elfogadhatatlan. Meg-
jegyezte, ha a kormány valakinek
a vállalkozására szemet vet, hát el-
veszi: készítenek üzleti tervet, s
mindjárt készül hozzá törvény is,
ami a lopást legalizálja – fejtette ki.
Gaskó István szerint a hatalom
nem kíváncsi az emberek vélemé-
nyére. Tudomásuk szerint az érin-
tett kiskereskedelmi cégeknél a
munkavállalók több mint 80 szá-
zaléka ellenzi az intézkedést. Az

üzletek bezárása miatt 25-30 ezer
munkahely fog megszűnni, a lo-
gisztika és a beszállítás hiánya
miatt további 15 ezer.

A VOSZ és a Liga úgy gondolja,
hogy a minapi elutasítást követően
sincs minden veszve, csak ki kell
várni az újabb lehetőséget. Azt ígér-
ték, ha sikerül a népszavazással
elérni a vasárnapi nyitva tartást,
akkor javasolják a vasárnapi pótlék
„jelentős mértékű” megemelését,
és egy helyett havi két vasárnapi
pihenőnap előírását is.

Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára
külföldi példákra hivatkozva arról
beszélt, hogy Nyugat-Európában
Franciaországban, Németországban
és Ausztriában van jelenleg vasár-
napi zárva tartás, de már minden-
hol enyhítik a szigorításokat. Len-
gyelországban, Írországban, Por-
tugáliában, ahol domináns a kato-
likus vallás, nincs ilyen rendelkezés. 

(munkatársunktól)

Egyelőre nem lehet népszavazás
a vasárnapi zárva tartásról

Egyre gyakrabban üti meg a fülünket az a kifejezés:
defláció. Az infláció most már annyira alacsony,
hogy nincs is, illetve mínuszba fordult. Ez alapve-
tően az alacsony üzemanyagáraknak köszönhető.
Ezzel együtt az emberek nem érzik úgy, hogy ke-
vesebbe kerülne az élet. Sőt…

A deflációt a legtöbb közgazdász veszélyesnek ítéli.
Különösen akkor, ha spirálba jut. Ilyenkor nincsenek
megtakarítások, legalábbis megtakarított pénzüket az
emberek nem a bankban tartják, hisz kamatot aligha
realizálnának megtakarítási számlájukon. A másik ve-
szély, hogy a kereslet sem nő, mert mindenki arra vár,
hogy deflációs spirál esetén az árak mennek még lej-
jebb és lejjebb. Ezért aztán a vásárlások is elmarad-
nak, ami a gazdaság bizonyos mértékű lassulásával jár.

A Bosnyák téri piacon jártunk, ahol vevőket és el-
adókat kérdeztünk arról, mit érzékelnek, mit tapasz-
talnak a defláció beköszöntével. Azaz valóban
kevesebbe kerülnek-e a termékek és a szolgáltatások?
Tényleg olcsóbb a mindennapi megélhetés? 

Az egyik élelmiszerbolt
vezetője, Janik Andrea sze-
rint többet vásárolnak az
emberek. A boltvezető azt
mondta, bizonyos termé-
kek ára csökkent, így ol-
csóbban árulja például a
tejtermékeket. A tej literen-
kénti ára is tíz százalékkal
csökkent idén a tavalyihoz
képest. A felvágottak, sze-
letelt sajtok ára azonban emelkedett. A drágulást az
euró árfolyamának változásával magyarázzák a sok
esetben külföldi beszállítók. Janik Andrea hozzáfűzte:
bújtatott árcsökkentéssel is manipulálnak a gyártók,
amikor nem emelik az árakat, de kevesebb terméket
csomagolnak. Egy tejföl esetében a korábbi 150
gramm helyett például 140 grammot adnak. 

A közelében egy hen-
test is megszólítottunk,
aki azt mondta, hogy a
tavalyihoz képest idén 10
százalékkal drágította
hentesáruit, a nyers hú-
sokat, a kolbászokat,
mert neki is többe kerül,
hiába olcsóbb az energia. 

Az almát, diót, csipke-
bogyót kínáló Farkas Ká-
rolyné őstermelő nem
emelt az árakon, mert
mint elmondta, akkor
nem veszik meg az em-
berek. Ugyanakkor csök-
kenteni sem tudta az
árakat, hogy a pénzénél
maradjon. Hozzátette, a
tapasztalata, hogy a téli

hónapokban egyébként is kevesebb a vásárló,
mert az emberek inkább a nagyobb bevásárlóköz-
pontokat választják. 

Végül egy vevőt is sike-
rült szóra bírnunk. Pát-
kai Ferencné úgy látja, az
alapvető élelmiszereknél
nem tapasztalt nagy ár-
emelést, de sajnos csök-
kentést sem. Ellentétben
a tisztítószerek, a kávé
árával, amelyekért idén
bizony többet fizet. El-
mondta, hogy vendégeit

szokta megkínálni alkohollal; amiért korábban
1800 forintot fizetett, azért most 2000-et.

Horváth Zsuzsa

Nincs infláció, mégsem olcsó az élet

Őstermelői árak a Bosnyák téren
Január 29-től február 11-ig

Termék megnevezése

Kelbimbó

Lilahagyma

Fejeskáposzta

Alma

Cékla

Sárgarépa

Gyökér

Burgonya

Mérték-
egység

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Ár (Ft)

400-480

200-280

140-160

150-220

150-200

150-220

580-600

100-180

Három csapás 
az élelmiszerboltokra
Három csapás 
az élelmiszerboltokra
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

Délután
(12.00-16.00) Bérleményekhez kapcsolódó 

0-s igazolások kiadása 304/A iroda

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Ingatlangazdálkodási

Igazgatóság
Helyiség ügyek

Délelőtt
(8.00-12.00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A

Ingatlangazdálkodási Igazgatóság

8.00–10.00
Értékesítési ügyek

Hétfő Szerda Péntek

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik 
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

épületében a bejárattól jobb oldali pultnál 
hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken

8.00–13.00 óráig. Pénztári nyitva tartás: 
hétfőn 12.00–15.30, szerdán 8–15.30, pénteken

8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

A kerület-
gondnokság 

elérhetőségei
Telefon: 

06-70/681-08-20
E-mail: 

keruletgondnoksag
@zugloizrt.hu

Hétfő–csütörtök
08.00–18.00-ig, 

péntek 
08.00–14.00-ig.

1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.  • Postacím: 1590 Budapest, Pf. 184. • Telefon: 06 1 469 8100 • Web: www.zugloizrt.hu

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló bérbe vehető
nem lakás céljára szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek listája
megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, il-
letve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zug-
lói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati
tulajdonú helyiségek

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ér-
tékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hiva-
talos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati
tulajdonú ingatlanok

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája
megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre ke-
rült a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

A Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. értékesítésre meg-
hirdeti a 31268/180/A/57 hrsz.-ú,

természetben Bp. XIV. Lőcsei u.24-26. szám alatti ingatlan teremgarázsában ta-
lálható alábbi gépkocsi beállókat:

Cím

G9, G11, G31, G34, G37, G41, G44, G46,
G47
G24, G32, G33

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, a Budapest
XIV. Lőcsei út 24-26. szám alatt ingatlan teremgarázsában található, bérbe vehető
gépkocsibeállók listája:

Minimálisan ajánlható bérleti díj

9.646,- Ft +ÁFA/hó

8.681,- Ft +ÁFA/hó

Alapterület (m2)

12

12

Ajánlatot tenni havi bérleti díjra lehet, a minimálisan ajánlható bérleti díjat fi-
gyelembe véve.

Az ajánlatok benyújthatók a 'Kérelem Bejelentő Űrlap' formanyomtatvány kitölté-
sével, mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. re-
cepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a honlapról

(www.zugloizrt.hu). 
A gépkocsibeállók megtekint-

hetőek előzetes időpont-egyezte-
téssel, a 469-8152-os
telefonszámon.

A hirdetmény kifüggesztésre
kerül a Zuglói Városgazdálko-
dási Közszolgáltató Zrt. hirdető-
tábláján és hivatalos honlapján
(www.zugloizrt.hu).

A hirdetményt kifüggesztette:
Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt.
Megújuló Zugló
Zuglói Városgazda

Cím

G9, G11, G31, G34, G37, G41, G44, G46, G47;

G16; G24; G32; G33;

Hirdetmények

Minimálisan ajánlható vételár

1 096 654,- Ft + ÁFA

986.988,- Ft +ÁFA

Alapterület (m2)

12

12

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt
meghaladó összegre. Az ajánlatok benyújthatók 'Kérelem Bejelentő Űrlap' forma-
nyomtatvány kitöltésével, mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. Recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a hon-
lapunkról (www.zugloizrt.hu).

Az gépkocsibeállók megtekint-
hetőek előzetes időpont-egyezte-
téssel, a 469-8152-os telefonszá-
mon.

A hirdetmény kifüggesztésre ke-
rül Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. hirdetőtábláján
és hivatalos honlapján (www.zug-
loizrt.hu).

