
Meghívó
Szeretettel meghívom Budapest Fõváros XIV. Kerület Önkormányzata nevében

a „Zugló a Nemzetért” rendezvénysorozat
A kommunizmus gyermekáldozatai

címû konferenciánkra,
2011. február 17-én, csütörtökön 16.00 órára

a Tiszti-házba (Stefánia-palota, 1146 Budapest, Stefánia út 34–36.)
Szerény, mély, felkavaró megemlékezés a kommunizmus gyermekhõseirõl, 

áldozatairól. Szükséges, hogy minél több gyermek, fiatal megismerje 
a történelem e szörnyû korszakát, a kommunizmust, a gonosz hatalmát, 

ahol a gyermekek is a hatalom ellenségei, áldozati voltak.
Tisztelettel:

Dr. Papcsák Ferenc
Zugló polgármestere
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Változtatási tilalom Zuglóban
Zugló építési szabályzatá-
nak a módosításáról dön-
tött a képviselõ-testület ja-
nuár 27-én megtartott so-
ros ülésén. Az új regula
megalkotásának idõtar-
tamára a grémium változta-
tási tilalmat rendelt el. Ez
nem azonos az építési tila-
lommal.

Mint ismeretes az ellent-
mondásos, ugyanakkor
végletesen megengedõ sza-
bályzás nyomán az elmúlt
években a kerület arculata
jentõsen megváltozott. A
nagyszabású társasház, il-
letve lakópark építés ered-
ményeként Zugló egyes ré-
szeit túlépítették. Kovács
Balázs alpolgármester
már egyenesen úgy látta: „a
kerület megtelt,” aminek
negatív hatásait a lakosság
és az önkormányzat egy-
aránt a saját bõrén érzi. A
városatyák az ülésen egy-
ségesen az áldatlan helyzet
felszámolása mellett fog-

laltak állást. A jövõben a
választópolgárok igényei-
nek megfelelõ, szakembe-
rek által kimunkált, egyér-
telmû építési elõírásokkal
kívánják erõsíteni Zugló
kertvárosi jellegét, meg-
szüntetni a lakóparki és
minimalizálni a társasházi
építkezéseket.

Az értekezleten elhang-
zottak szerint Zuglóban ta-
valy 676 fõ részsült rendel-
kezésre állási támogatás-
ban. Az önkormányzat 465
személynek biztosított köz-
célú foglalkoztatást. Annak
érdekében, hogy az idén is
minél több aktív korú, szo-
ciálisan rászoruló személy
kapjon munkalehetõséget,
a képviselõ-testület úgy
döntött: a kerület pályázik
a rövid és hosszabb idejû
közfoglalkozatás állami tá-
mogatására. 2011-ben a
közfoglalkoztatás megvaló-
sításához 103 444 737 fo-
rint szükséges, amelybõl

pályázati úton 90 809 027
forint nyerhetõ el. Az ön-
kormányzatnak a program-
hoz 12 635 709 forintos ön-
részt kell biztosítani, amit a
grémium betervezett az idei
költségvetésbe. 

A képviselõ-testület elha-
tározta, hogy Zugló csatla-
kozik a Klímabarát Telepü-

lések Szövetsége Egyesüle-
téhez és a szervezet elnöksé-
gével együttmûködve, meg-
kezdik a XIV. kerület klíma-
stratégiájának a kidolgozá-
sát, illetve az ajánlások meg-
valósítását. Magyarorszá-
gon 2006-ban indult el a Klí-
mabarát települések elneve-
zésû program, melynek cél-
ja, hogy minél több önkor-
mányzat alakítson ki helyi
szintû éghajlat-változási
stratégiát. A programba be-
kapcsolódott települések
2007-ben alapították meg a
Klímabarát Települések
Szövetsége Egyesületet. 

(Folytatás 3. oldalon)

Dr. Réti László az új
kerületi rendõrkapitány
Dr. Hatala József országos rendõrfõkapi-
tány február elsejei hatállyal dr. Réti Lász-
ló rendõr alezredest, a szekszárdi rendõr-
kapitányság bûnügyi vezetõjét bízta meg a
zuglói kapitányság vezetésével – jelentet-
ték be a polgármesteri hivatal házasságkö-
tõ termében megtartott ünnepélyes állo-
mánygyûlésen. Az új kapitány megköszön-
te a bizalmat és elmondta: a következõ na-
pokban körbejárja a kapitányságot, sze-
retne mindenkivel személyesen megismer-

kedni. Különleges elvárásai nincsenek,
maximális feladatteljesítést vár el a mun-
katársaktól.

– Ez egy óriási város, ahol egy rendõri
vezetõre óriási feladatok várnak. Az ön-
kormányzat nevében megígérhetem, hogy
minden segítséget megadunk neki – jelen-
tette ki dr. Papcsák Ferenc polgármester
az állománygyûlésen.

Dr. Réti László 1995-ben diplomázott a
Rendõrtiszti Fõiskolán, majd a Tolna Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Szer-
vek Gazdaságvédelmi Osztályára került
nyomozónak, 1997-tõl fõvizsgáló lett. Mi-
után elvégezte a Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Ka-
rát, 2000. december 1-jétõl a kapitányság
jogtanácsosa volt, majd saját kérésére vis-
szahelyezték kiemelt fõvizsgálónak. 2005-
ben a megyei kapitányság Bûnügyi Osztá-
lyának helyettes vezetõje, 2007-tõl a Szek-
szárdi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztá-
lyának vezetõje volt.

Dr. Krammer György Zsolt ezredes, ko-
rábbi zuglói rendõrkapitány tavaly év végi
távozása óta vezetõ nélkül mûködött a ke-
rületi rendõrség. Azóta ideiglenesen Fodor
Ferenc százados, a Bûnügyi Osztály veze-
tõje állt a kapitányság élén.

Riersch Tamás

Átalakítja a Zuglói Vagyon-
kezelõ Zrt. a társasházak
kezelésének rendszerét, az
új kerületvezetés ugyanis
ezen a területen is tiszta és
egyértelmû viszonyokat kí-
ván teremteni. Még február-
ban létrehozzák a Zuglói
Társasházkezelõ Kft.-t,
amelynek hatáskörébe tar-
tozik majd a személyzeti
politika kialakítása is. A

társasházkezelõvel szem-
ben támasztott tulajdonosi
elvárás, hogy piacbõvítõ te-
vékenységet végezzen és ha-
tékonyan állja a versenyt
más társaságokkal szem-
ben, illetve szükséges az is,
hogy a kft. munkatársainak
teljesítményét elismerõ bé-
rezési rendszert alakítsa-
nak ki. Mazsu Gergely, a va-
gyonkezelõ vezérigazgatója

szerint a cél többek között
az, hogy kiszûrjék az össze-
férhetetlenségeket és
ügyfélbarátabbá tegyék a
szisztémát. Mazsu egyértel-
mûsítette, hogy az új társa-
ság továbbra is önkormány-
zati háttérrel mûködik
majd, ezzel biztosítva a la-
kók számára a lehetõ legna-
gyobb garanciákat.

(Folytatás 7. oldalon)

A „Zugló a Nemzetért” rendezvénysorozat januári eseményén Pálinkás József az
MTA elnöke jobbról, és Kun Miklós történész az est házigazdája (Cikkünk a

6. oldalon). A következõ rendezvényre szóló meghívót a fentiekben olvashatják.

A leköszönõ jegyzõ, dr. Deák Erzsébet és dr. Papcsák Ferenc polgármester

Az önkormányzat rendet
teremt a társasház-kezelésben
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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.
február 18. 17–19 óra. Elõzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: +36-20-944-70-69, e-mail: gyenes.geza@
jobbik.hu
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva park 1–3.
február 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) Polgármesteri Hivatal február 16.
18–20 óra. Tel.: 441-5190, e-mail: szabo.rebeka@
lehetmas.hu
Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal február 10.
18–20 óra. Zugló európai parlamenti képviselõje.

POLGÁRMESTER

Bejelentkezés dr. Papcsák Ferenc polgármester feb-
ruári fogadóórájára február 8-án 8.00 órától a 872-
9352-es telefonszámon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester február 14-i (14.00–
17.30 óra között megtartandó) fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester február 14-i
(14.00–17.30 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a  872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester február 9-i foga-
dóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszámon.

JEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Deák Erzsébet jegyzõ polgármeste-
ri hivatali fogadóórája minden hónap harmadik szer-
dáján, 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- 
és parkfenntartás:

A parkokban, fasorokban
a szükséges, az évszaknak
megfelelõ karbantartási
munkákat végzik. A BFFH
Közlekedési Ügyosztálya For-
galomtechnikai Alosztályá-
nak szakvéleménye alapján a
Szugló utca–Szenice utca, il-
letve Szugló utca–Szentes ut-
ca találkozásánál a belátható-
ságot zavaró növényzetet visz-

szavágják. Az Ond vezér útja
39–47. szám alatti társasház
mögötti sportpályák  környe-
zetében és a Csertõ park 8.
szám alatti társasház melletti
sportpálya környezetében a
fák ápolásával kapcsolatos
munkákat végzik.

Közmûmunkák:
A Gvadányi utcában az

észak–déli fõgyûjtõcsatorna
kerületi befejezõ munkáit
végzik a Fogarasi út–X. ke-
rület határa között. Egyéb,
közterületet érintõ közmû-
munkák az üzemzavar-el-
hárítások kivételével nem
folynak és nem kezdõdnek
az idõjárásra tekintettel.

KER.INFO
Tájékoztató a kerületben
folyó közterületi munkákról

Hirdetmény az idõközi választási tudnivalókról
A Helyi Választási Bizottság
– képviselõi megbízatásról
történõ lemondás miatt –
Budapest XIV. kerület 1.
számú egyéni választókerü-
letében a megüresedett
mandátum betöltésére
2011. április 10. napjára

(vasárnapra) tûzte ki 
az idõközi önkormányzati

képviselõ-választást.
A választók nyilvántartá-

sába történõ felvételrõl szó-
ló értesítõt az ajánlószel-
vénnyel együtt a választó-
polgárok a lakóhelyük (ko-
rábbi elnevezése: állandó
lakcím) szerint postán kap-
ják meg 2011. február 21.
és február 24. között.

A választók nyilvántartá-
sát 2011. február 23-tól
2011. február 27-ig, 5 nap-
ra közszemlére tesszük.

A nyilvántartás megte-
kinthetõ február 23-án
8.15–16.30, február 24–27-
én 8.15–16.00 óráig a Helyi
Választási Iroda Névjegyzé-
ki Munkacsoportjánál. (Né-
pesség-nyilvántartási mun-
kacsoport, Bácskai u. 53.)
Telefon: 872-9154, 872-
9158.

A választói nyilvántartás-
ba való felvétel vagy a nyil-
vántartásból való kihagyás
miatt 2011. február 27-én

16.00 óráig emelhetõ kifo-
gás.

A Helyi Választási Iroda
vezetõje a kifogásról annak
beérkezését követõ napon
dönt.

Idõközi önkormányzati-
képviselõ-választást Buda-
pest XIV. kerület 1. számú
egyéni választókerületében
tartunk.

Szavazni csak személye-
sen, a választópolgár lakó-
helyén, az „értesítõben”
meghatározott szavazókör-
ben, reggel hat órától este
hét óráig lehet.  

Jelöltet ajánlani az érte-
sítõvel együtt megküldött
ajánlószelvényen lehet.

Képviselõjelölt az lehet,
akit az adott választóke-
rületben lakóhellyel ren-
delkezõ választópolgárok
legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott. Az 1. számú egyé-
ni választókerületben a
választópolgárok száma
5756 fõ, ennek megfelelõ-
en a jelöltajánláshoz 58
db érvényes ajánlószel-
vény összegyûjtése szük-
séges.

Csak egy jelöltre lehet
szavazni.

A választásra jelöltet
ajánlani 2011. március 11-
ig lehet.

Érvényesen szavazni a je-
lölt neve alatti, feletti vagy
melletti körbe tollal írt két,
egymást metszõ vonallal le-
het (+ vagy x). Egyéb meg-
jelölés, például aláhúzás
vagy bekarikázás a szava-
zat érvénytelenségét ered-
ményezi.

A választópolgár akkor
jogosult szavazni, ha sze-
mélyazonosságát és lak-
címét megfelelõen igazolja
az alábbi okmányok vala-
melyikével:

a) lakcímet tartalmazó
érvényes személyazonosító
igazolvány (azaz régi típusú
személyi igazolvány),

b) a lakcímigazolvány
mellett a kártya formátumú
személyazonosító igazol-
vány, útlevél vagy 2001. ja-
nuár 1-jét követõen kiállí-
tott kártya formátumú ve-
zetõi engedély.

Abban az esetben, ha a
polgár a szavazás napján
külföldön tartózkodik, vá-
lasztójogát nem tudja gya-
korolni.

Tájékoztatom, hogy Bu-
dapest XIV. kerületben a
Helyi Választási Iroda veze-
tõje: dr. Deák Erzsébet, cí-
me: Budapest XIV. kerület,
Bácskai u. 53., telefonszá-
ma: 872-9154.

A Helyi Választási Bizott-
ság elnöke: dr. Bisothka
Béla, elnökhelyettese: La-
borczi Jenõné, tagja:
Pircsák Brúnóné, póttagja:
Halmai György, címe: Bu-
dapest XIV. kerület, Péter-
várad u. 2.

A bizottság minden héten
hétfõn, szerdán és pénteken
ülésezik. Ettõl eltérõ idõ-
pontban is ülést tarthat,
amennyiben azt a beadvány-
ok határideje indokolja.

A Helyi Választási Bizott-
ság elérhetõ a 872-9382-es
telefonszámon.

Szavazatszámláló bizott-
ságok

1. Havi Zsolt, Üveges Má-
ria, Dr. Vahid Yousefi

2. Vágási Jánosné,
Mogyorósy Attiláné, Soha
Gizella

3. Peresztegi Endre,
Némethné Tóth Enikõ, Láz-
ár Gergely

4. Sáfárné Hirling Erika,
Kecskésné Husztik Éva
Kinga, Lamosné Muhari
Gabriella

5. Valet László, Gyõrbíró
Anikó, Lázárné Fülöp Má-
ria

6. Seres Zoltán, Borzási
Julianna, Lantos József
Sándorné

Helyi Választási Iroda

Összetartozás Napja – ezzel
a címmel rendezik meg
ezentúl minden év januárjá-
nak harmadik hetében
Tarpa-Tivadarban azt az
összejövetelt, amelyrõl
most döntöttek. A mostani
találkozón számos közéleti
szereplõ vett részt. Jelen
volt mások mellett Tõkés
László az Európai Parla-
ment alelnöke, dr. Papcsák
Ferenc Zugló polgármeste-
re és Kovács Balázs alpol-
gármester is. A rendezvé-
nyen köszöntötték a  100.
éves születésnapját ünnep-
lõ Nagyváradi Atlétikai Club
jogutódját, a Partium FC-t.

Zugló Önkormányzata
a vállalkozókért
Február 15-én 17 órakor a
Zuglói Házasságkötõ Terem-
ben mutatja be az önkor-
mányzat az Új Széchenyi
Tervet. A bemutató kereté-
ben szakemberek ismertetik
a gazdasági élénkülés bein-
dítását célzó pályázati rend-
szerrel, a kis- és középvállal-

kozói hitelekkel kapcsolatos
tudnivalókat. Az önkor-
mányzat célja, hogy a pályá-
zati rendszer egyszerûsítésé-
rõl és a pályázati kiírásokról
szóló információk elsõ kéz-
bõl juthassanak el a lakos-
sághoz, a zuglói mikro-, kis-
és középvállalkozásokhoz.

Tájékoztató
a Zuglói Hajós Alfréd Magyar–Német Két Tanítási Nyelvû

Általános Iskola (1142 Bp., Ungvár u. 36. 
Tel.: 251-3080, 221-8423)

két tanítási nyelvû osztályaiba való felvételrõl:
Az érdeklõdõ szülõk részére

2011. február 4-én, 11-én és 18-án
(péntekenként) 14 órakor tájékoztatót,

március 2-án 8 és 11 óra között nyílt órákat tartunk.
A fenti idõpontokban, illetve a titkárságon személyesen
lehet jelentkezni a képességvizsgáló foglalkozásokra.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!



3FÓKUSZBANXXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 3.

Üléseztek a városatyák, távozik a jegyzõ

A dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester (Fidesz) elnökle-
tével tanácskozó testület
egyhangúan támogatta Zug-
ló Településfejlesztési Kon-
cepciójának aktualizálását,
a Zuglói Kerületi Szabályo-
zási Terv (ZKSZT), vala-
mint a Zuglói Városrende-
zési és Építési Szabályzat
(ZKVSZ) módosításának
megindítását. A képviselõk
a ZKSZT, illetve ZKVSZ át-
dolgozásának idejére a ke-
rület egyes részein változta-
tási tilalmat rendeltek el.

A hozzászólásokból vilá-
gosan látszott, hogy a kép-
viselõk olyan szabályozás
megalkotása mellett köte-
lezték el magukat, ami tük-
rözi a lakosság elvárásait,
vagyis gátat vet a társashá-
zak tömeges építésének, az
újabb lakóparkok létreho-
zásának. 

Az ülésen kiderült, hogy
dr. Deák Erzsébet, a kerület
jegyzõje – közös megegye-
zéssel – március 31-ével tá-
vozik hivatalából. Helyének
betöltésére az önkormány-
zat pályázatot ír ki.

A képviselõk engedélykö-
telessé tették a Zugló név, il-
letve annak bármilyen tol-
dalékos formában történõ
használatát, valamint emb-
lémán, jelvényen, kiadvá-
nyon, dísz- vagy emléktár-
gyakon való szerepelteté-
sét. A névhasználatért a jö-
võben fizetni kell a felhasz-
nálás céljától és idõtarta-
mától függõen. Ingyenes
névhasználatot csak köz-
hasznú vagy kiemelten köz-
hasznú munkát végzõ gaz-
dasági társaságok, társa-
dalmi és egyéb szervezetek,
illetve nem jövedelemszer-
zésre irányuló tevékenysé-
get végzõk kérhetnek. 

A grémium határozott az
önkormányzati képviselõk,
bizottsági elnökök és tagok,
valamint tanácsnokok díj-
térítésérõl. A jövõben a vá-
rosatyáknak a feladataik el-

látásához használt mobilte-
lefon és internet szolgálta-
tási díjat a nevükre szóló
számla ellenében kifizetik.
Az összeg telefon esetén
nem haladhatja meg a havi
40 000, míg internetnél a
15 000 forintot. 

A beterjesztés elfogadá-
sával kapcsolatban dr. De-
ák Erzsébet jogi aggályának

adott hangot. Harrach Péter
a Fidesz frakcióvezetõje a
képviselõk költségtérítési
igényét fontosnak találta.
Úgy vélte, azért mert a jog-
szabály nem egyértelmû,
nem lehet a közösség érde-
kében dolgozó képviselõk-
re hárítani munkavégzésük
költségeit. Pusztai Péter (Fi-
desz) az elõterjesztést szük-
ségesnek és életszerûnek
nevezte, ami semmilyen túl-
zott igényt nem tartalmaz.

