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A rendõri hivatás szolgálat, az írás szerelem

Napjainkban az egyik legol-
vasottabb bestseller-szerzõ
Marcus Meadow azaz dr.
Réti László alezredes, Zug-
ló közelmúltban kinevezett
rendõrkapitánya.

Pilóta szeretett volna len-
ni, aztán maga sem tudta
miért, a Rendõrtiszti Fõis-
kolára jelentkezett, aminek
gazdaságvédelmi szakát ki-
tüntetéssel végezte el.
Rendõr feleségével Szek-
szárdon, a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányságon

helyezkedtek el. Mielõtt az
országos rendõrfõkapitány
Réti Lászlót kinevezte a
XIV. kerületi Rendõrkapi-
tányság kapitányságvezetõ-
jének, munka mellett elvé-
gezte a jogi egyetemet, volt
vizsgáló, jogtanácsos, a me-
gyei fõkapitányság bûnügyi
osztályvezetõ-helyettese, a
városi rendõrkapitányság
bûnügyi osztályvezetõje.

Harminc évesen úgy dön-
tött: kipróbálja, hogy ké-
pes-e hónapokon keresztül

mindennap leülni a számí-
tógépe elé és egy olyan típu-
sú regényt megírni, amilyet
maga is szívesen olvas…

Dr. Réti László szerint
Zuglóban statisztikailag a
bûnelkövetések száma
arányban áll a lakosság-
számmal. Az egyik legfonto-
sabb feladatnak a bûnmeg-
elõzést tekinti, ezért minél
több rendõrt, polgárõrt és
kerületõrt kíván a közterü-
leteken járõröztetni, mert a
tapasztalatai azt mutatják,

hogy ahol a bûnözõ egyen-
ruhást lát, azon a környéken
nem mer bûncselekményt
elkövetni. A megelõzésben
természetesen messzeme-
nõen számít a lakosság
együttmûködésére is.

Az új rendõrkapitány egy,
az Önkormányzattal közös
lakossági vagyonvédelmi
projekt elõkészítésén dol-
gozik, amely hatékonyan
hozzájárulhat a Zuglóiak
értékeinek a védelméhez.

Cikkünk a 13. oldalon

Alpolgármesterek 
Zugló jövõjérõl

A cél, hogy radikálisan
csökkentsük a kerületben a
bûncselekmények számát –
mondta a Zuglói Lapoknak
adott interjújában Roz-
gonyi Zoltán, a kerületi köz-
biztonságért, az egészség-
ügyért és a kultúráért fele-
lõs alpolgármester. Kifejtet-
te, készül Zugló új közbiz-
tonsági koncepciója. A ke-
rület évek óta a legmaga-
sabb szinten támogatja a
rendõrséget, és mintaként
szolgál a zuglói rendõrség,
az önkormányzat és a civil
szervezetek bevonásával
létrehozott közbiztonsági
együttmûködés. Áprilistól
Zugló átveszi a Fõvárostól a

83 köztéri kamera mûköd-
tetését. Kitért arra is, szeret-
nék nullszaldóssá tenni a já-
róbeteg-szakellátást.

Dr. Ferdinandy István,
szociális ügyekért, oktatá-
sért és ifjúságpolitikáért fe-
lelõs alpolgármester arról
beszél, hogy az elmúlt évek
felelõtlen gazdálkodása el-
adósította a kerületet, így a
szociális ellátás eddigi for-
májában nem tartható fenn,
változtatni kell a bérlakás
rendszeren. Az oktatási in-
tézmények korszerûsítése
ma már csak nehezen meg-
szerezhetõ pályázati pénzek
bevonásával indulhat meg.

Cikkeink a 3. oldalon

„A közpénzek hatékony fel-
használása, és az átlátható-
ság érdekében az önkor-
mányzat és a vagyonkezelõ
ezentúl egyes kiemelt beru-
házásait külsõs ellenõrök-
kel is felülvizsgálja” –
mondta dr. Papcsák Ferenc
polgármester. Hozzátette:
nekünk a zuglóiak érdekei
és nem a kivitelezõk gazda-
godása az elsõdleges.

Ennek eredményeképp
negyedével, tízmillió forint-
tal kerül kevesebbe Zugló-
nak két bölcsõde felújításá-
nak kivitelezése, az önkor-
mányzati és vagyonkezelõi
vezetés új ellenõrzési rend-
szerének köszönhetõen. 

A projektet a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. elõzõ veze-
tése indította és bonyolítot-
ta le, a kivitelezési munká-
kat a vagyonkezelõ mûszaki

ellenõre ellenõrizte és iga-
zolta le. A zrt. új vezetése fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a
korábbi gyakorlat Zuglóban
nem zárta ki teljes mérték-
ben a lehetõséget a vissza-
élésre.Az új vállalatvezetés
intézkedéseket tett annak
érdekében, hogy a korábbi
gyakorlat megszûnjön, és
több ponton szigorította a
mûszaki ellenõrzés rend-
szerét az Önkormányzattal
együttmûködve.

Az új vállalatvezetés kéré-
sére tavaly decemberben
meglepetésszerûen tartott
helyszíni szemlét külsõ el-
lenõr több, felújítás alatt álló
zuglói bölcsõdében. A
Jerney utcában kiderült,
hogy a kivitelezés során tény-
legesen elkészült munkák
nem azonosak a pályázati,
tételes költségvetésben kiír-

takkal. Így nem a közbeszer-
zés során megversenyezte-
tett beruházási tartalom va-
lósult meg, nem a pályázat
szerint cserélték ki a fûtési
csöveket, a csõvezetékek
cseréje nem történt meg a ki-
írt mennyiségben, a nyílás-
zárók mérete, sem darab-
száma nem egyezett meg a ki-
írásban szereplõ igénnyel.
Emellett egyes munkálatok
mennyisége pedig jelentõsen
eltért a követelménytõl. Így
például a padlóburkolatokat
nem bontották el, ugyanak-
kor az elszámolásban szere-
peltek a bontási költségne-
mek. Dr. Papcsák Ferenc
hangsúlyozta, a panelfelújí-
tások kapcsán is ugyanilyen
szigorú ellenõrzésre lehet
számítani.

Cikkeink
a 4. és 7. oldalon

Tízmillió forintot takarított
meg a XIV. kerület
a bölcsõdeberuházásokon

Rozgonyi Zoltán Dr. Ferdinandy István
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FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk
Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 06-30-212-1803.
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal
II. 220. február 24. 16.00 órától
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest, Komócsy u. 5–7.
március 18. 17–19 óra. Elõzetes bejelentkezés alap-
ján. Telefon: +36-20-944-70-69, e-mail: gyenes.geza
@ jobbik.hu
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva park 1–3. már-
cius 10. 17 órától. Telefon: 363-3202.
Dr. Bárándy Gergely Budapest, XIV., Thököly út 73.
március 3. 17–19 óra.
Szabó Rebeka (a Lehet Más a Politika országgyûlési
képviselõje) Telefonon történõ elõzetes bejelentkezés
alapján. Tel.: 06-1-441-5190, e-mail: szabo.rebeka
@lehetmas.hu
Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal március 10.
18–20 óra. Zugló európai parlamenti képviselõje.

POLGÁRMESTER

Bejelentkezés dr. Papcsák Ferenc polgármester már-
ciusi fogadóórájára március 1-jén 8.00 órától a 872-
9352-es telefonszámon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester március 30-i (14.00–
16.00 óra között megtartandó) fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester március 21-i
(13.30–17.30 óra között megtartandó) fogadóórájára
bejelentkezés a  872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester március 11-i fo-
gadóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszámon.

JEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Deák Erzsébet jegyzõ polgármeste-
ri hivatali fogadóórája március 9-én, bejelentkezés a
467-9171-es telefonszámon.

ALJEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Sáfrán Erzsébet aljegyzõ polgármes-
teri hivatali fogadóórájára az aljegyzõi titkárságon, elõ-
zetes egyeztetés alapján a 467-9164-es telefonszámon.

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje
Általános ügyfélfogadás (Pétervárad u. 2.)
Hétfõ: 13.30–18.00, szerda: 8.15–16.30, 
péntek: 8.15–11.30.

Anyakönyvi Hivatal (Pétervárad u. 11–17.)
Hétfõ: 13.30–17.45, szerda: 8.15–16.15, 
péntek: 8.15–11.30.

Népesség-nyilvántartás (Bácskai u. 53.)
Hétfõ: 13.30–17.45, 
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.30,
péntek: 8.15–11.30.

Ügyfélszolgálati irodák (Bácskai u. 53., Csertõ park 2.)
Hétfõ: 8.15–12.00 és 12.30–17.45, 
kedd: 8.15–12.00 és 12.30–15.45, 
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–17.45, 
csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–15.45, 
péntek: 8.15–11.45.

Okmányiroda (Péntervárad u. 11–17.)
Hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: 6.15–13.30 
(munkaközi szünet: 10.00–10.30), 14.00–21.15 
(munkaközi szünet: 17.00–17.30), kedd: ZÁRVA.

Ingyenes jogi tanácsadást tartanak társasházi ügyekben
tulajdonosok és közös képviselõk részére egyaránt a Pol-
gármesteri Hivatal (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.)
jogi irodájában (II. 224. szoba).

Ügyfélfogadók: Rajnainé dr. Diel Erzsébet és dr. Sá-
gi Erzsébet. Elõzetes telefonbejelentkezés: 467-9173.

Dr. Szabó Tibor ingyenes jogi tanácsadást tart min-
den hétfõn 14 –17 óráig a Budapest-Zugló Polgármeste-
ri Hivatalban (1145 Budapest Pétervárad utca 2.). Elõ-
zetes bejelentkezés minden kedden a 872-9352-es tele-
fonszámon.

Közútfenntartás:
A kerület teljes területén

folyik az idõjárás függvé-
nyében a közutak téli fagy-
kárainak javítása. 

Fasor-,
parkfenntartás:

A kerületi kezelésû utcai
sorfák faápolási munkáit
lakossági bejelentések
alapján végeztetjük. A Laky
Adolf utcában szakértõi fel-
mérést követõen koncent-
rált faápolási és fapótlási
munkák kezdõdnek.

A kerület teljes területén
meghatározott rend szerint
történnek az idõszakos
parkfenntartási munkák.

Megkezdõdik a Csertõ u.
12–14., az Ormánság u. 4.
társasházak környezeté-
ben, illetve a Csertõ u. 8.
társasház melletti sportpá-
lya környezetében lévõ
parkfák szakmailag indo-
kolt ápolása.

Közmûmunkák:
A Gvadányi utcában az

észak–déli fõgyûjtõ csator-
na kerületi befejezõ munká-
it végzik a Fogarasi út–Ke-
repesi út között. Egyéb köz-
területet érintõ közmû-
munkák az üzemzavar-el-
hárítások kivételével nem
folynak és nem kezdõdnek
az idõjárásra tekintettel.

KER.INFO
Tájékoztató a kerületben
folyó közterületi munkákról

Kérjük, hogy az szja 1%-ával, ezzel a lehetõséggel is
élve, támogassa a 1143 Bp., Ilka utca 32. fszt. 7.
szám alatt 20 éve térítésmentes korrepetálással, tan-
ulók nevelésével foglalkozó egyesületünk munkáját!
Adószámunk:18192270-1-42.

A 2010. évben az önök által biztosított 31 461 Ft
számunkra jelentõs támogatás volt. Az egyesület
ebbõl a forrásból a tankönyvek pótlását és a tananya-
gi feladatlapok nyomtatását, valamint halmozottan
hátrányos tanulóink étkezésének szerény mértékû
kiegészítését biztosította. 

Jelszavunk:
Minden anyagi forrás a gyermekeké!

Adományukat tanulóink nevében is köszönjük!
Studium Generale Zuglói Egyesület

A Fõvárosi Közgyûlés
2010. decemberi ülésén
megalkotta a 75/2010.
(XII. 23.) önkormányzati
rendeletét a fõvárosi la-
kásrezsi-támogatásról
szóló 71/1999. (XII. 30.)
Fõv. Kgy. rendelet módosí-
tásáról. Az ezzel kapcsola-
tos tájékoztató és a 2011.
évi díjkompenzáció iránti
kérelmek beadásához

szükséges igénylõlapok
a www.zuglo.hu és
a www.budapest.hu oldal-
ról letölthetõk. A tájékoz-
tatót és az igénylõlapokat
megtalálják még a Bácskai
utca 53. és a Csertõ park
2–4. szám alatt lévõ ügyfél-
szolgálati irodákon is. Az
igénylõlapok 2011. febru-
ár 28-ig adhatók le az ügy-
félszolgálati irodákban!

Tájékoztató a fõvárosi 
lakásrezsi-támogatásról

A Zuglói Kertbarátok következõ foglalkozása
2011. március 1-jén, kedden 16 órakor lesz.

Helye: Bp. XIV., Thököly út 73.
Téma: tavaszi alakító, termõre metszés, és az ebbõl

származó kerti hulladékok házi komposztálása.
Elõadó: András Károly kertészmérnök.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Meghívó
„Civil Jótékonysági Farsangi Bál”
2011. február 19-én (szombat) 17–22 óráig

A bál célja: adománygyûjtés a Zuglói Benedek Elek
Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény-
ben tanulók számára. Vacsorával egybekötött, színes
kulturális mûsor.

A rendezvény helyszíne: 1148 Bp., Mogyoródi út
128. (Váci Mihály Kollégium), megközelíthetõ az Örs
vezér terérõl a 82-es trolival (Mogyoródi út–Vezér út
sarok).

Védnökök: Rozgonyi Zoltán alpolgármester, dr.
Ferdinandy István alpolgármester. 

Belépõjegyek: 1600 Ft/fõ (tartalmazza a mûsor és a
vacsora árát). 

Jegyek rendelhetõk Sebestyén Lajosnénál a 06-30-
360-7751-es telefonszámon vagy dr. Füzy
Mártonnénál a 06-30-626-4606-os telefonszámon.

Minden segítõkész, szórakozni vágyó érdeklõdõt
szeretettel vár a Zuglói Mozgássérültek Szervezete és
a társ-rendezvényszervezõk: Zuglói Polgárok Egye-
sülete, „Egyenlõ Eséllyel” Kulturális-Szociális-
Hagyományõrzõ Alapítvány, Magyar Rákellenes Liga
Zuglói Szervezete, Zuglói ILCO Egyesület.

Három zuglói fiatal – Fekete
Zsófia, Ali Janka és testvé-
re, Ali Ádám – képviselhe-
tik kerületünket a július 27.
és augusztus 7. között
Svédországban megrende-
zendõ 22. Cserkész Világta-
lálkozón. Az önkormányzat
támogatásával kiutazó fia-
talokat hivatali irodájában
dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester és dr. Ferdinandy
István alpolgármester fo-
gadta. 

– A világ cserkészei négy-
évente mindössze egyszer
hívják össze a világtalálko-
zót. A svédországi dzsem-
borira hazájuk legjobb
cserkészei a világ minden
tájáról érkeznek. A Magyar-
országon mûködõ nyolc-
ezer cserkész közül mind-
össze 144-nek adatik meg,
hogy résztvevõként kijut-
hasson. Mi hárman azon ki-

váltságosak közé tarto-
zunk, akiket az elõzetes
próbák során méltónak ta-
láltak arra, hogy kerületü-
ket és hazájukat képvisel-
jék – számolt be Fekete Zsó-
fia.

Ali Janka, aki a prog-
ram ismertetésekor a pol-
gármesteri hivatalban
bátyját is képviselte, hoz-

zátette: az idei találkozó
az elõrejelzések szerint
korszakalkotó lesz, mivel
a cserkészet gyökeréhez, a
természethez igyekszik
majd, visszavezeti az ettõl
eltávolodott amerikai és
európai cserkészeket. A
magyar cserkészeknek pe-
dig különösen érdekes
lesz, mivel a svéd cser-

készoktatás nagyban ha-
sonlít a miénkhez. 

Mivel a cserkészeknek
mindössze egy alkalommal
nyílik lehetõségük részt ven-
ni – a találkozóra 14–18 éves
kor között lehet jelentkezni
–, a hatalmas rendezvény
minden bizonnyal életre
szóló élményt fog jelenteni.

csv

Ifjú cserkészek képviselhetik Zuglót a Cserkész Világtalálkozón

Zugló zászlaja alatt menetelhetnek a dzsemborin

Az Arany János
Általános Iskola és AMI

(1145 Budapest, Újvidék tér 3.)
Bérbe adja iskolai büféjét.

A pályázati feltételek
átvehetõk az iskola portáján.

A leadás határideje
2011. március 11. 12.00 óra.

Eredményhirdetés:
március 18.

Lapunk
az interneten is

olvasható:
www.zuglo.hu
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Tudjuk, hogy mennyire fontos a zuglóiaknak a közbiztonság
Három fontos területet,
az egészségügyet, a kul-
túrát és a közbiztonságot
felügyeli és irányítja al-
polgármesterként a kerü-
letben Rozgonyi Zoltán.
A tõsgyökeres zuglói po-
litikusnak szívügye, hogy
a bûnözés visszaszorítá-
sával növekedjen az itt la-
kó polgárok biztonságér-
zete, illetve erõsödjön a
lokálpatriotizmus.

– Dr. Papcsák Ferenc
polgármester kiemelt fon-
tosságúnak tekinti a kerü-
let közbiztonságát. Milyen
konkrét lépésekre számít-
hatnak ezen a téren a zug-
lóiak?

– 2003-ban kezdtük el az
akkori zuglói rendõrkapi-
tánnyal átalakítani a kerüle-
ti közbiztonság rendszerét.
Akkor megháromszoroztuk
a rendõrség támogatását,
majd 2004-ben megtízsze-
reztük ezt az összeget. Most
már évek óta a legmagasabb
szinten támogatjuk a rend-
õrséget, amely a budapesti
kerületek között is kiemelt-
nek számít. Mintaként szol-
gál az általunk a rendõrség,
az önkormányzat és a civil
szervezetek bevonásával lét-
rehozott közbiztonsági
együttmûködés is, amely ha-
talmas lehetõségeket rejt. A
kerületõrség, a polgárõrség,
a rendõrség, az önkormány-
zat nagyon szoros együttmû-

ködésben dolgozik, és en-
nek meg vannak az eredmé-
nyei. Talán az ország egyik
legjobb polgárõrsége mûkö-
dik Zuglóban. A célunk,
hogy tovább növeljük az
egyenruhások jelenlétének
arányát. Mérföldkõnek szá-
mít az az elõterjesztés,

amely a 83 köztéri kamera
fõvárostól való átvételét cé-
lozza. Április 1-jétõl várha-
tóan mi fogjuk egyedüliként
mûködtetni a rendszert. Ké-
szül Zugló új közbiztonsági
koncepciója is, amelynek el-
sõ lépéseként újjászervez-
tük a bûnmegelõzési és köz-

biztonsági bizottságot,
amelynek munkájában a
rendõrség, tûzoltóság, a ka-
tasztrófavédelem és a többi
szakmai szervezet vezetõje
mellett bármely, a képvise-
lõ-testületben helyet foglaló
párt részt vehet. Olyan kon-
cepciót akarunk, amely
meghatározza a legfõbb
együttmûködési irányokat,
lehetõségeket, amely alap-
ján valóban egy XXI. századi
bûnmegelõzési modell jöhet
létre. A cél, hogy radikálisan
csökkentsük a kerületben a
bûncselekmények számát.
Igaz ez a prostitúció vissza-
szorítására és a szabálysér-
tésekre is: a szemetelésre, a
közterületen való engedély
nélkül árusításra. Hangsú-
lyoznám, hogy nem a bírsá-
golás a lényeg, hanem a rend
fenntartása. Tudjuk, hogy a
lakosságnak ez mennyire
fontos.

– Melyek a Zuglóban a
leggyakoribb bûnesetek?

– Továbbra is magas a
lakásbetörések, a gépjár-
mûfeltörés, a lopás, vala-
mint a rablások száma.
Az erõszakos rablások-
ban az áldozatok idõsek
vagy fiatalkorúak, de az
elkövetõk között is sajnos
egyre több a fiatal, ami
nagyon aggasztó. Komoly
problémát jelentenek a
trükkös lopások, amikor
a bûnözõk valamilyen ha-
tóság embereinek kiadva
magukat jutnak be fõként
az idõsek lakásaiba. Na-
gyon fontos feladatunk
felvilágosítani errõl a bû-

nözési módszerrõl a la-
kosságot. 

– Milyen állapotban van
az egészségügyi rendszer
a kerületben?