A hirdetményt kifüggesztette:
Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt.
Megújuló Zugló
Zuglói Városgazda

Szolgáltatásaink: 
• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás –   idősek klubjai
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Zugló egész területén állunk rendelkezésére.

Zuglói Szociális Szolgáltató Központ
Tel.: 06-1/383-83-36, 06-1/799-90-81

E-mail: gondozas@chello.hu

Forduljon hozzánk bizalommal!

A Budapesti Békéltető
Testület ingyenes 
fogyasztóvédelmi 

tanácsadást tart minden
hónap második keddjén

13–16 óráig 
a Budapest Főváros

XIV. kerület
Zugló Polgármesteri 

Hivatalában
(1145 Budapest, 

Pétervárad utca 2.)

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat

Dr. Szabó Tibor
ingyenes jogi tanácsadást tart

minden hétfőn 
14–18 óráig a Budapest 

Főváros XIV. Kerület 
Zugló Polgármesteri 

Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).

Előzetes bejelentkezés 
a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálatánál minden ked-
den a 872-9119-es vagy 

a 872-9241-es telefonszámokon.

Ingyenes 
fogyasztóvédelmi

tanácsadás

A katasztrófavédelem Zugló 30 pontján telepített vegyi monitoring- és lakossági riasztórendszert
(MoLaRi) a Chinoin és az Egis gyógyszergyár közelsége miatt. A próbák minden hónap első
hétfőjén vannak, ünnepnap esetén egy héttel később. Az ellenőrzést csökkentett, illetve hangos
üzemű szirénapróba formájában végezhetik. Ilyenkor a végpontokon keresztül mintegy 10 perc
időtartamban hangképeket és „élőbeszédet” sugároznak. A következő próbariasztás ideje 2015.
február 2. 11.00 óra. (PD)

Próbariasztások Zuglóban

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

Szociális Bizottsága szociális alapon meghatározott 
lakbér megállapítása mellett lakáspályázatot írt ki 2 db önkormányzati

tulajdonú lakás bérleti jogának elnyerésére.

Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy a közzétett pályázati 
kiírásban a lakások megtekintésének utolsó - 02.19-ei - időpontja

tévesen került feltüntetésre.
A lakások megtekintésének időpontjai helyesen: 

január 22. és 29., február 5. és 12.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.

Tájékoztató a Zuglói Hajós Alfréd Magyar
–

Német Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola

(1142 Ungvár u. 36. Tel.: 251 3080, 273 0183)

két tanítási nyelvű osztályaiba való felvételről:
Az érdeklődő szülők részére

2015. február 6., 13. és 20-án (péntekenként) 14 órakor
tájékoztatót, 

március 4-én 7.55 és 10.45 óra között nyílt órákat tar-
tunk. 

A fenti időpontokban ill. a titkárságon személyesen lehet
jelentkezni a képességvizsgáló foglalkozásokra.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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Válogatottal
erősítenek

Az országos gordonkaverse-
nyeken rendre tarolnak Antók
Zsuzsa zuglói tanítványai. Így
volt ez legutóbb is, a Szolno-
kon rendezett XIV. Országos
Friss Antal-versenyen. 

A háromévente megrendezen-
dő Friss Antal Gordonkaverseny
a legrangosabb zenei esemény
a csellósok körében. Már a dön-
tőbe jutás is nagy fegyverténynek
számít, a szigorú zsűri ugyanis
több alkalommal alaposan meg-
rostálja a mezőnyt. Antók Zsu-
zsanna, a Szent István Király
Zeneiskola csellótanára állandó
résztvevője az eseménynek, kö-
szönhetően annak, hogy a ta-
nítványai rendre jól szerepelnek.
Már a korábbi versenyekre is
jellemző volt, hogy Zsuzsa néni
tanítványai taroltak, és az egy-
kori győztesek közül néhányan
– Dolfin Balázs vagy Devich Ger-
gely – a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemen tanulnak. 

A XIV. gordonkaverseny azon-
ban a korábbi éveknél is sike-
resebb volt. A zuglói csellótanár
hét tanítványt indított, akik nem-
csak döntősök voltak, hanem a
döntőben is a legjobbnak bizo-
nyultak. A három korcsoportban
egyaránt Antók Zsuzsanna ta-
nítványa nyerte a rangos ver-
senyt, közülük Dolfin Benedek
a verseny fődíját is elhozta, a
többiek pedig egy második, két
harmadik és egy különdíjat sze-
reztek.

– Engem is meglepett ez a si-
ker, amely, úgy vélem, két do-
lognak, a gyerekek tehetségének
és szorgalmának, illetve az el-
végzett sok munkának köszön-
hető – mondta a pedagógus. 

Antók Zsuzsanna kilenc éve
oktatja a csellót a zuglói zeneis-
kolában, s a fenti eredmények-
nek köszönhetően ma már nem
kell toboroznia a növendékeket,
a szülők maguk keresik meg őt.
Jelenleg 17 tanítványa van, s
meg is kezdte azoknak a fiatal
tehetségeknek a képzését, akik
a következő országos versenyen
eséllyel törhetnek babérokra.

Riersch Tamás

Garancia 
a sikerre

27 előadóval és 50 előadással
ünnepelte a Teleki Blanka Gim-
názium a magyar kultúra napját,
immáron másodszor. 

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemről és a Központi Fizikai
Kutatóintézetből is érkeztek elő-
adók, hogy a saját szakterületük
rejtelmeibe beavassák a diákokat.
A tanulók az űrkutatástól kezdve
az első világháború hegyi hadvise-
lésén át a Macbeth-fordításig hall-
hattak érdekességeket. 

– Az ilyen típusú programokkal
az a célunk, hogy felkeltsük diák-
jaink érdeklődését, akik számára
a pályaválasztás előtt egy-egy ilyen
előadás akár még sorsfordító is le-
het – tudtuk meg Pukli Istvántól,
az iskola igazgatójától.            - rt -

Telekis 
tudományok

Fiatal feltalálóra bukkantunk ke-
rületünkben. Novák Emil nem-
csak a Mars-robotok világában
mozog otthonosan, hanem a gi-
tárművészetben is, amit a műszaki
tudományok felől közelít meg.

Novák Emilt mindig érdekelték
a mechanikus dolgok. A Petrik
Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari,
Környezetvédelmi és Informatikai
Szakközépiskola 12. évfolyamos
diákját a tanítási órákon sem a
képletek, hanem a mechanikus
eszközök érdeklik. Legújabb kí-
sérletét, a folyadékok és oldatok
minőségét analizáló műszer építését

tanárai javaslatára a 24. Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehet-
ségkutató Versenyre is benevezte.

– Az első fordulón már túljutot-
tam, a műszert március 30-ig kell
majd prezentálnom – mondta az
ifjú zuglói feltaláló.

Novák Emil kezdő versenyző
ugyan, mégsem rutintalan. Részt
vett már a Magyarok a Marson ro-
botépítő versenyén is, ahol ugyan
nem nyert díjat, de legalább bele-
kóstolhatott a robottechnikába. 

– A mikro- és az audioelektronika
a hobbim, mindig is érdekelt, ho-
gyan lehet a gitár hangminőségét
tovább javítani. 

Bár Emilnek még egy éve van az
érettségiig, már töri a fejét, fizikus
lesz-e a vegyészből. 

Fizikus feltaláló 

Berecz Mihály jelenleg a legtöbbet
foglalkoztatott diák a Szent István
Király Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézményben. Megvolt
az első fellépése az Operában,
és szinte már rutinosan veszi az
akadályokat a Művészetek Palo-
tájában. 

Kőrösiné Belák Erzsébet zongo-
ratanárnő tanítványa félig magán-
tanulóként készül a nagy koncer-
tekre, amelyekből fiatal kora elle-
nére egyre több van, így nagy kihívás
számára helytállni az iskolában
éppúgy, mint a zenei életben. Misi
az idén először játszhatott a Magyar
Állami Operaházban, ahol a Bu-
dapesti Filharmóniai Társaság Ze-
nekarának koncertjén Liszt Ferenc
Magyar fantáziáját adta elő. A húsz-
perces darabnak akkora sikere
volt, hogy a 17 éves zuglói diáknak
két ráadást – Liszt Ferenc Manók
táncát és Bartók Béla Allegro bar-
baróját – is elő kellett adnia. Kü-
lönleges élmény volt számára, hogy
a koncertet nagy példaképe, Vásáry
Tamás Kossuth-díjas zongoramű-
vész és karmester vezényelte, aki
rendkívül elégedett volt Misi játé-
kával.

– Sok időm nincs eltelni a di-
csőséggel, mert már a következő
fellépésre készülök – mondta a
koncert másnapján Misi. – Május-
ban a Zeneakadémián a Nemzeti
Filharmonikus Zenekarral lépek
majd fel, és a koncerten Mozart
zongoraversenyét adom elő, amit
még tanulnom kell.