A városatyák 3,6 millió
forintot biztosítottak az Örs
vezért téri szakrendelõ épü-
letében mûködõ, éjjel-nap-
pal nyitva tartó gyógyszer-
tár idei támogatására, az in-
tézmény ugyanis saját erõ-
bõl nem tudja fenntartani
az ügyeletet. A korábbiak-
ban Zugló a X. és a XVI. ke-
rülettel együtt segítette a

gyógyszertárt. Kõbánya
azonban 2006-tól nem vesz
részt a tehervállalásban.

A képviselõk a 2011. évi
Pályázati Alap számára 100
millió forintot különítettek
el, ami majd bekerül az idei
költségvetésbe. Kovács Ba-
lázs az alap szükségességét
hangsúlyozva aláhúzta,
minden egyes pályázati fo-
rint annak többszörösét
hozza vissza Zuglónak. 

A grémium négy millió fo-
rintot hagyott jóvá a kerü-
letben lévõ 3. számú forgal-
mi út mentén hiányzó zajvé-
dõ fal megtervezésére. dr.
Papcsák Ferenc az elõter-
jesztés során elmondta, az
OMV kútnál hiányzó 100
méteres szakaszt a Fõváro-
si Önkormányzatnak kelle-
ne megépíteni. Miután az

ügyben több mint húsz éve
csak ígérgetések vannak, az
Önkormányzat elõbb meg-
tervezteti, majd befejezi a
zajvédõ falat, a költségeket
pedig visszaigényli a Fõvá-
rostól.

A testület jóváhagyta az
Önkormányzat és a Zuglói
Közbiztonsági Non-profit
Kft. közötti közszolgálati
szerzõdés megkötését. A
polgármester a napirendi
ponttal kapcsolatban meg-
jegyezte: a városháza ki-
emelt feladatként kezeli a
kerület közbiztonságának
javítását. Ebben jelentõs
szerep hárul a non-profit
szervezetre, ezért az Önkor-
mányzat az elõzõ évit meg-
haladó mértékû támogatást
folyósít a megfelelõ színvo-
nalú szakmai munka végzé-
séhez. 

A képviselõ-testület elfo-
gadta a Polgármesteri Hiva-
tal köztisztviselõinek 2010.
évi feladat teljesítésérõl szó-
ló beszámolót, ugyanakkor
jóváhagyta az idei év köve-
telményeit. Várnai László
(LMP) túl optimistának ne-
vezte az értékelést, a Hiva-
tal hibájának rótta fel a ta-
valy tavaszi országgyûlési
választásokon kialakult
többórás sorban állást. De-
ák Erzsébet emlékeztette a
képviselõt, hogy a hosszú
várakozás az elõzõ kor-
mányzati ciklusban megho-
zott hibás döntésnek volt az
eredménye.

Hogy a testület eleget te-
gyen az év elején életbe lé-
pett törvénymódosításnak,
rendeletben szabályozta a
hivatali munkaidõn kívüli

házasságkötések és bejegy-
zett élettársi kapcsolatok
létesítésének a díjait. A gré-
mium nem változtatott a
2009-ben elfogadott tarifá-
kon, de eltörölte a zuglói, il-
letve más lakóhellyel ren-
delkezõk díjkülönbségét. A
külsõ helyszínen történõ
házasságkötés díjába pedig
beépítette az anyakönyveze-
tõ helyszínre, valamint a hi-
vatalba való visszautazásá-
nak költségét.

A testület elfogadta a
Cserepesház Zuglói Mûve-
lõdési Ház 2010. évi mun-
kájáról szóló beszámolót, il-
letve az intézmény idei évre
vonatkozó munkatervét.
Jóváhagyta a szervezet Mû-
ködési Szabályzatának, il-
letve Alapító Okiratának a
módosítását. A változtatá-
sokra a hatékonyabb mûkö-
dés érdekében volt szükség.

A grémium ifjúsági ta-
nácsnokká választotta Bor-
bély Ádám (Fidesz) város-
atyát. 

Az ülésen letette képvise-
lõi esküjét Kovács-Csin-
csák László, akit az MSZP
zuglói szervezete delegált a
testületbe a listán mandá-
tumáról lemondott, politi-
kusi pályáját az Országgyû-
lésben folytató Tóth Csaba
(MSZP) helyére. 

Az eskütételt követõen
Gyügyei Attila (Fidesz) kije-
lentette: „az MSZP elszúrta
a jelölést,” nem ért egyet a
képviselõ személyével, en-
nek ellenére a kerület érde-
kében igyekszik együttmû-
ködni vele.

– Mi tette szükségessé
a változtatási tilalom el-
rendelését?

– Az építésjog területén
lévõ ellentmondások, a
magasabb jogszabályok
közötti jogharmonizáció
hiánya, illetve a rendelet
pontatlansága. Ezek az
anomáliák komolyan meg-
nehezítik a kerületi Terv-
tanács munkáját. Zugló
meghatározott részeire el-
rendelt változtatási tilal-
mat az önkormányzat ter-
mészetesen csak a leg-
szükségesebb ideig tartja
fenn. A félreértések elke-
rülése érdekében szeret-
ném leszögezni, hogy a vál-
toztatási tilalom nem azo-
nos az építési tilalommal.

– Mi a baj a jelenlegi
szabályozással?

– A hatályos kerületi épí-
tési szabályzat túlságosan
megengedõ, kevésbé veszi
figyelembe az itt élõk igé-
nyeit, illetve az új lakókat
vonzó „zöld Zugló” megõr-
zését. Ennek következté-
ben a kerület egyes részeit
– a lakosság jogos tiltako-
zása ellenére – jelentõsen
túlépítették.

– Milyen következmé-
nyei vannak a túlépített-
ségnek?

– A több lakás több gép-
kocsit jelent, ami növekvõ
jármûforgalommal és
parkolóigénnyel jár. Par-
kolóhelyet viszont gyakran
csak a zöldfelület rovására
lehet kialakítani. Sajnos
az új lakóparkok megépí-
tése nem járt együtt a böl-
csõdei, óvodai és általános
iskolai férõhelyek bõvíté-
sével, mert a korábbi ön-
kormányzat nem kért az
építtetõktõl alapellátás-
fejlesztési hozzájárulást,
így jelentõs lemaradásba
kerültünk az igényekhez
képest. Mára odáig jutot-
tunk, hogy Zuglóban 800

új építésû eladatlan lakás
van, emellett a szabályozá-
si tervek, illetve a kiadott
építési engedélyek további
2500 lakás megvalósításá-
hoz nyitják meg az utat.

– Gondolom, a sok üres
lakás nincs jó hatással a
gazdasági válság miatt
amúgy is pangó zuglói in-
gatlanpiacra.

– A túlkínálat miatt érez-
hetõen csökkent az új és
régi építésû lakások ára.
Számomra az is talány,
hogy kinek építenek a be-
fektetõk ilyen gõzerõvel,
hiszen a KSH adatai sze-
rint Zuglóban egy lakás-
ban átlagosan mindössze
1,7 ember lakik!

– A városházára, illetve
a hivatalra nézve milyen
kihatásai vannak a la-
kásépítési hullámnak?

– Mint már említettem, az
önkormányzat kötelezõ és
önként vállalt alapellátó
rendszerei túlterheltté vál-
tak, a kerületi költségvetés
pedig bevétellel nem fede-
zett kiadásokra kénysze-
rül. A lakosságnak elege
van az építkezésekbõl. Ezt
mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy a kerületben
már minden második épí-
tési engedélyt megfellebbe-
zik. A szomszéd telken ter-
vezett építés meghiúsítása
már külön „üzletággá” nõt-
te ki magát. Több napilap-
ban találkoztam olyan hir-
detéssel, amelyben ügyvé-
dek ajánlják közremûködé-
süket zuglói építkezés meg-
akadályozásához. Hogy a
helyzet ilyen lett, abban az
engedékeny szabályozáson
túlmenõen szerepe van a
döntéshozói következetlen-
ségnek is. Számos példa
van arra, hogy azonos típu-
sú ügyben fél vagy egy évvel
késõbb másképp értelme-
zik a jogszabályt. 

Papp Dezsõ

Változtatási tilalom
Zuglóban
A képviselõ-testület január 27-én a Zuglói Kerületi
Szabályozási terv (ZKSZT), illetve a Zuglói Város-
rendezési és Építési Szabályzat (ZKVSZ) módosítá-
sának idejére változtatási tilalmat rendelt el. A nor-
maváltoztatás szükségességérõl és a tilalom okai-
ról kérdeztük Kovács Balázs alpolgármestert. 

Zugló beépítési normáinak módosításáról döntött a
képviselõ-testület január 27-én. A folyamat lezárásá-
ig a grémium változtatási tilalmat rendelt el. A város-
atyák engedélykötelessé tették a Zugló név haszná-
latát, határoztak a kerületi közbiztonsági non-profit
szervezet és az Örs vezér téri éjjel-nappali gyógyszer-
tár támogatásáról, az M3-as bevezetõ szakaszánál hi-
ányzó zajvédõ fal megépítésérõl. Március 31-ével tá-
vozik hivatalából a kerület eddigi jegyzõje. 
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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.

Február 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

Február 9-i fogadóórájára 
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon
7. Füle Bernadett

Fidesz-KDNP
Fidesz Iroda

Thököly út 167.
Telefonon történõ

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.

Február 7. 17–18 óra.

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

e-mail:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján.

Tel.: 06/30-524-9069
10. Harrach Péter

Fidesz-KDNP
Körzeti Megbízotti

Iroda
Vezér utca 138/b

Elõzetes egyeztetés alapján.
Március 3. 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.

Február 21. 16–18 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.

16–18.00 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.

Február 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. 17.00–19.00 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

Február 8. 16–19 óra között.
Tel.: 06/20-930-8987; e-mail:

varnai.laszlo@lehetmas.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 9.00–16.00 óra
között a 06/1-273-1789-es 

telefonszámon.
E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

FOGADÓÓRÁK Mérnökök Zuglóért

Szakmai konferencia ke-
retében írta alá dr. Papcsák
Ferenc, Zugló polgármeste-
re és Kassai Ferenc, a Bu-
dapesti és Pest Megyei Mér-
nöki Kamara elnöke a XIV.
kerület, valamint a testület
közötti megállapodásról
szóló dokumentumot a
Szent István Király Zeneis-
kola nagytermében.

– Az együttmûködés alap-
vetõ célja, hogy Zugló jövõ-
jét illetõen szakmai támaszt
nyújtson az önkormányzat
számára – fogalmazott kö-
szöntõjében a polgármes-
ter, aki szerint a helyi, átfo-
gó településfejlesztési kon-
cepció elkészítése régi
adóssága az elõzõ vezeté-
seknek. Az elmúlt húsz év-
ben ezen a területen szinte
semmi nem valósult meg,
annak ellenére – folytatta a
polgármester –, hogy Zugló
lényegében az ország hete-
dik, de legalább nyolcadik
legnagyobb városa.

A kerületvezetõ elmond-
ta, míg az 1990-es években
ez a környék Pest Rózsa-
dombja volt, az elmúlt húsz
évben kizárólag a lakásállo-
mány növekedett városfej-
lesztés címén, s mostanra
túlnépesedett a terület.
„Látjuk, hogy az intézmé-

nyek fejlesztése elmaradt”
– mondta, majd hozzáfûzte:
1996-ban közel harminc-
hatezer helyrajzi szám volt
közösségi tulajdonban, ma
már csak háromezer-hat-
száz körül van ez a szám.
Rengeteg értékes területet,
ingatlant vertek dobra, ez
az itt lakó polgárok és az ön-
kormányzat, valamint a fõ-
város szempontjából is
nagy veszteség – mutatott
rá. Épített mûemlékek te-
kintetében ugyanakkor or-
szágosan továbbra is ki-
emelkedõ a kerület, ezek
védelme elsõrendû fontos-
sággal bír.

A polgármester kiemelte
az úgynevezett közlekedési
folyosókkal kapcsolatos
problémákat, mondván,
Zuglót évente több millióan
választják úti célként, vagy
haladnak át rajta. Ez a kér-
déskör átfogó megoldást
igényel. Szerencsére az 1-es
és a 3-as villamosok vona-
lának helyrehozatala akár
már az idei esztendõben
megvalósulhat, ám a ka-
tasztrofális pénzügyi örök-
ség miatt sok más, amúgy
szükséges, a területet érin-
tõ fejlesztés halasztást
kénytelen szenvedni. „Ez a
közlekedési adottság azon-

ban nem csak teher, hanem
egy mindmáig kihasználat-
lan lehetõség is” – szögezte
le a polgármester, aki arról
is beszélt, hogy a zuglói ve-
zetés feltett szándéka a má-
ig hiányzó városközpont
létrehozása. Erre a Bos-
nyák tér lehetne a legalkal-
masabb helyszín, s a köz-
pont egy komplex beruhá-
zás keretében valósulhatna
meg, amely egyaránt magá-
ban foglalna kulturális, üz-
leti és közfunkciókat ellátó
létesítményeket.

„Zugló számíthat ránk” –
nyilvánította ki a kamara
vezetõje, Kassai Ferenc,
hozzátéve, a testületnek ép-
pen a XIV. kerületben van a
legnagyobb taglétszáma Bu-
dapesten, sokan közülük
valódi lokálpatrióták. Kas-
sai elmondta, hatékony
szakmai segítséget kíván-
nak nyújtani Zuglónak a
polgármester által felvázolt
problémák megoldásában.
Szerinte egyébként a mû-
szaki értelmiségnek köte-
lessége hozzájárulni a tele-
pülések fejlõdéséhez. Be-
számolt arról, hogy a kama-
ra még az elsõ negyedévben
hasonló megállapodást köt
majd a fõvárosi önkor-
mányzattal is. A konferen-
cián felszólalt Németh Zol-
tán, a fõvárosi Fidesz-frak-
ció vezetõje, aki egyebek
mellett arról beszélt, hogy
mind Zuglóban, mind a fõ-
városban új korszak kezdõ-
dött, amely az eddigiekkel
ellentétben valóban össze-
hangolt fõvárosi fejlesztése-
ket hozhat magával.

Több ezer tag 
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara egy 1996-os törvény alapján mûködõ
köztestület, több mint tízezer tervezõ- és szakértõ mérnök tagot számlál. A kamara
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség úgynevezett monitoringbizottságának szakértõje-
ként többször is hangot adott kritikai véleményének a hazánk EU-csatlakozása óta
eltelt évek uniós fejlesztési terveinek megvalósulásával kapcsolatban. Kassai Ferenc
elnök szerint a hiányzó mûszaki elõkészítés miatt nem tudtuk a brüsszeli forrásokat
idejében a beruházások élénkítésére fordítani. K. D.

Együttmûködési megállapodást írt alá a zuglói ön-
kormányzat nevében dr. Papcsák Ferenc a Budapesti
és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökével. A testü-
let szakmai segítséget kíván nyújtani a XIV. kerület-
nek a különbözõ városfejlesztési ügyekben, így akár
a tervezett városközpont létrehozásában is.
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– Mi a véleménye arról,
hogy Weinek Leonárd, volt
SZDSZ-es polgármester és
korábbi képviselõk is gya-
núsítottak lettek az elõzõ
vezetés által kötött tanács-
adói szerzõdések kap-
csán?

– Azoknak, akik húsz évig
uralták Zuglót és elherdál-
ták a vagyont, a génjeikben
van a lopás. Az új polgár-
mesternek az egyik elsõ lé-
pése volt, hogy nekiálljon
visszaszerezni ezeket az „el-
gurult forintokat”, és én eb-
ben maximálisan támoga-
tom. Nagyon örülök, hogy
nyilvánosságra került ez a
történet, aki
közszerepet
vállal, annak
tisztességes-
nek kell len-
nie, már az se
lenne szabad,
hogy ilyesmi, mint amit el-
követtek, egy közszereplõ-
nek akár csak az eszébe jus-
son. Weinekék folyton azt
mondták – álszent módon –
az elõzõ ciklusban, hogy
minden rendben van, ehhez
képest most sorra derülnek
ki a botrányok. Úgy tûnik,
mintha elvégeztek volna egy
„Harry Potter varázslóisko-
lát”.

– Hogyan értékelné a
volt erzsébetvárosi pol-
gármester ismerõsének,
Pavel Dudoglónak tevé-
kenységét, aki kézzel írt
tanácsokat, illetve téma-
javaslatokkal „segítette” a
zuglói vezetés munkáját,
havi négyszázezer forin-
tért?

– Engem is mélységesen
felháborítottak azok a do-
kumentumok, amelyeket
az elõzõ lapszámban láthat-
tunk. Fõleg, miután mindig

is az alapelvem volt, hogy
tisztességesen kell szolgál-
ni a kerületet, a választókat,
az itt lakókat. 

– Indokoltnak tartja a to-
vábbi tanácsadói szerzõ-
dések felülvizsgálatát?

– Mielõtt a kampányba
belekezdtünk volna, már el-
indítottuk az átvilágítást, de
akkor még nem jutottunk
hozzá a dokumentumok-
hoz. A választások után vi-
szont Papcsák Ferenccel
azonnal hozzáláttunk eh-
hez az igen komoly feladat-
hoz. Ennek az átvilágítás-
nak nagyon sok hasznot
kellene hoznia. Én egyéb-

ként egy öreg
róka vagyok,
már egy-egy
gondolatból,
ötletbõl rájö-
vök a turpis-
ságra. A Zug-

lói Vagyonkezelõ Zrt. elõzõ
ciklusbeli gyakorlatában
például nagyon érdekes
dolgokat fedeztünk fel.
Csak egy apró példa, hogy
egy nyugdíjas néninek, aki
alig fogyaszt gázt, annak mi-
ért számláztak ki sokkal
nagyobb összegeket, mint a
tényleges fogyasztás? Vajon
hova tûnt a különbözet?
Biztos, vagyok benne, hogy
még több csontváz fog kies-
ni a szekrénybõl, ahogy ha-
ladunk elõre a munkában,
és az a baj, hogy vannak itt
egyesek, akik egyáltalán
nem szeretnék, ha ezek a
szekrények kinyílnának. Az
átvilágításnak mindeneset-
re minél elõbb végére kell
hogy jussunk, mert a költ-
ségvetés elfogadása után
már nem lesz idõnk arra,
hogy ilyenekkel foglalkoz-
zunk.

K. D.

– Mi a véleménye az elõ-
zõ polgármester, Weinek
Leonárd meggyanúsításá-
ról, az ügyészségi nyomo-
zás alapjául szolgáló fik-
tív tanácsadói szerzõdé-
sekrõl?

– Valóban felháborító ez
az ügy, amely egyébként or-
szágos jelenség.  Azért az
nem mellékes, hogy min-
denki látta, hogy mi zajlik,
de senki, a fideszes képvise-
lõk sem csináltak botrányt.
Mindig abból lesz ügy, ami-
bõl akarják. Az LMP pont
arra törekszik, hogy egy
olyan országot építsünk fel,
amely nem így, hanem átlát-
hatóan mûködik. Jelenleg
is van egyébként egy csomó
megbízási szerzõdés, amit
már a mostani vezetés kö-
tött. Az átláthatatlanság
amúgy párttól függetlenül
vonzza a korrupciót. Eddig
mûködött egy közbeszerzé-
si bizottság, amelyben vol-
tak ellenzékiek is, most
azonban Papcsák Ferenc
polgármester magához von-
ta ezt a jogkört, ráadásul
évente csak egyszer köteles
beszámolni a közbeszerzé-
sekkel kapcsolatos tevé-
kenységérõl. Álláspontom
szerint így most sokkal át-
láthatatlanabb a rendszer. 