– Alapfeladatunk a gyer-
mek és felnõtt háziorvosi
rendszer mûködtetése. A
kerület lefedettsége és a
mûködés többé-kevésbé
rendben van. Az elmúlt tíz
évben talán ha egy mûhiba-
per volt Zuglóban. A házi-
orvosok esetében szeret-
nénk felmérni azt, hogy az
önkormányzat hogyan se-
gítheti tovább a munkáju-
kat, milyen eszköz- és
egyéb fejlesztésre van
szükség. Folyamatos pár-
beszédet akarunk kialakí-
tani az orvosokkal. A járó-
beteg-szakellátás egy más
kérdés, ez alapvetõen fõvá-
rosi feladat lenne, de ezt a
kerületi önkormányzat az
1990-es évek elején átvet-
te, és mi finanszírozzuk a
mûködtetését. Bár ez egy jó
döntés volt, az ellátás drá-
ga, az Országos Egészség-
ügyi Pénztár támogatása
nem fedezi az évi 450 mil-
lió forintos kiadást. Mi vi-
szont szeretnénk nullszal-
dóssá tenni a rendszert a
ciklus végére. Ennek alap-
feltétele a jelenlegi két ren-
delõ összevonása és egy
korszerû létesítmény fel-
építése, valószínûleg a Bos-
nyák téren. Nagyon jó az
együttmûködés a kerület-
ben lévõ Uzsoki kórházzal,
az Amerikai úti idegsebé-
szettel és a Bethes-da Gyer-
mekkórházzal is. A méh-

nyakrák elleni védõoltás
programját is ki akarjuk
terjeszteni. Tavaly a veszé-
lyeztetett korosztály szá-
mára biztosítottuk az in-
gyenes oltás lehetõségét, de
sajnos nálunk csak körül-
belül az érintettek fele élt a
lehetõséggel. 

– A kulturális programok
terén milyen változások
várhatók?

– A soron következõ tes-
tületi ülésen döntünk Zug-
ló 2011-es kulturális pro-
gramnaptáráról. Az anyag
összeállításánál figyelem-
be vettük az eddigi évek jó
gyakorlatát, a közkedvelt
programokat, sorozato-
kat. A kulturális élet vala-
mennyi területe helyet kap
a programban. Ami újdon-
ság, hogy a jövõben jobban
számítunk a Zuglóban mû-
ködõ kulturális és szóra-
koztató intézményekkel
való együttmûködésre.
Szeretnénk jobban rácsat-
lakozni az általuk szerve-
zett programokra. Ezeken
keresztül pedig tovább
akarjuk erõsíteni a lokál-
patriotizmust, a nemzedé-
kek közötti kapcsolatokat,
a magyarságtudatot, és
megjeleníteni bennük a ke-
resztény-polgári értékren-
det is. Kiemelném a Zugló
a Nemzetért rendezvényso-
rozatot, amelynek célja,
hogy a zuglóiak figyelmét
olyan fontos történelmi té-
mákra hívjuk fel, amelyek-
kel eddig nem nagyon fog-
lalkoztak.

B. R.

Változtatás kell a bérlakásrendszerben 
– a rászorulóknak járjon a szociális lakbér
Zuglóban az Önkor-
mányzat a lehetõségeit
meghaladó oktatási és
szociális szolgáltatatást
nyújt. Dr. Ferdinandy Ist-
ván szociális ügyekért,
oktatásért és ifjúságpoli-
tikáért felelõs alpolgár-
mester elmondta: az el-
múlt évek felelõtlen gaz-
dálkodása eladósította a
kerületet, így a szociális
ellátás eddigi formájában
nem tartható fenn. Vál-
toztatni kell a bérlakás
rendszeren. Az oktatási
intézmények korszerûsí-
tése ma már csak nehe-
zen megszerezhetõ pá-
lyázati pénzek bevonásá-
val indulhat meg. Az öt-
letszerû döntések nyo-
mán a XIV. kerületben
nincs elég bölcsõdei és
óvodai férõhely, az isko-
lákban viszont rengeteg
a kihasználatlan hely,
mert kevés a diák.

– Zuglóban jelenleg 150
bölcsõdei és ugyanannyi
óvodai férõhellyel többre

lenne szükség. Az általános
iskolák viszont kihaszná-
latlanok. De ez csak átme-
neti probléma, hiszen az ör-
vendetesen növekvõ számú
apróságok hamarosan is-
kolások lesznek. A jelenlegi
állapot egy tíz évvel ezelõtti
megfontolatlan döntés
eredménye. Ekkor az óvo-
dai és bölcsõdei hálózatot
megkurtították. Az épüle-
tek egy részét értékesítet-
ték, ami megmaradt, annak
a belsõ tereit átalakították.
Ezért most csak jelentõs rá-
fordítással tudunk õszre
mintegy száz férõhelyes bõ-
vítést elérni. Annak érdeké-
ben, hogy belátható idõn be-
lül ne állhasson elõ hasonló
helyzet, tíz évre
szóló gyermek-
szám prognó-
zist kértem a
Hivatal illeté-
kes osztályai-
tól. Ennek is-
meretében fo-
gok javaslatot
tenni a rend-
szer lényegesen olcsóbb, a
mindenkori igényekhez iga-
zodó átalakítására. 

– Tervez-e változásokat
az oktatás, gyermekneve-
lés területén?

– Igen! Van olyan általá-
nos iskola, ahol gyengeke-

zû az igazgató. Ez erõsen
rányomja bélyegét a tanin-
tézet életére, a jól képzett,
gyerekeket és szakmáju-
kat szeretõ pedagógusok
munkájára. Itt a személy-
csere elkerülhetetlen,
hogy helyreálljon a rend.
Továbbá szeretném elérni,
hogy Zuglóban
csak olyan di-
ák léphessen
ötödik osztály-
ba, aki megfe-
lelõen tud írni,
olvasni, szá-
molni. Ezek hi-
ányában ugyanis az egyén
egész élete kudarcra lesz
ítélve, a munkaerõpiacon
mindig hátrányból fog in-

dulni. Fontos-
nak tartom to-
vábbá, hogy a
kisdiákoknak
mindennap le-
gyen testneve-
lés órája, az
ének-zeneok-
tatásban pedig
ismét a Kodály-

módszert alkalmaznák.
– Végéhez közeledik a

kerület szociális ellátó-
rendszerének az átvilágí-
tása. Mik az elsõdleges ta-
pasztalatai?

– A szociális ellátás a
mai formájában nem tar-

ható fenn. Egyebek mellett
változtatnunk kell a szoci-
ális bérlakás rendszeren.
Zuglóban jelenleg mintegy
2600–2700 leromlott álla-
potú önkormányzati bér-
lakás van. Ezek egy részét
nem valóban rászorulók
lakják, aki ugyanis 2006

elõtt kötött
szerzõdést, az
anyagi helyze-
tétõl függetle-
nül, élete végé-
ig szociális
áron bérelheti
a lakást. A va-

gyonkezelõ új igazgatójá-
val már megkezdtük a
rendszer átdolgozását.
Célunk, hogy csak azok-
nak járjon a szociális lak-
bér, akik tényleg rászorul-
nak. A jobb anyagi helyzet-
ben lévõk, ha nem is piaci,
de legalább költség alapú
bérleti díjat fizessenek. 

– Januártól átalakult a
közfoglalkoztatás rend-
szere. Ennek kapcsán
változtak-e Zugló felada-
tai?

– Alapvetõen nem. Az
Önkormányzat tavaly 465
szociálisan rászorulónak
biztosított közmunkát. Ez
a szám az idén sem lesz ki-
sebb, fõként annak tuda-
tában, hogy az a tartósan

munkanélküli, aki nem
vesz részt a közfoglalkoz-
tatásban, 2012-ben nem
részesülhet jövedelempót-
ló juttatásban. Ezért na-
gyon fontos, hogy minél
több rászoruló kapcsolód-
jon be a programba. A je-

lentkezõket sajnos csak
rövid ideig tudjuk foglal-
koztatni, különben nem
lesz meg mindenkinek a
törvényben elõírt munka-
idõ a jövõ évi támogatás-
hoz.

Papp Dezsõ

„Célunk, hogy csak
azoknak járjon a szo-
ciális lakbér, akik
tényleg rászorulnak.”

„Szeretném elérni,
hogy Zuglóban csak
olyan diák léphessen
ötödik osztályban, aki
megfelelõen tud írni,
olvasni, számolni.
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Garaba Imre
Fidesz-KDNP lemondott

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

Minden páros héten:
szerda 17–19 óra.

Telefon: 06/20-394-7343;
e-mail:

zoltanbihary@yahoo.com
3. Pusztai Péter

Fidesz-KDNP
Fidesz Iroda

Thököly út 167.
Bármely idõpontban,

telefonon történõ egyeztetés
alapján.

Telefon: 06/30-528-3000.
4. Rátonyi Flóra Noémi

Fidesz-KDNP
Telefonon történõ

elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06/20-552-5163

e-mail: flora0618@gmail.com 
5. Máténé Virág Krisztina

Fidesz-KDNP
Széchenyi István
Általános Iskola

Könyvtára
Telepes utca 32.

Március 7.
17–19-óra között, telefonon 

történõ bejelentkezés alapján.
Telefon: 06/20-460-4435,

illetve a virkrisz@gmail.com
e-mail címen

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Március 11-i fogadóórájára 
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon
7. Füle Bernadett

Fidesz-KDNP
Fidesz Iroda

Thököly út 167.
Március 10. 16–18 óra között.

Elõzetes
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06/20-570-0942
e-mail: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Arany J. Ált. Isk.
Újvidék tér

Sylvester János
Gimnázium

Pillangó park 5–7.

Március 7. 17–18 óra.

Február 21. 17–18 óra.
Telefon: 06/20-4111-640;

e-mail:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal II. em. 220.

Fidesz székház
Cinkotai út 92.

Március 2. 9–12 óra között

Március 7. 17–18 óra között.
Tel.: 06/30-524-9069

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Körzeti Megbízotti
Iroda

Vezér utca 138/b

Elõzetes egyeztetés alapján.
Március 7. 17–19 óra között.

Telefon: 06/30-992-0854
e-mail:

harrachpeter@freemail.hu 
11. Rozgonyi Zoltán

Fidesz-KDNP
Zuglói Benedek
Elek Egységes

Gyógypedagógiai
Módszertani

Intézet Könyvtára
Álmos vezér útja 46.

Március 22. 14–16 óra között,
bejelentkezés a 872-9165-ös

telefonszámon.

12. Mélykuti Melinda
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Bármely idõpontban,
telefonon történõ

bejelentkezés alapján.
Telefon: 06/20-587-9329;

e-mail:
melinda.melykuti@gmail.com 

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján.

Tel.: 06/30-843-2996, e-mail:
batki.laszlo@gmail.com

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Március 3.

16–18 óra között. 
Telefon: 06/20-542-3040;

e-mail: emajzik4@gmail.com
15. Solt Zoltán

Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP Iroda

Mini Plaza
Rákosfalva park

1–3.

Március 14. 16–19 óra között.
Telefon: 06/20-397-5672,

e-mail:
zoltan.solt@gmail.com

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Március 2. 17–19 óra között.
Tel.: 251-0833; 

06/30-919-6063
2. dr. Imre Gergely

MSZP
MSZP Iroda

Rákosfalva park
1–3.

Telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján.

Tel.: 363-3202
3. Várnai László

LMP
Március 8. 16–19 óra között.

Tel.: 06/20-930-8987; e-mail:
varnai.laszlo@lehetmas.hu

www.varnailaszlo.blog.hu
4. Markó Elemér István

Jobbik
Jobbik Iroda

Komócsy u. 5–7.
Minden páros héten,
csütörtök 18 órától.

Tel.: 06/70-943-1332
5. Tamás László Ferenc

ZÉK Egyesület
ZÉK Székház

Mexikói u 65/a.
Március 2. 17.00-19.00 óra

között. Bejelentkezés hétköz-
naponként 9–16 óra között a

06/1-273-1789-es 
telefonszámon.

E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

FOGADÓÓRÁK Új mûszaki ellenõrzési rendszer
Bölcsõde felújítások: negyedével, tízmillió forinttal 
kevesebbe kerül a teljes beruházás

Negyedével, tízmillió forint-
tal kerül kevesebbe Zugló-
nak két helyi bölcsõde fel-
újításának kivitelezése, az
önkormányzati és vagyon-
kezelõi vezetés új ellenõrzé-
si rendszerének köszönhe-
tõen.

„A közpénzek hatékony
felhasználása, és az átlátha-
tóság érdekében az önkor-
mányzat és a vagyonkezelõ
ezentúl egyes kiemelt beru-
házásait külsõs ellenõrök-
kel is felülvizsgálja” –
mondta a Jerney, valamint
a Tihanyi utcai bölcsõdék
felújítása kapcsán feltárt
szabálytalanságokról dr.
Papcsák Ferenc polgármes-
ter. Hozzátette: nekünk a
zuglóiak érdekei és nem a
kivitelezõk gazdagodása az
elsõdleges. Mint folytatta,
ugyanígy járnak majd el a
panelfelújítások munkála-
tai kapcsán is. A bölcsõde-
felújítási projektet a Zuglói
Vagyonkezelõ Zrt. elõzõ ve-
zetése indította és bonyolí-
totta le, a kivitelezési mun-
kákat a Zuglói Vagyonkeze-
lõ Zrt. mûszaki ellenõre el-
lenõrizte és igazolta le. A
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. új
vezetése felhívja a figyelmet
arra, hogy a korábbi gya-
korlat Zuglóban nem zárta

ki teljes mértékben a lehe-
tõséget a visszaélésre.

Az új vállalatvezetés in-
tézkedéseket tett annak ér-
dekében, hogy a korábbi
gyakorlat megszûnjön, és
több ponton szigorította a
mûszaki ellenõrzés rend-
szerét az Önkormányzattal
együttmûködve.

A pénzügyi átláthatóság
biztosítása érdekében a
zuglói önkormányzati beru-
házások esetében a mûsza-
ki ellenõrök bármikor szá-
míthatnak egy újabb, tõlük
független vizsgálatra. Az új
vállalatvezetés kérésére ta-
valy decemberben meglepe-
tésszerûen tartott helyszíni
szemlét külsõ ellenõr több,
felújítás alatt álló zuglói böl-
csõdében. A Jerney utcá-
ban kiderült,hogy a kivite-
lezés során ténylegesen el-
készült munkák nem azo-
nosak a pályázati, tételes
költségvetésben kiírtakkal.
Így nem a közbeszerzés so-
rán megversenyeztetett be-
ruházási tartalom valósult
meg, nem a pályázat szerint
cserélték ki a fûtési csöve-
ket, a csõvezetékek cseréje
nem történt meg a kiírt
mennyiségben, a nyílászá-
rók mérete, sem darabszá-
ma nem egyezett meg a ki-

írásban szereplõ igénnyel.
Emellett egyes munkálatok
mennyisége pedig jelentõ-
sen eltért a követelménytõl.
Így például a padlóburkola-
tokat nem bontották el,
ugyanakkor az elszámolás-
ban szerepeltek a bontási
költségnemek. Az feltételez-
hetõ, hogy a beruházás elõ-
készítése, illetve a a mûsza-
ki ellenõrzés során a koráb-
bi illetékesek nem megfele-
lõ gondossággal végezték a
munkájukat.

Az új vállalatvezetés a be-
ruházások elõkészítésé-
nek, tervezésének, megren-
delésének és ellenõrzésé-
nek teljesen új rendszerét
alakítja ki, annak érdeké-
ben, hogy az Önkormányzat
intézményeinek felújítása
hatékonnyá váljon. Csak az
említett bölcsõdék ellenõr-
zése, illetve az annak alap-
ján lebonyolított egyeztetõ
tárgyalások összesen tíz-
millió forintnyi megtakarí-
tást eredményeztek az ön-
kormányzatnak. A kivitele-
zõvel a megállapodás is
megszületett a csökkentett
összegû pótmunkák elszá-
molásával kapcsolatosan.
Az ellenõrzések nem zárul-
tak le, így további megtaka-
rítások várhatók. P. T.

A Rózsavár Óvoda idén is
részt vett a ,,Bébitõl a Dédi-
ig’’ programban, amelynek
célja a gyermekek egészsé-
ges életmódra nevelése. Ma-
gyarországon komoly prob-
lémát jelent a dohányzás,
sok felnõtt hódol ennek a
káros szenvedélynek. A ki-
csik mintának tekintik a
környezetükben élõk visel-
kedését. Az óvoda fontos-
nak tartja, hogy már a leg-
kisebbek is halljanak arról,
hogy a „cigizés” nem játék,
óriási bajt okozhat. Leg-
alább ilyen fontosnak tart-
ják azt is, hogy a gyerekek
tudják és lássák, hogyan él-
hetünk egészségesen.

A program keretén belül
az óvoda egy olyan beszél-
getést szervezett a szülõk és
óvodapedagógusok köré-
ben, amelyre meghívta a
„Bébitõl a dédiig”-staféta
Dohányfüst mentes hosszú
távú prevenciós stratégiai
program elindítóját, Reiter-

Deák Rékát és Zugló Ön-
kormányzat oktatási ta-
nácsadóját, dr. Iliás
Lajosnét. A kötetlen beszél-
getés során a szülõk renge-
teg információt kaptak a
program feladatairól, céljá-
ról, megvalósításáról.

Ha valaki már kiskorá-
ban hall, és tanul az egész-
séges életmódról, akkor
nagy esélye van arra, hogy
kamaszként, felnõttként is
úgy alakítja majd életét,
hogy egészségét és környe-
zetét is óvja. A program já-
tékosan, a gyermekek élet-
korának - érettségének
megfelelõen tanítja meg
mindezt.

Örülünk, hogy az óvoda
részt vesz a programban.
Hasznos volt a beszélgetés,
a tapasztalatok és az ered-
mények közös elemzése.
Reméljük, hogy a Zuglói
Önkormányzat - lehetõsé-
geihez képest - továbbra is
támogatja újabb pályázat

kiírásával a prevenciós
program folytatását.

Ha egy óvodás szülei nem
dohányoznak, valószínû-
leg, hogy õ sem fog majd rá-
gyújtani felnõtt fejjel. Ezzel
a füstmentes programmal
esélyt adunk azoknak a
gyermekeknek is, akiknek
szeretteik dohányoznak. A
gyermekeknek továbbá
mintául szolgálnak óvónõ-
ik, késõbb tanáraik is! Ha
egy gyermek pozitív példát
lát nevelõitõl, környezeté-
tõl, szerencsés esetben kö-
vetni fogja azt.

Fontosnak tartjuk, hogy
az óvoda a jövõben is jelent-
kezzen ilyen és hasonló pre-
venciós egészség-megõrzõ
programokra és nagyon
örülünk, hogy a Rózsavár
Óvoda azt szeretné, ha gyer-
mekei az egészséges élet-
mód szemléletében csepe-
redjenek fel.

a Rózsavár Óvoda
Szülõi Közössége

,,Bébitõl a Dédiig’’ – dohányfüstmentes
program a Rózsavár Óvodában
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– Mi a véleménye az ön-
kormányzat vezetése által
bevezetett változtatási ti-
lalomról?

– Ezzel az elõterjesztéssel
is az volt a problémánk,
hogy meglepetésként ért
minket, hiszen azon az ülé-
sen osztották ki, amelyen
szavaztunk is róla. Jelentõs
kérdésekrõl szóló döntést
elõbb illik a képviselõk tu-
domására hozni. Ezzel
együtt, végül támogattuk ezt
a javaslatot. Az építésügyi
területen tiszta helyzetet
kell teremteni, ez egy erõs
elvárás, és ezzel a céllal
egyet tudunk érteni. Ugyan-
akkor hangsúlyozni kell azt
is, hogy ez csak ideiglenes
rendelkezés, az új építésre
vonatkozó helyi szabályza-
tok elfogadásáig tartó idõ-
szakra vonatkozik. Azért
érdemes lesz az állampol-
gároknak figyelni, hogy mi-
lyen területeket vesznek
majd ki a tilalom alól, és en-
gednek építkezni rajta. Más
kerületekben ilyen ügyek-
bõl már keletkeztek vissza-
élések.

– Egy másik fontos dön-
tése volt az elmúlt hetek-
nek a társasházakra vo-
natkozó rendelkezés.