A tanulásra egyrészt a zuglói ott-
honában van lehetősége, ahol sze-
rencsére mind a családtagok, mind
a szomszédok hozzászoktak már
a játékához. Emellett a tanárával
is sokat gyakorol az iskolában.
Nem fog tudni azonban minden
idegszálával a májusi fellépésre ké-
szülni, mert a február 14–15-i,
első idei Pastorale-koncertnek ő
lesz a vendége, ráadásul a három
zuglói előadás mellett az első kon-
certnapon nem sokkal éjfél előtt a
Magyar Állami Operaházban is je-
lenése lesz, ahol a másodszor meg-
rendezett Faust-bálon fog játszani.
Az évközi kisebb koncerteket, hang-
versenyeket leszámítva már egy
újabb komolyabb felkérés is be-
került a naptárába. A következő
tanévben ugyanis Beethoven G-
dúr zongoraversenyét adja elő a
Művészetek Palotájában. Ez utóbbi
fellépést megkönnyítheti, hogy a
koncerttermet már jól ismeri, így
otthonosan mozog majd a Duna-
parti színpadon.               riersch

Misi az Operában 
is bemutatkozott

Zenei centrumban
gondolkodik

Az Illésből ismert Szörényi Örsöt
is ő tanította dobolni, több mint
40 évig itt élt. Hét éve visszajött,
hogy Zuglóban képezze a jövő
dobosait. 

Az Álmos Vezér Gimnázium épü-
lete alatt, „underground” hét éve
működik a Pálmai & Pálmai Dob-
akadémia. Az intézmény igazgatója
az egyik legismertebb hazai rock-
dobos, Pálmai Zoltán.

Hogy miért éppen itt van az iskola?
Pálmai Zoltán közel négy évtizeden
át Zuglóban lakott, ez a városrész
is közel áll a szívéhez. A helyiség
kihasználatlan volt, a Zuglói Va-
gyonkezelőnek és az iskolának is
megérte kiadni az egykori óvóhelyet.
Pálmai először szigetelte a falakat,
és dobokkal rendezte be a helyiséget.
Az oktatást a kezdetektől fogva egy
négyfős team végzi, Pálmai Zoltán
mellett olyan neves dobosoktól,
mint Berdisz Tamástól (Sárik Péter
Trió, Budapest Jazz Orchestra),
Pusztai Csabától (Kozma Orsi Kvar-
tett, Cotton Club Singers), illetve
Weszely Jánostól (Budapest Ragtime
Band) tanulhatnak a növendékek.

– Legfontosabb célunk, hogy a
gyerekeket elcsaljuk a számítógépek
mellől, s hogy megismertessük és
megszerettessük velük a zenélést.

A növendékek nagy része – akik
között 2 éves és 60 éves is akad – ko-
rából adódóan nem tudhatja, hogy
ki is az a Pálmai Zoltán. A fiatalabbak
már nem emlékezhetnek az Emmer-
son Lake and Palmer zenéjét tolmá-
csoló 1970-es Theatrum zenekarra,
sem az 1973-as slágerre, a Kétforintos
dalra a P. Mobiltól, vagy a 80-as évek
himnuszára, a Hobo Blues Band Ko-
paszkutyájára, illetve a népszerű punk-
nótákra, a Nyolc óra munkára és a
Boldog szép napokra (Beatrice).

– Nem azt szeretném, ha azért
jönnének hozzám a gyerekek, mert
én vagyok a Pálmai Zoltán. Azért
jöjjenek, mert dobolni szeretnének
megtanulni. Persze a szülők közül
sokaknak ismerősen cseng a nevem,
és ez azért jólesik az embernek.

A képzés színvonalát a tanítványok
eredményei határozzák meg. Pálmai
kezei közül olyan dobosok kerültek
ki, mint a P. Mobilból Szebelédi
Zsolt, vagy az Illés zenekar ifjú rit-
musfelelőse, Szörényi Örs. 

– Nem lehet mindenkiből profi
zenész, ám a dobolás még senkinek
sem ártott meg, sőt a fiatalok kon-
centrációjára kifejezetten jótékony
hatással van – mondta Pálmai Zol-
tán. Nem titkolt vágya, hogy a dob-
akadémiája egyszer nívós zenei cent-
rummá váljon. R. T.

Válogatott kosárlabdázóval, Ron-
kay Lászlóval erősít a Németh
Imre Általános Iskola tantestülete.
A Zuglói Sasok Sportegyesület
alapítója immár testnevelő ta-
nárként is dolgozik ott.

Ronkay László sportpályafutását
befejezve 23 éves korában, 1998-
ban alapította a Zuglói Sasok Sport-
egyesületet. Az egykori NB I-es já-
tékos (Debrecen), illetve utánpót-
lás-válogatott kosaras a lakóhelyén
szerette volna kedvenc sportágát
népszerűsíteni. A kísérlet olyannyira
jól sikerült, hogy a Zuglói Sasok
mára a főváros egyik legjobb után-
pótlás-nevelő egyesületévé nőtte ki
magát. A klubnak együttműködési
megállapodása van a Budapest
Honvéd Akadémiával, így a tehet-
séges zuglói gyerekek továbbspor-
toltatása is megoldottá vált. Zugló-
ban a képzés csarnok híján iskolai
tornatermekben zajlik. Előkészítő
csoportok működnek a Németh
Imre, a Kaffka Margit, a Herman
Ottó, a Jókai Mór Általános Isko-
lában és a Radnótiban, míg a haladó
csoportok edzése a Németh Imre
Általános Iskolában, az Egressy
Gábor Két Tanítási Nyelvű Szak-
középiskolában és a Szent István
Gimnáziumban zajlik.

– A legtöbb edzésidőt a Németh
Imrében töltjük, így természetes,
hogy az Adria lakótelepi iskolát a
bázisintézményünknek tartom –
mondta az újdonsült testnevelő ta-
nár. – Ez volt a legfőbb indoka an-
nak, hogy munkahelyemül épp ezt
az iskolát választottam. Régi vágyam
volt, hogy a sportot és a testnevelést
összehangoljam, így kézenfekvőnek
látszott, hogy ott dolgozhassak,
ahol az edzések nagy részét tart-
juk.

Ronkay László választása kifeje-
zetten jónak bizonyult: új munka-
helye tagja az olimpiai iskolák elit
közösségének, a tantestületben pe-
dig kolléganője, Fabus Bernadett
szintén edzi a Zuglói Sasokat, míg
másik tesis kollégája, Monostori
Attila komoly kosaras múlttal ren-
delkezik. r-t-
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Ifjúsági katasztrófavédelmi
versenyt szervezne az isko-
láknak Pollák Imre, aki janu-
ártól kerületünk katasztrófa-
védelmi megbízottja. Tóth
Rita hadnagy helyét vette át,
aki szakmájában maradva a
fővárosi igazgatóságon foly-
tatja munkáját.

A 25 esztendős fiatalember
2013-ban állt be katasztrófa-
védőnek. Első állomáshelye az
Észak-Budai Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség hatósági osz-
tálya volt, onnan helyezték át
Zuglóba.

– Néhány napja költöztem be
a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Észak-Pesti Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség XIV.
Kerületi Hivatásos Tűzoltópa-

rancsnokságára. Egyelőre is-
merkedem a kerülettel. A la-
kosságvédelmi feladatok ellá-
tása során minél szorosabb
kapcsolatot szeretnék kialakí-
tani az önkormányzattal, mert
csak így lehet igazán hatékony
a munkám.

Pollák Imre a napi munka
mellett a fiatalok képzésére is
hangsúlyt helyezne. Emiatt fon-
tosnak tartaná a hagyományos
ifjúsági katasztrófavédelmi ver-
senyt is, amelyet takarékossági
okokból idén is a XVI. kerület-
tel közösen rendeznének meg.
Az iskolák az április 10-i meg-
mérettetésre való felkészüléshez
a katasztrófavédelmi megbízot-
tól is tudnak majd segítséget
kérni.           Riersch Tamás

Új katasztrófavédelmi
megbízott Zuglóban

Matrica 
mobillal  

A korábbinál jóval több kérdéssel
szembesülnek januártól a közúti
közlekedés szabályaiból vizsgázók
a felkészülés során. A KRESZ
tananyaga és követelményrend-
szere nem változott, mondják az
illetékesek, a kérdések viszont
alaposan. 

Az adatbázis az alapkérdések te-
kintetében az eddiginél négyszer
több kérdésből áll, a korábbi 1365
4327-re bővült, a vizsgázók a va-
riációs lehetőségeknek köszönhetően
összességében tízszer több kérdés
felbukkanásával számolhatnak a
felkészülés során. 