– Hogyan értékelné a már
vádlott volt erzsébetvárosi
MSZP-s polgármester, Hun-
vald György ismerõsének,
Pavel Dudoglónak a tevé-
kenységét, aki egy lapra
kézzel írt tanácsokért kapott
a zuglói önkormányzattól
havi négyszázezer forintot?

– Egyetértek azzal, hogy ez
nevetséges. De nem gondo-
lom, hogy az újságban két
egész oldalnak errõl kell
szólnia. A Zuglói Lapok új
szerkesztõi elvetik a suly-
kot, az elõzõ lapszámnak si-
került egy speciális rekordot
felállítaniuk: hat kép van a
polgármesterrõl, viszont az
„Olvasóink írják” rovatra
már nem maradt felület. Az

újság propagandalappá vált.
Az önkormányzati képvise-
lõk – az eddigi gyakorlattal
ellentétben – már nem kö-
zölhetik véleményüket sza-
badon a lapban, sablon kér-
désekre kell válaszolniuk. 

– Jogosnak tartja, hogy
a kerület új vezetése felül-
vizsgálja az elõzõ ciklus-
ban kötött tanácsadói
szerzõdéseket?

– A kerület csinál egy átvi-
lágítást, de nem tudjuk, hogy
mi alapján lett kiválasztva a
vizsgálatot végzõ cég, meny-
nyit kap a munkájáért. Ta-
nácsadói szerzõdésekre volt,
átvilágításra van pénz, a ki-
csi, de a lakosság számára
fontos beruházások rendre
elmaradnak. Nem is mindig
a pénzhiány miatt, egyszerû-
en nem ezzel foglalkoznak a
képviselõk. Jó példa erre a
forgalomcsillapított lakóöve-
zetek ügye. Bár a tervek há-
rom éve készen vannak, nem
tudták 30 kilométeres se-
bességkorlátozású lakóöve-
zetté átépíteni a Thököly
út–Mexikói út–Erzsébet ki-
rályné útja– Nagy Lajos ki-
rály útja által közrefogott
tömböt, pedig minden évben
rengeteg baleset történik
ezekben az utcákban. Ez egy,
a költségvetésben jelentékte-
len 14,3 milliós tétel, de ki-
húzták a mostani költségve-
tésbõl is. Éppen ezért alá-
írásgyûjtésbe kezdek, hogy
végre forgalomcsillapított la-
kóövezetté váljon ez a terü-
let.(Várnai László képviselõ-
vel nem dolgunk a szerkesz-
tési elvekrõl vitatkozni. Ed-
dig is, és ezután is köz-
zétesszük a véleményét,
ahogy egy újságban szokás,
interjúk formájában.  Hogy
nem propagandalapról be-
szélünk, az is bizonyítja, az
ellenzék így az egyetlen LMP-
s képviselõ is rendszeresen
szerepel az újságban. A vitát
ezzel a részünkrõl lezártnak
tekintjük.)

B. R.

– Mit szól ahhoz, hogy az
elmúlt évek országos szin-
tû, a balliberális oldalhoz
köthetõ botrányai immá-
ron Zuglót is elérték, hi-
szen Weinek Leonárd volt
SZDSZ-es polgármestert
hûtlen kezeléssel gyanúsí-
totta meg az ügyészség?

– Már a rendõrségi nyo-
mozás elõtt tudni lehetett a
VII. és a XIV. kerület közöt-
ti, mondjuk úgy, bûnös ösz-
szefonódásokról, úgyhogy
igazából nem ért nagy meg-
lepetés. Számítani lehetett,
hogy elõbb-utóbb fény derül
az ügyre. Akkor azonban,
amikor az ugyancsak gya-
núsított, szocialista
Kovács-Csincsák László a
napokban beült a közgyû-
lésbe, és letette az esküjét,
azt hittem, nem kapok leve-
gõt. Teljes mértékben fel va-
gyok háborodva, hogy egy
ilyen súlyos ügyben gyanú-
sított ember önkormányza-
ti képviselõ lehet, a Fi-
desz–KDNP helyében én ezt
nem hagytam volna. Elis-
merem, radikális vagyok,
de szerintem bizonyos ese-
tekben nem is lehet más-
képpen.

Rafinált egyébként a bal-
oldal, hiszen ha esetlegesen
vádemelésre, sõt elõállítás-
ra kerül sor a jövõben, ak-
kor valahogy úgy kommen-
tálhatják majd az esetet,
hogy lám, a rendõrség
megint egy aktív politikust
visz el bilincsben, veszély-
ben a jogállam. Visszatérve
Weinekhez: amit itt az el-
múlt években mûvelt a ke-
rülethez befolyt közpénzek-
kel, az elfogadhatatlan. Jó
pár, eltûntnek vélt tételnek
utána kellene nézni még.

– A Zuglói Lapok elõzõ
számában bemutattuk
azokat a kézzel írt, bizo-
nyos Pável Dudogló által
jegyzett tanácsokat, ame-

lyekért havonta bruttó
négyszázezer forintot fize-
tett ki Zugló. Mit szól az
ügyhöz?

– Engem személy szerint
leginkább szomorúsággal
töltött el, hogy ilyesmi a hu-
szonegyedik században,
Magyarországon megtör-
ténhet. Sokan, akiknek a
köz szolgálata lenne a fel-
adatuk, nem tudják, mi a
becsület, a tisztesség, csak
a saját egyéni érdekeiket né-
zik, mindezt ráadásul rend-
kívül pofátlan módon te-
szik. Nem hiszem, hogy
bárki is úgy gondolná
ugyanis, hogy az említett fo-
galmazványokért bárkinek
százezreket lehetne kifizet-
ni. Ez az úriember nem
hogy helyesen nem tudott
írni, de szerintem még ma-
gyarul sem beszélt. Nem
csoda, hogy Hunvald
György a saját kerületében,
ahol talán ismerték
Dudoglót, nem merte foglal-
koztatni.

– Ön szerint szükség
van-e további vizsgálatok-
ra az elõzõ ciklusok pénz-
ügyeit, szerzõdéseit ille-
tõen?

– Mindenképpen. Ezeket
a vizsgálatokat alaposan,
kimerítõen le kell folytatni.
Csak akkor lehet ugyanis
elkezdeni a tényleges épít-
kezést, ha az alapok már
szilárdak, ha tiszta a kép
az átvett, egyelõre még elég-
gé zûrösnek, ködösnek
mondható örökséget illetõ-
en. Megjegyzem, még ma is
dolgoznak olyanok az ön-
kormányzatnál, akik in-
kább akadályozzák, mint-
sem segítenék a képviselõ-
testület munkáját. Amíg õk
itt vannak, és nem hagynak
fel a gáncsoskodásaikkal,
a kerület nem tud tovább
lépni.

K. D.

Három kérdés a zuglói képviselõ-testület három tagjához

Gyügyei Attila (Fidesz-KDNP) Várnai László (LMP) Markó Elemér István (Jobbik)

Biztos, vagyok benne,
hogy még több csont-
váz fog kiesni a szek-
rénybõl
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Izgalmas és mélyenszántó
beszélgetésnek lehettek ta-
núi azok, akik január 20-
án, csütörtökön eljöttek a
kerületi házasságkötõ te-
rembe. A Zugló a Nemze-
tért, Zuglói Esték – Modern
Kori Történelmünk prog-
ramsorozatának vendége
ezúttal Pálinkás József, a
Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke volt. A jeles
atomfizikust életérõl, a ha-
zai tudomány aktuális hely-
zetérõl faggatta Tokody Ilo-
na Kossuth-díjas énekes,
címzetes fõiskolai tanár,
Kozma Gábor, a Gál Ferenc
Hittudományi Fõiskola rek-
tora, fõiskolai tanár és Kun
Miklós történész. Az est tá-
mogatói a KRE Kremli-
nológiai Intézete, a Gál Fe-
renc Hittudományi Fõisko-
la (Szeged), a Konrad
Adenauer és a Barankovics
István Alapítvány voltak. A
találkozó fõvédnökségét dr.
Papcsák Ferenc, Zugló pol-
gármestere, országgyûlési
képviselõ vállalta.

– Látszatra a tudomány is
globalizálódik, elveszíti
nemzeti jellegét. De páratla-
nul gazdag és szerkezeté-
ben kivételes anyanyel-
vünk, kulturális kincsestá-
runk, szüleinktõl örökölt
észjárásunk és érzelemvilá-
gunk olyan tõke, amelyre
kiválóan támaszkodhatunk
a legmagasabb célok eléré-
sében is – mondta az est be-
vezetõjében Kun Miklós tör-
ténész. Beszélt a semmibõl
egy új, más világot teremtõ
matematikus, Bolyai János
üzentérõl is: e szerint össze
kell fognunk, hogy egyszer-
re gazdagítsuk a magyarsá-
got és az emberiséget, s kre-
atív együttmûködéssel te-
remtsünk világraszóló al-

kotásokat. Hozzátette, az
egyesült Európában nincse-
nek korlátok, érvényre jut-
hat a közös tudás, szándék
és akarat.

– Egy kis faluban szület-
tem, szegény körülmények
között nõttem fel, de már
egészen korán szilárd elha-
tározásom volt, hogy változ-
tatni akarok sorsomon,
más körülmények között
szeretnék élni – kezdte
mondandóját Pálinkás Jó-
zsef. Az MTA elnöke a hall-
gatóságnak személyes él-
ményeirõl is beszélt, így
megtudhattuk, hogy a tu-
dós a kis falusi iskola után
a kecskeméti piarista gim-
náziumba került, ahol ak-
koriban szinte az összes ta-
nár egyházi ember volt. –
Amikor érettségiztem, majd
felvételiztem, az adott kor-
osztály hét-nyolc százaléka
járt egyetemre. A fizika, ké-
mia és matematika szakra
két-háromszoros túljelent-
kezés volt. Ma öt-hét hallga-
tó akar természettudomá-
nyos vonalon tovább tanul-
ni, és ez elég szomorú arány
– mondta az MTA elnöke.

Pálinkás József egy kér-
dés nyomán beszélt arról is,
hogy általa elindított Lendü-
let program keretében fiatal
kutatók jöttek haza dolgoz-
ni. – Tudomásul kell ven-
nünk, hogy a világban min-
denütt verseny folyik a ki-
emelkedõ tehetségû embe-
rekért; tíz-húsz, nemzetkö-
zi mércével mérve is rangos
kutató elismerése nem je-
lenthet, nem szabad hogy
gondot jelentsen az ország-
nak. Nem óhajtanék senkit
megbántani, de ha õk men-
nek el máshová vagy hagy-
ják el végleg vagy hosszabb
idõre a pályát, az nem

ugyanazt jelenti, mintha a
kutatóknak teljesítményü-
ket tekintve az alsó harma-
dából köszön el néhány. Ki-
emelkedõ eredmények csak
úgy, önmagukban vajmi rit-
kán jönnek létre, ehhez
szükséges egy intézmény-
rendszer, és az, hogy ez
utóbbi világosan és egyértel-
mûen preferálja a legjobba-
kat, a legkiemelkedõbbe-
ket. Mindez nemzeti jólé-
tünkhöz járulhat hozzá –
hangsúlyozta Pálinkás Jó-
zsef. Kiderült az is, a prog-
ramot a hazai kutatók és tu-
dósok döntõ része pozitívan
fogadta, támogatta, külhoni
barátaink kifejezetten biz-
tattak arra, hogy folytassuk.
Több szervezet és nagykö-
vetség jelentkezett, hogy
szeretnék elkérni a prog-
ram know-how-ját. – Hatá-
rozottan vallom, hogy a glo-
bális versenyben nekünk
idehaza roppant mód és vi-
lágos, határozott feltételek-
kel kell támogatnunk azt a
harmincöt-negyvenöt év kö-
zötti generációt, amely a jö-
võnk záloga, és ehhez esz-
közöket kell adnunk a ke-
zükbe – mondta.

– Ha Magyarországon a
közösségépítés erõsebb len-
ne, sokkal elõrébb tarta-
nánk. Amikor én diák vol-
tam, tanulói csoportokban
képeztük magunkat. Ez ar-
ra késztetett mindannyiun-
kat, hogy egymást segítsük,
odafigyeljünk a másikra.
Ma ilyesmivel sajnos alig ta-
lálkozhatunk az iskolák-
ban, kollégiumokban – véle-
kedett az MTA elnöke. Sze-
rinte saját korosztálya opti-
mistább volt és a közösség-
ben értelmesen és haszno-
san eltöltött idõ miatt erõ-
teljesebb inspiráció érte az

akkori ifjakat, mint a maia-
kat.

– A közösségépítés hiánya
nem csak a fiataloknál érhe-
tõ tetten, hiszen a korábbi
egységes kormányzati tudo-
mánypolitika, a központi
stratégia hiánya miatt ala-
kult ki az a furcsa és sajátos
helyzet, hogy minden egyes
kutatással, fejlesztéssel és
innovációval foglalkozó
szervezet önálló tudomány-
politikába kezdett, amivel –
ez józan paraszti gondolko-
dással belátható – aligha
mûködhetünk versenyké-

pesen manapság. Sem ide-
haza, sem a világban. Ha – e
téren is – sikerülne együtt-
mûködésre bírni e szerveze-
teket, nagyot léphetnénk
elõre. Mindezt természete-
sen nem kényszerrel, ha-
nem észérvek mentén cél-
szerû elérni – mondta Pálin-
kás József.– Sokak élet-
szemlélete sajnos kimerül
az „élni és fogyasztani” gon-
dolatvilágában. Tõlem ez
nagyon távol áll, a hagyomá-
nyos értékeket ezerszer
többre becsülöm a pillanat-
nyi elõnyöknél. Természete-

sen túlzás vagy hazugság
lenne azt állítani, semmit
sem számít a pénz, de nem
ez az életem központi moz-
gatórugója. Az anyagi körül-
mények egy szintig fontosak
az embernek, utána azon-
ban más „javaknak” kell elõ-
térbe lépniük. Ha nem így
van, az baj – vallott szemé-
lyes élményeirõl a közön-
ségnek az elnök. Hozzátet-
te, jól kell érezni magunkat
a világban, s ezt leginkább
akkor tudjuk elérni, ha kö-
zösségben gondolkodunk.

L. M. A.

Akciót indított a Magyar
Kerékpárosklub a lokális
kereskedelem megerõsíté-
se érdekében Zuglóban. A
kampányt – amelyet egy
nyereményjátékkal ötvöz-
tek – az önkormányzat is tá-
mogatásáról biztosította.
Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester szerint nagyon fon-
tos, hogy a helyi lakosok a
kerületben vásároljanak,
ahol egyébként minden áru-

hoz és szolgáltatáshoz hoz-
zájuthatnak. A kezdemé-
nyezéshez hetven bolt csat-
lakozott.„Helyben vedd
meg!” címen tavaly decem-
berben indított kampányt a
Magyar Kerékpárosklub
azért, hogy a felhívja a la-
kosság figyelmét: a keres-
kedõk mellett õk is sokkal
jobban járnak, ha lakóhely-
ükhöz közel veszik meg az
élelmiszert vagy éppen a fal-

festéket. A klub a múlt hét
végén Zuglóban indított ak-
ciót, aktivistáik a Bosnyák
téren igyekeztek meggyõzni
a járókelõket a helyben vá-
sárlás elõnyeirõl, és hogy
csatlakozzanak a kam-
pányhoz kapcsolódó játék-
hoz. Az érdeklõdök egy
pontgyûjtõ füzetet kaptak,
amelyekbe, ha bizonyos üz-
letekben vásárolnak, mat-
ricákat kapnak. Tizennyolc

matrica összegyûjtésével
versenybe lehet szállni a
százezer forintos – a részt
vevõ boltokban elkölthetõ –
vásárlási utalványért és az
ötven darab egyedi „Hely-
ben vedd meg!” táska egyi-
kéért. A kampányhoz nem
kevesebb, mint hetven, a
Bosnyák tér nagyjából egy
kilométeres körzetében lé-
võ zuglói bolt csatlakozott,
amelyek ajtajukra kira-
gasztották az akció emblé-
máját. A boltok listája –
amelyekben természetesen
be lehet szerezni pontgyûj-
tõ füzeteket is – megtalálha-
tó a kampány hivatalos ol-
dalán, a helybenveddmeg.
hu címen.A klub érvei sze-
rint számtalan kutatás bi-
zonyítja, hogy a rendszere-
sen autóval, nagy bevásár-
lóközpontokban végzett be-
vásárlások hosszú távon
nem csak a környezetre, ha-
nem pénztárcánkra is rossz
hatással vannak. Elvégre
amellett, hogy több pénzt
költ a vásárló, bomlasztja a
helyi közösségeket, felszá-
molja a lokális kereskedel-
met és szolgáltatóipart is.
Az akciónak éppen az a cél-
ja, hogy megmutassa, hogy

a munka és lakóhelyünk
környezetében gyalogosan
vagy kerékpárral elérhetõ
távolságban minden szük-
séges áru és szolgáltatás fel-
lelhetõ. A társadalmi célú
kampány egészen február
végéig tart Zuglóban, majd
tavasszal Budapest több
más kerületében is elindul.
Az említett honlapon min-
den héten bemutatnak egy-
egy zuglói boltot vagy szol-
gáltatót, amely részt vesz a
kampányban, de a web-
oldal fórumán mindenki el-
mondhatja véleményét a ta-
pasztalatairól is.Az, hogy a
kezdeményezéssel a kerü-
let vezetése is egyetért, egy-
értelmû jele volt, hogy a
Bosnyák térre többször is
kilátogatott dr. Papcsák Fe-
renc polgármester és
Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester. A polgármester el-
mondta: – Kétségtelen, egy
kicsit multiellenes az akció
hangulata, de éppen azt sze-
retnék elérni, hogy a vevõk
célpontjai a helyi kisbolt,
zöldséges, hentes legyen.
Ha õk gyarapodnak, mind-
két fél jól jár, hiszen a vá-
sárló jobb minõségû árut
kap, ami ráadásul hazai.

Polgármesterként is úgy íté-
lem meg, nagyon fontos,
hogy a kerületben marad-
jon a vásárló, minden szol-
gáltatáshoz, áruhoz hozzá-
jusson – hangsúlyozta. – A
kerékpárosklubbal is sze-
retnénk együttmûködni,
mert tervünk az, hogy a Szé-
chenyi-tervbõl pályázunk új
kerékpárutak építésére.
Február 12-ig lehet gyûjteni

A játékban résztvevõk
minden vásárlás után egy
matricát kapnak az akció-
ban részt vevõ botban. Ösz-
szesen kétféle matricát kell
gyûjteni: 12 általánosat –
ezeket közértben, zöldsé-
gesnél, hentesnél lehet be-
szerezni –, és hat szakbolto-
sat, amelyeket például virá-
gosnál, könyvesboltban, pa-
pír-írószer üzletben, festék-
boltban kapnak majd a
pontgyûjtõk. A betelt füzetet
2011. február 12-ig névvel
és címmel  le kell adni az ak-
cióban részt vevõ kereske-
dõk egyikének, vagy postáz-
ni a füzetben szereplõ cím-
re, így lehet részt venni a
sorsoláson. Természetesen
több füzetet is meg lehet töl-
teni matricákkal, így emelve
az esélyeket a nyereményre.