– Ebben az ügyben még
nem látunk tisztán, de ha a
megjelent hírek szerint ez a
divízió nem elsõsorban a
társasházak érdekeit akar-
ja szolgálni a jövõben, ak-
kor nem értjük mi is lenne
a célja. (A képviselõ az elõ-
zõ lapszámunkban téve-
sen megjelent információ-
ra utal. – a szerk.) A közös
képviselõk megbízásának
egyszerre történõ visszavo-
nása sem tûnik átgondolt
lépésnek. Hirtelen minden
megakadhat a társasházi
ügyintézésben. Például
egyedül a közös képviselõ
fér hozzá a ház bankszám-
lájához, lakáseladás esetén

õ adhat igazolást a közüze-
mi tartozásokról stb. Ez a
rendelkezés veszélyezteti a
társasházak mûködését.
Felmerül az a kérdés is,
hogy a vagyonkezelõ veze-
tésének vajon minden kö-
zös képviselõvel problémá-
ja volt? Ez a váratlan dön-
tés számukra emberileg is
kellemetlen lehet. Szûkö-
sek az információk ezen a
téren, én a vagyonkezelõ
honlapján próbáltam meg
utánanézni, de ott nincs er-
rõl egy sor sem. 

– Képviselõként milyen
ügyekkel, problémákkal
foglalkozna ebben a cik-
lusban?

– Négy hónap telt el a vá-
lasztások óta, az újonnan
megválasztott képviselõtár-
saimmal együtt még csak is-
merkedünk a tereppel. A
jogszabályi környezet meg-
értése nem okoz problé-
mát, de a gyakorlati mûkö-
désében az önkormányzat-
nak, képviselõ-testületnek
még vannak újdonságok. A
képviselõk jogainak szûkí-
tésére irányuló rendeletmó-
dosítások az alakuló ülés
óta szinte mindig napiren-
den vannak. A Zuglói La-
pokban való eddigi megjele-
nési lehetõségek is változ-
tak. Ebben a környezetben
kell keresnem annak a le-
hetõségét, hogy hol tudom
tudásom, tapasztalatom a
legjobban hasznosítani. El-
lenzéki szerepkörben és a
kis létszámú frakciónkra
tekintettel csak a szakmai
alapon történõ politizálást
tudom eredményesnek el-
képzelni. Annak különösen
örülök, hogy fogadóóráim-
ra azért rendszeresen je-
lentkeznek az emberek a
kerület minden részérõl,
azaz számítanak rám. A leg-
fontosabb mégiscsak ez, a
zuglói lakosok érdekének
képviselete. B.R.

– Egyetért a képviselõ-
testület azon döntésével,
amellyel az új építési sza-
bályzat megalkotásáig
változtatási tilalmat ren-
delt el a kerületben?

– Civil, pártoktól függet-
len képviselõként egyedül a
zuglóiak érdekeit nézem, és
azt tudom mondani, hogy
számukra nem elõnyös ez a
döntés, ugyanis megakaszt-
ja a kerület fejlõdését. Azzal
az érveléssel egyetértek,
hogy túlépítettség alakult ki
Zuglóban, ám azt látom,
hogy egy világos, konkrét
iránymutatást adó koncep-
ció helyett ismét csak
ötletelés zajlik ezen a terü-
leten. Tudomásul kell ven-
ni: Budapest része va-
gyunk, és ha körbenézünk,
azt látjuk, mindegyik kerü-
let folyamatosan fejlõdik,
változik. A XIV. kerületben
azonban lényegében évek
óta nem történik semmi, er-
re azonban nem jelenthet
megoldást, ha – akár egyet-
len hónapra is – letiltunk
minden fejlesztést. Ez a lé-
pés egész egyszerûen sérti
az itt élõk érdekeit. Ugyan-
akkor felmerülnek kétsé-
gek a döntéssel kapcsolat-
ban abban a tekintetben is,
hogy a tilalom esetleg egy új
klientúra kiépítése, új beru-
házok felkészítése érdeké-
ben lépett életbe. Bár ez
nyilván csak feltételezés,
amelyet kerületi lakóktól
hallottam, ha tényleg így
van, az teljességgel felhábo-
rító és elfogadhatatlan.

– Az új vezetés a társas-
házi képviseletek ügyében
is változásokat eszközöl,
errõl mit gondol?

– Valóban, új formát ad-
nak ennek a területnek, ám
ez nem jelenti azt, hogy min-
den meg is javul. Bizakodva

várjuk persze a pozitív fej-
leményeket. Megjegyzem,
furcsa volt a vagyonkezelõ
vezérigazgatójának az ügy-
ben tett nyilatkozata, ami
számomra megkérdõjelez-
te a szakmaiságát. A társas-
házak jó része igen lerom-
lott, korszerûtlen állapot-
ban van, kíváncsian várjuk,
hogy az illetékesek miként
tudnak erre a problémára
megoldást találni, miként
tudják az elodázhatatlan
felújítások anyagi feltételeit
biztosítani. Ez nem kis fel-
adat. De ha már a vagyon-
kezelõnél tartunk: több la-
kostól is érkezett hozzám
panasz arra vonatkozóan,
hogy kevésbé ügyfélbarát az
új vezetés által bevezetett
mûködés, nevezetesen a
beléptetõrendszer felállítá-
sa a hivatalban. Ez egyfelõl
indokolható azzal, hogy te-
hermentesítsék az appará-
tust, ugyanakkor érthetõ-
nek tartom a kifogásokat is.

– Ön milyen ügyeket,
problémákat kíván vinni
leginkább az elkövetkezõ
idõszakban?

– A legfontosabbak szá-
momra az oktatással kap-
csolatos kérdések, s általá-
ban az ifjúság ügye. De eze-
ken túl is azt mondom, na-
gyon sok mindenen kellene
változtatni a kerületben,
amely ahelyett, hogy városi-
asodna, sajnos, az utóbbi
idõben sokkal inkább egy
falura kezd hasonlítani. Ezt
a folyamatot meg kellene
fordítani, ám az új vezetés,
a jelek szerint, nem a jövõ-
be tekint, hanem sokkal in-
kább a múlttal, az átvett
örökséggel van elfoglalva.
Egyetértek: tiszta viszonyo-
kat kell teremteni, de ez
nem mehet a tervezés rová-
sára. K. D.

– Mi a véleménye a vál-
toztatási tilalom elrende-
lésérõl?

– Le kell szögeznem, hogy a
tilalom elrendelése sokkal
szigorúbb intézkedés, mint
amit az elnevezés alapján gon-
dolnánk. 1995 és 2005 között
Budapesten a lakásépítés volt
az egyik legjövedelmezõbb le-
gális üzletág. Bécsben ma már
tanítják is az egyetemeken,
hogy hazánkban ebben az idõ-
ben az ingatlanfejlesztést a
banki karvalytõke irányította,
és gyûrte maga alá nem csak a
szakmát, de olykor a politikát
is. Ami ebbõl eredõen szá-
munkra végképp szomorú,
hogy a helyenként túlzottan
megengedõ szabályozás – fá-
ziskéséssel ugyan, de – tönk-
retette és megkeserítette na-
gyon sok õszuglói család éle-
tét is. Szerintem a Papcsák Fe-
renc polgármester vezette tes-
tület a mostani intézkedéssel
az MSZP és az SZDSZ helyett
lényegében bocsánatot is kért
a zuglóiaktól az elmúlt tíz év
túlépítkezési galádságaiért. A
tényleges cél: mihamarabb ki-
munkálni Zugló talán végle-
ges építészeti szabályzatát
úgy, hogy az önkormányzati
érdekek szem elõtt tartása
mellett kell nagyon szigorú-
nak lennünk. A kerület vonze-
rejét is romboló túlépítkezé-
sek nem csak túlterhelték, de
el is lehetetlenítették a költség-
vetési gazdálkodást. Utak, jár-
dák, közmûvezetékek, parko-
lóhelyek, bölcsõdei, óvodai és
egészségügyi ellátások, vagyis
a „járulékos terhek” mind az
önkormányzat költségvetését
aknázták alá, miközben a
bankok nagy hasznot húztak.
A túlépítkezések más típusú
károkat is okoztak az itt élõk-
nek: van olyan szépnek látszó
utca a kerületben, ahol a za-
bolátlan túlépítkezés eredmé-

nyeképpen esténként – ami-
kor sokan fürdenek – a
szennyvíz elönti a földszinti la-
kásokat és a csatornafedélen
keresztül kibugyog az úttest-
re.

– Egyetért-e a társashá-
zi szabályozás átszerve-
zésével?

– A Fidesz–KDNP-frakció
szándékai szerint Zuglóban
minden szinten változást
kell kimunkálni, mert az ed-
digi, húsz éven keresztül
regnáló politikai hatalom in-
tézkedéseiben jellemzõen az
egyéni anyagi érdekeket he-
lyezte elõtérbe a közösségé-
vel szemben. A társasház-
kezelési feladatokat pedig
csakis a közösségi érdekek
mentén lehet végezni. Ez a
tevékenység egy szigorú tör-
vényi keretek között szabá-
lyozott rendszer, ami akkor
mûködik jól és biztonságo-
san, ha az érintettek a joga-
ikkal tisztában vannak, a ga-
ranciákat pedig az önkor-
mányzati háttér biztosítja.
Fogadóóráinkon nagyon
sok panasz érkezik a helyi
polgárok részérõl a házaik
közös képviselõire, sokak
által „zuglóiasan” elmondott
tény: „a maszek cégek csak
lenyúlják a társasházakat”.

– Milyen fontosabb témá-
kat, ügyeket kíván a közel-
jövõben felkarolni, úgy-
mond „zászlóra tûzni”?

– Ennél nehezebben meg-
válaszolhatót biztos, hogy
nem tudott volna kérdezni.
Nekem, képviselõnek ugyan-
is minden fontos kell hogy le-
gyen, amit a zuglóiak jogos
közösségi igényként megfo-
galmaznak. Csak a sorrend
lehet kérdés. A legelsõ és leg-
fontosabb, hogy rendet kell
teremtenünk az otthonaink
környezetében és a közterü-
leteinken! K. D.

Három kérdés a zuglói képviselõ-testület három tagjához

Imre Gergely (MSZP) Tamás László (ZÉK Egyesület) Pusztai Péter (Fidesz–KDNP)
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Rendelet tiltja a busz-
megállókban a dohány-
zást. A szabályok szerint
a bódéktól húsz-húsz mé-
ter az a sáv, ahol tilalmas
a füstölgés. A megkérde-
zettek többsége örült a
szigorításnak, de olyan-
nal is találkoztunk, akik
kerek-perec megmond-
ta, nem érdeklik a közte-
rület-felügyelõk, a bünte-
tés, õ bizony továbbra is
rá fog gyújtani a buszra
vagy a villamosra várva.

Szerda délután. Idõs férfi
füstölög a 7-es busz Keleti
Pályaudvar felé tartó Ameri-
kai úti megállójában. Mellet-
te a közeli zeneiskolából ér-
kezett diáklányok állnak: ki-
nek hegedûtok lóg az olda-
lán, ki furulyát rejtõ dobozt
tart a kezében. Vidáman be-
szélgetnek, látszólag egyikü-
ket sem zavarja a bûz.

„Anyukám – bár apu so-
kat morgolódik érte – gya-
korta rágyújt, de én meg-
szoktam, így nem is zavar
nagyon a füst” – feleli kérdé-
sünkre Kata. Barátnõje,
Eszter nem ennyire tole-
ráns. „Utálom, ha az orrom
alá bûzölögnek. Ezért nem
járok a többiekkel szóra-
kozni, no meg azért, mert a

kabátomat is ki kellene
mosni minden átmulatott
éjszaka után” – háborog.

„Nem hallottam arról,
hogy tilos lenne rágyújtani a
tömegközlekedési jármûvek
megállóiban. Minden esetre
jó ötletnek tartom a tiltást,
hiszen a buszokat és a villa-
mosokat sok gyerek hasz-
nálja, akiknek nem feltétle-
nül ajánlott a nikotin” – véle-
kedik Kata. Eszter tovább
menne, õ a szórakozóhe-
lyekre sem engedne be bagó-
sokat. „Ha mérgezni akarják
magukat, ott az utca, ne egy
zárt teremben tegyék. Mind-
ez különösen így, télen tud
rémesen kellemetlen lenni”
– teszi hozzá a lány.

„A neten a minap azt ol-
vastam, New Yorkban már
semmiféle közterületen
nem lehet rágyújtani. Itt is
így kellene cselekedni.” –
kapcsolódik kéretlenül a
beszélgetésbe egy babako-
csit toló anyuka, Farkas
Petra. Igaz, õ nem akar föl-
szállni a buszra, csak a fér-
jét várja, s a szélrohamok
elõl húzódott be a félig nyi-
tott fedezékbe. Szerinte az
a legnagyobb baj, hogy ide-
haza az emberek többsége
magasról tesz a másik érde-
kére, egészségére. „Még ak-
kor is, ha immár törvény
kötelezi õket az odafigyelés-
re” – bök a fiatalasszony a
fejével a dohányzó úr felé.

„Igen, hallottam az intéz-
kedésrõl, be is akartam tar-
tani, de az automatizmus, a
megszokás nagy úr” – men-
tegetõdzik a férfi. Bemutat-
kozni nem óhajt, de név nél-
kül elmondja, nem esik le a
karikagyûrû az ujjáról, ha
arrább kell mennie. „Igaz,
azt sehol nem olvastam, mi
az a távolság, ahol már hó-
dolhatok káros szenvedé-
lyemnek” – teszi hozzá kissé
ön-ironikusan, s megpróbál
a hölgyekre mosolyogni.
Nem arat nagy sikert.

„Nekünk a fõnök azt
mondta, jobbra-balra húsz-
húsz, oldalt pedig öt méter
az a határ, ahol tilos a bagó-
zás” – világosít föl a Thököly
úton megszólított s csak Je-
nõként bemutatkozó közte-
rület-felügyelõ. „Nem kap-
tunk mérõszalagot s bután
is nézne ki, ha nekiállnánk
a megállóban méricskélni,
így jobb híján megkértem az
asszonyt, a szabócentivel
határozza meg, mekkorá-
kat lépek. Százhetven cen-
timéter magasra nõttem, a
lábam rövid: egy-egy elru-
gaszkodás hatvanöt-hetven
centis, így könnyen kiszá-
molható, ha harminc lépé-
sen belül van a delikvens,
bátran kiszabható rá a bün-
tetés” – villantja föl külön
bejáratú furfangját Jenõ. A
felügyelõk amúgy ma még
csak figyelmeztetik a reni-

tenseket, de ha egyszer ki-
adják a központból a „kilö-
vési engedélyt” a dohányo-
sokra, akkor helyszíni bír-
sággal akár ötvenezer forin-
tig is lehúzhatják õket.

„A rendelet értelmében ti-
los rágyújtani a várakozás
céljára elkülönített közterü-
leten, illetve, ha egyéb jelzés
nincs, akkor például az au-
tóbuszmegállóknál egy két
méter széles, és tizennyolc
méter hosszúságú terüle-
ten. Villamosmegállóknál a
tiltott zóna kétszer har-
mincöt méteres, míg a HÉV-
eknél kétszer százhúsz mé-
ter hosszú. A tilalom meg-
szegését a közterület-fel-
ügyelõk ötvenezer forintig
terjedõ pénzbírsággal
szankcionálhatják – azaz ez
az egyetlen adat, amelyet az
utcán az ön által leszólított
dolgozónk eltalált” – mond-
ták érdeklõdésünkre a köz-
terület-felügyelet irodájá-
ban. Kiderült, azokon a he-
lyeken, ahol nem egyértel-
mû, meddig tart a megálló
területe, a járdaszegélytõl
számítva két méter széles a
tilos szegmens, a hosszúsá-
ga pedig az adott jármûtípus
nagyságától függ. A legjelen-
tõsebb piros zóna a fentebb
említett HÉV megállóknak
jutott; itt 120-szor két méte-
res darabon kerül sokba
egy-egy rágyújtás.

„Engem nem fognak ilyen
idióta szabályok közé kény-
szeríteni. Az utcán tovább-
ra is ott fogok dohányozni,

ahol jól esik” – szögezte le
kérdésünkre az Eleki Géza
néven bemutatkozó fiatal
fiú. Hozzátette, nyugodtan
bárki följelentheti, vele nem
mennek semmire: „itt se
kutyám, se macskám, al-
bérletben élek, hivatalos
munkahelyem nincs, a be-
jelentett címem egy másik
országban van, oda pedig
bátran küldhetik a csek-
ket.”

„Nem ártana néhány táb-
la – például angol, német,

francia és orosz nyelven –,
hogy az ember tudja, mihez
kell tartania magát. Külö-
nösen nyáron várható sok-
féle konfliktus, amikor a
külföldiek ellepik a fõvá-
rost” – mondta lapunknak
Nagy Anna, egy idegenfor-
galmi iroda alkalmazottja.
Az asszony szerint sok fel-
ügyelõ bizonnyal utazni fog
a tájékozatlan turistákra.
„Nincsenek jó tapasztalata-
im ez ügyben” – mondta.

L. M. A.
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Teljes körû
fogászati ellátás

új!

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 16.
Telefon: 251-0315 • www.binetfogaszat.hu

Nyitva: 8 órától

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 16.
Telefon: 251-0315 • www.binetfogaszat.hu

Nyitva: 8 órától

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 

1 óra alatt!
� Röntgen helyben
� Fogsorkészítés rövid határidõre
� Fogsorjavítás, -pótlás, 

megvárható melybõl 
10% engedmény 
ezen hirdetés felmutatójának

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 

1 óra alatt!
� Röntgen helyben
� Fogsorkészítés rövid határidõre
� Fogsorjavítás, -pótlás, 

megvárható melybõl 
10% engedmény 
ezen hirdetés felmutatójának

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

Gasztroenterológiai
magánrendelés Zuglóban

––  eemméésszzttõõsszzeerrvvii  bbeetteeggssééggeekkkkeell
ffooggllaallkkoozzóó  sszzaakkrreennddeellééss  ––

Kedves zuglói lakosok!
Nagy szeretettel várom a nyelõcsõ,

gyomor, máj, hasnyálmirigy 
és bélbetegségekkel küszködõ-, vagy
az ezen szervek kóros mûködésének 

tüneteivel élõ betegeket.

Reflux? Gombócérzés?
Haspuffadás? Székrekedés? 
Véres széklet? Hasmenés?
– Forduljon hozzánk bizalommal! –

Az endoszkópos vizsgálatokat
(gyomortükrözés, vastagbéltükrözés)

korszerû-, új eszközökkel 
fájdalommentesen végezzük.

A vastagbélrák szûrés 
így kíméletesen végezhetõ.

dr. Szõnyi Mihály
belgyógyász, gasztroenterológus

bejelentkezés, információ:
06-20-515-51-34

Zumba és Pilates
a Stefánia Kultúrális Központban

díj: 1000 Ft/óra
Jelentkezés:

70-4555-570 és 30-6065-312
Vízitorna

a KSI uszodában XIV. ker.
Istvánmezei út 1-3.

díj: 1000 Ft/óra
Jelentkezés: 70-4555-570

www.fitness33.5mp.eu

20 éves
az Aszpik hidegkonyha
most 10% engedmény
rendezvényszervezésre,

hidegtálakra,
házhoz szállításra.

Aszpik Kft.
1161 Rákosi út 2–4.

405-6860, fax: 405-6858

A közelmúltban egy levél
érkezett szerkesztõségünk-
be. Ebben Várnai László ol-
vasónk, aki egyébként az
LMP önkormányzati képvi-
selõje, a Hungária körút
alatti, Ajtósi Dürer sorhoz
vezetõ aluljáróban tapasz-
taltakról a következõket ír-
ja: „évek óta nem csak ir-
tózatosan összegraffi-
tizett, de mészkõ borítása
nagy felületeken hiány-
zik, fel van tépve. A le-
pusztult környezet önma-
gában is elkedvetlenítõ,
de az aluljáró balesetve-
szélyes is! A még nem le-
vert sokkilós burkolólapok

töredezetten, vékony drót-
darabokon lógnak, mo-
zognak, simán agyonüt-
hetnek egy gyereket. Az
aluljárók a fõvárosé, tárja
szét a karját az illetékes
kerületi osztályvezetõ,
amikor az önkormányzat-
nál panaszt teszek. A töl-
tést borító szemétre, az ott
élõ, az aluljárót elálló, ott
illegálisan vásárt tartó
hajléktalanokra kérdezve
azt a választ kapom: a
vasúti töltés a MÁV-é. A
közterület-felügyelõk a fõ-
városé, de õk is tehetetle-
nek. A rozsdásodó, sehová
sem vezetõ, balesetveszé-

lyes villamossín a fõváro-
sé, a töredezett betonú
buszmegálló a BKV-é. Fo-
lyik a körbemutogatás,
még képviselõként sem tu-
dom elérni, hogy a környe-
zetemen változtassak.” 