A tananyag és a vizsga követel-
ményrendszere, a számítógépes vizs-
gáztatási rendszer, a kérdések meg-
jelenítése, száma, pontozása és a
megoldásra rendelkezésre álló idő
nem változott. A műszaki-technikai
paraméterek korszerűsödése kö-
vetkeztében volt szükséges a vál-
toztatás, hogy a vizsgarendszer is
lépést tartson az autós világ fejlő-
désével, pl. a modern elektromos
és világítástechnikai eszközökkel.
Az ábrák, grafikák korszerűsödtek,
a képadatbázis is gyarapodott, hi-
szen minden kategóriában és vizs-
gatárgyban 40 százalék a képes
kérdések megkövetelt aránya. A
Nemzeti Közlekedési Hatóság kom-
munikációs osztálya megkeresé-
sünkre elmondta, fontos, hogy a
járművezető-jelöltek alkalmazható
elméleti tudással kezdjék meg gya-

korlati felkészülésüket. A változtatás
által nemcsak bemagolják a tan-
anyagot, hanem jobban tudják a
forgalomban alkalmazni a közúti
közlekedés szabályait, ténylegesen
értelmezik, elsajátítják azokat, ezáltal
javulhat a közlekedésbiztonság is. 

Lapunk érdeklődésére a kerület
egyik vizsgázója, Téglás Zsófia el-
mondta, számára az elméletin ne-
hézséget okoztak az új kérdések.
Ő decemberben járt elméleti okta-
tásra, a régi rendszer szerint ké-
szült a vizsgára, ahol már az új tí-
pusú kérdésekkel találkozott, és
a vizsgája nem sikerült. – Más-
képpen fogalmazták meg a kérdé-
seket. Eddig olyan volt a szituációs
kép, mintha én ülnék a kormány
mögött, most már ezt felülnézetből
ábrázolják, ami összezavar egy ki-

csit, így nem tudok elképzelni bi-
zonyos közlekedési szituációkat.
Emiatt volt nehéz – mondta. Egy
másik vizsgázó viszont jól vette az
akadályokat. Végh Lilla szerint az,
aki jól felkészül, meg tudja oldani
a feladatokat.

Az oktatók véleménye az, hogy
életszerűségre kell törekedni, van,
aki szerint nem a korszerűbb tan-
anyag és kérdéskör miatt javul a
közlekedésbiztonság. Az egyik zuglói
autósiskola oktatója, Simonyák Zol-
tán úgy véli, az új kérdések bonyo-
lultabbak, nagyobb figyelmet igé-
nyelnek, túl sok magyarázatot kö-
vetelnek, és nagyobb a bukás esélye.
Az oktatóknak kevés idejük maradt
az átállásra, egyelőre nekik és a ta-
nulóknak is kihívást jelent az új
vizsgaszabályzat.                      -bb-

Leégett egy 
autószerelő-műhely
Egy autószerelő-műhely és egy
raktár kapott lángra január 23-
án este 10 órakor a Füredi úton.
A lángoló helyiségekben több
gázpalack is fölrobbant. Személyi
sérülés szerencsére nem történt.
A tüzet negyven tűzoltó tíz víz-
sugárral fékezte meg. A raktárban
vegyi anyagokat – festékeket, ol-
dószereket – is tároltak, ezért az
FKI Katasztrófavédelmi Mobil
Laborja folyamatosan mérte a
levegő összetételét, de a lakóhá-
zak környékén mérgező anyagot
nem mutattak ki. A műhelyben
több személygépkocsi kiégett. A
tűz keletkezési okainak kivizs-
gálására hatósági eljárás indult.

Rendőrök mentették
meg az idős házaspárt
Január közepén egy Lengyel
utcai lakáshoz riasztották a
rendőröket. A szociális gon-
dozó elmondta, hogy a lakást
zárva találta, de az ajtó mögül
nyöszörgést hallott. A rendőrök
ezt követően feltörték a zárat,
majd a lakásban két földön

fekvő, magatehetetlen idős em-
bert találtak. A férfi a nappa-
liban egy szőnyegben botlott
el, a felesége pedig az egyik
szobában a székről esett le. A
két idős ember közel egy napja
feküdt már a földön. A rend-
őrök megitatták és betakarták
a sérülteket, akikhez mentőt
hívtak.

Szó sem volt
túszejtésről
Az egyik kerületi középiskola
épületében délelőtt, tanítás alatt
egy 17 esztendős fiú szerelmi
bánatában a lépcsőházi korláton
ülve búslakodott. A tanárok meg-
próbálták onnan letessékelni.
Az egyik pedagógusnak sikerült
is elbeszélgetni vele, és bizton-
ságos helyre, az egyik terembe
vitték. Közben a kollégái, tartva
attól, hogy a fiúnak valamilyen
rohama lesz, illetve mert egy fé-
mes, késnek tűnő tárgyat láttak
nála, értesítették a mentőket és
a rendőrséget. Az egyik rendőr
mentősruhába öltözve jutott be
a fiúhoz, akit aztán a mentők az
egyik fővárosi kórház pszichiát-
riai osztályára szállítottak.

BŰNÜGYI 
KRÓNIKA

SONOTERÁPIA CENTRUM
XIV. ker. Örs vezér tere 16.

Tel.: 220-4641, 06-20/349-4277

AKCIÓ! Érszűkületvizsgálat

A harmadik
érszűkületkezelő
kúra FÉLÁRON!

12.000 Ft  helyett csak 6.000 Ft!

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. el-
indította az új autópálya-matri-
cák, köztük az éves megyei e-
matricák mobiltelefonon keresz-
tüli értékesítését. A mobilappli-
káció jelenleg Android operációs
rendszeren érhető el, de az iOS-
en is megvásárolható lesz, így a
társaságnál nem regisztrált fel-
használók számára is lehetőség
nyílik akár ad hoc módon, bank-
kártyával csak egyszer-egyszer
igénybe venni a szolgáltatást. A
társaságnál regisztrált ügyfelek
az interneten keresztül és SMS
küldésével vásárolhatják meg az
új – 2015. január 1-jétől érvényes
– e-matricákat.

Valentin napi

Valentin napi

Valentin napi

luxus arckezelés 1,5 órában

expressz arckezelés 40 percben

testkezelés csomag

32 000 Ft helyett,

17 000 Ft helyett,

csak

csak

csak

16 000 Ft

9 500 Ft
7 000 Ft

1149 Budapest, Vezér utca 147/B • Tel.: 06 1 814 3345

highcare14ker@upcmail.hu • http://www.highcarezuglo.huE-mail:

Az év legnagyobb akciója,

50%-os kedvezmény,

csak február
12,13,14-én!!!

VALENTIN NAP A HIGH-CARE-ben:

KRESZ-vizsga több
kérdéssel 
KRESZ-vizsga több
kérdéssel 
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London egyik olimpiai bajnokáról nevezték el a Kaffka Margit
Általános Iskola tornatermét. Szabó Gabriella, a győztes
kajak négyes vezérevezőse azért választotta ezt a zuglói
iskolát a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére,
mert a karrierje kötődik a kerülethez. 

Nagy eseményt ünnepeltek január 20-án a kaffkás diákok.
Aznap ugyanis egy igazi világsztár, az olimpiai, világ- és Európa-
bajnok kajakos, Szabó Gabriella látogatott el hozzájuk. 

A 2012-es olimpiát követően a Magyar Diáksport Szövetség
kezdeményezte a Londonban győztes sportolók népszerűsítését.
Arra kérték a bajnokokat, hogy válasszanak egy-egy iskolát,
amelynek tornatermét róluk nevezik el. Természetesen mindnyájan
a volt iskolájuk mellett döntöttek. Így tett Szabó Gabi is, aki egy-
koron a zuglói Csanádiban tanult, ám az Őrnagy utcai intézményben
már korábban elkelt a tornaterem.

– Egyértelmű volt, hogy zuglói intézményt választok, mert ezer
szállal kötődöm a kerülethez – mondta Zugló díszpolgára. –
Mivel a Kaffka az egyetlen hölgyről elnevezett iskola Zuglóban, rá
esett a választásom.

A tornatermet zsúfolásig megtöltő gyereksereg hatalmas ovációval
fogadta a londoni olimpia hősét, akit észrevehetően meghatott ez
a meleg fogadtatás. Az iskola műsorát követően Varga László
Zoltán igazgatóval közösen leplezték le a névadásról szóló em-
léktáblát, amelyre a ceremónia részeként a diákok előtt írta fel a
nevét. A vendégek ezt követően az iskola emeletén a Szabó
Gabriella relikviáit tartalmazó kiállítást is megnyitották, amely a
jövőben állandó emléket állít a tornaterem névadójának.

A januári névadó ünnepség a harmadik ilyen esemény volt a ke-
rületben, korábban ugyanis a Csanádi Árpád és a Dr. Mező Ferenc
Általános Iskola tornaterme is nevet kapott.         Riersch Tamás

Laikus szemmel elképesztő tem-
pót diktálva nyerte Bernek Péter
a decemberi dohai rövid pályás
világbajnokságon a 400 méteres
gyorsúszás döntőjét. Mint kide-
rült, a kiváló úszó nem csak a la-
ikus szemével tűnt rendkívül
gyorsnak.

– Már az elején gyorsabb voltam
egy másodperccel, mint amit előre
elterveztünk, de elkapott a hév, én
meg mentem vele – árulta el a BVSC-
Zugló újdonsült világbajnoka.