„Helyben vedd meg!” mozgalom – pontgyûjtõ akcióval

Tudós – emberközelben
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Országos botrányt okozott a Zuglói La-
pok elõzõ számában közzétett, a volt
SZDSZ-es polgármesternek, Weinek
Leonárd-nak a Pavel Dudoglo által
adott, helyesírási hibáktól hemzsegõ
tanácsai. A moldáv származású Du-
doglót – Hunvald György (MSZP), elõzõ
erzsébetvárosi városvezetõ üzlettársát
– az ügyészség most a VII. és XIV. kerü-
let közötti fiktív tanácsadói kereszt-
szerzõdések ügyében gyanúsította
meg. 

Bûnsegédként elkövetett, különösen
nagy vagyoni hátrányt okozó hûtlen keze-
léssel gyanúsította meg a Központi Nyomo-
zó Fõügyészség Pavel Dudoglót. Õ az ötö-
dik gyanúsítottja az Erzsébetváros–Zugló
tengely tanácsadói botrányának. Az
ügyészség múlt csütörtökön jelentette be,
hogy gyanúsítottként hallgatták ki
Dudoglót, akinek tevékenységérõl, kézzel
írt témajavaslatairól legutóbbi lapszá-
munkban részletesen beszámoltunk. A
moldáv férfi havi négyszázezer forintért
adott tanácsokat a Weinek Leonárd vezet-
te zuglói önkormányzatnak, és 2007-tõl
összesen 8,4 millió forintot vághatott zseb-
re munkájáért. Dudog-lo vallomást tett, de
tagadta a terhére rótt bûncselekmény el-
követését. A férfirõl az elmúlt hetekben
újabb érdekes információk jelentek meg a
sajtóban. Így például az, hogy igen csak jó
baráti kapcsolatban lehetett az erzsébet-
városi ingatlanpanama ügyében már vád
alá helyezett Hunvald Györggyel, hiszen az
õ egyik VII. kerületi lakásában lakott. He-
lyesírási hibáktól hemzsegõ témajavasla-
tai alapján a férfi elsõsorban közlekedési
témakörben, különösen a parkolási rend-
szert érintõ kérdésekben jeleskedett, de
ahogy a Magyar Hírlap megírta, az építõ-
iparhoz is értett. A férfi a kilencvenes évek-
ben lett Hunvald üzlettársa, akivel két üz-
leti vállalkozásban is társtulajdonos volt.
Emellett dolgozott az ex-polgármester
keszthelyi villájának felújításán, de több-
ször meglepte Hunvaldot milliós ajándé-
kokkal is. 

A férfival a hivatalnokok nem találkoz-
tak, sem a testületi, sem a bizottsági ülé-
seken nem vett részt. A moldáv férfi szak-
értõi munkája azért is különös, mert az
önkormányzat közlekedési, parkolási

koncepciójának elkészítésére 2007-ben
egy komoly szakmai referenciával rendel-
kezõ szakcéget is megbízott, amely részle-
tesen kidolgozott tanulmányt is készített.
A kerület mostani vezetése szerint
Dudoglo feljegyzéseibõl egyértelmûen lát-
szik, hogy minimális ismeretekkel sem
rendelkezett sem a település-, sem a köz-
lekedés-, sem a mûszaki tervezés terüle-
tén. Dudoglóval ellentétben a másik erzsé-
betvárosi tanácsadó Gál György, korábbi
SZDSZ-es képviselõ tanácsadói munká-
jának még ennyi nyomát sem találták a
XIV. kerületben. Gált – aki Hunvaldhoz
hasonlóan vádlottja az erzsébetvárosi bot-
ránynak – szintén nem látták az önkor-
mányzat munkatársai az elmúlt években.
A VII. kerületi Önkormányzat Gazdasági
Bizottságának volt elnökét a KNYF egyes
önkormányzati ingatlanok értékesítése
kapcsán üzletszerûen, bûnszervezet tag-
jaként folytatólagosan elkövetett vesztege-
téssel, csalással és magánokirat-hamisí-
tással, más témakörben pedig hivatali
visszaéléssel vádolja. Hunvaldék tárgya-
lása április hetedikén kezdõdik majd a Fõ-
városi Bíróságon. A nyomozás tovább foly-
tatódik, és ahogy Fazekas Géza, a KNYF
szóvivõje mondta, a gyanúsítottak köre
még tovább bõvülhet.

B. R.

Weinek Leonárd után
Pavel Dudoglo is gyanúsított

Egyházügyi tanácsülést tar-
tottak január 24-én a zuglói
történelmi egyházak képvi-
selõi. A Limanova téri refor-
mátus egyházközség gyüle-
kezeti termében megtartott
rendezvényt Gyügyei Attila,
a Zuglói Egyházügyi Tanács
elnöke, egyházügyi fõtaná-
csos meghívására dr. Pap-
csák Ferenc polgármester,
Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester valamint Harrach
Péter kulturális és egyház-
ügyi tanácsnok is megtisz-
telte részvételével. Az ülé-
sen a 2011 évi együttmûkö-
dési koncepció kialakításá-
ról, a hitélet mélyítésének
szükségességérõl, idõszerû
szociális kérdésekrõl és pá-
lyázati lehetõségeirõl be-
szélgettek.

A befogadó templom lel-
kipásztora, Szõke János re-
formátus lelkész köszöntõ
szavai után  Gyügyei Attila,
a kerekasztal beszélgetés

életre hívója vette át a szót.
A kerület elöljárói a leg-

fontosabb témák közül a
biztonságot – a köz- és a lel-
ki biztonságot is beleértve –
valamint a történelmi egy-
házak szerepének megerõ-
sítését emelték ki.

– Zugló lakosságának kö-
zel 20 százaléka mélysze-
génységben él. Heti ezres
nagyságrendû szociális ké-
relem érkezik a polgármes-
teri hivatalba, fõként köz-
temetés, ifjúsági és drog-
prevenciós kérdésekben –
emelte ki dr. Papcsák Fe-
renc polgármester azokat a
témákat, melyekben szoro-
sabb együttmûködést java-
sol az egyházakkal, Az egy-
házi vezetõkkel egyetértés-
ben úgy vélekedett: ahhoz,
hogy a közéletben rend le-
gyen, elõször az emberek
lelkében és gondolkodásá-
ban kell helyreálljon a
rend.

Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester a közbiztonság
mellett a média és a kiad-
ványok szerepét hang-
súlyozta, kiemelve a lokál-
patriotizmus fontosságát.
Harrach Péter kulturális és
egyházügyi tanácsnok az is-
kolai hitoktatás megrefor-
málását helyezte elõtérbe. A
gondolatsort zárva Gyügyei
Attila a testvérvárosi kap-
csolatok egyházügyi szintû
megerõsítésére tett javasla-
tot.

A kötetlen beszélgetések
során a jelenlevõ küldöttek
megismertették egymással
az általuk képviselt egyház-
községet, bemutatták a jól
mûködõ szolgálatokat,
nem rejtve véka alá a meg-
oldásra váró gondokat, ba-
jokat, kéréseket, kérdése-
ket, javaslatokat tolmácsol-
va egymás és az önkor-
mányzat felé.

csv

Szorosabb együttmûködésben az egyházakkal

Rendet a lelkekben,
rendet a közéletben!

Átalakítja a Zuglói Vagyon-
kezelõ Zrt. a társasházak
kezelésének rendszerét, az
új kerületvezetés ugyanis
ezen a területen is tiszta és
egyértelmû viszonyokat kí-
ván teremteni. A cél többek
között az, hogy kiszûrjék az
összeférhetetlenségeket és
ügyfélbarátabbá tegyék a
szisztémát.Még februárban
létrejön a Zuglói Társas-
házkezelõ Kft. – errõl dön-
tött a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. Mazsu Gergely vezér-
igazgató tájékoztatása sze-
rint az új társaság ügyveze-
tésének hatáskörébe tarto-
zik majd a személyzeti poli-
tika kialakítása is.

A társasházkezelõvel
szemben támasztott tulaj-
donosi elvárás, hogy piac-
bõvítõ tevékenységet végez-
zen, és hatékonyan állja a
versenyt más társaságok-
kal szemben. Szükséges,
hogy a kft munkatársainak
teljesítményét elismerõ bé-
rezési rendszert alakítson

ki – mondta a vezérigazga-
tó. Minderrõl Mazsu Ger-
gely értesítette a Társasházi
Divízió jelenlegi vezetõjét,
ahogy arról is, hogy a közös
képviseleti, társasházi fel-
adatok ellátására vonatko-
zóan korábban adott meg-
hatalmazásokat visszavon-
ta.

A vezérigazgató egyúttal
emlékeztetett: a vonatkozó
törvény szerint a munkavál-
laló a munkaviszony fenn-
állása alatt nem tanúsíthat
olyan magatartást, amellyel
munkáltatója jogos gazda-
sági érdekeit veszélyeztet-
né, továbbá fõállású mun-
kaviszonya mellett további
munkaviszonyt, vagy mun-
kavégzésre irányuló jogvi-
szonyt létesíthet, ám ezt kö-
teles munkáltatójának írás-
ban bejelenteni. A munkál-
tató – a jogszabály alapján –
megtilthatja az egyéb jogvi-
szony létesítését, illetve a
már fennálló jogviszony
megszüntetésére kötelezhe-

ti a munkavállalót, ha az
„összeférhetetlen, jogos
gazdasági érdeket sért, vagy
veszélyeztet, a munkaválla-
lói versenytilalomba ütkö-
zik”.

Mindezek alapján Mazsu
Gergely arról rendelkezett,
hogy az érintettek a vagyon-
kezelõ felé jelentsék be,
hogyha a fõállású mellett to-
vábbi munkaviszonyt, vagy
munkavégzésre irányuló
jogviszonyt, illetve „ezzel
egy tekintet alá esõ megbí-
zási, esetleg gazdasági tár-
saságon belüli személyes
közremûködésre irányuló
jogviszonyt létesítettek”. A
munkáltató gazdasági érde-
keit ugyanis – hívta fel a fi-
gyelmet Mazsu Gergely – sú-
lyosan sérti, ha az alkalma-
zott fõállású munkaviszo-
nya mellett olyan szerzõdé-
seket köt saját maga – vagy
befolyása alatt álló gazdasá-
gi társaság – részére, amely
a munkáltatóval „azonos pi-
acon, azonos megrendelõk

között, azonos tevékenysé-
get folytat”.

A Zuglói Lapoknak a ve-
zérigazgató elmondta, a vál-
tozások célja, hogy átlátha-
tóbbá és ellenõrizhetõbbé,
egyúttal ügyfélbarátabbá te-
gyék a rendszert, valamint

az, hogy megszüntessék
az összeférhetetlenségeket.
„Mostantól csak olyan kö-
zös képviselõi legyenek az
önkormányzati tulajdonú
társasházaknak, akik nem
kizárólag a társasház érde-
keit nézik. Ez a lakóknak is

nagyobb biztonságot ad” –
fogalmazott Mazsu, aki
hangsúlyozta, az új társaság
továbbra is önkormányzati
háttérrel mûködik majd,
biztosítva a lakók számára
a lehetõ legnagyobb garan-
ciákat. K. D.

A tanácskozáson részt vettek: Szõke János és Szõke Noémi a zuglói református egy-

házközség lelkipásztorai, Bagi László református lelkipásztor a Baross téri Egyházköz-
ségtõl, Spick Károly plébános a Rákosfalvai Szent István Király Plébániáról, Rajk János
római katolikus káplán a Bosnyák téri templomból, Hajnal György a Zoborhegy téri

Regnum Marianum templom plébánosa, D. Nagy András a Dózsa György úti Agapé
Pünkösdi Keresztyén Gyülekezet küldötte, Sztaner Zsolt az Arany Alkony Paskál Ott-

hont fenntartó Kálvin János presbiteri misszió küldötte, Tamássy Tamásné, a zuglói
evangélikus egyházközség lelkésze, Monos Mihály pünkösdi keresztyén lelkipásztor,
Mézes László a zuglói szabadkeresztyén gyülekezet lelkésze, Rozgonyi Zoltán alpol-

gármester, Harrach Péter kulturális és egyházügyi tanácsnok, Gyügyei Attila, a Zuglói
Egyházügyi Tanács elnöke, egyházügyi fõtanácsos, dr. Papcsák Ferenc polgármester

Átalakítják a társasház-kezelés rendszerét
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A kerületi óvodáknak az
utóbbi idõben rengeteg je-
lentkezõt kellett helyhiány
miatt elutasítaniuk, ezért az
önkormányzatnak minden-
képpen növelnie kell az óvo-
dai férõhelyek számát. Az
elsõ lépésre már december-
ben sor került, ám az újon-
nan megnyitott két csoport
is csak részben tudja kielé-
gíteni az igényeket.

Zugló abban a szerencsés
helyzetben van, hogy az
újonnan épült lakóparkok
vonzzák a kerületben letele-
pedni vágyókat. Az új lakók
többsége pedig fiatal házas,
akik vagy már rendelkeznek
gyerekkel, vagy éppen gye-
rekvállalás elõtt állnak.
Ezért aztán mind a bölcsõ-

dei, mind pedig az óvodai fé-
rõhelyek iránt megnõtt az
igény a kerületben.

– A helyzetet csak bonyo-
lítani fogja, hogy az oktatási
törvény 2012 szeptemberé-
tõl a korábbi öt év helyett
immár hároméves kortól
kötelezi az majd óvodákat a
gyerekek felvételére –
mondta dr. Iliás Lajosné
oktatási szakértõ, a polgár-
mester oktatási tanácsadó-
ja, aki hozzátette: az óvodai
férõhelyek hiányával még
az elõzõ ciklusban képvise-
lõként a fogadóóráin is
szembesülhetett, amikor
egymás után panaszkodtak
neki a szülõk, hogy ebbe
vagy abba a zuglói óvodába
nem vették fel a gyereküket.

A panaszok kivizsgálása
érdekében a zuglói önkor-
mányzat szakemberei egy
felmérést végeztek. A KSH
adatai azt mutatták, hogy
Zuglóban körülbelül 200-
300 gyerek vár óvodai elhe-
lyezésre.

– A dolgot nem lehetett to-
vább halogatni, és azonnal
egy intézkedési tervet kel-
lett kidolgozni. Az óvodai fé-
rõhelyek számának növelé-
sét három lépcsõfokban
képzeltük el. Elsõ lépés-
ként a József Attila Általá-
nos Iskola megüresedett
kisépületét alakítottuk át
óvodává. Ez 50 gyerek elhe-
lyezését biztosította. Máso-
dik lépésként a Heltai Gás-
pár Általános Iskola föld-
szinti termeinek óvodává
való átalakítását tervezzük,
ahol szintén két óvodai cso-
port elhelyezésére nyílna le-
hetõség. A harmadik ütem-
ben a Pákozdi téri Kisebb-
ségek Házát tervezzük óvo-
dává visszaalakítani (ter-
mészetesen elõbb a kisebb-
ségek elhelyezésérõl is gon-
doskodni fogunk). Ide vár-
hatóan 100 gyereket lehet-
ne majd elhelyezni. Emel-
lett megvizsgáljuk, hogy
mely önkormányzati léte-

sítményeket lehetne majd
óvodai férõhelyekké átala-
kítani. Ugyancsak megol-
dást jelenthet, ha a jövõben
a kerület területén lakópar-
kokat építtetõket óvoda
vagy bölcsõde kialakítására
is rá tudnánk venni. Ilyen
irányban is tettünk már lé-
péseket.

Az elsõ lépésrõl, a József
Attila Általános Iskola ud-
vari kisépületének átalakí-
tásáról még tavaly június-
ban döntött a képviselõ-tes-
tület. A közbeszerzési eljá-
rást követõen pedig 2010
második felében megkez-
dõdhetett a létesítmény re-
konstrukciója. Az új óvoda-
épület átadására december
közepén került sor.

– A volt alsó tagozatos kis-
épület nagyon szerencsés
helyen volt, hisz a József At-
tila Általános Iskola fal- és
telekszomszédja a Bóbita
Óvodának, így csak a kerí-
tést kellett arrébb raknunk,
hogy az épület ne az iskolá-
hoz, hanem az óvodához
tartozzon – mondta az át-
alakítás kezdeményezõje,
dr. Iliás Lajosné. – A közbe-
szerzési eljárás is eredmé-
nyes volt, hisz sikerült
mindössze 15 millió Ft-ból

egy gyönyörû óvodát kiala-
kítanunk.

A rekonstrukció során
282 m2-nyi alapterületet újí-
tottak fel. Akadálymen-
tesítették az óvoda bejára-
tát, WC-t építettek mozgás-
sérültek részére, több he-
lyen lecserélték az épület
nyílászáróit. A felújítás
eredményeképpen két új
csoportszobát, mosdókat,
két új irodát és egy tálaló-
konyhát alakítottak ki. A
bõvítés kapcsán nem csak
50 fõvel nõtt a felvehetõ gye-
rekek száma, hanem új
munkahelyek is létesültek:
a két csoportba négy óvoda-
pedagógust, két teljes és egy
részmunkaidõs dajkát vet-
tek fel.

– A Bóbita Óvodában ed-
dig hat csoportban 149 gye-
rekkel foglalkoztunk –

mondta Csákváriné Ko-
vács Erzsébet óvodavezetõ.
– A két új csoportszobával a
kapacitásunk nyolc cso-
portra és 199 gyerekre nõtt.

A két új csoport december
13-tól kezdte meg mûködé-
sét. Az új óvodások az uniós
elvárásoknak megfelelõ új
bútorokkal, játékokkal be-
rendezett csoportszobák-
ban kezdhették meg az óvo-
dai életüket. A felújított épü-
letet az önkormányzat nevé-
ben dr. Ferdinandy István
alpolgármester adta át.

Zugló önkormányzata ez
idáig 24 óvodában (de 28 te-
lephelyen) 147 csoportban
biztosította a három és hét
év közötti gyermekek óvo-
dai ellátását. A zuglói óvo-
dákban jelenleg 3590 a fé-
rõhelyek száma.

Riersch Tamás

Az óvodai férõhelyek számát növelni kell

A Patakparti Bölcsõdét
1981. január 20-án nyitotta
meg a XIV. kerületi tanács.
A gyermekintézmény nem
csak hogy túlélte a soroza-
tos bezárásokat, de mára a
legismertebb bölcsõdévé
vált a kerületben.

Fesler Józsefné 1991 óta
vezeti a 24. számú zuglói
bölcsõdét. Az 1979 óta a ke-
rületben dolgozó gondozó-
nõ korábban a Kassák téri,
majd az Ungvár utcai és a
Fráter György utcai bölcsõ-
déket vezette. Mára mind-
egyiket bezárták, nem úgy,
mint az utolsónak épített
Rákospatak utcait. Ez utób-
bi intézmény ugyanis idén
január 21-én ünnepelte
fennállásának 30. évfordu-
lóját.