A levél ügyében megkeres-
tük a polgármesteri hivatal
illetékeseit. Pálffy Imre a pol-
gármesteri hivatal Városüze-
meltetési Osztály osztályve-
zetõje kérdésünkre elmond-
ta: a vasúti töltés, illetve az

alatta lévõ aluljáró a MÁV,
minden egyéb aluljáró a fõ-
város tulajdona. Azok tisztí-
tása, karbantartása, javítása
a tulajdonos kötelessége.

Lochné Jármay Pálma, a
polgármesteri hivatal Épí-
téshatósági Osztályának
osztályvezetõje az üggyel
kapcsolatban a következõt
válaszolta: a MÁV-tulajdo-
nú objektumokkal kapcso-
latban leírt probléma saj-
nos nem új keletû, hiszen a

rongálás és a szemetelés fo-
lyamatos. Az Építéshatósá-
gi Osztály évek óta rendsze-
resen felhívja a vasúttársa-
ság figyelmét kötelezettsé-
geire, a tulajdonában lévõ
aluljárók karbantartására,
illetve a vasúti töltés rend-
ben tartására. 

Pálffy Imre szerint az ön-
kormányzat az illegális áru-
sokkal szemben nem intéz-
kedhet. Azokat elküldeni,
portékájukat elkobozni, ve-
lük szemben szabálysértési
eljárást kezdeményezni jo-
ga csak a rendõrségnek, a
közterület-felügyeletnek, il-
letve velük együttmûködve
a kerületõrségnek van.

A Mexikói út–Erzsébet ki-
rályné útja és a Thököly út
közötti leromlott állapotú
szakasz korábban fõvárosi
kezelésû volt. Körülbelül egy
éve a fõváros váratlanul átad-
ta a XIV. kerületnek. A hasz-
nálaton kívüli sín a volt 67-es
villamos vonala, ami a BVK

tulajdona. Azt, hogy a közle-
kedési vállalatnak mi a terve
a pályaszakasszal, nem tud-
ni. A síneket csak a vasútha-
tóság engedélyével lehet fel-
szedni. A nyomvonalon par-
kolóhelyeket lehetne kialakí-
tani, amennyiben ehhez hoz-
zájárul a BKV. Ez, illetve az
útszakasz rendbetétele több
száz millió forintba kerülne.
Zugló ezt egyedül nem képes
finanszírozni, ezért az önkor-
mányzat tárgyalásokat foly-
tat a terület közös erõbõl tör-
ténõ rendbetételére.

Mindkét osztályvezetõ le-
szögezte: a fentieket észlelõ
problémájával közvetlenül
fordulhat az érintetthez
vagy az intézkedésre jogo-
sult szervezethez, illetve az
önkormányzathoz. A hely-
hatóságnak viszont ezek-
ben az ügyekben nincs in-
tézkedési joga, ezért a la-
kossági bejelentéseket min-
dig az illetékes apparátus-
hoz továbbítja. P. D.

Postaládánkból �

Ne füstölögj a megállóban!

Tisztelt Olvasók!
A Zuglói Lapok szerkesztõsége várja észrevételeiket, ja-
vaslataikat az újsággal kapcsolatban. A kerületet érintõ
problémákról szóló olvasói levelek közül minden szá-
munkban egynek megkísérlünk utánajárni. Az Önkor-
mányzat illetékes ügyintézõjének válaszaival együtt ol-
vasónk észrevételét a következõ lapszámunkban köz-
zétesszük.

zugloilapok@gmail.com
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Évek óta húzódó felújítás, kérdõjelekkel
Felháborodott és kétség-
beesett lakók, bizonytalan-
ság, húzódó pályázati eljá-
rás és egy miskolci cég –
ezek az elemei két zuglói
társasház évekkel ezelõtt el-
indított, részleges felújítási
procedúrájának. Informá-
cióink szerint a munkála-
tok márciusban végre meg-
indulhatnak.

A lakók tudta és felhatal-
mazása, valamint verse-
nyeztetés nélkül kötött
megbízási szerzõdést a Fü-
redi téri 23. Sz. Lakásfenn-
tartó Szövetkezet az Ond
vezér útja 36. szám alatti
társasház részleges felújítá-
sa érdekében „pályázati
részvételhez szükséges te-
vékenység” elvégzésére a
miskolci székhelyû Lizi
London Kft.-vel – állították
a Zuglói Lapoknak felhábo-
rodott lakók, akik az ügy-
ben Solt Zoltán önkor-
mányzati képviselõhöz for-
dultak. A helyi fideszes po-
litikus szerint az eset rávi-
lágít az évekkel ezelõtt in-
dult, folyamatosan változó
feltételekkel zajló pan-
elfelújítási program problé-
máira. A 36. mellett az
19–27. szám alatti társas-
ház is hasonló szerzõdést
kötött ugyanazzal a céggel.

A 2009-es Zöld Beruhá-
zás Rendszer (ZBR) Klíma-
barát Otthon Panel Prog-
ramra benyújtott pályáza-
tok keretében a két, több
száz lakást magába foglaló
épület „széndioxid-kibo-
csátáscsökkentést és ener-
giamegtakarítást eredmé-
nyezõ korszerûsítése, fel-
újítása” megvalósítására kí-
nálkozott esély. Csakhogy
mostanáig – állítja több la-
kó is – alig történt valami,
legalábbis nem tudnak ró-
la, noha már sok százezer
forintot befizettek a szüksé-

ges, egyesek szerint a ha-
sonló projektekhez képest
igen magas önrész biztosí-
tására. Többen sérelmez-
ték azt is, hogy a pályázaton
való indulást úgy szavaztat-
ták meg a közgyûlésekkel,
hogy a kifogással élõket csi-
tították, a projekt költség-
vetésével kapcsolatos ér-
deklõdésekre pedig lénye-
gében nem adtak tájékozta-
tást. Az említett megbízási
szerzõdések egyikében
(Ond vezér útja 36.) egyéb-
ként szerepel, hogy a szö-
vetkezet elnöke, Puskás Ár-
pád vállalja a „szükséges
közgyûlési határozatok
meghozatalát”. Ami annak
tükrében furcsa, hogy a la-
kók ugyebár nem feltétlenül
támogatják a megbízást.
Természetesen megkeres-
tük Puskást, aki nem kívánt
nyilatkozni az ügyben.

A lapunk birtokában lé-
võ, 2010. április 27-i lakó-
gyûlési jegyzõkönyv szerint
a többség egyértelmûen a
felújítás mellé állt, és az ön-
rész – egyeseknél részlet-
ben történõ – befizetését is
vállalták az Ond vezér útja
19–27. szám lakói. Voltak
ugyan, akik kifogásolták a
szövetkezet eljárását, a
kommunikáció hiányát a
pályázat alakulásáról, õk
azonban kisebbségben vol-
tak. Egyikük Solt Zoltán-
nak írt levelében arra pa-
naszkodott, hogy annak el-
lenére javasolták az önrész
folyamatos befizetését a cég
képviselõi, hogy a pályázat
megnyerése szerintük ko-
rántsem volt borítékolható.
Ezt erõsítette szerinte az a
körülmény is, hogy az ille-
tékes hivatal csak másodjá-
ra fogadta be az egyik pályá-
zati kérelmet, 2009 végén
még visszautasította. Solt
elmondta, várja a hasonló

gondokkal szembesülõk
bejelentéseit, és mindent el-
követ majd, hogy felgöngyö-
lítse az ilyen típusú ügye-
ket.Érdekesség, hogy a 36-
os szám alatti épületre vo-
natkozó kontraktusban a
szövetkezet vállalta,
amennyiben eláll a Lizi Lon-
don Kft. által elõkészített
pályázati anyag benyújtásá-
tól, akkor is köteles megfi-
zetni a cég költségeit – neve-
zetesen 13 520 000 forintot
plusz az áfát. Viták esetére
pedig a felek – bár zuglói
társasházakról van szó – a
Miskolci Városi Bíróság il-
letékességét ismerték el.

Bár a munkálatok egyelõ-
re meg sem kezdõdtek, a
Lizi London Kft. honlapján
már a referenciák között
szerepel mindkét épület. A
kezdetben angol divatmár-
kák forgalmazásával foglal-
kozó cég 2005 tavaszától
szakosodott pályázatírásra
és közbeszerzésre. A cég
ügyvezetõje a két társasház
ügyére vonatkozó kérdé-
sünkre úgy válaszolt, az elõ-
zõ kormányzat idején be-
nyújtott pályázatokat még
nem bírálták el, az elmúlt
több mint egy évben pedig
egy fillért sem látott a beru-
házásból, noha kollégáit
addig is foglalkoztatnia
kell. „Türelmet kérünk a la-
kóktól, nem rajtunk múlik,
hogy ennyit csúszik a pro-
jekt. Különösen azok aggá-
lyait értem meg, akik kez-
dettõl fogva nem támogat-
ták a felújítást. De nyugod-
jon meg mindenki, a kor-
mányzati ígéretek szerint
márciusban biztosan dön-
tenek a pályázatról, és meg-
kezdõdhetnek a munkála-
tok. Ha mégis elutasítanák,
akkor természetesen nem
fogunk bele” – hangsúlyozta
Kiss Gábor. K. D.

Egy település csak akkor
lehet sikeres, ha az ott élõ
emberek, fiatalok jól érzik
magukat, közösséget al-
kotnak és a problémákra
közösen keresik a választ.
Ez a felismerés hívta életre
azt a mûhelybeszélgetést,
mely a zuglói ifjúságpoliti-
ka fejlesztését tûzte ki cél-
jául.

A február 3-án megrende-
zett találkozó résztvevõi be-
mutatták egymásnak tevé-
kenységüket, a zuglói ifjú-
ságpolitikában vállalt sze-
repüket. A mûhelybeszélge-
tésen a kerületi ifjúságpoli-

tika jelenlegi helyzetérõl, a
továbblépés lehetséges irá-
nyairól, a közösen megha-
tározott célokról, valamint
a fejlesztési források lehe-
tõségeirõl esett szó.

Az ifjúságra kiemelt sze-
rep és feladat hárul annak
érdekében, hogy a fiatalok-
ban kialakuljon és megerõ-
södjön a helyi identitástu-
dat, erõsebben kötõdjenek
településükhöz. A kerület
vezetõi sürgõs feladatuk-
nak tekintik a helyi ifjúsági
munka továbbfejlesztését.
Ennek elõmozdításában,
fejlesztésében az önkor-

mányzatok és a helyi ifjúsá-
gi csoportosulások, közös-
ségek együttmûködése el-
engedhetetlen. Fontos,
hogy a fiatalok betekintést
nyerjenek a helyi döntési fo-
lyamatokba, hogy hozzá-
szólhassanak és tevékeny
szerepet vállaljanak szû-
kebb pátriájuk arculatának
kialakításában. Ez az a
szint, ahol az egyes szerep-
lõk elképzelései találkoz-
hatnak és a leghatékonyabb
formában valósulhatnak
meg az együttgondolkodás
jegyében.

csv

A fiatalok szerepvállalása elengedhetetlen
Mûhelybeszélgetés az együttgondolkodás jegyében

Új utakon a társasházkezelés
Átalakul Zuglóban az ön-
kormányzati hátterû tár-
sasházkezelés rendszere. A
feladatokat eddig ellátó
Társasházi Divízió helyébe
a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.
száz százalékos tulajdoná-
ban lévõ leányvállalat, a
Zuglói Társasházkezelõ
Kft. lép. Az átszervezés a ha-
tékony vagyonkezelést, va-
lamint az átlátható társasá-
gi mûködést szolgálja. A
Társasházi Divízió munka-
társai együttmûködnek a
vállalatvezetéssel az átszer-
vezés gyors, zökkenõmen-
tes lebonyolításában.  

Elõzõ lapszámunkban
már beszámoltunk róla,
hogy a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. átalakítja az önkor-
mányzati hátterû cég által
végzett társasházkezelés
rendszerét. Az új városveze-
tés ugyanis ezen a területen
is tiszta, áttekinthetõ, rende-
zett viszonyokat akar, a je-
lenleginél jobb, versenyké-
pesebb, ügyfélbarátabb
rendszert kíván mûködtetni.

Az átalakulás során a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.-
nek adott közös képviseleti
és társasház-kezelõi felada-
tokra vonatkozó megbízá-
sok a Zuglói Társasházke-
zelõ Kft.-hez kerülnek. A
következõ hónapokban en-
nek az átvezetésében aktív
szerep hárul a Társasházi
Divízió munkatársaira. 

A vállalatvezetés megálla-
podott a munkavállalókkal,
hogy elintézi a vele együtt-
mûködõ alkalmazottak át-
lépését az új társaságba és
továbbfoglalkoztatja a diví-
zió azon munkatársait,
akik ezt igénylik. Így azok a
zuglói társasházak, ame-
lyek eddig a Társasházi Di-
vízió kezelésében voltak,
semmit sem éreznek meg a
változásból, a szolgáltatá-
sokat továbbra is zavartala-
nul megkapják. 

Információink szerint
már szinte valamennyi diví-
ziós munkatárs aláírta azt a

megállapodást, amely az át-
meneti idõszakban kölcsö-
nös megelégedés alapján
rendezi a felek közötti jog-
viszonyt. A Zuglói Társas-
házkezelõ Kft.-nek a társas-
házakkal szerzõdnie kell az
elkövetkezendõ három-
négy hónapban, ennek üte-
mezett elvégzését a közös
képviselõk vállalták.

Mazsu Gergely, a Zuglói
Vagyonkezelõ Zrt. vezér-
igazgatója az átszervezés
kapcsán javasolta az önkor-
mányzatnak, hogy jogi
szakértõkkel dolgoztasson
ki olyan helyi szabályozást,
amely alkalmazza a társas-
házkezelés más kerületben
bevált irányelveit. Ezzel a
Városháza nagyban hozzá-
járulhat, hogy a társasház-
kezelés Zuglóban is min-
denki számára átlátható
módon mûködjön. 

Az érintettek többsége jó-
nak és szükségesnek tartja
a változást. Urbán Zsolt kö-
zös képviseleti referens la-
punknak elmondta: a válto-
zás minden tekintetben po-
zitív hatású lesz. A társas-
ház-kezelés ugyanis mindig
neuralgikus pontja volt a
Zuglói Vagyonkezelõnek. A
feladat speciális jellegénél
fogva nem illett bele a cég hi-
vatali rendszerébe, ezért
háttérbe is szorult. 

Urbán szerint nagyon
fontos, hogy a kft. önálló
pénzügyi mozgástérrel fog

rendelkezni. Így a Társas-
házkezelõ Kft. a piacon ver-
senyképesebbé válik, fel-
adatellátása rugalmasabb,
együttmûködõbb, ügyfél-
barátabb lesz.

A vállalatvezetés és a
munkavállalók között há-
romnapos egyeztetést köve-
tõen egy bizalomra épülõ
megállapodás jött létre. En-
nek szellemében a jövõben
a közös képviselõk díjazá-
sát a teljesítményüktõl te-
szik függõvé. A korábbi
rendszer nem ösztönözte a
többletmunkát, a piackere-
sést, a bõvítést. Mostantól,
aki több társasházat gon-
doz, illetve új ügyfeleket
szerez, az nagyobb fizetés-
ben is részesül.

A közös képviselõ a kft.-vel
kapcsolatban bizakodó, úgy
véli: a piaci versenyben an-
nál jobb ajánlólevél nem léte-
zik, minthogy a Zuglói Tár-
sasházkezelõ önkormányza-
ti háttérrel mûködik. 

Az átszervezéssel az el-
múlt években 300–350
társasházat üzemeltetõ
cég alkalmazottainak a
munkafeltételei is javul-
nak. Megújulnak az iro-
dák, az ügyfélfogadó terek,
a munka támogatására
modern informatikai esz-
közöket kapnak. Ez nagy-
ban hozzájárul a gyors, ha-
tékony és kulturált ügyin-
tézéshez.

Papp Dezsõ

HIRDETMÉNY
Kedves zuglói fiatal!

Ha zuglói lakos vagy, és/vagy itt tanulsz részt vehetsz
a Zuglói  Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat választásán 

képviselõjelöltként és szavazóként is.

A Zuglói Ifjúsági Választási Bizottság 
kitûzi a Zuglói Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat képviselõinek hatodik vá-

lasztását, melynek napja
2011. április 28. (csütörtök).

A Zuglói Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat választásán választó és választható
minden fiatal, aki zuglói lakos, vagy zuglói iskolával tanulói jogviszonnyal rendel-

kezik és 
a választás évében augusztus 31-ig:

- általános iskola 4. osztályában tanulmányait megkezdte,
- középiskola technikusi évfolyamát még nem fejezte be,

- valamint 24. életévét nem töltötte be.
A választáson magát jelöltetni kívánó fiatal indulási szándékát 

2011. március 7-11-ig (péntek)
jelentheti be a Választási Elõkészítési Bizottság elnökénél.

Szavazni a választás napján – 2011. április 28-án (csütörtök) – 10 és 14 óra
között, a választókörzetek szavazóhelyiségeiben, érvényes diákigazolvánnyal

vagy az életkor és lakcím más módon történõ igazolásával lehet.
Választókörzetek:

Zuglóban tanuló fiataloknak:
Azok a Zugló területén mûködõ általános- és középiskolák, 

amelyek a választásra jelentkeznek.
A kerületben lakó, de nem itt tanuló fiataloknak:

Cserepesház Zuglói Mûvelõdési Ház
Reméljük, találkozunk!!

További információ a www.zugloigyiok.hu oldalon.

Képünk illusztráció
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A sportcsatornák megje-
lenésével, illetve a sport-
közvetítések népszerû-
ségének növekedésével
egyenes arányban a
sportriporterek ismertsé-
ge is megnõtt, többjük-
nek hangját egy-kettõre
felismerjük.

Matúz Krisztián az egyike
a legalaposabb kommentá-
toroknak. Közvetítéseibõl
kitûnik, minden meccsre
alaposan felkészül.

– 2006-ban költöztem
Zuglóba. Vidéki gyerekként
nehezen barátkoztam meg
a fõvárosi élettel, aztán, mi-
után felköltöztem Buda-
pestre, mindig a budai ol-
dalon laktam. Zuglóról so-
kat hallottam, s amikor le-
hetõségem nyílt rá, öröm-
mel költöztem ide.

Matúz Krisztián a IX. ke-
rületi Szent István Közgaz-
dasági Szakközépiskolá-
ban érettségizett. Az intéz-
ményben mûködõ sport-
egyesület a Fradi fiókcsapa-
tának számított, így Kriszti-
án számára a középiskolás
évek sok focival és sikerek-
kel telve teltek el.

– Arra hamar rájöttem,
hogy a fociból nem tudnék
megélni, ugyanakkor azzal
is tisztában voltam, hogy
olyan dologgal szeretnék
majd foglalkozni, ami a hét-
köznapokban is örömet
szerez nekem. A sport pon-
tosan ilyen dolog volt. Elsõ
körben a Testnevelési Fõis-
kolát céloztam meg, de pec-

hemre éppen a felvételi ide-
jén elszakadt a bokaszala-
gom, így lemaradtam a suli-
ról. Egy véletlennek kö-
szönhetõen aztán lehetõsé-
get kaptam, hogy a Népsza-
vánál belekóstolhassak az
újságírásba. Olyannyira
megtetszett a munka, hogy
a katonaság alatt a Magyar
Honvéd címû lapba, majd
szülõföldem lapjába, a Ceg-
lédi Hírekbe is írogattam.
1996-ban végleg Budapest-
re költöztem, egy darabig az
Express újságnál dolgoz-
tam, majd beiratkoztam egy
neves újságíró iskolába.

Krisztián sorsa itt dõlt el,
hisz egyik tanára tanácsait
követve belekóstolt a televí-

ziós szakmába. Még az is-
kola elvégzése elõtt beke-
rült a Telesport stábjába,
ahol egészen 2004-ig dolgo-
zott.

– A franciaországi foci-
vébé és a budapesti atléti-
kai Európa-bajnokság elõtt
kerültem a Telesporthoz,
ahol azonnal fejest ugrot-
tam a mély vízbe. Nem volt
könnyû, de legalább min-
dent megtanulhattam.
2002-ben a Japán és Dél-
Korea által közösen rende-
zett focivébén több mérkõ-
zést is közvetítettem, töb-
bek között a botrányos
olasz–koreai meccset is.
Két évvel késõbb, a portu-
gáliai Eb-n is több mérkõ-

zést kaptam. Úgy volt, hogy
az athéni olimpián is közve-
títeni fogok, de én akkor úgy
döntöttem, hogy a
Telesport helyett a Sport
Tv-nél folytatom a pályafu-
tásomat.