Bernek Péter talán a dohai vébé
legnagyobb meglepetését okozva
nyert aranyérmet, ugyanis korábban
főleg hátúszásban jeleskedett. 2010-
ben 200 háton nyert ifjúsági olim-
piai bajnoki címet, és 2012-ben,
2013-ban ugyancsak ebben a szám-
ban volt ezüstérmes a debreceni
nagymedencés, illetve a chartres-i
és henningi rövid pályás Európa-
bajnokságokon. A Kőbánya SC ki-
válósága már egy ideje érezte, hogy
16 év után váltania kellene. Erre
pedig a nyári berlini vébén elért
negyedik helye után érezte elérke-
zettnek az időt. Megkereste Nagy
Pétert, a BVSC-Zugló vezetőedzőjét,
akinek felajánlotta a közös munka
lehetőségét. A szakember ezt vál-
lalta, de Pétert egyből a gyorsúszás
felé irányította. A néhány havi közös
munka eredménye pedig a már
említett dohai világbajnoki cím lett.

– Bernek Peti jelenléte min-
denkit motivál a szakosztálynál
és a klubnál is, mert látják, hogy
sok munkával komoly eredményt
lehet elérni – mondta a szakem-

ber, aki egy fontos tényre is fel-
hívta a figyelmet. A BVSC-Zugló
dicsőségfalán mind az Európa-,
mind pedig a világbajnoktáblákon
egy-egy úszóé az utolsó név. Kapás
Boglárka 2012-ben lett Európa-
bajnok, Bernek Péter pedig Do-
hában nyert. Már csak az olimpiai
bajnokok tábláján nem ez a hely-
zet, amin jó lenne változtatni…

Erről pedig leginkább Nagy Péter
sztártanítványai gondoskodhatnak.
Bogi és Péter az elkövetkezendő
időt kemény edzésekkel tölti majd,
részben itthon, de főleg az USA-
ban, hogy azután márciustól már
a versenyzésre, no meg az olimpiai
szintidők megúszására koncent-
ráljanak. Az idei év fő eseménye a
kazanyi világbajnokság lesz, amelyre
akár már olimpiai résztvevőként
utazhatnak Zugló büszkeségei.

r-t-
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Nem könnyű időszak van az
MTK világbajnok párbajtőrvívó-
ja, Szényi Péter mögött. A tavalyi
szezonja ugyanis nem úgy sike-
rült, ahogy azt szerette volna,
ezért döntött úgy, hogy szep-
tembertől új edzővel dolgozik
tovább. Választása az egykori
vívótársra, a pekingi olimpia óta
edzősködő és azóta egyre ko-
molyabb eredményeket felmu-
tató Kovács Ivánra esett. 

– Az edzőváltás emberileg és
szakmailag sem volt könnyű –
mondta az MTK legutolsó világ-
bajnoka –, az új stílushoz és mód-
szerekhez hozzá kellett szoknom.
Erre pedig, sajnos, rámentek a
szezon eleji versenyek. Szerencsére
ősz végére szép lassan összeállt a
vívásom, aminek eredményekép-
pen az utolsó három versenyen
már jól és eredményesen vívtam.

Péternek pedig pontosan erre
van szüksége: hogy tartósan jól
és eredményesen vívjon. Számára
ugyanis a legfőbb cél, hogy 2016-
ban a riói olimpián is pástra lép-
hessen. A sportágában mind a

mai napig a „nagy öregek” – a 41
esztendős Imre Géza, a 38 esz-
tendős Boczkó Gábor és a 32
éves Rédli András – viszik a prímet,
a többiek pedig leginkább a ne-
gyedik, tartalékhelyért küzdenek
egymással. Péternek 2013-ban ez
sikerült, és a három nagy mellett
negyedikként részese lehetett a

párbajtőrcsapat világbajnoki si-
kerének. Érthető, hogy Rióban is
szeretné ezt az érzést újra átélni.

– Ahhoz, hogy csapattag lehes-
sek, az idén legalább egyszer dön-
tőbe kellene jutnom egy Világku-
pán. Kovács Iván edzőmmel ezért
mindennap keményen dolgozunk.

Szényi Péter 16 évvel ezelőtt
zuglói kisdiákként hallott először
a vívásról. Udvarhelyi Gábor (a
jelenlegi szövetségi kapitány) tartott
toborzót a Munkácsy Mihály Ál-
talános Iskolában, amelyre Peti
az elsők között jelentkezett. Azóta
az egykori kisdiák igencsak nagyra
– 195 cm-re és 95 kg-ra – nőtt,
amely testalkat adta magát, hogy
párbajtőrvívó legyen belőle. 16
éven át Szőcs Bertalan irányítá-
sával készült, a 2013-as világbaj-
noki címet is nagyrészt az idős
mesternek köszönheti. Az MTK
jelenlegi legjobb vívójának a juni-
or- és U23-as Európa-bajnoksá-
gokról is több érme van, 2011-
ben pedig megnyerte az Universi-
adét, ami eddig a legnagyobb egyé-
ni sikere.          riersch
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Szényi Péter jövőre Rióban „nyaralna”

Női teniszkupa Zuglóban

Február 4–7. között Zuglóban, a
SYMA csarnokban rendezik a női
teniszezők Federation Kupa euro-
afrikai zóna I. csoportjának küzdel-
meit. A magyar válogatott a lehető
legnehezebb csoportba került. Babos
Tímeáéknak az osztrákokkal és a
szerbekkel kell majd megküzdeniük
a feljutásért. Déli szomszédjainknál
pályára léphet a világ élvonalába tar-
tozó Ana Ivanovics és Jelena Janko-
vics is. Érdemes lesz tehát kilátogatni
a zuglói rendezvényközpontba, ahol

február 7-én, a magyar tenisz napján
a világ egykori legjobb játékosával, a
svájci Martina Hingisszel is találkozhat
majd a közönség.

Fedett pályás 
Budapest-bajnokság

A zuglói Mini Garros Tenisz Klubban
január 16–18-án már 11. alkalom-
mal rendezték meg a fedett pályás
Budapest-bajnokságot. Az év első
fővárosi teniszversenyén 12 női és
16 férfi játékos lépett pályára. A
nőknél az olasz származású De
Paola Viviana nyert, míg a férfiaknál
a mindössze 16 esztendős Piros

Zsombor diadalmaskodott. A zuglói
teniszcentrumhoz kapcsolódó hír, hogy
a klub saját nevelésű játékosa, Nagy
Péter nemrégiben az Egyesült Álla-
mokban egy 10 ezer dollár összdíjazású
ATP-versenyen döntőt játszott.

Felújítják a sportcsarnokot

Az év első felében megújul a Ge-
revich Aladár Nemzeti Sportcsar-
nok. A vívásnak, birkózásnak
otthont adó létesítményben a
munkálatok január 19-én kez-
dődtek meg, a megújult csarnokot
pedig várhatóan május első felé-
ben adják át. -h-s

Ötkarikás tornatermünk lett

Tolnai Zsanett kerékpározó a mai
napig a tavalyi ifjúsági olimpia
bűvöletében él. Eddigi legnagyobb
sikerének tartja, hogy részt ve-
hetett a nankingi ötkarikás ren-
dezvényen Kínában, amely még
sikert is tartogatott számára. Zsa-
nett már profi külföldi csapat
felé is kacsingat. 

– Két számban, országúti kerék-
pározásban és BMX-ben is rajthoz
álltam – mesélte a zuglói Petrik
Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari,
Környezetvédelmi és Informatikai

Szakközépiskola 13. évfolyamos
diákja. – Az előbbiben nem sok
esélyem volt a jó eredményre, ami
be is igazolódott, mert a középme-
zőnyben végeztem. BMX-ben azon-
ban csak egy hajszál választott el
attól, hogy a nyolcas döntőbe ke-
rüljek, végül az eredményem alap-
ján a tizedik helyre rangsoroltak.

Zsanettet édesanyja a 13. szüle-
tésnapján vitte el a KSI SE kerék-
párszakosztályához, ahol azóta is
sportol. Az évek során a pályake-
rékpárban, az országútiban és a
BMX-ben is több magyar bajnoki
címet szerzett. Ennek is köszön-
hette, hogy tavaly tagja lehetett a
magyar delegációnak a nankingi
olimpián.

– Fantasztikus volt kint lenni,
óriási élmény volt ennyi sportolóval
találkozni. Sajnos az edzések miatt
a nyitóünnepségről és a többi
sporteseményről lemaradtam, de
a falu hangulata és a záróünnepség
mindenért kárpótolt.

Zsanett az idén érettségizik a
zuglói iskolában, de egy évig még
biztos, hogy a Thököly úti intéz-
ményben marad. A terve az, hogy
elvégzi a technikumot is. Azt köve-
tően azonban szívesen tanulna kül-
földön, mondjuk egy olyan ország-
ban, ahol az egyetem mellett lehe-
tősége lenne egy profi csapatnál is
kipróbálni magát.                 R. T.