– A kerületi bölcsõdék kö-
rében nem szokás jubileu-
mokat megünnepelni –
mondta a vezetõnõ. – Az is-
kolákkal és óvodákkal el-
lentétben a bölcsõdék nem
reklámozzák magukat,
mondván, így is nagy túlje-
lentkezéssel kell megküz-
deniük. Mi azonban úgy
gondoltuk, hogy ma már a
bölcsõdéknek is nyitniuk
kell, nekünk is propagál-

nunk kell az intézményt a
szülõk, a családok felé.

A Patakparti Bölcsõdé-
ben van is mire büszkének
lenni. Egyrészt, hogy a 24
egykori bölcsõde közül ben-
ne vannak abban a tizenegy-
ben, amely ma is fogadja a
gyerekeket. Az önkormány-
zat 1996-ban egy csoporttal
ugyan csökkentette a létszá-
mot, ezért az intézmény egé-
szen 2010-ig csak három
csoportba tudott felvenni
gyerekeket. Az intézmény-
bezárások, illetve a csalá-
dok nehéz anyagi helyzete
miatt az utóbbi években is-
mét jelentõs mértékben
megnõtt az igény a bölcsõ-
dék iránt. Ezért az önkor-
mányzat tavaly felújította az
1996 óta üresen álló cso-
portszobát, így a bölcsõde
ismét négy csoporttal mû-
ködik. A 102 gyereket befo-
gadó intézmény 2010-ben
még egy újdonsággal gazda-
godhatott: az önkormány-
zat ugyanis a bölcsõdeveze-
tõ kérésére az egyik üresen
álló raktárhelyiségben egy
sószobát alakított ki.

– Ebben mi voltunk az el-
sõk – mondta Fesler
Józsefné –, de a közeljövõ-

ben még egy intézményben,
a Jerney utcában található
Aprótalpak Bölcsõdében is
lesz majd sószoba. A cél
persze az, hogy elõbb-utóbb
minden intézményben le-
gyen majd ilyen helyiség.

Szóval ma már a jubile-
um és a sószoba tekinteté-
ben is elsõ a kerületben az
egykoron utolsónak épített
zuglói bölcsõde. A január
21-i születésnapra ennek
megfelelõen maguk az ün-
nepeltek is nagy gonddal
készültek.

– Az apró gyerekektõl ter-
mészetesen nem várható,
hogy egy ilyen mûsorban
szerepeljenek, ezért olyan
gyerekeket hívtunk, akik
korábban kötõdtek az in-
tézményünkhöz. 

A volt bölcsisek pedig jöt-
tek a Kerékgyártó óvodából
és a Zuglói Hajós Alfréd
Magyar–Német Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskolából.
A január 21-i jubileumi ün-
nepségen az önkormányzat
részérõl dr. Ferdinandy
István alpolgármester és
Virág Krisztina önkor-
mányzati képviselõ vett
részt. A rendezvényen vi-
rággal köszöntötték azokat
a dolgozókat, akik az intéz-
mény alapítása óta a böl-
csõdében dolgoznak.
Majorosiné Balázs Kriszti-
na gondozónõ 1980 óta,
Kissné Bakos Olga gondo-
zónõ pedig 1967 óta dolgo-
zik valamelyik kerületi böl-
csõdében, hogy aztán 1986-
tól mindketten a 24. számú
bölcsõde munkaközösség-
éhez tartozzanak. Csak úgy,
mint Borbély Jánosné, aki
immár 30 éve technikai dol-
gozóként segíti az intéz-
mény mûködését.

R. T.

A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából január 22-én dr.
Réthelyi Miklós, a nemzeti
erõforrás miniszter és dr.
Hoffmann Rózsa oktatá-
sért felelõs államtitkár az
Iparmûvészeti Múzeum au-
lájában több pedagógusnak
is kitüntetéseket adott át.

Az elismerésben része-
sült tanárok között a zuglói
Szent István Gimnázium
két pedagógusa is helyet ka-
pott. Moró Károly matema-
tika–fizika szakos tanár az
Apáczai-díjat, Hódsági Bé-
la történelem–földrajz sza-
kos pedagógus pedig a Né-
meth László-díjat vehette át.

Moró Károly 4,5 éves álta-
lános iskolai tanítást köve-
tõen 1961-ben lett az Ajtósi
Dürer sori gimnázium tan-
testületének a tagja, majd
1974-ben  az ELTE Apáczai
Csere János Gyakorló Gim-
názium és Kollégium tanára
lett. Ez utóbbi munkahelyén
nem csak a diákokat, ha-
nem a leendõ tanárokat is
tanította. 1996-ban, immár
nyugdíjasként visszatért a
Szent István Gimnáziumba,
ahol mind a mai napig ha-
talmas lelkesedéssel oktat-
ja a diákokat. 

– Az Apáczai-díjat a peda-
gógusi életpályámért kap-
tam – mondta a zuglói peda-
gógus. – 1963-ban a legendás
Rácz János tanár úr mellett
magam is aktívan kivettem a
részemet a matematika tago-
zat bevezetésébõl.

A matematika oktatása
mind a mai napig erõssége
az intézménynek. Ezért a re-
álszemléletéért, illetve az
ezen a területen elért ered-
ményeiért az ország legjobb
gimnáziumai közé sorolják

a Szent István Gimnáziu-
mot. Moró Károly kezei kö-
zül számos leendõ orvos, in-
formatikus, matematikus
és egyetemi tanár került ki.

Hódsági Béla elismerése
azonban a zuglói alma ma-
ter humán erejét is bizonyít-
ja. És ebben az esetben a
humán nem csak, mint a re-
ál ellentétje értendõ.

– Mindig büszkén mesél-
tem a diákjaimnak, hogy év-
tizedekkel ezelõtt magam is
a Szent István Gimnázium
tanulója voltam – mesélte a
Németh László-díjas peda-
gógus. – Friss diplomás pe-
dagógusként elõbb a néhai
Vámos Ilona (ma Jókai
Mór) Általános Iskolában
tanítottam, majd 1970-ben
lettem tagja a gimnázium
tantestületének. 

Hódsági Béla egészen a
2009/2010-es tanévig aktív
résztvevõje volt a zuglói in-
tézmény mindennapjainak.
A tavalyi tanév végén azon-
ban úgy döntött, hogy nyug-
díjba vonul. 

– Húsz éven keresztül én
foglalkoztam a tankönyvek-
kel, és ezt a „hobbimat”

nyugdíjasként is megtartot-
tam. Állandó osztályfõnök-
ként mindig az aktuális osz-
tályommal végeztük ezt a
munkát, és a bevételt min-
dig kirándulásra, tanul-
mányutakra fordítottuk. Az
osztályaimmal bejártam a
Kárpát-medencét. Az utol-
só ballagó osztályom ezt – a
Kárpát-medence térképét
és azon bejelölve a közösen
bejárt helyszíneket – válasz-
totta a tablója témájául.

A kitüntetett pedagógus
nyolc osztályt ballagtatott el
pályafutása során. Diákjai
pedig évtizedekkel késõbb
is úgy tekintettek rá, mint
az osztályfõnökükre.

– Van egy tanítványom,
aki alig negyvenévesen scle-
rosis multiplexben szen-
ved. Vidéken él a családjá-
val. Az osztállyal minden év-
ben meglátogatjuk õt, és
fantasztikus látni, hogy
próbál mindenki a maga
módján segíteni neki. Úgy
érzem, ez a soha nem múló
összetartozás jellemzi leg-
jobban a Szent István Gim-
názium szellemiségét.

rsc

Utolsókból lesznek az elsõk Kitüntették a Szent István
Gimnázium tanárait

Hódsági Béla és Moró Károly
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– Ha azt mondom, Kosz-
tolányi Dezsõ, mi jut róla
eszedbe?

– Természetesen a XX.
század egyik legnagyobb
magyar irodalmi személyi-
sége, aki Szabadkán szüle-
tett. Nekem az olvasmány-
élményeken túl más, sze-
mélyes élményem is van ve-
le kapcsolatban. Vajdasági
magyarként a gimnáziumot
Szabadkán végeztem. Még-
hozzá abban az alma mater-
ben, melyben több mint
száz esztendõvel korábban
Kosztolányi is tanult. A tan-
termünk ráadásul éppen az
a helyiség volt, melyben egy-
kor a kollégista Kosztolányi
lakott.

– Ha már az irodalomnál
tartunk, az életrajzod egy
pontban Petõfivel is párhu-
zamba állítható. Az Egy
estém otthon címû versben
kiderül, hogy a költõ apja
„nem tartja nagyra, hogy
költõ fia van, elõtte min-
den ilyes dolog haszonta-
lan”.

– Az édesapám nagyon
karakán ember. A föld és a
becsületes munka szerete-
tét a szüleitõl, a nagyszülei-
tõl és a dédapjától örökölte.
Ilyen háttérrel érthetõ, hogy

kezdetben nem támogatta
énekesi ambícióimat. Ami-
kor bejutottam a Megasztár
döntõjébe, az egész Vajda-
ság büszke volt rám, csak
az apám nem örült. Olyany-
nyira, hogy még a döntõkre
sem jött el. Míg a többi ver-
senyzõtársamnak saját
szurkolótábora volt, nekem
egyedül kellett megbirkóz-
nom a feladattal. Az édes-
apám mindig azt akarta,
hogy tanuljak, mert szerin-
te a zenélésbõl nem lehet
majd megélni. Most, hogy
ennyi ideje benne vagyok
már a szakmában, igazat
kell hogy adjak neki.

– Olyannyira, hogy ko-
molyan bele is vágtál.

– Miután vége lett 2003-
ban a Megasztárnak, visz-
szamentem Szabadkára, és
leérettségiztem. Ezt követõ-
en elõször Budapesten a
Corvinus Egyetem Társa-
dalomtudományi Karán
kommunikációt és médiát
tanultam, amibõl már dip-
lomát is szereztem, tavaly
pedig a Pécsi Tudomány-
egyetemen politológiát
kezdtem el tanulni.

– Tudtommal még mind
a mai napig szerb állam-
polgár vagy. Sosem szeret-

tél volna magyar állampol-
gár lenni?

– Nekem sosem kellett
magyarrá válnom, mert
mindig is az voltam. Mi ott,
a Vajdaságban nagyon is
magyarok voltunk, vagyunk
és leszünk is. Ez számunk-
ra természetes dolog, ép-
pen ezért ért bennünket fáj-
dalmasan a 2004-es nép-
szavazás eredménye. Ak-
kor úgy éreztük, hogy az ön-
becsülésünkben aláztak
meg bennünket. A vajdasá-
gi magyarok azonban egy
rendkívül büszke népcso-
port. Bár nagyon fájt nekik,
ami akkor történt, nem rop-
pantak össze. Jómagam ed-
dig több alkalommal kezde-
ményeztem már a magyar
állampolgárság megszerzé-
sét, de eddig sikertelenül.
Január 17-én azonban is-
mét beadtam az állampol-

gársági kérvényemet. A ket-
tõs állampolgárság januári
bevezetésének köszönhetõ-
en nagyobb sikerrel járok.

– Lassan nyolc éve élsz
már Budapesten. Itthon ér-
zed magad?

– A Vajdaságban egy kis
faluban, Csantavéren szü-
lettem. Erre nagyon büszke
vagyok, mert olyan nevelést
kaptam, amely remélhetõ-
leg egész életemben megha-
tározza majd az értékren-
demet. Szabadkán voltam
diák, ahol viszont rengeteg
szerb barátra tettem szert.
Én erre is nagyon büszke
vagyok. Amikor Budapest-
re kerültem, akkor min-
dent eltompított a körülöt-
tünk lévõ hatalmas felhaj-
tás. A televíziós tehetségku-
tató révén egyik pillanatról
a másikra ismertekké vál-
tunk. Ráadásul azt szugge-
rálták belénk, hogy sztárok
vagyunk, mi pedig hajlamo-
sak voltunk mindezt el is
hinni. Azóta persze már rá-
jöttem, hogy ez nem így van.
Az elõadói szakmában is,
mint az élet minden terüle-
tén, csak magára számíthat
az ember.

– Érdekes, amit mon-
dasz, hisz a mai napig ren-
geteg mûsorban láthatunk
téged.

– Ez a szükséges rossz,
hisz ahhoz, hogy az együtte-
semet (Sugarloaf) koncer-
tezni hívják, nekem rend-
szeresen szerepelnem kell
a produkciókban.

– Tanulsz, rengeteget
koncertezel, új lemezzel
készülsz és ezek szerint
még a zenekarod mene-
dzselésében is aktívan
részt veszel. Van idõd ma-
gánéletet is élni?

– Muszáj, hogy legyen,
másként nem tudnék feltöl-
tõdni. Havonta, másfél ha-
vonta hazamegyek, mert a
legjobban feltöltõdni otthon
tud az ember. De nagyon

szeretek a zuglói otthonom-
ban is megpihenni. A pá-
rommal immár egy jó ideje
itt élünk a kerületben, és
nagyon jól érezzük magun-
kat. Korábban ódzkodtam
Zuglótól, mondván, ha vi-
dékrõl Budapestre jön az
ember, nem egy ilyen csen-
des, zöld kerületre vágyik.
Ma már azonban tudom:
éppen erre van szükségem.

Riersch Tamás

A magyar vívósport régen
volt olyan nehéz helyzetben,
mint most. Az eredmények
rendre elmaradnak, a rang-
listán a tõrözõk és a kardo-
zók is jócskán hátracsúsz-
tak. Lontay Balázst, a
BVSC-Zugló 26 esztendõs
kardvívóját, a tavalyi ma-
gyar bajnokot a január eleji
kapitányválasztásról és a
válogatott kardcsapat olim-
piai esélyeirõl kérdeztük.

– Vívóberkekben már sej-
teni lehetett, hogy ez a dön-
tés születik – mondta a zug-
lói klub világbajnoka. – Ko-
vács Tamás és Somlai Béla
vezérletével remélhetõleg a
világranglistán is elõbbre
kerülhetünk. Versenyek
szempontjából a február és
a március a legsûrûbb idõ-
szak, ezért egy kicsit késõi-
nek érzem a kapitányvá-
lasztást, de szerencsére mi
már Béla bácsi irányításá-
val január elején megkezd-
tük a közös munkát, így va-
lamivel elõrébb vagyunk.

Balázsék jelenleg a 10.
helyen állnak a világranglis-
tán, márpedig ez egyelõre
még nem ér olimpiai sze-
replést. Az is biztos, hogy a
Világkupa-versenyeken
már a nyolc közé jutásért is
nehéz ellenfélre számíthat-
nak, de Varga József tanít-
ványa szerint a csapat tagjai
felkészültek a nagy feladat-
ra.– Amikor öt esztendõvel

ezelõtt felnõttválogatott let-
tem, kísértetiesen ugyanez
volt a helyzet. Olimpia elõtt
voltunk, és a 13. helyen áll-
tunk a világranglistán. Az-
tán egy nagy menetelésbe
kezdtünk, és Peking elõtt
egészen a 2. helyig tornáz-
tuk fel magunkat – mondta
Lontay. Most is képesek le-
hetünk erre a bravúrra, igaz
nehéz a feladat. A mezõny
nagyon kiegyensúlyozott,
az olimpiai nyolc helyre 10-
12 csapat egyforma eséllyel
pályázik. Mégis úgy vélem,
a magyar csapat tudása ele-
gendõ kell hogy legyen az
olimpiai kvalifikáció meg-
szerzéséhez.

Februárban és március-
ban négy, majd májusban
és júniusban újabb négy
grand prix és Világkupa-
verseny vár a kardozókra
és ezekbõl öt alkalommal
a csapat javíthat a mostani
helyezésén. Szükség is lesz
rá, mert áprilistól már a
kvalifikáció is megkezdõ-
dik, azaz onnantól kezdve
egy éven át minden ered-
mény hatványozottan szá-
mítani fog.– Január köze-
pén egy hetet Tatán edzet-
tünk. Itt azonban nem
csak fizikailag és technika-
ilag készültünk a verse-
nyekre, hanem egy tapasz-
talt magyar zsûritag segít-
ségével a nemzetközi bí-
ráskodási trendeket is ki-

elemeztük. Vagyis a koráb-
binál sokkal tudatosabban
készülünk a szezonra –
mondta Balázs, aki az év
végén kardvívásban el-
nyerte az országos bajnoki
címet.– Nagyon örültem a
decemberi sikernek. Bár
az országos bajnokságnak
az ott kapható pontok mi-
att már nincs akkora jelen-
tõsége, mint mondjuk né-
hány évtizeddel ezelõtt, de
ez a verseny azért még
mindig presztízsértékû.
Az ob-n ugyanis mindenki
nyerni akar. Egész nap jól
vívtam, így ezúttal én áll-
hattam fel a dobogó tetejé-
re. S bár a verseny az óesz-
tendõ végén volt, számom-
ra ekkor kezdõdött el az új
szezon. Remélem, a de-
cemberi lendületem febru-
árra és márciusra is kitart
majd – mondta.

A BVSC-Zugló sportolója
nyert már junior világbaj-
nokságot (2004-ben), Eu-
rópa-bajnoki ezüstöt
(2006-ban), fõiskolai vébé-
ezüstöt (2007-ben), felnõtt
vébé-aranyat (2007-ben) és
bronzot (2009-ben), de fel-
nõtt országos bajnoki címet
mindeddig nem sikerült
szereznie.Lontay Balázs az
elõzõ szövetségi kapitány
mûködése alatt hol vívott,
hol nem a csapatban. Két
Világkupán, Varsóban és
Bangkokban is döntõig ju-

tott, az elõbbin 5., az utób-
bin pedig 3. helyen végzett.
Két grand prix-en pedig a
legjobb 16 közé jutott, több
versenyen azonban már idõ
elõtt búcsúzni kényszerült.

Amíg Balázs a többi válo-
gatottal Tatán végezte az
edzésmunkát, addig klubja
a Szõnyi úti vívóterem eme-
leti aulájában egy vitrint
rendezett be az eddig el-
nyert érmeibõl, serlegeibõl.

– Természetesen tudtam
a megtisztelõ gesztusról,
hisz a tárgyakat tõlem kér-
ték el. Nagyon jólesett, hogy
ily módon is gondoltak
rám, és immáron olyan il-
lusztris társaságban lehe-
tek, amelynek tagjai a BVSC
eddigi száz évében annyi
szép sikert produkáltak –
összegzett Balázs.

R. T.

Lontay Balázs: Fényes lesz még a magyar kard

Magyarnak lenni természetes dolog
Dér Henit 2003-ban ismerte meg az ország. Az akkor
még csak 17 esztendõs gimnazista lány Szabadkáról
került az elsõ Megasztár döntõjébe, ahol négy fordu-
lón keresztül bent tartotta a közönség. Dér Heni az-
óta rendszeres résztvevõje zenei életünknek.
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Január 22-én ünnepeltük a
Magyar Kultúra Napját,
amelynek apropóját az ad-
ja, hogy Kölcsey Ferenc
188 évvel ezelõtt ezen a na-
pon fejezte be a Hymnus
megírását.

A magyar himnusz csak a
20. század vége felé vált hi-
vatalossá Magyarországon.