Matúz Krisztián nem tit-
koltan két sportágért, a lab-
darúgásért és a kézilabdá-
ért rajong. Fõleg ez utóbbi
csapatsportág a kedvence.
Pályafutása során olyan
nagy mérkõzések kommen-
tátora lehetett, mint a Fradi
nõi kézilabdacsapatának
EHF-kupasikere vagy a
Veszprém férficsapatának
KEK-gyõzelme.

– Mindig is az jelentette
számomra a legnagyobb

örömet, ha magyar sikerek-
rõl számolhattam be a né-
zõknek. Az ilyen sikerek
tolmácsolása egyrészt ki-
váltság, másrészt megtisz-
teltetés is egy sportriporter
számára.

Nos, Krisztián a közel-
múltban éppen egy ilyen
nagy megtiszteltetésben ré-
szesült, hisz õ volt a kom-
mentátora a magyar férfi
kézilabda-válogatott svéd-
országi világbajnoki sikeré-
nek. 

A Zuglóban élõ sportri-
porter elégedett az eddigi
pályafutásával. Egy hiány-
érzete van csak: az olimpiai
közvetítéssel ugyanis még
adós önmaga számára. De
nagyon bízik benne, egyszer
még megadatik a számára,
hogy õ számolhasson be a
nézõknek egy ötkarikás
magyar sikerrõl.

Riersch Tamás

Zugló díszpolgára, Turczi
István József Attila- és Ba-
bérkoszorú Díjas költõ,
mûfordító, a Parnasszus
folyóirat alapító szer-
kesztõje, a Magyar P.E.N.
Club alelnöke ritkán ül
otthon a babérjain. Leg-
utóbb azzal hallatott ma-
gáról, hogy válogatott
verseinek spanyol nyelvû
gyûjteménye Át az éve-
ken (A través de los Anos)
címmel a Bluebird
Editions gondozásában,
Miamiban jelent meg.
Könyve bemutatóján ter-
mészetesen õ is részt vett.

– Ritkaságszámba megy,
ha egy kelet-európai író-
ember, pláne költõ, áttör-
ve a nyelvi és kulturális ha-
tárokat, az Egyesült Álla-
mokban kap publikációs
lehetõséget. Ráadásul
spanyol nyelven. Hogyan
jött létre ez a kapcsolat?

– Ferdinandy György író-
társam révén, akinek a fele-
sége elismert spanyol mû-
fordító. Õk az ezredforduló
elõtt Puerto Ricóban éltek,
ma pedig Miamiban. Elõ-
ször csak pár versemet for-

dítottak le egy dél-amerikai
antológiába, de annyira be-
lejöttünk a közös munká-
ba, hogy felvetõdött egy
egész kötet összeállításá-
nak lehetõsége. Úgy lett tel-
jes a stáb, hogy az egyik leg-
jobb hazai spanyolosunk,
Szijj Mária is „beszállt” ver-
seim fordításába, a kiadást
pedig egy Floridában mû-
ködõ, úgynevezett spa-
nyol–amerikai kiadó vállal-
ta fel. Így lett nekem Miami-
ban egy kubai emigráns köl-
tõ kiadójánál spanyol nyel-
vû verseskötetem.

– Az interneten fellelhetõ
cikkek sokasága azt mu-
tatja, hogy nemcsak a ha-
zai, hanem a nemzetközi
kulturális sajtó is felfigyelt
a könyvre, illetve a bemu-
tatót kísérõ rendezvények-
re. Mennyi idõt töltött kint?

– Január 13-tól 22-ig vol-
tam Miamiban. Ez idõ alatt
minden napra legalább egy
meghirdetett rendezvé-
nyünk volt. A hivatalos
könyvbemutatóra a Miami
Egyetem egyik épületében,

a Kubai menekült írók
P.E.N. Központjának szer-
vezésében került sor január
15-én. Megtisztelõnek érez-
tem, hogy az est házigazdá-
ja, a szervezet elnöke, a vi-
lághírû Angel Cuadra úr
volt. Róla tudni kell, hogy a
Castro-rezsim politikai
okokból húszéves börtön-
büntetésre ítélte, csak erõs
nemzetközi nyomásra en-
gedték szabadon távozni az
országból. A nyitórendez-
vény mellett a Francia Inté-
zet és a Miami Kossuth Klub
meghívásának is eleget tet-
tem, továbbá részt vettem
egy rendhagyó egyetemi iro-
dalomórán is, és latin-ame-
rikai írókkal is találkozást
szerveztek a számomra.
Külön öröm, hogy a bemu-
tatót megelõzõ napon az
egyik legnagyobb példány-
számú spanyol nyelvû ame-
rikai napilap, a Diario Las
Americas fényképes cikk-
ben ismertette a könyvet.

– A híradásokból kiderül.
hogy magyarokkal is talál-
kozott.

– Megható pillanatokat él-
tem át, amikor a Krisztus
Elsõ Magyar Egyesült Egy-
háza meghívására vasárna-
pi istentiszteleten vettem
részt, amelynek végén, a
Himnusz eléneklése után
Lukácsi László lelkipásztor

felhívásának eleget téve, a
szószékrõl köszönthettem
az összegyûlt magyar ajkú
híveket. Felemelõ érzés
volt, és ez csak fokozódott
utána a legendás Miami
Kossuth Klubban. Még sze-
rencse, hogy vittem magam-

mal egy tucat magyar nyel-
vû könyvemet, így volt mit
dedikálni a meghatottság-
tól elcsukló hangú magyar
testvéreinknek. Amíg élek,
nem felejtem el a szeretetü-
ket.

R. T.

Olimpiai közvetítésre várva

Egy zuglói költõ versei spanyol nyelven az USA-ban
A médiaválogatott csapatában 6-os mezszámmal
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Kétheti horoszkóp február 17-tõl
Kos – Érzik a ta-
vaszt, tele lehetnek
lendülettel, s termé-

szetesen, ahogy náluk már
ezt megszokhattuk – szere-
lemmel. Érzékenyek, érzé-
kiek lehetnek, még az sem
veszi el a kedvük, ha egy
meglévõ kapcsolat nehézsé-
gei feltámadhatnak. Régi is-
meretségekre is rátalálhat-
nak.

Bika – Számukra ez
az idõszak nem a
legkönnyebb. Vas-

tag falat építhetnek maguk
köré, elbújva a világ elõl.
Most sok, belsõ feladatuk
van, a „saját sárkányuk-
kal” kell megküzdeniük,
amihez egyedüllétre van
szükségük. Otthonukban
nagy szeretet veheti õket
körbe.

Ikrek – Lendület, kí-
váncsiság, utazásra,
tanulásra való vágy

színesítheti most életüket,
szívesen szerepelnek is, ha
van rá lehetõségük. Test-
vérükkel most kifejezetten
szívhez szólóan, bölcsen
tudnak beszélni, rávilágítva
a problémák lényegére,
megoldására. 

Rák – A pénzügyek-
kel lehetnek elfog-
lalva, már csak azért

is, mert lehetõség van arra,
hogy nagyobb összegre te-
gyenek szert. Mire is költe-
nék a leginkább, ha nem az
otthonukra, gyerekeikre,
családjukra? Munkájuk-
ban segítség jöhet, merje-
nek álmodni, sikerülhet
minden.

Oroszlán – A tár-
sukkal való kapcso-
lat rendezése, stabi-

lizálása lehet most legin-
kább elõtérben, akár há-
zas-, akár munkatársi kap-
csolatról legyen szó. Igazi,
bölcs királyként, uralko-
dóként tudnak most fellép-
ni, a szívükre hallgatva,
mégis racionálisan gondol-
kodva.

Szûz – Az anyagi ne-
hézségek még min-
dig arra késztetik

õket, hogy küzdjenek an-
nak megteremtéséért.
Több-kevesebb sikerrel áll-
ják is sarat. Segítõkézségük
még inkább elõtérbe kerül,
annak ellenére, hogy nekik
is van gondjuk. De õk így
születtek, ha baj van, ott
vannak.

Mérleg – Akár a Bi-
ka jegyûeknek,
most nekik sem

könnyû adni azt, amit meg-
szoktak tõlük, vagyis a ked-
vességet, mosolyt, szerete-
tet. Jól esik nekik egyedül
lenni, elzárkózni a világtól,
önmagukban rendet tenni.
Nagy segítséget kaphatnak
a barátaiktól, édesanyjuk-
tól.

Skorpió – Nehéz
most nem kimutat-
niuk aggódásukat,

hisz a belsõ feszültségük el-
titkolása sok energiát igé-
nyelne. Elsõsorban az anya-
gi gondok okozhatják ezt,
de a családban a szülõkkel
való feszültségek is foko-
zódhatnak. Munkájuk se-
gítségükre lehet. 

Nyilas – Jól vannak.
Az sem mozdítja
õket ki a nagy lendü-

letükbõl, érzelmi túltengé-
sükbõl, hogy a kasszában
nagyobb kiadások is lehet-
nek, amit akár közlekedési
büntetések is okozhatnak.
Utazásra is lehet számítani,
akár messzire, a tengeren
túlra.

Bak – Teljes átala-
kulás folyamatában
vannak, ami nem

mindig könnyû, de hát õk
megszokták, hogy az élet
nem egyszerû, hisz ha az
lenne, akkor is találnának
valami „cipelni valót”. A túl-
zásokra tudatosan figyelje-
nek. Pénz érkezésére szá-
míthatnak.

Vízöntõ – Elõzõ éle-
tébõl jövõ nehézsé-
gek gondot okozhat-

nak, de õk ezt átlátják, tud-
ják, s így meg is találják rá a
megoldást. A társukkal a
kapcsolatukat hatalmas
bölcsesség járja át, s ez segít
nekik abban, hogy valóban
kicsit fentebbrõl lássák ön-
magukat, a problémáikat.

Halak – Jó megérzé-
seik vezethetik õket
abban, hogy meg-

mutassák magukat. Akár
vezetõ pozícióba is kerül-
hetnek. Barátaikkal való
kapcsolataik viszont to-
vábbra is átalakuláson
mennek keresztül, aminek,
akinek már nincs helye éle-
tükben, attól elbúcsúznak.

Kováts Krisztina
06-20-916-0640

www.asztrocsillag.hu

Mégsem bõvül 
a föld alatt a Szépmûvészeti

Lefújta a kormány a Szép-
mûvészeti Múzeum bõvíté-
sét, miután a kivitelezési
munkálatokra már kiírták
a pályázatot. Az évek óta a
tervezés és az elõkészítés fá-
zisában lévõ, rengeteg szak-
mai és civil tiltakozást ki-
váltó beruházás mostanra
ért volna a célegyenesbe.

Bár erõteljes civil és szak-
mai tiltakozást váltott ki
2006 környékén, amikor
Baán László fõigazgató be-
jelentette az általa vezetett
Szépmûvészeti Múzeum –
jórészt föld alatti – bõvítésé-
nek tervét, az elõkészítési
folyamat egészen a közel-
múltig lényegében, ha las-
san is, de haladt. A meghí-
vásos pályázaton évekkel
ezelõtt a Karácsony Tamás-
féle elképzelést fogadták el,
amelyben a tervezõ a mint-
egy hatezer négyzetméteres
alépítményben egyebek
mellett múzeumi üzletet,
kávézót és éttermet, vala-
mint egy hatalmas, idõsza-
ki tárlatoknak szánt kiállí-
tóteret álmodott. Ezt a részt
lehetett volna az épület bal
sarkánál felépített – úgy-
mond – üvegkockán keresz-
tül liften és lépcsõn megkö-

zelíteni. Ami azonban ennél
is nagyobb felháborodást
váltott ki, az a fõlépcsõ „be-
vágásával” kialakítandó új
bejárat terve volt, amely a
régi kaput váltotta volna ki.
Ezekre az elképzelésekre
mindazonáltal a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal is
rábólintott. Tavaly tavasz-
szal azonban ismét felerõ-
södött a tiltakozás, a legtöb-
ben a fõlépcsõ átalakítását,
vagyis a homlokzat meg-
bontását kifogásolták, vala-
mint azt, hogy az uniós pá-
lyázat jellegének megfelelõ-
en a mintegy négymilliárd
forintos, jó részt EU-s for-
rásokból megvalósuló be-
ruházás nem csak múzeu-
mi célokat szolgálna, ha-
nem a Hõsök terének tu-
risztikai fejlesztését is ma-
gába foglalja. A kifogások és
aláírásgyûjtések hatására
Baán László a tervek átraj-
zolására adott utasítást Ka-
rácsonynak, a kompro-
misszumos változat értel-
mében elhagyták a lépcsõ-
be való bevágást, az üveg-
kocka méretét pedig érzé-
kelhetõen csökkentették.
Az illetékes hivatalok ismét
elfogadták a vázlatokat,

majd lefolytatták a szüksé-
ges közbeszerzési eljárást,
néhány héttel ezelõtt pedig
megjelent a Közbeszerzési
Értesítõben a teljes kivitele-
zésre szóló pályázat. Nem
sokkal ezután azonban a
kormány az egész beruhá-
zást váratlanul lefújta. A
Nemzeti Erõforrás Minisz-
tériumának közleménye
szerint ugyanis a kabinet fe-
lülvizsgálta a Szépmûvésze-
ti Múzeum bõvítésének ed-
digi terveit, és a „vezetéssel
egyetértésben úgy döntött,
hogy a térszint alatti bõvítés
helyett a fejlesztés a felszín
felett valósuljon meg, egy át-
fogóbb múzeumi fejlesztés
keretében”. A részletekrõl
egyelõre nem tudni sokat,
Szõcs Géza államtitkár és
Baán László az ígéretek sze-
rint február közepe táján ad
tájékoztatást. A fõigazgató a
lehetõségekrõl szólva a táv-
irati irodának úgy nyilatko-
zott, „a Mûcsarnok mögötti
területen lenne lehetõség
egy nagyobb léptékû múze-
umi fejlesztésre, amely ma-
gában foglalhatná a Szép-
mûvészeti Múzeum fejlesz-
tését is”.

K. D.

Az utcát halálának évében
nevezték el Semsey Andor-
ról (Kassa, 1833. dec.
22.–Bp., 1923. aug. 14.). A
névadó természettudós,
mineralógus, mecénás, az
MTA, a Magyar Földtani
Társulat, a Magyar Termé-
szettudományi Társulat, a
Magyar Földrajzi Társaság
tagja, tiszteletbeli doktora a
kolozsvári és a budapesti
egyetemnek, örökös tagja a
fõrendiháznak meteoritok-
kal és harmadidõszaki õs-
maradványokkal foglalko-
zott.

A középiskola elvégzése
után jogot tanult szülõváro-
sában, majd a magyaróvári
felsõbb gazdasági taninté-
zetben és a hohenheimi gaz-
dasági akadémián folytatta
tanulmányait. Ezt követõen
Európa fejlettebb mezõgaz-
dasági országaiban fordult
meg (Hollandia, Németor-
szág). Az 1860-as évek vé-
gén érdeklõdése a földtan
és az ásványtan felé fordult.
Balmazújvárosban gazdál-

kodott, majd nagy kiterje-
désû birtokait 1866-ban
bérbe adta, és Pestre költö-
zött. Ettõl kezdve tudomá-
nyos kutatással, elsõsor-
ban ásványtannal foglalko-
zott. Bõkezûen támogatott
több természettudományi
intézetet. Jövedelmét a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum ás-
vány- és õslénytárának, va-
lamint a Földtani Intézet fel-
virágoztatására fordította.
Az elõbbi a világ legjelentõ-
sebb gyûjteményei közé ke-
rült: számtalan országból
vásárolt ritkaságokat a mú-
zeum részére. Támogatta
Entz G., Inkey B., Herman
O. kutatásait, hárommillió
aranykoronát áldozott
alapvetõ tudományos mun-
kák megírására, a Földtani

Intézet székházának felépí-
tésére. Lehetõvé tette az
Eötvös Kollégium fölállítá-
sát, rengeteg pénzt adomá-
nyozott gyûjtemények be-
szerzésére, pályadíjakra, fi-
atal tudósok támogatására,
tudományos intézeti mû-
szerekre, külföldi tanul-

mányutakra, kutatók támo-
gatására, így többek között
Eötvös Loránd ingakísérle-
teire. Krenner József Sán-

dor róla nevezte el az általa
fölfedezett Semseytet
(1881) és Andoritot (1889).
Ez utóbbi a Felsõbányán

megtalált ólom-ezüst-anti-
mon kénvegyület.

A Magyar Nemzeti Múze-
um meteoritgyûjteményé-
rõl jelent meg publikációja
(1866), de Szilágysomlyó
harmadkori kövületeirõl
(1877) is adott közre mun-
kát. A róla szóló szakiroda-
lom roppant terjedelmes.
Arcképe a Vasárnapi Újság
1889, 1892, 1902, 1907-es
évfolyamában jelent meg.

1896. június 9-én a Szent
István-rend középkereszt-
jével tüntették ki. Balmaz-
újvárosban múzeumot ne-
veztek el róla (1998) és egy
emlékszobát rendeztek be
abban az épületben, ame-
lyet õ építtetett. Ekkor bõ-
vült ki az állandó kiállítás a
Semsey család hét és fél év-
százados történetét bemu-
tató teremmel, ahol eredeti
dokumentumok, fotók mel-
lett két színes nagyméretû
családfa, valamint az egy-
háznak ajándékozott ezüst
füstölõ gazdagítja a gyûjte-
ményt. A vitrinekben a Ma-
gyar Állami Földtani Intézet
Múzeumának gyûjteményé-
bõl olyan kõzetek, ásvá-
nyok, kövületek láthatók,
amelyeket a tudós gyûjtött,
vásárolt, vagy amelyet róla
neveztek el.

P. A.

Zuglói utcanevek nyomában

Semsey Andor utca
(Istvánmezõ, Törökõr, 1923 óta)

Semsey Andor
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E számunkban folytatjuk
a Telefongyár történeté-
nek felelevenítését. Cik-
künkbõl kiderül, a gyár
tranzisztoros telepes rá-
diói még Angliába is elju-
tottak. A hajdani vissza-
emlékezések szerint a Te-
lefongyár már a háború
elõtt is igen nagy súlyt
fektetett dolgozói ellátá-
sára. A tulajdonos csó-
nakházat, tornacsarno-
kot, teniszpályát, öltözõ-
ket és egy kis üdülõt tar-
tott fenn a Rómain,
amelynek szolgáltatásait
szerény díjazás ellenében
vehették igénybe a válla-
lat munkatársai. A hábo-
rú kitörésekor egyébként
kereken ezerháromszáz
embert alkalmaztak a
társaságnál.

Az adó-vevõktõl 
a mozigépekig

A cég jól kihasználta a há-
borús konjunktúrát: a
Honvédelmi Minisztérium
részére adó-vevõket, rádió-
telefon-rendszereket, lég-
védelmi mûszereket, tele-
fonközpontokat és fotógép-
puskát is gyártott, de jutott

idõ és energia a civil szférá-
nak szánt szortiment bõví-
tésére is. Ekkor jelentek
meg például a katalógusok-
ban a kis mozigépek és a
nagyobb teljesítményû csó-
nakmotorok is.A Buda-
pestért folytatott harcok
során az üzemcsarnokok
több napra frontvonalba
kerültek: a gépek többségét
a gyár dolgozói szerencsére
idõben leszerelték és elvit-
ték, így viszonylag kevés be-
rendezés pusztult el a go-
lyózáporban. Az újraindu-
lás után kezdetben a Terta
– mint annyi más hazai cég
– a szovjet hadseregnek
dolgozott: a Hungária kör-
úti épületekben a munká-
sok elsõsorban a megszál-
lók sérült telefontechniká-
ját és adó-vevõ készülékeit
javították.

Szállítmányok 
a nagy testvérnek

Egy hajdani statisztika
szerint a jóvátételi szállítá-
sok során a cég vasútbizto-
sító berendezéseket, tele-
fonkészülékeket, bányajel-
zõket, vetítõgépeket, ben-
zinkutakat, zipzárakat és
légfékeket készített a Szov-
jetuniónak. Aztán 1950-
ben már tüzérségi távolság-
mérõket és hírközlõ egysé-
geket is felvettek a palettára
– igaz, utóbbiakért már ke-
ményen fizetett a „nagy test-
vér”.

Az 1953-as, Nagy Imre
nevével fémjelzett politikai
irányváltás során minden,
úgynevezett jelentõs nemze-
ti vállalatot köteleztek arra,
hogy polgári termékeket is

állítson elõ. A leosztásnál a
Tertának a paradicsom-
passzírozó, a kerékpárdi-
namó, az összecsukható
sportszék, a rugó nélküli
zsebkés, az élezõ és a csa-
varhúzó jutott. Talán mon-
danunk sem kell, a dolgo-
zók és a mérnökök kiváló-
an oldották meg a rájuk bí-
zott feladatot.