Születésnapra kapott olimpia

SPORTHÍREK

A BVSC-Zugló újdonsült
világbajnoka
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ALMÁSSY KATALIN VÁSÁROL legma-
gasabb áron bútorokat, festményeket,
órákat, dísztárgyakat, szobrokat, por-
celánokat, könyveket, hangszereket, csil-
lárokat, írógépet, varrógépet, csipkét,
bizsukat, borostyánt, szőrmét, hagyaté-
kot, kacatokat. Díjtalan kiszállással! Hét-
végén is! Tel.: 06-20-597-8280 

KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vá-
sárol magas áron BOROSTYÁN éksze-
reket 15.000-200.000 Ft-ig, antik búto-
rokat és ékszereket, festményeket, asz-
tali-, fali-, zseb-, és karórákat, Herendi,
Zsolnay, Meisseni..stb., porcelánokat,
Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerá-
miákat, bronz és ezüsttárgyakat, háború
előtti katonai kitüntetéseket, levelezőla-
pokat, képeslapokat, hagyatékokat, tört
és fog aranyat. Értékbecslés és kiszállás
díjtalan! XV.ker. Páskomliget u.8. (Vá-
sárcsarnokkal szemben) Tel: 06-1-708-
2878, 06-20-358-8217

KIEMELKEDŐ KVALITÁSÚ magyar és
külföldi festmények vétele, eladása. Tel.:
06-30-949-29-00, email: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott
fotók felújítása, átalakítása. Negatívok, vi-
deók digitalizálása. Tarjánfotó, 1145 Thö-
köly út 150., Ny: 10-18h; Tel.: 363-1170 

FIATAL NŐ KÖTNE ÉLETJÁRADÉKI
illetve eltartási szerződést idős hölgyekkel,
urakkal és vállal főzést, bevásárlást, és
mindenféle házimunkát. Tel.: 06-20-
346-7677

FIATAL KERESZTÉNY FÉRFI kötne
életjáradéki illetve eltartási szerződést
idős hölgyekkel. Tel.: 06-20-410-3041

Műtermünkben AZONNAL elkészülnek
az igazolványképek, portrék és a digitális
nyomtatás pendriveról, telefonról, tab-
letről.  Tarjánfotó, 1145 Thököly út
150., Ny: 10-18h; Tel.: 363-1170 

EGYÉB

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZ-
PONTI fűtésszerelés, ázások, csőtörések
megszüntetése. Mosdók, WC tartályok
cseréje. Ingyenes kiszállás. Tel.: 402-
4330, 06-20-491-5089

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO-
LÁS, parkettacsiszolás, laminált lerakás.
Gyors kezdéssel, garanciával, referenci-
ával. Tel.:06-30-942-47-35 vagy 360-23-
45 Pap Gábor kisiparos, www.festes-ta-
petazas.hu 

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
kaputelefon telepítés, beléptetők, sík-
mágnesek szerelése, villanytűzhely, boj-
lerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-
, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel.:
260-48-70, 06-20-979-0624. Pungor

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, fes-
tés, szigetelés, kémény, kerítésépítés ki-
csitől a teljes lakásfelújításig. Díjtalan
kiszállás. 10% kedvezmény. Tel.: 406-
4095, 06-30-734-0411 

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS,
TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTA-
LERAKÁS, parkettajavítás, parkettacsi-
szolás, vízszerelés, csempézés, villany-
szerelés, ajtó-ablakcsere, illesztés, kő-
műves-, lakatos- és asztalosmunkák, ta-
karítás garanciával. Tel.:202-2505, 06-
30-251-3800

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

TÉVÉJAVÍTÁS 
AZONNAL HELYSZÍNEN! 

Villamosmérnök végzettséggel,
garanciával. Digitális átállás! 

Mindig-TV, dekóder beüzemelés! 
Tel.: 06-20-471-8871

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor
.hu 21 éve vállalom kedvező árakon abla-
kok, ajtók javítását, illesztését, zárak cse-
réjét, festését, hőszigetelő üvegezését és
szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díj-
talan. Horváth Ákos Tel.: 06-70-550-0269 

ÜVEGEZÉS A HELYSZÍNEN IS. Hő,
fény és biztonsági fóliázás. Nyílászárók
utólag is szigetelése. Rés szellőzők ké-
szítése. Tel.: 06-20-956-7241 

KÁRPITOS VÁLLALJA MODERN és
stílbútorok áthúzását bőrrel, szövettel.
Ingyenes felmérés, szállítás. rieder-
karpitos@gmail.com; Tel.: 06-1-256-
8285; 06-20-433-6289 Rieder György
kárpitos 

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS
munkát: ajtó- ablakillesztést, zárszerelést,
küszöbkészítést, szigetelést, mázolást,
pántok, zsanérok cseréjét és a legkisebb
munkát is vállalom. Szigeti László, Tel.:
251-9483, 06-20-381-6703 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal is!
40 éves szakmai gyakorlattal, profi gé-
pekkel. Vízvezetékszerelés. Társasház-
aknak, zuglói lakosoknak nagy kedvez-
mény. Zuglói víz-, gáz-, fűtésszerelés és
lefolyószervíz. Tel.: 06-1363-3272, 06-
30-951-7849 

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

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit
más nem vállal, mi elvégezzük. Kőmű-
ves, burkoló, festő, asztalos, vízszerelő
szakemberek állnak rendelkezésre. Tár-
sasházak felújítását, karbantartását,
konyhák, fürdőszobák felújítását vál-
laljuk. Tel: 06-30-457-2666, 06-20-514-
7876

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHATÓ
HÖLGY kisebb-nagyobb takarítást, ab-
laktisztítást, vasalást vállal. Irodák és
társasházak részére is! Gyors és precíz
munkavégzés. Tel:06-30-294-2227

ÍRÓGÉPET BÉRELNÉK 1 hónapra
Zuglóban. Tel.: 06-30-469-9286

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ GYORS-
SZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi gé-
pekkel, szerelvények javítása, cseréje,
gázkészülékek javítása, csőtörés, hibael-
hárítás azonnal. Gáz- és fűtésszerelés, ja-
vítás. 40 éves gyakorlattal. Tel.:
3633-272, 06-30-9517-849 

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ áron
vállalunk: víz-, fűtésszerelést, szobafestést,
mázolást, tapétázást, kőműves burkoló
munkákat, parkettázást. ZUGLÓI MEG-
RENDELŐKNEK, NYUGDÍJASOKNAK
KEDVEZMÉNY! Tel.: 06-30-9524-725 

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍ-
TÁSA, átalakítása! Csempeburkolás, kő-
művesmunkák, vízszerelés! Teljes la-
kásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! www.burkolomester.hu  Tel: 06-
20-961-6153

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

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

SZAKKÉPZETT 60 ÉVES GONDO-
ZÓNŐ vállalja idősek otthoni ápolását.
Bevásárlás, orvosi ügyintézés, autóval
rendelkezem. Hívjon bizalommal! Tel:
06-20-441-8651 

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖRÖM,
tyúkszem eltávolítása, kezelése. Házhoz
megyek! Manikűr. Hétköznap és hétvégén!
Ajándékutalvány vásárolható! Tel: 06-
30-319-1178 

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

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes ki-
szállással. Demeter Attila. Tel: 256-8680,
06-30-970-4870

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

SZÁMÍTÓGÉP

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

REDŐNY, RELUXA

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

REDŐNY, RELUXA, STB… JAVÍTÁS,
szerelés, garanciával, akár hétvégén is!
Zuglói redőnyös. Tel.: 06-70-341-9489,
06-20-341-0043 

XIV. PÓSA LAJOS UTCÁBAN FEL-
ÚJÍTANDÓ kétszintes családi ház eladó
(cégközpontnak is alkalmas). Tel.: 06-
20-326-7212; www.zugloilakascent-
rum. hu 

NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást,
korrepetálást vállal, valamint felkészítést
érettségire, nyelvvizsgára és külföldi
munkavállalásra, a Bosnyák téren. Tel.:
221-2376, 06-30-959-6759 

5260

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFI-
ZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI szerződéssel.
(roncs autót is) Házhoz megyünk, hét-
végén is! Tel.: 06-30-253-2248 

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS mű-
gyűjtőnő külföldi magas áron, helyszínen,
készpénzért vásárol antik és modern
festményeket, bútorokat (figurálisak
előnyben) ezüsttárgyakat, aranyakat, ele-
fántcsontokat, kardokat, asztali álló, fali
- és karórákat, porcelánokat (Herendi,
Zsolnay) Kovács Margit, Gorka Géza,
Kissróz Ilona, kerámiákat, szőnyegeket,
bronz tárgyakat, kitüntetéseket, teljes
hagyatékot, értékbecslés, kiszállás díj-
talan. Életjáradéki szerződést is vállalok.
Üzletünk: II.ker. Fő u.67. Tel.: 06-1/789-
1693, 06-30-382-7020

BOROSTYÁN ÉKSZER FELVÁSÁRLÁS
10.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig. Arany 8500
Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól. Órákat, bútorokat,
festményeket, porcelánt, mindent ami
régi. V. Kerület, Szent István krt. 25.
Tel.: 06-20-9140-150 

ZSAZSA GALÉRIA azonnali készpén-
zért vásárol! Tört-, fazonarany 6500-
12000 Ft-ig. Tört-, fazonezüst 150-800
Ft-ig. Továbbá: Antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, porcelánokat, pénzér-
méket és mindent ami régi! Valamint
teljes hagyatékot! FIGYELEM! A Mézsárga
borostyánt 500-1000 Ft/gramm áron
vásároljuk. Várjuk szeretettel! 13. kerület,
Hollán Ernő utca 4.; Tel.: 350-43-08,
06-70/884-4084; email cím: antikic-
ko87@gmail.com 

RÉGISÉG

OKTATÁS

JÁRMŰ

INGATLAN

ÚJ HELYEN 
A HIRDETÉSFELVÉTEL:

hétfőn 12–16 óráig, 
szerdán 9–12 óráig: 

XIV., Pétervárad utca 3.
Darabánt  Judit

telefon: 06 (70) 681-0754
e-mail: info@zugloimedia.hu

A hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk!