A Himnusz népünnepsé-
gen elõször az óbudai hajó-
gyárban, a Széchenyi nevû
gõzös vízrebocsátásánál
csendült fel 1844 augusztu-
sában. S bár több mint száz
éve énekeljük nemzeti him-
nuszként Kölcsey költemé-
nyét, azt hivatalosan csak
1990-ben iktatták be az Al-
kotmányba a nemzeti jelké-
pek sorába. Ugyanis a ma-
gyar országgyûlés 1903-as
törvényjavaslatát „az egysé-
ges magyar nemzet himnu-
száról” I. Ferenc József ma-
gyar király soha nem szen-
tesítette. Kölcsey mûve elõtt
a magyarság körében nép-

szerû úgynevezett néphim-
nuszok voltak, mint a „Bol-
dogasszony Anyánk” és az
„Ah, hol vagy magyarok tün-
döklõ csillaga” kezdetû éne-
kek. Késõbb közkedveltté
vált a hatóságok által több-
ször betiltott Rákóczi-nóta
is. 1903 elõtt az állami ün-
nepségeken Joseph Haydn
„Gott erhalte” címû mûve,
az osztrák császári him-
nusz szólalt meg.

„A haza 
minden elõtt”

Pozsonyban, 1833-ban
ezt a kétsorost írta Kölcsey:

„Négy szócskát üzenek,
vésd jól kebeledbe, 
s fiadnak
Hagyd örökül 
ha kihúnysz: 
A haza minden elõtt.”
Két korabeli esemény se-

gít kedvessé tenni fülünknek
e sorokból áradó pátoszt.
Közben ne feledjük, Kölcsey
25 éves, amikor Napóleon

Waterloonál végsõ vereséget
szenved, és tíz évvel a ma-
gyar szabadságharc kitöré-
se elõtt már halott. Rövid
élete egybeesik a reformkor
küzdelmes korával, amikor
még a magyar nyelv haszná-
latáért is harcolni kellett.

Barátja a „vad” Wesselé-
nyi Miklósnak, aki óriási fel-
tûnést keltett 1830-ban, a
pozsonyi országgyûlésben,
amikor magyarul szólalt fel.
Késõbb a hûtlenség vádjával
perbefogott Wesselényi Köl-
cseyt bízta meg védelmével,
aki nagyszabású védõiratot
készített. Mindezek ellenére
az árvízi hajóst börtönre íté-
lik, Kölcsey azonban ezt
már nem élte meg.

1830-ban kezdi meg mû-
ködését a gróf Széchenyi
István által alapított Magyar
Tudományos Akadémia
elõdje, a Magyar Tudós Tár-
saság, amelynek számos író
és költõ is tagja volt, többek
között Kölcsey Ferenc, Ka-

zinczy Ferenc, Kisfaludy
Károly, Vörösmarty Mihály,
akik szintén „túlfûtött” lel-

kesedéssel foglalkoztak a
hazával, a magyar kultúrá-
val és nyelvvel. 1989-ben

ünnepeltük elõször a Ma-
gyar Kultúra Napját.

SZ. GY.

A Honvédelmi Minisztérium, Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett központi

ünnepsége a Stefánia-palotában. Hende Csaba honvédelmi miniszter (a kép bal szé-

lén) beszédet mondott és kitüntetéseket adott át a rendezvényen

A Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra Napján a
Cserepesház reggeltõl estig
ingyenes rendezvényekkel
várta a zuglóiakat. A válto-
zatos programoknak a gye-
rekeket és a felnõtteket egy-
aránt vonzották. Fellépett
Körtvélyessy Zsolt színmû-
vész, Csernik Szende szé-
kely lábbábos, mesemon-
dó, és bárki próbára tehette
magát olyan különleges, a
régmúltban gyökeredzõ
szakmákban, mint a neme-
zelés és kosárfonás.

Mestersége címere
a kosár

A kosárfonás mestere,
Morvai László, aki maga is
zuglói, már hosszú évtize-
dek óta tanítja annak csín-
ját-bínját, amelyrõl egysze-
rûen csak ennyit mondott:
„nálam a kosárfonás élet-
halál kérdése”. Ipari tanu-
lóként 1958-ban kezdte a
mesterséget, majd a Kalo-
csa melletti Foktõn dolgo-
zott nagybátyja keze alatt,
akinek még mesterlevele is
volt kosárfonásból. Aztán,
mint a mesékben az ifjú,
szemfüles inas, gondolt
egyet és az összegyûjtött bé-
rébõl vásárolt egy darabka
füzest, azt levágta, lovas ko-

csival hazavitte. Szorgal-
masan napi hat kosarat el-
készített, mígnem elfogyott
a vesszõ, és az addigra elké-
szült több száz kosár jó
pénzen gyorsan gazdára ta-
lált. Nevetve mesélte, hogy a
siker nyitja abban rejlett,
hogy kicsit aláment a nagy-
bátyja árainak. Az alig 19
éves fiú 1961-ben, sok
pénzzel a zsebében, megér-
kezett Budapestre, hogy
szép ruhákat vásároljon
magának, aztán itt ragadt
egy fõvárosi kosárfonóban,
ahol egészen 1995-ig dolgo-
zott. Elõször csak javított,
majd hamar rájöttek, hogy
rendkívül ügyes, így már az
elsõ hónapban 1760 forin-
tot keresett. Aztán „termé-
szetesen” a szakmában is-
merkedett meg a feleségé-
vel, akit õ tanított meg ko-
sarat fonni, aztán született
két fiuk, akik történetesen
ikrek, de õk nem foglalkoz-
nak kosárfonással. Morvai
László és családja a Füredi
úti lakótelepen él, a család-
fõ az alagsorban bérel egy
mûhelyt, ott tesz eleget a
sok megrendelésnek. Eköz-
ben tanítani jár, például a
Cserepesházba, ahol elké-
pesztõ nyugalom és vidám-

ság lengi körül. Élete legna-
gyobb kosara egy tizenkét
személyes léghajókosár
volt, a legérdekesebb egy
életnagyságú fonott ló, ame-
lyet az Operaházba készí-
tett, és a legkedvesebb, ami-
kor Páger Antalt tanította
kosarat fonni egy filmbéli
jelenethez.

Gubancolt gyapjú
kell a nemezhez

Kostyál Erika nemezké-
szítõ szintén elégedett és
boldog ember, mert õ is az-
zal keresi a kenyerét, amit
nagyon szeret csinálni. Le-
het ebben a kézmûvesség-
ben valami rendkívül meg-
nyugtató, mert a gyerekek
is egytõl-egyig elmélyülten
„dolgoztak” a gyapjúval, leg-
alábbis kívülrõl ez látszott.
A nemezelés lényege ugyan-
is a gyapjúszõr összeguban-
colása. Erika elmesélte,
hogy a nemezelés régebbi,
mint a szövés vagy a fonás.
A legenda szerint, valami-
kor réges-régen egy zarán-
dokló szerzetesnek feltörte
a saruja a lábát, és hogy eny-
hítse fájdalmát, amikor épp
egy birkanyáj mellett vitt el
az útja, mindig kicsippen-
tett a jószágokból egy kis
szõrt és odadugta sajgó sar-
kához. Meleg volt, izzadt a
lába, és mire megérkezett,
csodálkozva látta, hogy a
gyapjú valami új anyaggá
állt össze a talpa alatt. Ez
volt a nemez. Faluhelyen
sokszor tehénszõrrel he-
lyettesítették a gyapjút. A
gyerekek akár két hétig is
gyûjtögették, aztán össze-
köpködték és ebbõl készí-
tettek maguknak labdát. A
Cserepesházban szorgos-
kodó kisembereknél szinte
biztosra veszem, hogy
mindegyikõjüknek van már
labdája, mégis fáradhatat-
lanul munkálkodtak. Lehet
abban valami, hogy a célhoz
vezetõ út sokszor izgalma-
sabb, mint maga a célba
érés.

Szanyi Gyöngyi

A Munkácsy Mihály Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
évente több kiállításnak is
otthont ad. Az intézmény fo-
lyosói galériájában rend-
szeresen bemutatkoznak
az iskolában mûködõ mû-
vészeti tanszakok. Idõn-
ként a mûvészettanárok is
kiállítják saját alkotásai-
kat, de olyan még nem for-
dult elõ, hogy egy pedagó-
gus (nem mellesleg alkotó-
mûvész) és egy diák közö-
sen állította volna ki a mû-
veit. Ez a tétel január 26-án
érvényét veszítette, aznap
ugyanis Pascalau Maria-
na, a festõ tanszak tanára
és Nagy Márton 7. osztá-
lyos diák közösen mutatták
be a mûveiket.

Pascalau Mariana Ko-
lozsváron szerzett képzõ-
mûvészeti végzettséget,
majd Magyarországra átte-
lepülve tagja lett a Magyar
Festõk Társaságának. Ké-
peire leginkább az expresz-
szionista stílusjegyek a jel-
lemzõek, bár a január 26-i
kiállításon ezekbõl a felnõt-
tesebb képekbõl keveseb-
bet láthatott a fõként diá-
kokból álló közönség.

– Másfél éve tanítok fes-
tészetet a Munkácsyban, és
ennyi idõ bõven elegendõ
volt ahhoz, hogy felfigyeljek
Marci tehetségére – mond-
ta a pedagógus. – Azt azon-
ban én sem tudtam róla,
hogy ennyire termékeny al-
kotó. A kiállításon bemuta-
tott képeirõl egytõl egyig el-
mondhatók, hogy nagyon
érett alkotások, gazdag fan-
táziáról tanúskodnak. 13

éves korban még nem szok-
tak ilyen összetetten festeni
a diákok. Nem túlzás kije-
lenteni, ha Marci továbbra
is így fejlõdik, akkor ment-
hetetlenül mûvész lesz be-
lõle.

Nagy Márton elsõs kora
óta imád festeni. Második
óta részt vesz az iskola mû-
vészeti képzésében is, de az
elsõ pillanattól kezdve csak
a festészetre fókuszált. Már
évekkel ezelõtt érzõdött a
mûvein, hogy tehetséges.
Képeire több helyen is felfi-
gyeltek, és fiatal kora elle-
nére már számos önálló ki-
állítással büszkélkedhet. A
képeit már kiállították a
Budavári Palotában, a Ben-
czúr Galériában, a Csere-
pesházban és a Zuglói Gon-
dozási Központban is. Isko-
lájában eddig csak egyszer,
még alsós korában mutat-
ták be a mûveit, tehát éppen
ideje volt már, hogy a ka-
masz Nagy Márton is bemu-
tatkozhasson. Marci képei

közül egyébként már több
is gazdára lelt: volt, hogy egy
házaspár vett tõle képet, de
olyan is akadt, hogy jóté-
konysági célból maga az al-
kotó bocsátotta árverésre
valamelyik képét.  A 13 éves
diák barátai azt is tudják,
hogy Marcinak nem csak a
festészet az egyetlen hobbi-
ja. Negyedikes kora óta
ugyanis rendszeresen ver-
seket ír. Költeményei pedig
a festményekhez hasonlóan
évrõl évre jobbak. Ha nem
így lenne, akkor egy-egy köl-
teménye nem került volna
bele az Ígéretek 3. és 4. an-
tológiába. Marci nem mel-
lesleg egyetlen gyerekalko-
tója ennek a felnõttkötet-
nek. A tehetséges zuglói di-
ák két évvel ezelõtt a MOL
támogatását is elnyerte. Ak-
kor nem csak 100 000 Ft
volt a jutalma, hanem azt is
kiérdemelte, hogy a képét a
MOL székházában is kiállí-
tották.

Riersch Tamás

Koncert és kiállítás a Zoborhegy téren
Karácsonyzáró koncertet tartanak a Zoborhegy téri Regnum Marianum-templomban
február 6-án a 11 órai szentmise után. Fellépnek: Zirc város 33 éves aranykoszorús
kórusa (karvezetõ: Géring Klára) és az Ezüst Lant Kórus (karnagy: Szécsényi Olivér).
A mûsorban Erkel Ferenc István király címû operájából adnak elõ részleteket. A plé-
bánia kiállítótermében ötvösmûvészeti liturgikus kiállításra várják az érdeklõdõket,
melyen Hummel Gizella és Mészáros András alkotásai között a Szent Korona hiteles
másolatát, koronázási jelvényeket, különbözõ kegy- és dísztárgyakat tekinthetnek
meg a látogatók.

Ebbõl a diákból biztos, hogy mûvész lesz

Kézmûvesek a Cserepesházban
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Zugló egyik legnagyobb
vállalata volt egykoron a
Telefongyár. A Hungária
körúti firma helyén ma a
Siemens székháza és te-
lephelye áll. Kétrészes
sorozatunkból kiderül: a
kezdetben távíró-tech-
nikai és vasúti berende-
zéseket gyártó társaság
sikereit jelezte, hogy a
XIX. században Európa
szinte összes vasúti tár-
sasága a megrendelõje
volt.

Neuhold János távír-
daépítõ mérnök és iparos
vállalkozó 1875-ben a VIII.
kerületi Stáció utca 22.
szám alatt alapította meg a
saját magáról elnevezett
gyárát. A cég két év múlva
szerzõdést kötött a Magyar
Királyi Hadügyminisztéri-
ummal ágyúgyutacsok
gyártására. A százötven em-
bernek munkát adó gyár
1879-ben a Dohány, majd a
Damjanich utcába költö-
zött. A vállalkozás igen si-
keresnek bizonyult: néhány
év alatt több tucat szabadal-
mat nyújtott be távíró-tech-
nikai berendezésekre és
vasúti kommunikációs ké-
szülékekre, biztosítókra és
telefonokra, de mindezek
mellett bronzszobrok, le-
vélnehezékek, tûzjelzõk és

villámhárítók gyártásával is
foglakozott.

Az üzem 1894-ben eladta
telephelyét a Magyar–Belga
Fémipari Rt.-nek, majd át-
költözött az Aréna, azaz a
mai Dózsa György útra. A
századforduló elõtt egy év-
vel a Magyar Királyi Állam-
vasutak egyik mérnökével,
Anger Imrével közösen
Neuhold megalkotta az elsõ
váltóáramú hangjelzõt,
amely óriási sikernek bizo-
nyult: Európa szinte összes
vasúti társasága rendelt be-
lõle.

A századfordulótól
lett Telefongyár Rt.

A vállalat huszonöt éves
történelme folyamán egyéb-
ként számtalan névváltoz-
tatáson ment keresztül,
magát a Telefongyár Rt. ne-
vet 1900-ban vette fel. Az új
firmát kezdetben – vélhetõ-

en szakmai féltékenységbõl
– nem vették fel a Vasútépí-
tõ Gyárosok Kartelljébe,
mindezt csak 1909-ben si-
került elérnie Neuholdnak.
Az ekkor tetõ alá hozott
szerzõdés szerint a Ganz és
Társa 29,49, a Roesemann
& Kühnemann 25,41, az
Egyesült Izzó 23,1, míg a
Telefongyár 23 százalék-
ban részesült az állami pi-
acból. Az üzem idõközben
újra telephelyet váltott, s át-
került arra a helyre, ahol
egészen megszûnéséig léte-
zett: a Hungária körút
163–165. szám alá. A válla-
lat az elsõ világháború kitö-
rése után egy évvel kezdte
gyártani rádiótelegráfiai be-
rendezéseit, és Máry Dezsõ
százados szabadalma alap-
ján az éjjeli célzást lehetõvé
tevõ készülékeit. Az elõbbi-
vel az Osztrák–Magyar Mo-
narchia, míg az utóbbival a
bolgár és a török hadsere-
get is ellátták.

Piaci sikerek
az elsõ világháború
után

Az összeomlás után a Te-
lefongyár Rt. igen hamar
magára talált: 1922-ben
már ott tartottak, hogy az
egyik utódállam, Jugoszlá-
via fõvárosában közös céget
hoztak létre az optikában
utazó Süss Nándor Rt.-vel.
A fejlõdést jól jelzi, hogy egy
év múlva 150 ezer dolláros
üzletet kötöttek a bolgár
postával, de a jugoszláv és
román megrendelések is
szépen hoztak a konyhára.

Figyelemreméltó, hogy
maguk a gyõztesek is nagy-
ra értékelték az üzem mun-
káját: Londonból 1923 de-
cemberében például egy
harmincezer telefonkagyló-
ra szóló megkeresés érke-
zett, amelyet a gyár fél év
alatt teljesített. A cégnél ek-
kor hétszázan dolgoztak,

de szükség esetén akár
ezerötszáz embernek is
tudtak munkát biztosítani.

Detektoros rádiók

A vállalat a húszas évek
elején kezdte kibocsátani a
gyûjtõk körében ma horri-
bilis összegekért gazdát
cserélõ detektoros rádió-
kat. Egy 1933-ban belsõ
használatra készült statisz-

tika szerint 1932-ben a vas-
útbiztosítás tizenhárom, a
Knorr-fék harminckettõ, a
rádió huszonhat, a telefon
öt, a hangos filmvetítõ
nyolc, a vasúti harangjelzõ
két százalékkal képviseltet-
te magát a termelésben. De
gyártottak itt benzinkutat,
evõeszközt, gyújtógyertyát,
zipzárt, csónak oldalmo-
tort is.

(Folytatjuk)
Lázin Miklós András

Egy világhírû zuglói nagyvállalat (1.)

Mihály és a távolbalátó
A Telefongyárban az elsõ világháború alatt is jelentõs
fejlesztések folytak. A huszonéves Mihály Dénes itt ala-
kította ki a távolbalátó, azaz a mai tévé õsét. A korabeli
viszonyokra jellemzõ, hogy ennek megalkotását még az
1919-es kommün vezetõi is magukévá tették, s zöld
utat biztosítottak Mihálynak és a cégnek a szükséges
alapanyagok és kisegítõ berendezések beszerzéséhez.
Utóbb Mihály Dénest ezért felelõsségre vonták, s õ távo-
zott az országból. A távolbalátó amúgy a gyár két szobá-
ja között mûködött, s elsõként csak álló-, utóbb négy
képet tudott továbbítani másodpercenként.
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Az alsó-rákosi utcát 1900.
október 11-én keresztelték
Jerney utcára. A névadó
nyelvész, történész, akadé-
mikus, a magyar õshazaku-
tatás jeles képviselõje volt. 

Jerney János 1800. má-
jus 12-én született Dorozs-
mán, ahol az õshazakutató-
ról utcát és általános isko-
lát is elneveztek. Nem csak
felkutatták az életútját, ha-
nem ápolják is hagyomá-
nyát: Jerney-plakett kitün-
tetést alapítottak, és nagy
becsben tartják az 1928-
ban készült festményt is,
amelyet a község elöljárósá-
ga rendelt Nyilas-sy Sándor
szegedi festõtõl.

Jerney János Pesten böl-
csészetet, Pozsonyban jogot
tanult. Két év múlva már ré-
gészettel és keleti nyelvek-
kel foglalkozott; levéltárak-
ban (Jászberény, Bécs) ku-
tatott. Az MTA 1837-ben le-
velezõ, egy év múlva rendes
tagjává választotta.