Új-Delhiig is 
eljutottak

Az ötvenes évek derekán
megindult a rádiógyártás:
az akkori modellek, a T-
325-ös, 328-as, 426-os és
528-as máig keresettek a
gyûjtõk között. A cég virág-
kora példátlanul hosszan,
a nyolcvanas évek közepéig
tartott. Jól jellemzi a si-

kert, hogy a Terta rádiók,
telefonközpontok és vasút-
biztosító készülékek Lon-
don, Párizs, sõt Peking és
Új-Delhi boltjaiba és köz-
üzemeibe is eljutottak.Min-
denképpen érdemes fel-
idézni, hogy a hazai számí-
tástechnikai ipar egyik böl-
csõje is a Hungária körúton
ringott. A „szocialista él-

üzem” címmel többszörö-
sen kitüntetett vállalat mér-
nökei évrõl évre sikerrel
fejlesztették tovább saját
termékeiket: így jött létre
például a számítógép-háló-
zatok távadat-feldolgozó
rendszere, a BO-3 három-
csatornás légvezetékes
rendszer, a TAP-34, a BKN-
300 és BKN-12-12 szim-
metrikus kábeles kommu-
nikációs rendszer, a TMT-
120-as mátrixnyomtató – s
a sort még hosszan folytat-
hatnánk.A politikai rend-
szerváltás és a nyomában
jött pénzügyi válság a Tele-
fongyárat is nehéz helyzet-
be hozta: elõbb a szocialis-
ta, majd a hazai piac omlott
össze. 1992-re megszûnt az
adatfeldolgozó és a számí-
tástechnikai berendezések
gyártása, a mérnökök több-
sége a Siemens Data nevû
vállalathoz került.

L. M. A.

Egy világhírû zuglói nagyvállalat (2.)

Paradicsompasszírozó, összecsukható sportszék a Telefongyárból

Ára van ma is
Egy-egy régi és kurrens Terta készülékért komoly
összegeket hajlandóak fizetni a gyûjtõk. Egy TBK-1-es
katonai telefon ára tizenöt és huszonötezer forint között
mozog, míg egy mûvészi színvonalú civil távbeszélõért
akár ötvenezer forintot is hajlandóak letenni az asztalra
a megszállottabb hobbisták. Ezek a berendezések
amúgy régente sem voltak olcsók: a fõrangoknak
készített, egyedi kivitelû, már-már önálló mûvészi
alkotásnak számító vezetékes készülékek árai egy 1941-
es árlista szerint 100-200 pengõ között mozogtak.

A rádiómûhely 1954-ben Táskarádiók összeszerelése (1958)
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Gyerekrajzok aukciója

A Kaffka Margit Általános
Iskola immár hetedik alka-
lommal rendezte meg a Me-
sevarázs gyermekrajzpá-
lyázatát és aukcióját. A
Bánné Komár Zsuzsanna
tanítónõ ötlete alapján meg-
valósult program lényege,
hogy az iskola a beérkezett
óvodás pályamunkákat
egyrészt értékeli és kiállítja,
másrészt pedig lehetõséget
biztosít a közönség számá-
ra, hogy a rajzokra licitálja-
nak. A Kaffka vezetése vál-
lalta, hogy a rajzokért be-
folyt összeget minden érin-
tett óvoda számára eljuttat-
ja. A rendezvény már az el-
sõ évben hatalmas sikert
aratott, és a program nép-
szerûsége az évek múlásá-
val sem csökkent. Idén ja-
nuár 28-án adott otthont az
iskola a Mesevarázs rajzki-
állításnak és aukciónak. Az

idei esztendõben az iskola
felhívására 15 óvodából
175 gyerek összesen 220
rajzát kellett értékelnie a
hattagú (Solténszki László-
né, Csesznokné Könnye Er-
zsébet, Bódi Zsuzsanna,
Bánné Komár Zsuzsanna,
Sztipanov Mariann és
Szanati Edina alkotta) zsû-
rinek. A négyévesek között
a legjobb rajzot Nagypál
Bendegúz (Óperenciás Óvo-
da) készítette, az ötévesek
között Balogh Máté (Napra-
forgó Óvoda) munkája volt
a legjobb, míg a 6-7 évesek
között Pozsár Bernadett
(Napsugár Óvoda) rajzolta
a legszebbet. A verseny két
legifjabb alkotója, az egy-
aránt hároméves Gyõri Má-
tyás és Kiss Ábel Gellért kü-
löndíjban részesült. A prog-
ramban néhány éve már a
rendezõ iskola alsós diák-

jai is részt vesznek. Idén is
rengetegen rajzoltak a Kaff-
kában, és a négy évfolyam
legjobbjai (elsõtõl negyedi-
kig) a következõ diákok vol-
tak: Lenkey Gyöngyvér,
Paveszka Noémi, Gyõrfi Bá-
lint és Pozsgai Panna.

A díjátadást követõen ke-
rült sor a licitálásokra. A leg-
több pénzt gyûjtõ óvoda a
Napsugár volt (12 500 Ft),
de a többi ovi is jól járt, hisz
a nézõk jóvoltából összesen
38 000 Ft gyûlt össze az in-
tézmények számára. A pá-
lyamunkák közül a legtöb-
bet a következõ alkotók kap-
ták: Pozsár Bernadett (A ró-
ka és a farkas címû rajza),
Kickinger Zsófia (Brémai
muzsikusok címû rajza) és
Balogh Tamás (Thomas, a
gõzmozdony címû rajza)
egyaránt 2000 Ft-ért kelt el.

riersch

Tehetségpalánták a Kincskeresõben
A TÁMOP 3.4.3. Iskolai te-
hetséggondozás címet vise-
lõ pályázaton öt zuglói in-
tézmény közösen vesz
részt. A konzorcium vezetõ-
je a Herman Ottó Általános
Iskola, partnerként pedig a
Kaffka Margit Általános Is-
kola, a Szent István Gimná-
zium, a Benedek Elek
EGYMI és a Kincskeresõ
Óvoda vesznek még részt a
programban. A közel 20
millió forintos támogatást
mind az öt intézmény a te-
hetséggondozásra fordít-
ja.Február 4-én mûvészeti
napot tartottak a Kincske-
resõ Óvodában. Tóthné
Nagy Katalin óvodavezetõ
tájékoztatása szerint ezt a
programot már az uniótól
kapott pályázati forrásból
tudták megvalósítani.

Óvodánkban mindig is
fontos feladatnak tartottuk
a tehetséggondozást. Havi
rendszerességgel eddig is
csoportközi foglalkozáso-
kat tartottunk a mûvészet
terén „Síppal-dobbal” cím-
mel, a környezetvédelem
terén „Fûben-fában kincset
leltem” címmel és a mate-
matika terén „Okosodó
Kincskeresõ” címmel. A
foglalkozások lényege,

hogy a gyerekek egyénileg
választják ki a számukra
legérdekesebb tevékenysé-
get, ahol érdekesebbnél ér-
dekesebb tapasztalatszer-
zési lehetõségek várják
õket. A programok nekünk
is lehetõséget biztosítanak
a tehetségek beazonosítá-

sára, és az ily módon talált
tehetségpalántákkal ettõl
kezdve már a szakképzett
óvodapedagógusaink kü-
lön is foglalkozni tudnak.
Fontos része még a tehet-
séggondozásnak, hogy a
szülõk számára is létrehoz-
tunk egy klubot, ahol szin-
tén a tehetséggondozás a té-
ma. 

A február 4-ei „Síppal-
dobbal” címû mûvészeti na-
pon két elõadómûvész,
Boncsér Gábor és felesége
elõbb hangszerbemutatóval
és népdaloktatással egybe-
kötött rendhagyó énekórát
tartott az óvodások számá-
ra, majd a programot tánc-

tanítással és egy rögtönzött
néptánccal zárták. A prog-
ramot a Kincskeresõ Óvoda
mindkét tagintézményében
megrendezték. A Nagy Lajos
király út 92.-ben és a Szugló
utca 75. szám alatt összesen
tíz csoportból 250 gyerek
részesült ily módon mûvé-
szeti képzésben.

Riersch Tamás

Segítség az óvodaválasztáshoz
Értesítjük a kedves érintett szülõket, hogy az óvodaválasztáshoz a kerületi önkor-
mányzat fenntartásában mûködõ intézmények részletes bemutatásában a Zuglói Be-
nedek Elek EGYMI honlapján elhelyezett képes Óvodanyitogató nyújt segítséget
a www.benedekelek.hu/pszcs/main.php oldalon.
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A statisztikák szerint
2010-ben 7233 bûncselek-
ményt követtek el Zugló-
ban. A környékem ennek
töredéke történik (XVI.:
1797, X.: 5417, XV.: 2831),
igaz, a Belvárosban, példá-
ul a VIII. kerületben a nyol-
cezret is meghaladja a bûn-
cselekmények száma.

Február 8-án délután egy
fiú a VIII. kerületben talál-
ható iskolájába akart be-
menni. Az orvosi igazolását
kívánta leadni, de mivel
tudta, hogy az iskolában
még óra van, a Kerepesi úti
1-es villamos megállójában
várakozott. Ekkor bukkant
fel az egyik évfolyamtársa,
akivel beszélgetni kezdtek.
Néhány perc múlva egy má-
sik fiú is odalépett hozzá-
juk, akit az évfolyamtárs a
barátjaként mutatott be. Ez
elkérte a sértett mobilját,
hogy telefonáljon a barátnõ-
jének. A sértett gyanútlanul
odaadta, a két fiú pedig egy
kicsit arrébb ment vele. Idõ-
közben a villamosmegálló-
ban új ismerõsök is feltûn-

tek. A sértett köszöntötte
õket, de mire visszafordult,
a másik két fiúnak és velük
együtt a telefonjának is nyo-
ma veszett. Szerencsére egy
újabb évfolyamtársa érke-
zett a megállóba, aki el-
mondta, hogy látta a két
srácot, amint a Hotel Aréna
irányába futottak. A sértett
is utánuk rohant. A két tol-
vaj a hotel mellett megpró-
bált elbújni, de meglátta
õket, odament hozzájuk és
a telefonját követelte. A fiúk
azt mondták, hogy a készü-
léket futás közben eldob-
ták, majd, hogy nyomatéko-
sabbá tegyék mondandóju-
kat, egy késsel fenyegetõz-
tek. Aztán az ismerõs táma-
dó továbbállt, így a sértett
csak az ismeretlen baráttól
követelhette a jogos tulajdo-
nát. Az is megpróbált
odébbállni, de a sértett
megragadta a karját, majd
elvonszolta a hotel hátsó be-
járatához, ahol a szálloda
pincérei ácsorogtak. A fiú
elmondta a felnõtteknek a
történteket, akik megígér-

ték, hogy vigyáznak az elkö-
vetõre, míg a sértett a má-
sik után szaladt. Ám az el-
követõ kiszabadult, és a
sértett után futott, aki így
két tûz közé került, aminek
az lett a következménye,
hogy az egyik tolvaj, akinél
kés volt, megütötte. A sér-
tett ekkor jobbnak látta fel-
adni az egyenlõtlen küzdel-
met, és inkább visszament
a hotelba segítséget kérni. A
rendõrségtõl kapott tájé-
koztatás szerint a két elkö-
vetõ beazonosítása megtör-
tént, ügyükben már megin-
dult a vizsgálat.

Február 9-én egy 56 éves
autóvezetõt tréfáltak meg
trükkös tolvajok. A férfi az
autójával 14.30-kor a Kere-
pesi úton közlekedett, ami-
kor a Róna utcai lámpánál
egy motoros gurult mellé, és
jelezte, hogy lyukas a bal
hátsó kereke. A férfi félre-
állt az autójával, s mivel a
jelzett kerék valóban lapos
volt, nekiállt kereket cserél-
ni. A rendõröknek elmond-
ta, hogy a táskáját már ko-

rábban a hátsó ülés elé tet-
te, és amikor kereket cse-
rélt, elfelejtette az ajtókat
bezárni. Körülbelül 30 per-
cébe került a kerékcsere.
Mikor befejezte, feltûnt ne-
ki, hogy a jobb hátsó ajtaja
nyitva, de azt hitte, õ volt a
hibás. Becsukta, majd a vo-
lán mögé ült, és elindult.
Nem sokkal késõbb azon-
ban ismét megállt, mert
meg akarta nézni a táskáját,
amit persze, már nem talált
meg az autóban. Ezt köve-
tõen bement a kapitányság-
ra, ahol ismeretlen tettes el-
len feljelentést tett. Elmon-
dása szerint a lopott táská-
ban személyes és céges ira-
tok is voltak.

Az Ormos utca egyik la-
kásában február 9-én csa-
ládi veszekedés történt. A
lakásban lakó hölgy már
korábban lecserélte az ajtó
zárját. Aznap csak a hölgy
édesanyja tartózkodott a la-
kásban, amikor a volt férj
megjelent, és bebocsátást

kért régebbi lakhelyére. Ek-
kor az édesanya közölte ve-
le, hogy várja meg a lányát,
mert csak vele együtt jöhet
be a lakásba, és akkor ren-
dezhetik majd a problémá-
jukat. A férfi nehezen tûrte
az elutasítást, és erélyesen
közölte, hogy márpedig õ be
fog menni a lakásba. Ezt kö-
vetõen elkezdte rugdosni a
bejárati ajtót. Mivel itt nem
járt sikerrel, átment a kony-
haajtóhoz – az adott ingat-
lan egy kétszintes társasház
földszinti részén volt –, ahol
ismét az ajtót kezdte el rug-
dosni, amely kinyílt. A la-
kásban tartózkodó idõsebb
hölgy, akiben a kihívóan kö-
zösségellenes, erõszakos
magatartás riadalmat és fé-
lelmet keltett, behúzódott
az egyik szobába, majd on-
nan értesítette a rendõrsé-
get. A férfit elfogták és eljá-
rást indítottak ellene.

Ugyancsak február 9-én a
Komáromi
utca–Körvasútsor kereszte-

zõdése mögött lévõ mezõ-
gazdasági területen, a
Rákosrendezõ pályaudvar
holt vágánysorán három
férfi szétszedte a síneket, és
arról 202 db alátétlemezt
(értéke: 606 000 Ft), 460 db
komplett sínleerõsítést (ér-
téke: 138 000 Ft), 408 db
síncsavart (értéke: 326 400
Ft) szereltek le. A lopási kár
összértéke 1 070 400 Ft
volt. A három férfit a hely-
színen elfogták a rendõrök,
így a lopással okozott kár a
dolgok visszavételével meg-
térült. Az elfogott szemé-
lyek ellen nagy értékre elkö-
vetett lopás miatt indult el-
járás.

Február 9-én a Nagy La-
jos király útja egyik föld-
szinti lakásába betörtek. Az
esetet bejelentõ személy a
kiérkezõ rendõröknek el-
mondta, hogy a fenti napon
3 óra 30 perckor ment el
otthonról. Amikor 13 óra
30 perckor hazaért, észlel-
te, hogy egy ismeretlen sze-
mély a bejárati ajtó feletti
kis ablak szúnyoghálóját le-
vágta, majd az ablakot be-
lökve bemászott a lakásba.
A lakásból 100 000 Ft kész-
pénzt, valamint egy OTP
bankkártyát tulajdonítot-
tak el.

Riersch Tamás

BÛNÜGYI KRÓNIKA
Bûncselekmények Zuglóban

Maga sem tudja, miért
lett rendõrtiszt. Munkája
mellett elvégezte a jogi
egyetemet, aztán har-
mincévesen úgy döntött:
valami olyan kézzelfog-
hatót szeretne csinálni,
amit az unokáinak is meg-
mutathat. Jobb ötlet híján
írni kezdett. Azóta hat
bestseller bûnügyi regé-
nye jelent meg Magyaror-
szág legnagyobb könyv-
kiadójánál. Az idén újabb
két kötete kerül a köny-
vesboltokba. A Marcus
Meadow álnéven író dr.
Réti László rendõr alezre-
dest az országos rendõr-
fõkapitány február elsejé-
vel nevezte ki Zugló rend-
õrkapitányává.

– Jut ideje az írásra?
– Mióta átvettem az új be-

osztásomat, nem igazán.
Eddig éjjel írtam, máskor
nem volt idõm, kis gyereke-
im vannak, az egyik lányom
hét-, a másik tízéves. Általá-
ban este kilenc és tíz óra kö-
zött ültem le a számítógé-
pem elé, aztán dolgoztam,
ameddig bírtam. Ennek
egyelõre vége! Az elkövetke-
zendõ idõszakban a rend-
õrkapitányi feladataimra
kell koncentrálnom, hogy
minden flottul menjen.
Gyakran már reggel fél hét-
kor benn vagyok a kapi-
tányságon, és sokszor csak
este hét után megyek haza.
Az eddig írással töltött sza-
bad idõmet most pihenésre
fordítom.

– Még mindig verseny-
szerûen sportol?– Nem, a
kézilabdát, illetve a kosara-
zást már abbahagytam. Je-

lenleg, ha idõm engedi, el-
megyek futni vagy kon-
diterembe. 

– Miért választotta a
rendõri hivatást?

– Bevallom, a mai napig
sem tudom az okát. Világ
életemben pilóta szerettem
volna lenni, azonban a kö-
zépiskolában kiderült,
hogy szemüvegre lesz szük-
ségem. Nem tudtam, hogy
ettõl még lehet repülõgépet
vezetni, így aztán a Rendõr-
tiszti Fõiskolára jelentkez-
tem, amit 1995-ben kitün-
tetéssel végeztem el. 

– Hol kapott beosztást?
– Tolna megyében, Szek-

szárdon, a megyei rendõr-
kapitányságon. Abban,
hogy ide kerültem, szerepe
volt a feleségemnek is, aki-
vel a rendõrtiszti fõiskolán
ismerkedtem meg, õ ugyan-
is szekszárdi lány. Elõbb a
Gazdaságvédelmi Osztá-
lyon voltam nyomozó, majd
fõvizsgáló lettem. Miután
2000-ben elvégeztem Pé-
csen a Janus Pannonius
Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karát, ki-
neveztek a kapitányság jog-
tanácsosának. Ezt a beosz-
tásomat egy évig láttam el,
ekkor kértem, hogy helyez-
zenek vissza fõvizsgálónak.
2005-tõl a megyei kapitány-
ság Bûnügyi Osztályának
helyettes vezetõje, 2007-tõl
a Szekszárdi Rendõrkapi-
tányság Bûnügyi Osztályve-
zetõje, kapitányságvezetõ-
helyettes voltam.

– Miért kérte vissza ma-
gát fõvizsgálónak?

– Friss jogi diplomával a
zsebemben érdekes volt ki-
próbálni a jogtanácsosi
munkakört, azonban ez a
beosztás nekem túlságosan
papírízû volt. Én olyan
rendõr vagyok, aki még egy
hónapja is kiment a nyomo-

zóival a helyszínre, elkísérte
õket az utcai munkára. Az
ilyen habitus nem fér össze
az irodához kötött jogtaná-
csosi tevékenységgel. 

– Február elsejétõl ön
Zugló rendõrkapitánya.
Milyenek az elsõdleges ta-
pasztalatai, vannak-e
problémák?

– Nagyon jók a benyomá-
saim. A Zuglóban szolgálók
szakmájukhoz értõ, megfe-
lelõen felkészült, köteles-
ségtudó rendõrök. Az állo-
mány fõként fiatalokból áll.
Ez öröm, de ugyanakkor
gondot is jelent, mert kevés
a tapasztalt kolléga. Nehe-
zíti a helyzetünket, hogy Bu-
dapesten a kerületek között
erõs a személyi mozgás.
Emiatt ritka, ha valaki
hosszabb idõt tölt el egy he-
lyen, ugyanabban a beosz-

tásban, és igazán mélységé-
ben megismeri a város-
részt, illetve az adott szak-
területet. Ennek ellenére
úgy érzem: megvan az alap-
ja annak, hogy közös erõvel
rövid idõn belül egy kiváló-
an mûködõ, elismerésre
méltó kapitányságot hoz-
zunk létre.

– Rendõri szemmel mi-
lyennek látja Zugló bûn-
ügyi helyzetét?