2015-BEN MÁR 300 BKK-AUTOMATÁBÓL 
VÁSÁROLHATUNK

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a 
Budapesti Közlekedési Központ 2014-ben 
kezdte meg a modern jegy- és bérletkiadó 
automaták telepítését Budapest legforgal-
masabb pontjain és agglomerációjában. 
Az új értékesítési módot és a készülékek 
beszerzését a kormány 2,3 milliárd forint 
európai uniós forrással támogatja.

Jelenleg több mint 270 darab új, korszerű BKK- 
automata üzemel, de tavaszra már 300 készü-
lékkel spórolunk időt ügyfeleinknek, tesszük 
gyorsabbá és kényelmesebbé a jegy- és/vagy 
bérletvásárlást. Az új jegyautomata-hálózat 
rendkívül jól teljesít, az ügyfelek hamar meg- 
szerették a könnyen használható, éjjel-nappal 
üzemelő berendezéseket. Ezt az eladások 
és a használat egyre növekvő száma is jól 
mutatja. A gépek 2015 első napjaiban több 
mint 600 millió forint bevételt generáltak. 

A városszerte megtalálható BKK-automatákból 
szinte az összes jegy- és bérlettípus megvásárol-
ható, a termékkínálat folyamatosan bővül: a vonal- 
jegy és napijegy típusú jegyeken, a Budapest- 
bérleteken, a környéki és a HÉV-bérleteken kívül 
már kutya- és kerékpárbérletek is megvásárolha-
tók. A készülékek érmét és bankjegyet is elfo-
gadnak és visszaadnak, de bankkártyával is 
lehet fizetni, akár érintés nélkül.

December óta a jegy- és bérletkiadó automata 
igénybevételét egy új funkció is segíti. Az auto-
maták képernyőjéről már élőszavas segítség is 
kérhető: a Segítség gomb megérintésével közvet-
lenül kapcsolatba léphet a BKK ügyfélszolgálatá-
val, amennyiben úgy érzi, ez szükséges. Az új 
funkció a vásárlási folyamat minden fázisában 
elérhető, tehát nem kell a kezdőképernyőre 
visszalépnie annak, aki ezt igénybe veszi. Szak-
képzett munkatársaink lépésről lépésre végigve-
zetik a vásárlás folyamatán, ami nagy segítség 
lehet az idősebbeknek és a gyengén látóknak is.

A BKK-automatából vásárolt bérletekhez szük- 
séges megadni egy arcképes igazolvány számát. 
Hogy ezt a folyamatot gyorsabbá tegyük, 
a használni kívánt igazolvány számát, sőt négy 
igazolványszámot is felvezethetünk egyetlenegy 
BKK ügyfélkártyára, melynek segítségével 
a bérletet nemcsak saját részre, hanem akár az 
egész családnak megvásárolhatjuk. BKK ügyfél-
kártyát a BKK Ügyfélközpontokban, illetve a 
jegypénztárakban kaphatunk, de letölthető 
a bkk.hu/automata oldalról is.

Az automaták pontos helyéről 
a bkk.hu/pontkereso oldalon 
tájékozódhatnak, használatukról 

kisfilm és interaktív bemutató felület 
a bkk.hu/automata oldalon érhető el.

Kohéziós Alap



A cirkuszi lovasakrobatika hun-
garikummá tételét a Magyar Cir-
kusz és Varieté Non-profit Kft.
indítványozta. Jogi procedúrája
elkezdődött, a „produktum” a
Magyar Értéktárba kerül.

A cirkuszi lovasakrobatikát oly
sok nációhoz hasonlóan a ma-
gyarok is régóta űzik, fejlesztik.  
– Generációikon és évszázado-

kon át tökéletesítik, többek között
a szaltót, szuplét, a flikket és in-
delflikket, a kézenállást, a forvercet
vagy az arábelt – tájékoztatott Gré-
zer József, a Fővárosi Nagycirkusz
szakmai vezetője.

– A Donnert nevet a reformkor
óta ismerik a cirkusz- és artista-
világban. Donnert Károly a dél-
vidéki Donnertek, vagyis a ko-
médiás nagycsaládok sorába tar-
tozott – mesélte lapunknak Don-
nert Antal és Richárd a hétvégi
fellépésük után. 

Donnert János lovas magasis-
kolájának szabadidomítás pro-
dukciója 1966-ban Jászai Mari-

díjat kapott. Donnert László szin-
tén a híres dinasztiához tartozott,
állatidomárként ő is a közönség
kedvence volt. A lovak szabad-
idomításával nemcsak a Fővárosi
Nagycirkuszban, hanem a világ
leghíresebb cirkuszaiban, így az
amerikai Ringling Cirkuszban is
hosszú éveken keresztül aratta
felejthetetlen sikereit.

– A tornatermekből kihoztuk
és a ló hátára tettük az akrobatikát
– fogalmazta meg a cirkuszi lo-
vasakrobatika lényegét Donnert
Márta, az annak kidolgozásában
élenjáró artistacsalád tagja.

A Fővárosi Nagycirkusz mű-
sorában is látható, hagyományos
magyaros kosztümben, magyar
zenére bemutatott, kivételes kon-
centrációs képességet és akro-
batikus tudást igénylő produk-
ciójukkal méltán nyerték el szá-
mos fesztivál díját. Legsikeresebb
évük 2013 volt, amikor mind a
Monte-carlói Cirkuszfesztiválon,
mind a híres Massyi Nemzetközi

Cirkuszfesztiválon bronz-díjat
vehettek át. 

Kiváló követői, a Richter család
tagjai hasonló nemzetközi sike-
rekkel dicsekedhetnek. A cirkuszi
lovasakrobata-produkciójával
Richter Flórián a 32. Monte-carlói
Cirkuszfesztiválon Arany-Bohóc
díjas lett, míg testvére, Richter
József a 10. Budapesti Cirkusz-
fesztiválon cirkuszi lovasakroba-
ta-csoportjával elnyerte az Arany
Pierrot díjat. (VR)
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Verdes Ági fotós, esztéta és költő fényképei nemcsak a Liget Galériában vannak kiállítva, hanem
Brüssszelben és Athénben is, André Kertész munkái mellett. Legújabb, Nemtudomhogymerre című
kiállítását Gerber Pál festőművész nyitja meg január 29-én 18 órakor a Liget Galáriában

Hungarikum lesz a hazai lovasakrobatika

Richter csoport akrobatái

Donnert csoport akrobatái. Fotó: Urbán Ádám

Richter csoport 
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Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy so-
ronként, oszloponként és kockánként
csak egyszer használ fel egy számot.
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Tisztább motor, nagyobb teljesítmény
már az első tankolástól!337.90

332.90

327.90

317.90

209.90

Az év első hónapjában még job-
bára nélkülöznünk kell a színes
virágokat a kertekben és az ut-
cafronti ágyásokban, de termé-
szetesen vannak olyan virágos
növények, amelyek ilyenkor is
díszíthetik környezetünket. A két
legismertebb és egyben talán leg-
szebb téli virágunk a hóvirág és
a hunyor.

A hóvirág nem szorul bemuta-
tásra, ez a megejtő szépségű, bájos
kis növény természetjárás közben
gyakran megtalálható, ám leszakítani
nem szabad, hiszen minden honi
fajta védett. Magyarországon három
hóvirágféle él vadon – a kikeleti, a
redőslevelű és a pompás hóvirág –,
a kertekben nevelhető, védettség
alatt nem álló típusokat pedig ker-
tészetekben vásárolhatjuk meg. A
hóvirág hagymáit ősszel kell elültetni
egy cserépbe, majd az első hajtások
kibújásáig sötét, hűvös helyen kell
tárolni! A fejlődő növényeket világos
helyen kell tartani egészen a kerti
kiültetésig. A kiültetett növények
több gondoskodást nem is kívánnak,
hiszen a virághagyma minden szük-
séges tápanyagot tartalmaz. A hóvi-

rág gyorsan terjeszkedik, pár éven
belül összefüggő virágszőnyeget al-
kot, ezért félreeső, használaton kívüli
kertrészekbe, de utcafronti sávokba
vagy társasházak belső udvaraira
is ajánlott.