Hét év múlva útra kelt,
hogy felkutassa népünk õs-
hazáját. Kocsin, gõzhajón
utazott: Galac, Klézse,
Bákó, Jászvásár után
Kisinyovba vezetett útja. El-
sõ beszámolóját Odesszá-
ból írta az akadémiának; a
másodikat Taganrogból

keltezte. Ezeket még négy
követte, miután a háborúk,
járványok miatt, kísérõ nél-
kül nyugatnak vette útját.
Fõbb állomásai: Jalta,
Odessza, Besszarábia,
Kisinyov, majd újra Jászvá-
sár. Bákóba utazott. A szé-
kesegyház alapjának feltá-
rásán dolgozott volna, de
megtiltották neki. Román-
vásár következett, ahol a
szomszéd magyar falvakból
felkeresték panaszaikkal
az emberek. Fellépett érde-
kükben. El kellett hagynia
Moldvát, ahol 450 magyar
szót és 339 magyar helység-
nevet gyûjtött össze. Erdély-
be érkezvén Bereckre,
Kézdivásárhelyre utazott;
nyilatkozatot írt a moldvai
magyarok ügyében. Haza-
térte után a kiskun kerületi
levéltárnak ajándékozott
két értékes oklevéljegyzé-
ket.

Eladta dorozsmai birto-
kát és Pestre költözött: a
statisztikai hivatalban al-
kalmazták.

Keleti utazásából két kö-
tet született. A „két rendbeli
bizonyítványban … kimu-
tattam – írja Jerney –: a ku-
nok és besenyõknek valódi
magyar nyelv vala sajátjuk,
s egyedül dialektusban kü-

lönbözött emezekétõl (már-
mint a palócokétól – betol-
dás tõlünk); aminemû elté-
rés mai napiglan fönnvan,
és szembeszökõleg mutat-
kozik honi palóczaink szó-
járásában s nyelvsajátságá-
ban.” (A palócz nemzet és
palócz krónika, orosz és
lengyel évkönyvek nyomán,
67. lap.)

Három évre rá a Magyar
nyelvkincsek Árpádék kor-
szakából címû munkája je-
lent meg két kötetben. Utol-
só mûvét néhány hónappal
szívhûdése elõtt (1855. de-
cember 24.) fejezte be. Eb-
ben – Jerney szavait idézve
– „hajdani nyelvünk tömör

valamint hajlékony tulajdo-
na állíttatik világ elé”. Meg-
található benne két I. And-
rás korában készült ma-
gyar és latin nyelvû imád-
ság, amelyet õ fejtett meg.
Tudnunk kell, hogy András
„mindennapi imádságot
rendelt, a nép elõtt mon-
dandót: mellyel a ker-
esténységet gyámolítja, ser-
kenti, hitben erõsíti, gondo-
latiban istenhez emeli…”. A
néphez anyanyelvünkön in-
tézett imádság 21 soros
(képmellékletünk).

Kiemelkedõ munkája az
említetteken kívül még:
Gondolatok a Jászkürt-
rõl… (1825); Anno vetvári

kún-avar püspök pecsét-
nyomója 826-ból. Egy réz-
nyomattal (1838), szakmai
írásai jelentek meg a Tudo-
mány Tárban, a Társalko-
dóban, a Hasznos Mulatsá-
gokban és az új Magyar Mú-
zeumban is. Értekezései,
közleményei, bírálatai szin-
te felsorolhatatlanok.

Az õstörténész, nyelvész,
utazó sírja a Kerepesi teme-
tõben található. A sírfelirat

csak a születés és a halál
idõpontját jelzi.

Zárszóul álljon itt a 16
éves ifjú Jerney Szelíd an-
dalgás címû költeményébõl
vett négy sor:
„Éltünk után a jövendõ
Úgy áldozik porunknak:
Ha jót s hasznost 
magunk után
Hagyunk 
maradékunknak.”

Pagurka Anna

Zuglói utcák

Jerney utca

I. András korabeli imádság

Jerney János (1800-1855) – Morelli alkotása

Jó formában VALENTIN NAPRA!

A High-care kezelések bizonyítottan
eredményes minõsítéssel rendelkeznek!Üdülési csekket elfogadunk!

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

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

HIGH CARE CENTER
több, mint szépség

� TARTÓS SZÕRTELENÍTÉS
villanófényes (SPL) eljárással:
Kettõt fizet, hármat kap!

� Hozza magát jó formába,
szabaduljon meg az ünnepek
alatt felszedett kilóitól:
Intenzív kombinált kúra
árából 15% kedvezményt
adunk!

� WELLNESS ITTHON IS:
Kényeztetõ testmasszázs
15% kedvezménnyel 
csak februárban!

Január 15-én egészségna-
pot rendeztek a Hermina
úti Vakok Állami Intézeté-
ben. Az eseményt az intéz-
mény szervezte, de a szû-
rõvizsgálatokat az Uzsoki
Modell szakemberei végez-
ték.

Az egészségmegõrzés fon-
tosságát már sokan felis-
merték, ennek köszönhetõ-
en ma már szinte minden
oktatási intézményben
évente rendeznek egy vagy
két egészségnapot. A sérült,
fogyatékkal élõ emberek
számára ezek a prevenciós
lehetõségek még az átlagnál
is nagyobb jelentõséggel
bírnak.

– Mi évente többször is
szervezünk ilyen napot –
mondta Szabóné Berta
Irén, a Vakok Állami Intéze-
tének a vezetõje. – Ugyanak-
kor egyszerre ennyi vizsgá-
latra, szûrésre eddig még
nem volt lehetõségünk.
Ezért mindenképpen kö-
szönettel tartozunk az
Uzsoki Modellnek, mely-
nek munkatársai a rendez-
vény szakmai hátterét biz-
tosították. A sérült embe-
rek számára nagyon is fon-
tos, hogy nem kell annyifelé
menniük, ha átfogó vizsgá-
latot akarnak, itt ugyanis
egyszerre több szûrésen is
részt vehetnek, ezáltal az õ
egészségmegõrzésük is je-
lentõs mértékben leegysze-
rûsödhetett.

A Vakok Állami Intézete
jelenleg öt helyen és 279 fé-
rõhellyel mûködik. Az inté-
zet kapacitása azonban en-
nél sokkal nagyobb.

– Kliensszámunk a férõ-
helyek számának a több-
szöröse, jóval többen keres-
nek fel bennünket, és a csa-
ládsegítõ szolgálatunk is a
létszám többszörösével
tartja a kapcsolatot. Ezért
fontos ilyen egészségnapot
szervezni, mert ezek a prog-
ramok megmozgatják a sé-
rült embereket.Korábban
az Uzsoki Modell az esély-
egyenlõség jegyében szep-
temberben a Cserepes-
házban megrendezett Kul-
turális és Esélyegyenlõségi
Fesztiválon, novemberben
pedig a Roma Kisebbségi
Önkormányzatnál végzett
szûrõvizsgálatokat.

– Az Uzsoki Modell prog-
ram 2002-ben indult útjá-

ra, azóta is élvezi a zuglói,
illetve a fõvárosi önkor-
mányzat támogatását. Kijá-
runk rendezvényekre, köz-
intézményekbe és ott ingye-
nes szûrõvizsgálatokat vég-
zünk. Próbáljuk rávenni az
embereket, hogy törõdje-
nek az egészségükkel, és ne
csak akkor forduljanak or-
voshoz, ha már megvan a
baj – mondta dr. Erdélyiné
Szabó Gyöngyi, a projekt
vezetõje.

– Már háromszor jártam
ebben az intézményben, és
mondhatom: az itteni dol-
gozók missziós feladatot
látnak el – mondta dr.
Papcsák Ferenc polgár-
mester. – Az egészségnapot
fontosnak és támogatandó-

nak tartom, mert egyéb-
ként hajlamosak vagyunk
valóban csak akkor foglal-
kozni az egészségünkkel,
ha már betegek lettünk. –
Hozzátette: az új kormány
kiemelt feladatként kezeli a
hátrányos helyzetû vagy fo-
gyatékkal élõ családok tá-
mogatását.

A januári rendezvényen a
zuglói önkormányzat is
nagy számmal képviseltette
magát. A polgármester, az
alpolgármesterek és a kép-
viselõk pedig nem csak
megnyitották a rendez-
vényt, hanem személyes
példával elöljárva a szûrõ-
vizsgálatokon is részt vet-
tek.

Riersch Tamás

Egészségnap és esélyegyenlõség
A kerületben

a legtöbben ezt olvassák!
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Január 19-én 19.40-kor két
ismeretlen személy rendõr-
nek adta ki magát, és így
akartak az egyik Columbus
utcai házba bejutni. A nõ és
a férfi hamis rendõrigazol-
vánnyal próbálta igazolni
magát. Ilyen igazolványhoz
a military-boltokban lehet
jutni: ez egy egyszerû, szét-
nyitható, fekete bõrtárca,
középen Rendõrség felirat-
tal, benne egy szolgálati jel-
vény utánzatával, amelyen
a jelvényszám helyén
„POLICE” felirat áll. Az ere-
deti rendõrigazolványok
plasztikkártyája helyén egy
fényképes igazolvány volt
látható. Az álrendõrök az-
zal az indokkal szerettek
volna a házba bejutni, hogy
tudomásukra jutott, itt ko-
rábban lopás történt, és
most azért jelentek meg,
mert megtalálták az elköve-
tõket, illetve az eltulajdoní-
tott értékeket is. Az isme-
retlenek azt is mondták,
hogy a nyomozás érdeké-
ben a házban néhány fény-
képet kellene készíteniük.
A kapuban álló lakó azon-
ban éber volt, nem engedte
be az elkövetõket. Késõbb a
valódi rendõröknek sze-
mélyleírást adó lakó szerint
a magát rendõrnek kiadó,
molett nõ kb. 165–170 cm
magas, 40–45 év körüli, vi-
lágos drapp színû kabátot,
csipkés fehér blúzt viselt.
Társa kb. 170–175 cm ma-

gas, 50–60 év körüli, fekete
kabátos, fekete nadrágos,
fekete sildes sapkás, õsz
szakállat viselõ, köpcös
testalkatú férfi volt.

A XIV. kerületi rendõrka-
pitányság eljárást folytat is-
meretlen tettes ellen, aki ja-
nuár 5-én 18 óra körül a
Szervián utcai vegyeskeres-
kedésben egy 20 cm-es kés-
sel követelte az eladótól a
bevételt. Az eladó erre azt
mondta, nincs papírpénze.
Erre az elkövetõ egy károm-
kodással kísérve kisétált az
üzletbõl. A kb. 180 cm ma-
gas, vékony testalkatú férfi
fekete, háromnegyedes bõr-
kabátot, és fekete színû
símaszkot viselt.

Január 6-án 20 óra körül
egy ismeretlen elkövetõ a
Stadionok buszállomáson
beszélgetésbe elegyedett,
majd italozni kezdett a sér-
tettel. Miután az már a föl-
dön feküdt, arra lett figyel-
mes, hogy új ismerõse fosz-
togatja zsebeit. Az áldozat
szerint a bûnözõ feltehetõ-
leg Zuglóban, a Pillangó ut-
cában lakik, kb. 182–183
cm magas, 30–40 év közöt-
ti, 90 kg körüli, zömök test-
alkatú és fehér bõrû. Külö-
nös ismertetõjele, hogy elõl
két szemfoga is hiányzott.

Január 18-án 5 óra körül
a Kacsóh Pongrác úti aluljá-
róban egy a Mexikói úti au-
tóbusz-állomás felé sétáló
férfit két férfi és egy nõ fosz-

tott ki. A sértett az aluljáró
közepén érte be az elõtte ha-
ladó három személyt, és ép-
pen el akart haladni mellet-
tük, amikor a kutyát sétál-
tató nõ megkérdezte tõle,
hogy „Nem tudod, mennyi
az idõ?” A sértett elõvette a
mobiltelefonját és vála-
szolt, mire az egyik férfi
ököllel arcon ütötte és elvet-
te a telefonját. Ezután még
bordán rúgta a sértettet, és
közölte vele, hogy „Húzzál
innen!” A nõ, aki megszólí-
totta, kb. 20–30 éves, 160
cm magas, vékony testalka-
tú, váll alá érõ fekete hajú,
sötét bõrû volt, fehér dzse-
kit, farmernadrágot, illetve
fekete színû, magas sarkú,
térdig érõ csizmát viselt. A
sértettet bántalmazó férfi
kb. 20–30 év körüli, 190
cm, magas, izmos testalka-
tú, rövid barna hajú, fehér
bõrû volt, akinek nagyon
mély volt a hangja, és egy fe-
kete színû kapucnis dzsekit
viselt. A sértett a harmadik
elkövetõrõl nem tudott
semmit elmondani, csak
azt, hogy sötét bõrû volt.

Január 14-én 13 óra kö-
rül a sértett a Vezér úti élel-
miszerboltból a Füredi
park irányába tartott. A Fü-
redi park 4–6. szám elõtt a
vele szemben közeledõ két
kapucnis fiatalember közül
az egyik váratlanul megra-
gadta a kezét, hogy levegye
róla a gyûrûjét, ez azonban

nem sikerült neki. Eközben
a másik férfi kitépte a lán-
cát a nyakából. Az elköve-
tõk 16–18 évesek lehettek
és kb. 170 cm magasak vol-
tak. Egyik középbarna hajú
volt, szürke felsõben, a má-
sik szõke hajú, világoszöld
dzsekiben, a hátán valami-
lyen felirattal.

Január 16-án hajnali fél
kettõ körül a sértett a 973-

s jelzésû autóbuszról az
Erzsébet királyné útja és a
Nagy Lajos király útja ke-
resztezõdése után lévõ au-
tóbusz-megállóban szállt
le. Ezután gyalog indult a
Nagy Lajos király útja irá-
nyába. Az Erzsébet király-
né útja és a Lõcsei utca ke-
resztezõdésében az õt kö-
vetõ két ismeretlen sze-
mély közül az egyik letép-

te a vállán lévõ táskáját,
majd mindketten elsza-
ladtak a Lõcsei utcán az
Ungvár utca felé. Az egyik
férfi vékony testalkatú,
eléggé magas, szürke nad-
rágot és fekete felsõt vi-
selt, a másik erõsebb test-
alkatú, sötét, kapucnis fel-
sõben volt, az arcát egy
sállal takarta el.

rsc

BÛNÜGYI KRÓNIKA Bûncselekmény, közlekedési baleset vagy egyéb lakossági 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.)

Álrendõrök, telefontolvajok
és tinédzser fosztogatók

Régen volt akkora moz-
gás a tûzoltók körében,
mint amennyi a 2011-es
esztendõben már elkez-
dõdött, és amennyi vár-
ható majd. Az Észak-Pesti
Tûzoltási Mentési Pa-
rancsnokság (a XIV. kerü-
let is ide tartozik) éves be-
számolójára január 20-án
került sor, de a fórumon a
fõ témák nem a tavalyi
statisztika, hanem az idei
változások voltak.

Változásra került sor a
Fõvárosi Tûzoltó-parancs-
nokság (FTP) vezetésében,
mivel dr. Bende Péter ve-
zérõrnagy, eddigi parancs-
nok nyugállományba vo-
nult, és a helyét a Fõvárosi
Közgyûlés megbízásából
Varga Ferenc eddigi men-
tési parancsnokhelyettes
foglalta el. Ugyancsak vál-
tás történt a XIV. kerületet
is magában foglaló Észak-
Pesti Tûzoltási Mentési Pa-
rancsnokság élén. Dr.
Bende Péter ugyanis utolsó
intézkedései egyikeként ja-
nuár 17-én azonnali hatály-
lyal felfüggesztette Füredi
Antal ezredes, eddigi pa-

rancsnok szolgálati viszo-
nyát, egyúttal Marosvári
Csabát, a XIII. Kerületi
Speciális és Mentési Pa-
rancsnokság eddigi elsõ
emberét bízta meg a régió
vezetésével. Sokak szerint
azonban ez a megbízás csak
ideiglenes lesz, mert az FTP
új vezetése át kívánja majd
alakítani a budapesti szer-
vezetet. Nem hivatalos in-
formációk szerint egyebek
mellett megszüntetnék a
néhány éve felállított régió-
kat, és ismét tûzõrségek
szerint tagolnák fel Buda-
pestet. Hogy valójában mi
lesz, nagy valószínûséggel
fél éven belül eldõl, addig
azonban a jelenlegi felállás-
ban és struktúrában mûkö-
dik majd a mentés és a tûz-
oltás Budapesten.

Varga Ferenc, az FTP új
vezetõje mindenesetre a ja-
nuár 25-én tartott állo-
mánygyûlésen úgy fogalma-
zott, hogy mivel a fõvárosi
parancsnokság a felkészült-
ség és a technikai feltételek
alapján is európai szintû
szervezetnek számít, nincs
szükség irányváltásra.
Ugyanakkor elmondta, ta-
karékos, költséghatékony,
de továbbra is professzioná-
lisan mûködõ tûzoltóságot
szeretne vezetni, ezért egyes

források átcsoportosítását,
az elmúlt idõszakban megfi-
atalodott állomány tagjai-
nak képzését, a nélkülözhe-
tetlen tapasztalat megtartá-
sát tûzte ki célul.

Az Észak-Pesti Tûzoltási
Mentési Parancsnokság ja-
nuár 20-i évértékelésén el-
hangzott néhány fontos
adat. Ezek szerint 2010-
ben a XIV. kerületben 79 al-
kalommal riasztották
konkrét tûzeset miatt a tûz-
oltókat. Utólag (a biztosítók
miatt) 11 tûzesetet jelentet-
tek még, illetve 37 alkalom-
mal már a tûzoltók kiérke-
zése elõtt sikerült eloltani a
lángokat. Négy alkalommal
kaptak vakriasztást, 145-
ször pedig téves riasztást a
tûzoltók (a kettõ között a
különbséget a szándékos-
ság ténye jelenti). A kerület
területén tavaly 272 eset-
ben kellett menteniük, eb-
bõl 10 esetben sajnos már
nem tudtak segíteni a sérül-
teken. A halálos áldozatok
számát a tüzek is növelték,
2010-ben egy halálos áldo-
zatot követeltek a lángok a
kerületben.

Az évértékelésen elhang-
zott, hogy a tûzoltók számá-
ra a legnagyobb problémát
továbbra is az idõsebb, ta-
pasztaltabb tûzoltók elván-

dorlása, illetve a szakembe-
rek alacsony bérezése jelen-
ti. A január 20-i fórumon
azonban szóba került a fõ-
városi parancsnokság ne-
héz anyagi helyzete is. Var-
ga Ferenc ezzel kapcsolat-
ban a Kossuth Rádió Króni-
ka címû mûsorában úgy
nyilatkozott, tudomásul
kell venni, hogy a központi
költségvetés minden sze-
replõje, „így fenntartónk, a
fõvárosi önkormányzat is

kevesebbõl gazdálkodhat”.
Ezért átvizsgálják a saját le-
hetõségeiket a megtakarí-
tásra. „Az állampolgárok
közvetlen biztonságát jelen-
tõ területen biztosan nem
spórolhatunk. Minden más
területen megpróbáljuk az
erõforrásokat átcsoporto-
sítani olyan formában, hogy
az a lehetõ legjobban hasz-
nosuljon a mûködés szem-
pontjából” – fogalmazott az
új tûzoltóparancsnok. Hoz-

zátette, a szakfelügyeleti,
szakirányítási rendszer vál-
tozására lehet számítani az
év folyamán, ám hogy attól
több pénz lesz-e, Varga Fe-
renc nem tudta megmonda-
ni. Így egyelõre a fõvárosi
önkormányzathoz fordul-
nak, hogy a korábbi évek-
hez hasonlóan mûködési
célú támogatással egészítse
ki a költségvetésüket.