– A bûnelkövetések sta-
tisztikailag arányban van-
nak a kerület lakóinak szá-
mával, még ha ez az állam-
polgároknak nem is tûnik
így. Zuglóban 18 négyzetki-
lométeren majdnem 120
ezer ember él, ahol pedig na-
gyobb a népsûrûség, ott saj-
nos, a bûnözés is koncent-
ráltabban jelenik meg. A ke-
rületben jelentõs a turiszti-

kai és a tranzitforgalom. Itt
található az M3-as autópá-
lya bevezetõ szakasza, illet-
ve a Hungária körút. Ezek
nemcsak a turistákat és át-
utazókat hozzák a kerület-
be, hanem a jármûvel moz-
gó bûnözõket is. A Városli-
get az autófeltörések és jár-
mûlopások szempontjából
neuralgikus pont. A liget kö-
rül éjjel-nappal rengeteg au-
tó parkol. Akik itt hagyják a
jármûvüket, általában hosz-
szabb program miatt kere-
sik fel a fõváros ezen részét.
Ezt a bûnözõk jól tudják és
igyekeznek is kihasználni.
Problémát jelent továbbá a
Thököly úton a prostituál-
tak nem kívánatos jelenléte,
illetve a közterületi drogfo-
gyasztás megnövekedése.
Ezen túlmenõen az elmúlt
idõszakban Zuglóban meg-
szaporodott a nyaklánckité-
péses bûncselekmények
száma. 

– Ezek komoly kihívást
jelentenek az ön számára.
Milyen preventív intézke-
déseket tervez?

– A megelõzés alapja,
hogy minél több rendõrt
küldjünk az utcákra. Ahol
ugyanis a bûnözõ egyenru-
hást lát – legyen az rendõr,
katona vagy polgárõr – ott
biztosan nem fog bûncse-
lekményt elkövetni. Emel-
lett az egyenruhások jelen-
léte a lakosság biztonságér-
zetére is jótékony hatással
van. Éppen ezért a járõrö-
zésbe, a bûnmegelõzõ mun-
kánkba az eddigieknél jóval
nagyobb szerepet szánok a
zuglói kerületõrségnek és
polgárõrségnek. Tevékeny-
ségünk hatékonyságát je-
lentõsen segíti a kerületben
folyamatosan bõvülõ kame-
rarendszer. A legnagyobb
segítséget azonban az ál-
lampolgárok visszajelzései
jelentik számunkra. A bajt
ugyanis csak akkor elõzhet-
jük meg, ha tudunk a lakos-

ság problémáiról, a veszé-
lyekrõl. 

– Megvannak ennek a
humán, illetve technikai
feltételei?

– Kötelezettségeinket a je-
lenlegi létszám mellett, kel-
lõ odafigyeléssel, megfelelõ
szervezõmunkával teljesí-
teni tudjuk. A zavartalan
munkavégzés szempontjá-
ból komoly kihívást jelent
számunkra a nagyarányú
személyi mozgás, az áthe-
lyezett kollégáinkat ugyanis
pótolni kell, hogy megfelel-
jünk a feladatoknak. A ke-
rületben a gépjármûvek, az
eszközök mennyisége,
használhatósága megfelelõ
színvonalú. Természetesen
vannak olyan felszerelési
tárgyaink, amelyek cserére
szorulnak, de ezek nem be-
folyásolják a feladatellátá-
sunkat. Az eredményes
munkavégzéshez komoly
segítséget kapunk az ön-
kormányzattól.

– Mit tekint az elkövetke-
zendõ idõszak legfonto-
sabb feladatainak? 

– Nem tervezek jelentõs
változtatásokat mindaddig,
amíg a kapitányság szerte-
ágazó munkáját teljes mély-
ségében nem ismerem. Ez
tizenhat évnyi rendõri ta-
pasztalattal a hátam mögött
nem igényel különösebben
hosszú idõt. Addig is arra
kértem a kollégákat, hogy
ugyanúgy végezzék a mun-
kájukat, mint korábban.
Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester úrral már dolgo-
zunk egy lakossági vagyon-
védelmi projekt elõkészíté-
sén. Szeretnénk még a nyá-
ron elindítani egy vidéken
már kipróbált lakásbetö-
rést megelõzõ programot. A
szolgáltatás nem igényel je-
lentõs anyagi ráfordítást,
azonban hatékonyan hoz-
zájárulhat a zuglóiak érté-
keinek a védelméhez.

Papp Dezsõ

A rendõri hivatás szolgálat, az írás szerelem

Bûncselekmény, közlekedési baleset vagy egyéb lakos-
sági panaszok esetén hívható telefonszámok:
�� 107 vagy 112 központi segélyhívók
�� 06-80-555-111 ingyenesen hívható telefontanú
�� 461-8150 BRFK XIV. kerületi Rendõrkapitányság
�� 251-5366 Zuglói Polgárõrség és Kerületõrség (Laky

Adolf u. 36.)



Szolgáltatás

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV.
kerületi gyorsszolgálat. Csator-
nák, lefolyók tisztítása azonnal,
falbontás nélkül, garanciával. Tel.:
228-6193, 06-30-9210-948.

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javí-
tását garanciával, rövid határidõ-
vel vállalom. Marton Tamás Zug-
lóban lakó kisiparos! Tel.: 221-
1691 üzenetrögzítõvel, mobil: 06-
20-342-7898.

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

REDÕNY, RELUXA, SZA-
LAGFÜGGÖNY KÉSZÍTÉSE,
JAVÍTÁSA. Zuglói redõnyös.
Tel.: 257-9652, 06-30-6322-
216.

VILLANYSZERELÉS, hibaelhá-
rítás, gyorsszolgálat, bojlerjavítás
Zuglóban kiszállási díj nélkül. Te-
lefon: 06-20-93-93-799.

ÜVEGEZÉS HELYSZÍNEN.
(Hagyományos ablakok átalakítá-
sa hõszigetelõ üveggel.) Nyílászá-
rók profi utólagos szigetelése.
Üvegfelületek biztonsági fóliázása.
Tel.: 220-3575, 06-209-567-241.
Honti

JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, ÉPÍTÉS
saját kezûleg, kõmûves burkoló-
munkák, víz-, csatorna-, fûtéssze-
relés, villanyszerelés, festés-mázo-
lás, falfúrás, bútorszerelés. Anyag-
szállítással. Tel.: 06-20-340-3400.

GÁZ-, VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS,
gázkészülékek javítása, karban-
tartása. Gázmûveknél engedélyez-
tetés! Tel.: 06-30-944-65-13.
www.nl-gaz.hu, info@nl-gaz.hu.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁ-
ZÁST ingyenes takarítással, PAR-
KETTALERAKÁST, parkettacsi-
szolást, parkettajavítást, víz-, gáz-,
gipszkartonszerelést, csempézést,
villanyszerelést, kõmûves- és asz-
talosmunkát vállal kisiparos ga-
ranciával. Tel.: 202-2505, 06-30-
251-3800.

KIS- ÉS NAGYTAKARÍTÁST
VÁLLAL fiatal, megbízható hölgy.
Tel.: 06-30-294-22-27.

BIZTONSÁGTECHNIKA: Rá-
csos ajtó, ablakrács, folyosólevá-
lasztás, hevederzár, erkélybeépí-
tés, kerítés, kapu, kovácsoltvas.
Egyéb lakatosmunkák társashá-
zaknak. Ingyenes árajánlat. Tel.:
410-5428, mobil: 06-30-941-52-
80. www.sulyok-t.hu

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT,
amit más nem vállal, mi elvégez-
zük. Kõmûves, burkoló, festõ
szakemberek állnak rendelkezés-
re. Komplett lakásfelújítást is vál-
lalunk. Tel.: 06-30-457-2666, 06-
20-514-7876.

ZÁRLAKATOS GYORSSZOL-
GÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés,
betörésbiztos hevederzár-szerelés
azonnal. Rácskészítés, kapuk, ke-
rítések, galériák, egyéb lakatos-
munkák. Tel.: 06-30-299-12-11.

KÁRPITOS VÁLLALJA modern,
stílbútorok áthúzását, javítását.
Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-
8285. www.riederkarpitos.hu

FESTÕMESTER VÁLLAL szo-
bafestést, mázolást, tapétázást,
penészes falak szakszerû rendbe-
hozatalát, villany- és fûtésszerelõk
utáni kisebb kõmûvesmunkákat.
Hosszú távú garanciával. Tel.:
285-2882, 06-30-878-8977.

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZE-
RELÕ GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás akciós áron,
csaptelepek, WC-tartályok javí-
tása, cseréje garanciával! Fû-
tés-, gázszerelés, javítás. Ki-
sebb munkákra is kimegyek,
SÜRGÕS ESETBEN AZONNAL!
Telefon: 363-3272, 06-309-
517-849.

VILLANYSZERELÉS, hibaelhá-
rítás, épületek szerelése, kaputele-
fon-telepítés, villanytûzhely, boj-
lerjavítás, VÍZVEZETÉK-, VÍZ-
ÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel:
260-48-70, 06-20-979-0624.
Pungor

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB SZAKEMBEREI-
VEL. Alacsony áron vállalunk szo-
bafestést, mázolást, tapétázást,
víz-, gáz-, központifûtés-szerelést
villanyszerelést, burkolást, kõmû-
vesmunkát, gipszkartonszerelést.
Tel.: 220-57-31. Mobil: 06-20-
9946-279.

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

HÁZAK-LAKÁSOK FELÚJÍTÁ-
SA. Tetõfedés, bádogosmunkák,
szobafestés, mázolás, ablakcsere,
gipszkartonozás, homlokzati hõ-
szigetelés. Tel.: 252-38-94, 06-30-
232-1037.

BECSÜLETES SZAKMUNKÁ-
SOK vállalnak festést, mázolást,
tapétázást, burkolást, teljes felújí-
tást, javítást, társasházak karban-
tartását. A legkisebb munkákat is
elvállaljuk. Tel.: 06-30-609-42-94. 

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS ingyenes
kiszállással, garanciával a hét min-
den napján. Tel.: 405-3553, 06-
20-9344-874.

Balázs Clean Kft. kis és nagy tár-
sasházak komplett takarítását vál-
lalja. Tel.: 06-20-486-53-71.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, WC-
k, mosdók, csapok javítása, cseré-
je kiszállási díj nélkül. Tel.: 280-
1391, 06-30-338-87-48. Németh 

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZ-
PONTIFÛTÉS-szerelõ mester
vállal készülékek, berendezé-
sek cseréjét és javításokat, fel-
újításokat, duguláselhárí-
tást. Tel.: 06-30-9568-540,
220-51-85.

Társasházak, lakásszövetke-
zetek közös képviseletét válla-
lom mûszaki, jogi, gazdálkodási
(könyvelési) ismeretekkel. ÖKO-
plusz, ZBR, panelprogram pályá-
zatok elõkészítésében segítséget
nyújtok. Tel.: 06-30-224-57-26.
ingatlanmedia@freemail.hu

BÁDOGOS, TETÕFEDÕ, ki-
sebb kõmûvesmunkát, kéményfel-
újítást vállalok. Tel: 280-12-71,
06-20-532-78-23.

LAPOSTETÕK szigetelése,
bádogozás, homlokzatfelújítás,
kõmûves- és festõmunkák. Alpin-
technikávati kivitelezések minden
szakmában. Telefon: 273-1857,
06 20 471-1870.

Társasházak takarítása speciá-
lis gépekkel, nagy tapasztalattal.
Kérje árajánlatunkat! Tel.: 06-30-
919-10-13. E-mail: petiestar-
sai@haztakaritas.hu, web: www.
haztakaritas.hu

SZOBAFESTÉS 450 Ft-tól/nm,
MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS (fûrész-
poros is). Kisebb munkát is válla-
lok! Minõségi szakmunka garanci-
ával. Tel.: 06-20-358-53-02, 222-
47-45.

Minõségi Munkával Kedvezõ
Áron Vállalunk: víz-, fûtéssze-
relést, szobafestést, mázolást,
tapétázást, kõmûves burkoló-
munkákat, parkettázást. ZUG-
LÓI MEGRENDELÕKNEK
KEDVEZMÉNY! Tel.: 405-
3305, 06-309-524-725.

REDÕNYÖS MUNKÁK, gurtnic-
sere rövid határidõvel! Redõny, re-
luxa, harmonikaajtó, szúnyoghá-
ló, szalagfüggöny-készítés, javítás.
Tel.: 410-7924, 06-20-934-57-28.

VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS,
fürdõszobák felújítása, vízórasze-
relés, csapjavítás, csõtörések javí-
tása, konvektorok, vízmelegítõk
szerelése. Gyorsan, olcsón, meg-
bízhatóan, garanciával! Tel.: 06-
70-317-91-05.

ASZTALOSMESTER vállal régi
és új típusú ajtók, ablakok készíté-
sét, javítását, színvonalas bútorok
készítését, szerelését. Új cím:
Strobl Alajos u. 3/C. (Népstadion-
nál) Tel.: 06-30-934-1620.

Kárpitosbútorok felújítása asz-
talosmunkával, széles szövetvá-
lasztékkal. Tel.: 06-20-957-43-91.
Konyha- és beépített szekrények
méretre készítése. Tel.: 06-30-
940-63-42.

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁ-
LIS KAPUTELEFON-telepítés,
elektromos hálózatkiépítés, és -
felújítás. HAJDU VILLANYBOJ-
LER javítása, vízkõtelenítés garan-
ciával. Érintésvédelmi felülvizsgá-
lat, nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 06-30-440-1586, 252-
0813.

KÖLTÖZTETÉST, LOMTALA-
NÍTÁST VÁLLALOK. ZUGLÓIAK-
NAK 10% KEDVEZMÉNY. Molnár
Tel.: 410-7195, 06-70-3329-761.

ZÁRCSERE, AJTÓ- ABLAKJA-
VÍTÁS, SZIGETELÉS, bútorjaví-
tás, gondnokság. Tel.: 06-30-755-
22-09.

Egészség, szépség

EGYÉNI JÓGAÓRÁK! Gerincjó-
ga a hátfájás csökkentésére,
stressz megszüntetésére. Igény
szerint házhoz megyek, vagy hoz-
zám is jöhet. Tel.: 06-70-569-71-
86, www.jogaevaval.shp.hu

ÉRSZÛKÜLET, ÉRELME-
SZESEDÉS gyógyítása. Érfalak
tisztítása, kardiológus vezeté-
sével. SONOTERÁPIA Bp. XIV.
ker., Örs vezér tere 16. Tel.:
220-46-41, 240-29-96, 06-20-
349-42-77.

DR. SÁRAY ANDREA fogszakor-
vos rendel hétfõ-szerda délután,
kedd-csütörtök délelõtt. Címe:
1148 BP., EGRESSY ÚT 73/C. 5.
lépcs. fsz. 1. Tel.: 252-82-34.

Gyógypedikûrös házhoz megy,
kiszállási díj nélkül. Tel.: 06-20-
439-15-86. Jerabek Éva.

MEGNYITOTTUNK! Fodrász-
cikk-kellékek széles választékát
kínáljuk üzletünkben! Várjuk régi
és új vevõinket. Monzák&Monzák.
XIV. ker., Varsó u. 3. Tel.: 30-218-
47-09. 

FOGTECHNIKUSMESTER vál-
lalja fogpótlások készítését, javí-
tását garanciával. Fogfehérítõ
sablon és éjszakai harapáseme-
lõ készítése. Tel.: 252-40-67, 06-
20-445-84-21. Petõfalvi, Ilosvai ut-
ca 25.

Ingatlan

26 nm-es dupla garázs, Mogyo-
ródi út 109., kerti automata kapu-
val szemben, lankásan elérhetõ
(fehér automata garázskapu) el-
adó 15 000 euró, vagy hosszú tá-
von bérelhetõ 100 euró/hó. Tel.:
06-70-505-77-99 (12–17 óra kö-
zött).

Keresünk-kínálunk eladó, ki-
adó ingatlanokat 16 éves ingatlan-
piaci tapasztalattal, XIV-XV-XVI.
kerületekre specializálódva. Tel.:
06-1-315-00-31, 06-70-775-93-
34. amadex@amadex.hu, www.
amadex.hu 

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû
iroda, 70 nm, Zugló központjában,
kiváló parkolással. Konyha, fürdõ-
szoba-használat, ugyanitt száraz,
30 nm-es raktárhelyiségek ki-
adók. Tel.: 06-70-212-64-78.

RBC irodaház földszintjén
(XIV. kerület, Erzsébet király-
né útja 125.) 2 db üzlethelyiség
galériával külön-külön kiadó:
98 nm-es 873 EUR/hó (+rezsi,
+ áfa) és 91 nm-es 760
EUR/hó (+rezsi, +áfa). Tel.:
30-297-80-66.

Amerikai út 73/B-ben 17 nm-es
garázs kiadó. Téglaépítésû egyedi
garázs, nem teremgarázs. Tel.: 06-
30-568-28-68.

Vásárolnék saját részre tulajdo-
nostól készpénzért 2-3 szobás,
csendes, emeleti, teraszos, vagy
földszintes, szeparált kertkap-
csolatos lakást. Tel.: 06-20-344-
31-79.

KIADÓ lakásokat, házakat és
szobákat keresünk! 20–100 000
Ft között! Lõrincz Péter, tel.: 351-
95-78, 06-70-383-50-04.

Oktatás

ANGOLOKTATÁS gyakorlott,
diplomás tanárnál. Társalgás már
kezdõ szinten. Eredményes felké-
szítés bármely vizsgára. Tel.: 3-
830-461. kacika@t-online.hu

Matematika-, fizikaoktatás min-
den szinten, érettségire, felvételik-
re felkészítés gyakorlott magánta-
nárnál. Tel.: 06-20-462-83-98,
223-13-70. 

Könyv

Útban lévõ, kidobásra szánt
könyveit elszállítom. Nem vagyok
kereskedõ. Tel.: 06-20-956-40-84.

ANTIKVÁRIUMUNK készpénz-
ért vásárol jó állapotú, régi, kevés-
bé régi könyveket, könyvhagyaté-
kot. Díjtalan kiszállás! Tel.: 352-
74-70, 06-20-916-57-66, web:
www.vertesiantikvarium.hu

Munkát kínál

Zuglói szépségszalonba fodrá-
szokat, kozmetikust, manikûrös-
mûkörmös kollégákat keresünk
vállalkozói igazolvánnyal! Érdek-
lõdni lehet: Tel.: 06-20-976-29-79.

Munkát keres

Munkanélküli dolgozna, ha len-
ne munkahelye! Sajnos magyar!
Ezen a télen még nem sikerült
megfagyni! Medziborszky (53).
Tel.: 06-30-366-98-78. Köszö-
nöm!

Számítógép

Számítógépek javítása helyszí-
nen is, hétvégén is. Vírusirtás,
programok telepítése, alkatrész-
csere garanciával. Demeter Attila.
Tel.: 256-86-80, 06-30-9-704-
870.

COMPUTER KLINIKA – számí-
tógép-javítás, -karbantartás, -
bõvítés, vírusirtás, telepítés ingye-
nes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 30-857-26-53.

Társközvetítés

EZ NEM INTERNET, EZ A VA-
LÓSÁG! DISZKRÉT, FÉNYKÉPES
TÁRSKÖZVETÍTÕ SZEMÉLYRE
SZABOTT SEGÍTSÉGGEL! Tel.:
06-30-217-51-51.

Egyéb

AKKUMULÁTOROK minden
gépjármû típushoz! Szaküzle-
tünkben bevizsgálás, töltésmérés,
beszerelés, kiszállítás. Nagy vá-
laszték, kedvezõ árak, akciók!
Cím: Zugló, Telepes u. 23. Tel.:
220-90-92, 06-20-945-87-66, 06-
30-871-30-60.

TÁRSASHÁZAK közös képvise-
letét vállaljuk (jogi, mûszaki, köny-
velés) korrekt áron. Tel.: 06-209-
234-639, 222-8561.

Ha az önök lakóháza új közös
képviselõt keres, a megoldás:
NYCS-Építõ Kft. Tel./fax: 06-1-
220-32-04, mobil: 06-30-557-
30-00, honlap: www.nycs.hu,
e-mail: nyaryildiko@t-online.
hu, cím: 1141 Bp., Fûrész
u. 22.

BEÉPÍTHETÕ LAPOSTETÕT,
TETÕTERET keres zuglói építész-
mérnök saját részre. Várom lakók
és közös képviselõk jelentkezését.
Tel.: 30-451-21-69.

Teljes körû könyvelés, tb-ügyin-
tézéssel, APEH regisztrációval,
képviselettel. Adóbevallások ké-
szítése, adótanácsadás. Tel.: 221-
06-87.

Kft. vállal társasházkezelést,
könyvelést, társasházak energeti-
kai pályázatának elkészítését, tel-
jes körû lebonyolítását, pénz-
ügyi ellenõrzését. Tel.: 06-30-340-
74-24.