A hunyor szintén téli virág, bár
egyes változatai csak a hideg évszak
végén virágoznak. Hazánkban há-
rom hunyorfajta található. A Du-
nántúli-középhegységben honos kis-
virágú hunyor bontja legkorábban
– már január közepétől – a szirmait.
Több fajta védett, ezért sehol se
szedjük le azokat! Már csak azért
sem, mert ezeknek a növényeknek
minden része mérgező. A hunyorról
azonban – a hóvirághoz hasonlóan
– nem kell lemondani az otthoni
kertben, hiszen a nem védett, ker-
tészetekben kapható fajták szaba-
don ültethetők. A hunyor a nyirkos,
nedves talajt és a félárnyékot kedveli,
ezért telepítésük kimondottan aján-

lott kisebb, nem túl napfényes tár-
sasházi kertekbe vagy előkertek
szűk, cserjékkel árnyékolt szegle-
teibe. A hunyorok könnyen nevel-
hető, kis igényű növények, ülteté-
sükkel buja, vadvirágos rétre em-
lékeztető kertrészlet alakítható ki,
amely már év elején feltűnő látványt
nyújt szirmainak élénk színeivel,
játékos formáival.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

A napokban többen is kérdezték
tőlem, igaz-e a hír, hogy az ebtar-
tóknak regisztrálni kell kedven-
ceiket a helyi önkormányzatnál,

aminek elmulasztása esetén akár
30 000 forint bírságot is kiszab-
hatnak a figyelmetlen gazdira. Sze-
retnék minden kedves XIV. kerületi
kutyatulajdonost megnyugtatni:
Zuglóban ilyenről szó sincs a jelen
pillanatban. Az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény előírja az önkor-
mányzatok számára, hogy legfel-
jebb háromévenként végezzenek
ebösszeírást. Ez Zuglóban 2013
novemberében megtörtént, így ha
a zuglói önkormányzat jegyzője
másként nem határoz, a következő
kutyanyilvántartás csak 2016 no-
vembere környékén lesz újra ese-
dékes. Addig a bejelentés fakultatív.
Űrlapok a 2013. évi összeíráshoz
hasonlóan elérhetők a www.zug-
lo.hu oldalon, illetve a hivatal re-
cepcióján is. Most tehát nem kö-
telező a négy hónaposnál idősebb
ebek önkormányzati regisztrációja,
így elmulasztása esetén pénzbírság
sem szabható ki. Ez csak abban
az esetben lesz majd aktuális, ha
ismét ebösszeírás lesz, amiről a
zuglói lakosokat időben, több fó-
rumon is tájékoztatni fogja az ön-

kormányzat. A helyi önkormány-
zatok szintén maguk dönthetik
el, hogy bevezetik-e az ebrendészeti
hozzájárulást (ún. ebadót) a ke-
rületben. Zuglóban jelenleg nem
kell ebadót fizetniük a kutyatar-
tóknak. Rendkívül fontos azon-
ban, hogy minden négy hónapos-
nál idősebb kutyának mikrochip-
pel és érvényes veszettség elleni
védőoltással kell rendelkeznie. A
veszettség elleni rendszeres im-
munizálásnak járványtani szem-
pontból van különös jelentősége,
a mikrochip pedig az állat egyedi

azonosításának hasznos eszköze.
Az elkóborolt eb, ha állatorvoshoz
vagy menhelyre viszik, a chipszám
alapján hamar hazakerülhet.
Amennyiben a 4 hónaposnál idő-
sebb kutya nincs mikrochippel
ellátva, a jelenleg hatályos jog-
szabályok értelmében a tulajdo-
nos akár 45000 forintos szabály-
sértési bírságot is fizethet az ál-
latvédelmi bírságról szóló 244/
1998. (XII. 31.) kormányrendelet
alapján. 

Dr. Schuster Norbert 
zugloallatorvos.huZuglóban tavaly volt összeírás

Ez a lényeg: legyen chip a kutyában! 

A hunyor nem védett fajtái kertben is nevelhetők, de mérgezőek

Fogamzásgátló felírásakor számos té-
nyezőt kell figyelembe venniük a nő-
gyógyászoknak. A legtöbb készítmény
ugyanis növeli a trombózis kialakulá-
sának veszélyét.

Hormonális fogamzásgátló felírása előtt
minden esetben felmérjük a hölgyek ál-
lapotát, a kórelőzményeket, és kitérünk
arra is, hogy a vér szerinti rokonok között
előfordult-e mélyvénás trombózis vagy
tüdőembólia. Ha igen, akkor további vizs-
gálatokra küldjük: a hematológiai szak-
rendelésen megállapítják, hogy a páciens
veszélyeztetett-e – részletezte Lajis Tímea,
az Uzsoki Utcai Kórház szülész-nőgyógyász

szakorvosa. Veszélyeztetettség esetén
hormonmentes fogamzásgátlást java-
solnak az orvosok. A vizsgálat akkor is
kérhető, ha az előzmények alapján nem
indokolt, ám azt magánlaboratórium-
ban, térítés ellenében végzik. 

Trombózis esetén vérrög képződik
valamelyik érben, ami elzárhatja a vér
további útját. A trombózis halálhoz is
vezethet, ezért fontos tudni, ki hajlamos
rá. A legközismertebb hajlamosító té-
nyező a Leiden-mutáció (genetikai ere-
detű véralvadási zavar), amely genetikai
laboratóriumban kimutatható egy csepp
vérből vagy nyálmintából.

Fogamzásgátlás és a trombózisveszély

Januári 
virágok

Kos – A lágyság és a keménység
váltakozása teheti őket izgal-
massá, időnként talán elvisel-

hetetlenné is. Pénzügyekben nem lát-
nak tisztán. Megjelenhet viszont éle-
tükben a szerelem.

Bika – Ha most legszívesebben
bezárkóznának saját kis vá-
rukba, s senkit sem engedné-

nek be, nehogy megzavarja valaki az
álmodozásukat vagy egy csalódás okoz-
ta fájdalmukat, ne csodálkozzanak!
Lehet, hogy szertefoszlanak álmaik,
és kijózanodnak. 

Ikrek – Nagyon jól vannak:
tele ötlettel, lendülettel, terem-
tés- és szabadságvággyal. Sze-

retnék megmutatni magukat a világ-
nak, ragyognak, szerepelnek. Ha csa-
lódottak, vagy rossz érzésük van a
pénzügyeik miatt, akkor fogadják el
azt, amin nem lehet változtatni. 

Rák – Váratlan pénz érkezhet,
amely lendületet adhat célja-
ikhoz, ki tudja őket szabadítani

az érzelmek, a fájdalmak, az önsajnálat
csapdájából. Munkájukban, munka-
társaikkal lehetnek nézeteltérések,
megjelenhetnek akadályok. 

Oroszlán – Beragyoghatják kör-
nyezetüket lendületükkel, hi-
tükkel, elfogadásukkal, szere-

tetükkel. Szerepelhetnek, utat mutatva
másoknak, átadva zseniális meglátá-
saikat, ötleteiket. 

Szűz – Okosak, lendületesek,
szorgalmasak, munkájukban
ki tudnak teljesedni. Jó meg-

érzéseik segíthetik őket.

Mérleg – Érzékenységük, csa-
lódásuk hatására bezárkózhat-
nak. Egészen addig, amíg át

nem látják, hogy nincs olyan történés,
amihez ne járultak volna hozzá. 

Skorpió – A pénzügyi nehéz-
ségek, bizonytalanságok még
mindig táplálhatják azt a ne-

hezen oldódó akaratosságot, türelmet-
lenséget, amellyel terhelhetik mind
magukat, mind környezetüket. A se-
gítség otthonukból érkezhet.

Nyilas – Egy tengerentúli uta-
zással vagy egy különleges, jó
ötlettel tudják magukat kimoz-

dítani bezártságukból, bizonytalansá-
gukból, a félelmekből, a világnak való
megfelelési kényszerből. Pénzügyi vo-
nalon számíthatnak a hatóság felbuk-
kanására.

Bak – A pénzügyi vonalon vár-
ható pozitív lehetőségek, for-
dulatok segíthetnek elengedi

félelmeiket, amelyek ha eluralkodnak
rajtuk, visszaélhetnek hatalmukkal,
erejükkel. 

Vízöntő – Ha már megtanulták
elengedni az akaratukat, akkor
nagyon jól vannak. Szerepel-

hetnek, megmutathatják zseniális meg-
látásaikat, ötleteiket, a XXI. század
lendületével irányt adva másoknak. 

Halak – Érzékenyek lehetnek,
és ha a félelmek is megjelennek,
akkor bezárkózhatnak „elefánt-

csonttornyukba”, ahol álomviláguk tö-
kéletességet teremt, ám ahonnan egy-
szer ki kell mozdulniuk.

www.asztrocsillag.hu 

Kétheti horoszkóp 
2015. január 29-től

Zuglói kutyák regisztrációja