Társasházak közös képviseletét
vállaljuk. Pályázatok-felújítások
elõkészítése, lebonyolítása, tár-
sasházak könyvelése, épületgond-
noki szolgáltatás, takarítás! Tel.:
06-30-611-26-34. E-mail: giluma
@t-email.hu
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MÉDIAAJÁNLAT 2011
A Zuglói Lapok a XIV. kerületi önkormányzat kéthetente, 70 ezer
példányban megjelenõ közéleti lapja. Eljut több mint 65 ezer zuglói
lakásba, va1amint a jelentõsebb cégekhez, önkormányzati, közössé-
gi intézményekhez. A lap 16 oldalas, színes, tükörmérete 285×425
mm. Az interneten is olvasható a www.zuglo.hu címen. Keretes hird-
etésfelvétel: Tel: 06-30-954-3506, Fax: 467-2337, e-mail: batony-
im@freemail.hu

Megjelenések és lapzárták 2011-ben

Apróhirdetés 
15 szóig 2000+áfa, ezen felül szavanként 100 Ft+áfa. Kiemelt ap-
róhirdetés (vastag, nagy betûkkel, tónusban) dupla tarifa. Az apró-
hirdetést elõre készpénzben kell fizetni! Kedvezmény: 5 megjele-
nés esetén 10%, 10-nél 15%, egész évesnél 20%.

Méretes hirdetések és árak
½ oldal 285×206 (álló 141×417) mm 170 000 Ft+áfa
1/4 141×206 mm 96 000 Ft+áfa
1/6 141×136 mm 72 000 Ft+áfa
1/8 93×136 mm 48 000 Ft+áfa
1/16 93× 89 mm 30 000 Ft+áfa
1/32 45× 89 mm 18 000 Ft+áfa
1/64 45× 44 mm 10 000 Ft+áfa
Szalag 285× 24 mm 20 000 Ft+áfa

Színes felár 40%, az utolsó oldalon 60%.  Egyéb elhelyezési
igény 20%.

Anyagleadás számítógépes fájlban (doc, jpg, pdf, 300 dpi, CMYK
színfelbontás).

Kedvezmény a méretes hirdetésekre: öt megjelenés után a hato-
dik ingyenes! Ügynökségi jutalék egyedi megállapodás alapján.
Hirdetésfelvétel a szerkesztõségben (Pétervárad u.7/b),
hétfõn 12-16, szerdán 9–12 óráig. Telefon, fax, üzenetrögzítõ: 467-
2337, e-mail: zugloi.lapok@zuglo.hu

Lap-
szám

Hirdetési lapzárta
(szerda)

Megjelenés
(csütörtök)

Lap-
szám

Hirdetési lapzárta
(szerda)

Megjelenés
(csütörtök)

1. január 12. január 20. 12. június 15. június 23.
2. január 26. február 3. N y á r i s z ü n e t
3. február 9. február 17. 13. augusztus 17. augusztus 25.
4. február 23. március 3. 14. augusztus 31. szeptember 8.
5. március 9. március 17. 15. szeptember 14. szeptember 22.
6. március 23. március 31. 16. szeptember 28. október 6.
7. április 6. április 14. 17. október 12. október 20.
8. április 20. április 28. 18. október 26. november 3.
9. május 4. május 12. 19. november 9. november 17.

10. május 18. május 26. 20. november 23. december 1.
11. június 1. június 9. 21. december 7. december 15.

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

SZABÓ KÁROLY
ÉS FIA

vízvezeték szerelõk

A legkisebb munkától
a lakásfelújításig.

Csõtörés és duguláselhárítás
0–24 h-ig.

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

Tisztelt Olvasók!

A Zuglói Lapok
szerkesztõsége vár-
ja észrevételeiket,
javaslataikat az új-
sággal kapcsolat-
ban. A kerületet
érintõ problémák-
ról szóló olvasói le-
velek közül minden
számunkban egy-
nek megkísérlünk
utánajárni. Az Ön-
kormányzat illeté-
kes ügyintézõjének
válaszaival együtt
olvasónk észrevé-
telét a következõ
lapszámunkban
közzétesszük.

zugloilapok@
gmail.com



A Wing Tsun kungfu az
egyetlen olyan õsi kínai
harcmûvészet, melyet egy
apáca hozott létre 300 év-
vel ezelõtt. Nem igényel kü-
lönösebb fizikai erõt, akro-
batikus hajlékonyságot,
bárki bármikor elkezdheti,
mert könnyen és gyorsan
tanulható. A Wing Tsun egy
titkos stílus volt, emiatt
megmaradt a tradíció, így
azokat a technikákat is tar-
talmazza, melyek más stí-
lusból a versenysporttá tör-
ténõ átalakulásuk miatt el-
vesztek, pl. az érzékeny,
gyenge pontok támadása.

Hatékonysága abban rej-
lik, hogy az apáca figyelem-
be vette az emberi anatómi-
át, és a puszta fizikai erõ he-
lyett az értelemre, a gondol-
kodásra, gyorsaságra,
könnyedségre helyezte a
hangsúlyt. Közelharci tech-
nikái révén esélyt ad a nõk-
nek és a gyengébb fiziku-
mú férfiaknak is a valós
harcban.

A Wing Tsun oktatása kí-
nai hagyomány szerint csak
családon belül történhetett,
apáról fiúra szállt a tudás,
egészen a hetvenes évekig,
amikor Yip Man nagymes-
ter elkezdte nyilvánosan is
tanítani. Az õ tanítványa
volt Bruce Lee, aki világhí-
rûvé tette ezt a stílust. Az
öreg mester dr. Leung
Tinget nevezte ki örökösé-
nek, aki rövid ideig Hong-
kong elsõszámú akció-
sztárját, Jackie Chant is
trenírozta.

A Wing Tsun orvosi szem-
pontból is egyedülálló, gya-
korlói egészségesebbek az
átlagnál mind fizikai, mind
mentális tekintetben. Belsõ
erõs (Chi Kung) gyakorlatai

meghosszabbítják az aktív
életkort, és nagyon jó hatás-
sal van a gyermekek szemé-
lyiségfejlõdésére is.

A Wing Tsun kungfu ma-
gas szintû önvédelmi értéke
miatt az FBI és a
Bundeswehr kiképzési
anyagában is szerepel. Mi-
vel lehetõség van egyéni ta-
nulásra is, ezért egyre több
elfoglalt, magas beosztású
személy is gyakorolja ezt a
stílust.

Mindezeket alátámaszt-
ja, hogy világszerte 65 or-
szágban több százezer ta-
nítvány gyakorolja egységes
tananyag és vizsgarendszer
szerint, melynek elsajátítá-
sát magasan képzett okta-
tók biztosítják.

Magyarországon is a leg-
nagyobb kungfu egyesület –
több mint 25 éve – Si-Fu
Máday Norbert 8. mesterfo-
kozatú fõinstruktor vezeté-
sével.

Tréningek hétfõn, pénte-
ken a Horvát Gimnázium-
ban, XIV. kerület,
Kántorné sétány 1–3. (az

IKEA mögött), ahol 2011.
február 28-án (hétfõn)
17.30-kor lesz egy nyilvá-
nos bemutató az érdeklõ-
dõknek.

Informácó: Si-Hing Kere-
kes Csaba 4. mesterfoko-
zat, tel.: 06-30-983-8373
vagy www.wingtsun.hu.

(x)
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A Szeretjük Zuglót Egye-
sület február 7-én immár
harmadik alkalommal lát-
ta vendégül az Olimpiai
Bajnokok Klubját. A hely-
szín pedig ezúttal is a
Szent István Király Zeneis-
kola Columbus utcai Zene-
háza volt, ahol a kerület
legnagyobb zenei intézmé-
nyének növendékei adtak
koncertet a sportlegen-
dáknak. Ez utóbbiakból
pedig akadt bõven, hiszen
az eseményen részt vett
Gedó György ökölvívó,
Ihász Kálmán, Básti Ist-
ván, Menczel Iván és Orosz
Pál labdarúgó, Tass Olga
és Köteles Erzsébet tor-
nász, Tordasi Ildikó és
Bóbis Ildikó vívó, Konrád
János, Ambrus Miklós és

Dömötör Zoltán vízilabdá-
zó, Varga János birkózó,
Szondi István öttusázó,
Wichmann Tamás és Moh-
ácsi Ferenc kenus. Meg-
anynyi olimpiai és világ-
bajnoki cím birtokosa.

– A Szeretjük Zuglót
Egyesület 2004-ben ala-
kult, azzal a céllal hoztuk
létre, hogy a kultúra és a
sport helyi értékeit közve-
títse. Az egyesület azóta is
megpróbál megfelelni en-
nek a célkitûzésnek. Évente
több fontos programunk is
van, ám a legfontosabb ese-
ményünk minden eszten-
dõben „Az év emberének”
járó elismerés átadása –
mondta a civil szervezet ne-
vében a házigazda, Rátonyi
Gábor korábbi zuglói pol-

gármester. 2005-ben elõ-
ször az akkor még „csak”
kétszeres olimpiai aranyér-
mes zuglói vízilabdaka-
pust, Szécsi Zoltánt díjaz-
ták. Az évek során ebben az
elismerésben részesült töb-
bek között Talmácsi Gábor
világbajnok motorverseny-
zõ, Zsivótczky Attila vb-
bronzérmes tízpróbázó és
Bélafi Szilárd vak maraton-
futó, aki többször részt vett
már a New York-i marato-
nin. Rátonyi Gábor bejelen-
tette, hogy 2010-ben is egy
zuglói sportolót választot-
tak az Év emberének. Ka-
pás Boglárka, a BVSC-
Zugló úszója ugyanis sport-
történelmet írt azzal, hogy
Szingapúrban megszerezte
a magyar olimpiai csapat el-
sõ ifjúsági olimpiai arany-
érmét. Bogi ráadásul szin-
tén elsõ magyarként mind-
járt duplázni is tudott az
olimpián.Zuglóról azt
mondják, a sport és a kul-
túra városa – tette hozzá dr.
Papcsák Ferenc zuglói pol-
gármester. – Számos nagy
sporteseménynek adha-
tunk otthont, és a kerüle-
tünkben több nagy egyesü-
let is található. Ugyanakkor
úgy vettem észre, a zuglói
emberek eddig nem érezték
kellõképpen magukénak

ezeket. Éppen ezért eltökélt
szándékom, hogy az elkö-
vetkezendõ idõszakban a
helyi sportlétesítményeket
megismertessük az itt élõk-
kel.Jól ismerjük ezt az is-
kolát és ezt a koncerttermet
– mondta az Olimpiai Baj-
nokok Klubjának vezetõje,
Dömötör Zoltán vízilabdá-
zó –, hiszen nem elõször já-
runk már itt. Már korábban
is meggyõzõdhettünk arról,
hogy a Szent István Király
Zeneiskola a zenei utánpót-
lás-nevelés egyik legkivá-
lóbb hazai bázisa.Az 1964-
es olimpián gyõztes vízilab-
dacsapat tagjának szavait
követõen az intézmény
diákjai, Bartal Zsófia,

Zászkaliczky András, Mol-
nár Lily, Betterman Jákob,
Gaál László, Zrufkó Panna,
Nádasdi Kristóf, Magyar
Gábor és Gyura Domicián

az illusztris és mûértõ kö-
zönségnek Liszt-, Schu-
mann-, Barrios-mûveket
adtak elõ.

Riersch Tamás

Olimpiai bajnokok a Zeneházban

Egyetlen kerület sem büsz-
kélkedhet azzal, hogy any-
nyi sportolóval képviseltet-
te volna magát a 2010. évi
Héraklész díjátadó gálán,
mint Zugló. A két nagy
egyesületünk, a KSI SE és
a BVSC fiatal tehetségei ta-
roltak az elmúlt esztendõ-
ben, ezt pedig a Nemzeti
Sport Intézet vezetõi is ho-
norálták.

Az év nõi sportolója a KSI
SE cselgáncsozója, a 2010-
ben felnõtt és U23-as Euró-
pa-bajnoki címet nyerõ Joó
Abigél lett. A 20 éves spor-
tolónõ a londoni olimpiai
kvalifikációs versenyben is
jól áll, edzõi szerint jó esély-
lyel pályázik az olimpiai
szereplésre. A nõk között a
képzeletbeli dobogó har-
madik fokára állhatott fel a
szingapúri ifjúsági olimpi-
án két arany- és egy ezüst-
érmet szerzõ Kapás Boglár-
ka, a BVSC úszónõje. Bogi
már a felnõttek között is bi-
zonyított, hisz a rövidpá-

lyás Európa-bajnokságon
egy 2. és egy 4. helyezést si-
került elérnie. Számára
nem lenne újdonság az
olimpia miliõje, hisz már a
pekingi csapatban is benne
volt. 2008-ban õ volt a ma-
gyar küldöttség legfiatalabb
tagja, Londonban négy év-
vel idõsebb és tapasztal-
tabb versenyzõ lesz, ami az
eredményein is meglát-
szódhat majd.

A 2011. január végén ren-
dezett Héraklész Gálán
sportága legjobbja elisme-
résben részesült Lakatos
Tamás, a KSI SE asztalite-
niszezõje. Tamás az ifi Eu-
rópa-bajnokságon csapat-
ban 2., párosban pedig 3.
volt. A szingapúri ifjúsági
olimpián pedig csak egy
hajszállal maradt le a dobo-
góról (4. lett). A szakembe-
rek szerint a fiatal pingpon-
gos még sokra viheti, ám
ahhoz elõbb vagy utóbb egy
külföldi egyesülethez kell
igazolnia.

A cselgáncsozók között
szintén egy zuglói sportoló
végzett az elsõ helyen. Tóth
Krisztián, a KSI SE judósa
2010-ben az ifjúsági Euró-
pa-bajnokságon, a szinga-
púri ifiolimpián és a junior
világbajnokságon is egy-
aránt 3. volt.

A kis létszámú (2-4 fõs)
csapatok versenyében elsõ
helyen végzett a tavalyi juni-
or világbajnokságon arany-
érmes férfi-párbajtõrválo-
gatott. A csapatnak tagja
volt a BVSC kiválósága,
Györgyi Levente is.

A Héraklész Gála szerve-
zõi külön jutalmazták azo-
kat a fiatalokat, akik az ifjú-
sági olimpián érmet szerez-
tek. A zuglói különítmény-
bõl a már említett Kapás
Boglárka és Tóth Krisztián
mellett a KSI SE öttusázója,
Földházi Zsófia is, aki Szin-
gapúrban sérülten verse-
nyezve 2. lett, elismerésben
részesült.

(T.R.)

Hajdúszoboszlói
üdülés igényes,

fürdõközeli
panzióban

Ár: 15 600 Ft/fõ
Tartalma:

7 éj szállás,
7 reggeli,
6 vacsora.

Kedvezményes
gyógykezelés,

fürdõzés
a Hotel Béke,
vagy a Városi

Gyógyfürdõben!
Érd.:

06-20-935-0457

Zugló tarolt a díjátadó gálán Wing Tsun kungfu az IKEA mögött

Magyar Zoltán, Egerszei Krisztina és a kép jobboldalán
Joó Abigél
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353.90

269.90

353.90

199.90

A kéthetente minden kerületi lakásba ingyenesen jár.
Ha Ön vagy ismerõse nem kapja rendszeresen a lapot,

hívja a 340-9921-es vagy a 340-9922-es számot.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik sérült embertársaik

életminõségének javításához
felajánlják személyi jövedelemadójuk

1%-át,
melyet a fogyatékossággal élõ 
emberek testi-lelki épülését,

társadalmi integrációját elõsegítõ 
programokra fordítunk.

VIZUS Alapítvány a látássérültekért
Adószám: 18051276-1-42

www.vizus.hu

Sportlegendák az Õrnagy utcában
Az Õrnagy utcai Csanádi Ár-
pád Általános Iskola, Kö-
zépiskola és Pedagógiai In-
tézet idei elsõ sportfóru-
mán, február 2-án az Arany-
csapat tagja, Buzánszky Je-
nõ, illetve a ’60-as évek ma-
gyar válogatottjának meg-
határozó tagja, Dunai II. An-
tal volt a díszvendég. A 85
éves születésnapját a na-
pokban ünneplõ Grosics
Gyulát is meghívták, de saj-
nos a fórum napjának reg-
gelére megbetegedett, így
nem lehetett jelen.

– A sportfórum célja,
hogy a diákjaink találkoz-
hassanak az Aranycsapat
élõ legendáival – mondta
Vargáné Hajdu Mária. – Du-
nai II. Antalt pedig azért
hívtuk meg, mert õ az a ma-
gyar labdarúgó, aki játé-
kosként, edzõként és dele-
gáltként a legtöbb olimpián
szerepelt.

A 2010/2011-es tanévben
– õsszel – már két fórumot
is rendeztek az iskolában.
Az egyiknek ifjabb Balzsay
Károly ökölvívó volt a ven-
dége, a másodikon pedig a
szingapúri ifjúsági olimpi-
án képviselt sportolók, Né-
meth Zsanett, Nagyváradi
Mercédesz, Dénes Mercé-
desz és Tóth Krisztián idéz-
ték fel az élményeiket.

A legnagyobb érdeklõdés
azonban kétségtelenül az

Aranycsapat tagjait övezte.
A diákok a február 2-i ren-
dezvényen elõbb a vendé-
gekkel közösen megtekin-
tették az 1953-as an-
gol–magyar legszebb pilla-
natait: a hat magyar gólt, il-
letve Dunai II. Antal néhány
válogatottban szerzett talá-
latát, majd a vendégek vet-
ték magukhoz a szót.

Buzánszky Jenõ elsõ-
sorban a magyarságtudat
fontosságáról beszélt. Az
Aranycsapat jobbhátvédje
szerint az õ generációja
büszke volt magyarságára,
és ez adott erõt nekik. Du-
nai II. Antal pedig elsõsor-
ban a sport élettani hatá-
sait hangsúlyozta. Szerin-
te ugyanis a rendszeres

mozgás nem csak a fiziku-
mot, hanem a lelket is
megerõsíti. Ugyanakkor az
erõs fizikumú emberek le
tudják lassítani a termé-
szetes folyamatokat. Az Új-
pesti Dózsa 67 esztendõs
egykori klasszisa büszkén
mesélte nála több mint 50
esztendõvel fiatalabb kö-
zönségnek, hogy még ma is
hetente háromszor edz, és
ennek köszönhetõen kivá-
ló kondícióval rendelke-
zik. Erre szüksége is volt,
hisz a sportfórum zárása-
ként a két vendég legalább
20-25 percen keresztül
osztogatta az autogramo-
kat a zuglói sportiskola di-
ákjainak.

Riersch Tamás

A Csanádi Árpád Általános Iskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet 1987. szep-
tember 1-jétõl lett a Központi Sportiskola bázisintézménye. Elõször csak általános
iskolások, majd az 1988/89-es tanévtõl kezdve már a gimnazisták számára is tanu-
lási lehetõséget nyújtott. 1992-ben pedig már az edzõképzésnek is helyet adott az is-
kola. Az intézmény 1989. május 25-én vette fel Csanádi Árpád nevét. A Magyar Olim-
piai Bizottság 1998-ban Olimpiai Érdemérmet adományozott az iskolának.
Buzánszky Jenõ (Kazal) az Aranycsapat jobbhátvédje volt. Õ volt az együttes egyet-
len vidéki játékosa. A Dorog színeiben 274 NB I-es találkozón szerepelt. 1950 és
1956 között 49-szer volt válogatott. Tagja volt a Helsinkiben olimpiai aranyérmes
csapatnak, pályára lépett Londonban az angol–magyaron és részt vett az 1954-es vi-
lágbajnokság valamennyi mérkõzésén is. 2010 óta a dorogi stadion az õ nevét viseli.
Dunai I.I Antal labdarúgó-pályafutását Baján kezdte, majd Pécsen folytatta. 1965-
ben került az Újpesti Dózsához. A lila-fehérekkel 1975-ig hétszer bajnoki címet, há-
romszor pedig Magyar Népköztársaság Kupát nyert. Háromszor volt gólkirály, 1967-
ben európai ezüstcipõt, 1968-ban pedig bronzcipõt nyert. 1968-ban tagja volt a Me-
xikóvárosban olimpiai címet nyert, 1972-ben pedig Münchenben második helyen
végzett válogatottnak. Edzõként több magyar és spanyol csapatnál is dolgozott.
1993-ban az olimpiai csapat irányításával bízták meg. Élt a lehetõséggel, kivezette a
magyar csapatot az atlantai olimpiára.