Riersch Tamás–
Kacsoh Dániel

Változások elõtt a fõvárosi tûzoltóság

A képen balról dr. Bende Péter leköszönõ, és Marosvári Csaba megbízott vezetõ

Január 12-én érkezett bejelentés a
Vas megyei rendõrökhöz, hogy Szom-
bathelyen egy nõ és a fia már egy hete
nem adnak életjelt magukról. A rend-
õrök kimentek a lakáshoz, ahol holtan
találták az asszonyt, akit a nyomozók
szerint január 12-ére virradóan több
késszúrással öltek meg. A szomszédok,
ismerõsök az áldozat 25 éves fiát azóta
sem látták a környéken. A nyomozás
megállapította, hogy a fiú lehetett a gyil-
kos, ezért a rendõrök elfogatóparancsot
adtak ki ellene.

Január 14-ére a Vas megyei rend-
õröknek sikerült beazonosítaniuk a fér-
fi tartózkodási helyét, egy zuglói panzi-
ót, ahol a BRFK akciósai lecsaptak a
gyanúsítottra. Mikor a rendõrök kopog-
tak a Cházár András utcai panzió szo-
bájának ajtaján, és felszólították a bent
tartózkodó személyt, hogy jöjjön ki, a
férfi kétségbeesetten öngyilkosságot kí-
sérelt meg. Amikor a rendõrök behatol-
tak a helyiségbe, a férfi már majdnem

halott volt. Életveszélyes sérülésekkel
azonnal kórházba vitték, a rendõrség
pedig emberölés gyanújával indított el-
járást ellene.

A férfi az édesanyja megölését egy bú-
csúlevélben is elismerte, ám a rendõrök
szerint nem csak ezzel az egy bûntény-
nyel gyanúsítható. Négy évvel korábban
ugyanis szintén Szombathelyen egy idõs
boltossal is hasonló módon végeztek.
2006. szeptember 26-án a vevõk talál-
tak rá a megölt eladóra, akit ismeretlen
gyilkosa 57 késszúrással ölt meg. A
rendõrség az akkor levett DNS-mintát a
mostani gyilkosságnál rögzített DNS-
mintával, illetve a gyanúsított férfi DNS-
ével is összehasonlította. Ez pedig töké-
letesen alátámasztotta a gyanújukat. A
férfi ellen tehát több gyilkosság ügyében
indítottak vizsgálatot. Idõközben a le-
tartóztatott fiatalember már túlvan az
életveszélyen, és a tököli rabkórházban
fekszik.

(R. T.)

Zuglóban fogták el
a szombathelyi anyagyilkost



Szolgáltatás

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK ja-
vítását garanciával, rövid határ-
idõvel vállalom. Marton Tamás,
Zuglóban lakó kisiparos! Tel.:
221-1691 üzenetrögzítõvel, mo-
bil: 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, hibael-
hárítás, gyorsszolgálat, bojlerja-
vítás Zuglóban kiszállási díj nél-
kül. Telefon: 06-20-93-93-799.

REDÕNYÖS MUNKÁK, gurt-
nicsere, rövid határidõvel! Re-
dõny, reluxa, harmonikaajtó,
szúnyogháló, szalagfüggöny ké-
szítése, javítása. Tel.: 410-7924,
06-20-934-57-28.

ÜVEGEZÉS HELYSZÍNEN.
(Hagyományos ablakok átalakí-
tása hõszigetelõ üveggel.) Nyílás-
zárók profi utólagos szigetelése.
Üvegfelületek biztonsági fóliázá-
sa. Tel.: 220-3575, 06-209-567-
241. Honti

JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, ÉPÍ-
TÉS saját kezûleg, kõmûves-
burkolómunkák, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, villanyszerelés,
festés-mázolás, falfúrás, bútor-
szerelés. Anyagszállítással. Tel.:
06-20-340-3400.

DOLGOZTASSON BUDA-
PEST LEGOLCSÓBB SZAKEM-
BEREIVEL. Alacsony áron válla-
lunk szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, víz-, gáz-, központifû-
tés-szerelést, villanyszerelést,
burkolást, kõmûvesmunkát,
gipszkartonszerelést. Tel.: 220-
57-31. Mobil: 06-20-9946-279.

GÁZ-, VÍZ-, FÛTÉSSZERE-
LÉS, gázkészülékek javítása,
karbantartása. Gázmûveknél
engedélyeztetés! Tel.: 06-30-
944-65-13. www.nl-gaz.hu, info
@nl-gaz.hu. 

BURKOLÁST, CSEMPÉ-
ZÉST, valamint épületi mûköve-
zést vállalok kedvezményes
áron. Tel.: 363-0402, 06-30-
293-2210. www.juhaszburko-
las.5mp.eu

KÁRPITOS javítást, áthúzást
vállal. Telefon: 2-212-392, 06-
20-553-8582. XIV. ker., Nagy
Lajos király útja 43/B (Fogarasi
út sarok).

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉ-
TÁZÁST ingyenes takarítással,
PARKETTALERAKÁST, parket-
tacsiszolást, parkettajavítást,
víz-, gáz-, gipszkartonszerelést,
csempézést, villanyszerelést, kõ-
mûves- és asztalosmunkát vállal
kisiparos garanciával. Tel.: 202-
2505, 06-30-251-3800.

ZUGLÓI VÍZVEZETÉK-
SZERELÕ GYORSSZOLGÁ-
LAT! Duguláselhárítás akci-
ós áron, csaptelepek, WC-
tartályok javítása, cseréje
garanciával! Fûtés-, gázsze-
relés, javítás. Kisebb mun-
kákra is kimegyek, SÜRGÕS
ESETBEN AZONNAL! Tele-
fon: 363-3272, 06-309-517-
849.

BIZTONSÁGTECHNIKA: Rá-
csos ajtó, ablakrács, folyosóle-
választás, hevederzár, erkélybe-
építés, kerítés, kapu, kovácsolt-
vas. Egyéb lakatosmunkák tár-
sasházaknak. Ingyenes áraján-
lat. Tel.: 410-5428, mobil: 06-
30-941-52-80. www.sulyok-t.hu

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

HA TUD OLYAN KIS MUN-
KÁT, amit más nem vállal, mi el-
végezzük. Kõmûves, burkoló,
festõ szakemberek állnak ren-
delkezésre. Komplett lakásfel-
újítást is vállalunk. Tel.: 06-30-
457-2666, 06-20-514-7876.

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-,
KÖZPONTIFÛTÉS-szerelõ
mester vállalja készülékek,
berendezések cseréjét és ja-
vításokat, felújításokat,
duguláselhárítást. Tel.: 06-
30-9568-540, 220-51-85.

ZÁRLAKATOS GYORSSZOL-
GÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés,
betörésbiztos hevederzár-szere-
lés azonnal. Rácskészítés, ka-
puk, kerítések, galériák, egyéb
lakatosmunkák. Tel.: 06-30-
299-12-11.

LAPOSTETÕK hõ- és csapa-
dékvíz elleni szigetelése garanci-
ával. Homlokzatfelújítás, festõ-
és kõmûves munkák hagyomá-
nyos állványozással és alpin-
technikával. Stúdió Trend De-
sign Kft, telefon: 273-1857, 06-
20-471-1870.

KÁRPITOS VÁLLALJA mo-
dern, stílbútorok áthúzását,
javítását. Ingyenes felmérés,
szállítás. Rieder György kárpi-
tos. Tel.: 256-8285. www.
riederkarpitos.hu

FESTÕMESTER VÁLLAL szo-
bafestést, mázolást, tapétázást,
penészes falak szakszerû rend-
behozatalát, villany- és fûtéssze-
relõk utáni kisebb kõmûves-
munkákat. Hosszú távú garanci-
ával. Tel.: 285-2882, 06-30-878-
8977.

VILLANYSZERELÉS, hibael-
hárítás, épületek szerelése, ka-
putelefon-telepítés, villanytûz-
hely-, bojlerjavítás, VÍZVEZE-
TÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, víz-
óracsere. Tel.: 260-48-70, 06-
20-979-0624. Pungor

KÖLTÖZTETÉST, LOMTA-
LANÍTÁST VÁLLALOK. ZUG-
LÓIAKNAK 10% KEDVEZ-
MÉNY. Molnár, Tel.: 410-7195,
06-70-3329-761.

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

HÁZAK-LAKÁSOK FELÚJÍ-
TÁSA. Tetõfedés, bádogos-
munkák, szobafestés, mázolás,
ablakcsere, gipszkartonozás,
homlokzati hõszigetelés. Tel.:
252-38-94, 06-30-232-1037.

BECSÜLETES SZAKMUN-
KÁSOK vállalnak festést, mázo-
lást, tapétázást, burkolást, teljes
felújítást, javítást, társasházak
karbantartását. A legkisebb
munkákat is elvállaljuk. Tel.:
06-30-609-42-94. 

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

VILLANYSZERELÉS, DIGI-
TÁLIS KAPUTELEFON telepíté-
se, elektromos hálózat kiépítése
és felújítása. HAJDU VILLANY-
BOJLER javítása, vízkõte-
lenítése garanciával. Érintésvé-
delmi felülvizsgálat. Nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény. Tel.:
06-30-440-1586, 252-0813.

Egészség, szépség

PILATES a Stefánia Kulturális
Központban! Hétfõ: 19.45-tõl,
kedd, csütörtök: 16.00 órától.
Februárban az elsõ alkalom in-
gyenes. Jelentkezés: 06-30-60-
65-312.

FOGTECHNIKUS MESTER
vállalja fogpótlások készítését,
javítását garanciával. Fogfehérí-
tõ sablon és éjszakai harapás-
emelõ készítése. Tel.: 252-40-
67,06-20-445-84-21. Petõfalvi,
Ilosvai utca 25.

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

DR. SÁRAY ANDREA fogszak-
orvos rendel hétfõn, szerdán dél-
után, kedden, csütörtökön dél-
elõtt. Címe: 1148 Bp., Egressy
út 73/C 5. lh. fszt. 1. Tel.: 252-
82-34.

Ingatlan

26 nm-es dupla garázs, Mo-
gyoródi út 109., kerti automata
kapuval szemben, lankásan el-
érhetõ (fehér automata garázs-
kapu), eladó: 15 000 euró, vagy
hosszú távon bérelhetõ: 100
euró/hó. Tel.: 06-70-505-77-99
(12–17 óra között).

RBC-irodaház földszint-
jén (XIV. kerület, Erzsébet
királyné útja 125.) 2 db üz-
lethelyiség galériával kü-
lön-külön kiadó: 98 nm-es
873 euró/hó (+ rezsi, + áfa)
és 91 nm-es 760 euró/hó (+
rezsi, + áfa). Tel.: 30-297-
80-66. 

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

KIADÓ téglaházban, búto-
rozatlan, Zuglói, 33 nm-es gar-
zonlakás alacsony rezsivel, jó
közlekedéssel. Tel.: 06-30-734-
40-14. 

Keresünk – kínálunk eladó, ki-
adó ingatlanokat 16 éves in-
gatlanpiaci tapasztalattal, a
XIV., XV., XVI. kerületekre spe-
cializálódva. Tel.: 06-1-315-00-
31, 06-70-775-93-34. amadex@
amadex.hu, www.amadex.hu 

KIADÓ Örs vezér téri ma-
gánrendelõben helyiség ter-
mészetgyógyász, masszõr
stb. számára! Tel.: 240-29-
96, 06-20-349-42-77.

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû
iroda, 70 nm, Zugló központ-
jában, kiváló parkolással.
Konyha-, fürdõszoba-használat.
Ugyanitt száraz, 30 nm-es rak-
tárhelyiségek kiadók. Tel.: 06-
70-212-64-78.

ELADÓ magánszemélytõl 35
nm-es, plusz erkélyes, tömbfû-
téses, felújított, jó lakás. Kiváló
helyen. 10,5 M Ft. Tel.: 06-20-
298-4008.

Zuglóban, a Füredi úton
ÁNTSZ-engedéllyel rendelkezõ
természetgyógyászati rendelõ-
ben helyiség kiadó természet-
gyógyásznak, masszõrnek. Tel.:
06-30-243-54-64.

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

Oktatás

ANGOLOKTATÁS gyakor-
lott, diplomás tanárnál. Társal-
gás már kezdõ szinten. Eredmé-
nyes felkészítés bármely vizs-
gára. Tel.: 3-830-461. kacika@
t-online.hu

NÉMET nyelvtanárnõ okta-
tást, korrepetálást, nyelv-
vizsgára és érettségire felké-
szítést vállal kedvezõ áron
a Bosnyák téren. Tel.: 221-
23-76.

Matematikatanítást, -kor-
repetálást -felkészítést vállal
lelkiismeretes, 20 éves gyakor-
lattal rendelkezõ szaktanár kö-
zépiskolásoknak és felsõ tago-
zatosoknak. Házhoz megyek.
Tel.: 06-20-580-27-58, 383-
61-20.

Jobb és bal agyféltekés tanu-
lásfejlesztés, írás-olvasásza-
var javítása 14 éves korig.
50%-os javulás! Tel.: 06-30-
864-53-84.

Matematika-, fizikaoktatás
minden szinten, érettségire, fel-
vételikre felkészítés gyakorlott
magántanárnál. Tel.: 06-20-
462-83-98, 223-13-70. 

Angol-, matematika-, fizika-,
németoktatást vállalok. Nyelv-
vizsgára, érettségire is felké-
szítek. Házhoz megyek. Tel.:
06-20-9-736-467. SMS küld-
hetõ. 

Tanulási képességek fejlesz-
tése kineziológiai módszerrel
általános iskolásoknak Zugló-
ban, a Füredi úton! www.
zugloisobarlang.hu. Tel.: 06-
30-243-54-64.

Harmadéves mûegyetemista
matematikakorrepetálást, érett-
ségire felkészítést, egyetemi ana-
lízisoktatást vállal. Tel.: 06-20-
206-00-12.

Munkát kínál

Zuglói szépségszalonba fodrá-
szokat, kozmetikust, manikû-
rös-mûkörmös kollégákat kere-
sünk vállalkozói igazolvánnyal!
Érdeklõdni lehet: tel.: 06-20-
976-29-79.

Számítógép

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

COMPUTER KLINIKA – szá-
mítógép-javítás, -karbantartás, -
bõvítés, vírusirtás, telepítés in-
gyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 30-857-26-53.

Társközvetítés

EZ NEM INTERNET, EZ A VA-
LÓSÁG! DISZKRÉT, FÉNYKÉ-
PES TÁRSKÖZVETÍTÕ SZE-
MÉLYRE SZABOTT SEGÍTSÉG-
GEL! Tel.: 06-30-217-51-51.

Egyéb

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

TÁRSASHÁZAK közös képvi-
seletét vállaljuk (jogi, mûszaki,
könyvelés) korrekt áron. Tel.:
06-209-234-639, 222-8561.

BEÉPÍTHETÕ LAPOSTE-
TÕT, TETÕTERET keres zuglói
építészmérnök saját részre. Vá-
rom lakók és közös képviselõk je-
lentkezését. Tel.: 30-451-21-69.

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

Teljes körû könyvelés, tb-ügy-
intézéssel, APEH-regisztráció-
val, képviselettel. Adóbevallások
készítése, adótanácsadás. Tel.:
221-06-87.

Kft. vállal társasházkezelést,
könyvelést, társasházak energe-
tikai pályázatának elkészítését,
teljes körû lebonyolítását, pénz-
ügyi ellenõrzését. Tel.: 06-30-
340-74-24.

Idõs hölgy mellé heti 3 alka-
lommal társalkodónõi állást vál-
lalok, szükség esetén apróbb te-
endõket elvégzek. Kizárólag
Zugló területén! Tel.: 06-20-
498-41-09.

14 XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 3.APRÓHIRDETÉS

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.

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
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Keleti Ágnes (születési
nevén: Klein Ágnes) a II. vi-
lágháború elõtt a Nemzeti
Torna Egylet (NTE) színei-
ben kezdte meg a pályafutá-
sát. Zsidó származása mi-
att a háború idején bujdos-
nia kellett. A háborút köve-
tõen a zuglói Postás SE (ké-
sõbb a TF Haladás, majd a
Budapesti Dózsa) színeiben
versenyzett. A magyar baj-
nokságot 52 alkalommal
nyerte meg, egyéniben 46,
csapatban pedig 6 elsõséget
szerzett. Elsõ olimpiai sike-
rét az 1952-es helsinki
olimpián aratta. Akkori ne-
vén: mûszabadgyakorlat-
ban, mai nevén: talajon
nyert aranyérmet, így egyi-
ke lehetett az Aranyvonattal
hazatérõ sikercsapatnak.
1956-ban ismét sporttörté-
nelmi tettet vitt véghez az-
zal, hogy az 1956-os forra-
dalom miatt lángokban álló
ország színeit képviselve a
melbourne-i olimpián egy-
maga négy aranyérmet
szerzett. A mûszabadgya-
korlatban megvédte a cí-

mét, mellette gerendán, fe-
lemás korláton és a kézisz-
ercsapat tagjaként is arany-
érmes lett. Olimpiai érem-
gyûjteményét még három
ezüst- és két bronzérem
egészítette ki. Az olimpiák
mellett a világbajnokság-
okon is eredményesnek bi-
zonyult: pályafutása során
két arany-, illetve egy-egy
ezüst- és bronzérmet szer-
zett. A sikeres melbourne-i
olimpiát követõen már nem
tért haza, egy rövid ideig az
Egyesült Államokban élt,
majd Izraelben telepedett
le. Ez utóbbi országban
megszervezte a tornaspor-
tot, az izraeli sportolókat
nem csak edzõként, hanem
szövetségi kapitányként és
fõiskolai tanárként is taní-
totta.

– Szinte hihetetlen, hogy
immár 90 esztendõs va-
gyok. Sajnos szembesül-
nöm kell vele, hogy az idõ
nagyon gyorsan múlik. Iga-
zán hálás lehetek a sorsom-
nak, hogy még mindig min-
den tekintetben jó állapot-

ban vagyok. Persze ezért
magam is teszek valamit,
sokat úszom, tornázom, és
naponta hosszú sétákat te-
szek – nyilatkozta telefonon
a MOB honlapjának a jubi-
láló sportolónõ. – Nem sze-
retem, ha ünnepelnek, de
az nagyon jólesett, hogy az
itteni barátnõimmel és egy-
kori tanítványaimmal a
születésnapom alkalmából
összejöttünk az egyik kávé-
zóban. Jólesett a beszélge-
tés, mert azt bizonyította,
hogy még fontosak vagyunk
egymás számára. Ez a sze-
retet pedig erõt ad az em-
bernek.

Keleti Ágnes még abban a
korban élt és versenyzett,
amikor a nõi torna nem 30-
35 kilós 13-14 éves gyere-
kek sportja volt, hanem a
tornagyakorlatok minõsége
mellett a pontozásnál sokat
számított a versenyzõk nõi-
essége is. Az ötszörös olim-
piai bajnok sportoló sok-
szor elmondta, hogy a mai
tornát nem élvezi, a felada-
tok véleménye szerint már-
már a versenyzõk testi ép-
ségét veszélyeztetik.

– Igazat adok a régi idõk
bajnokainak, akik egybe-
hangzóan állítják, hogy bár
az õ idõszakukban nem lá-

tott a közönség olyan léleg-
zetelállító bemutatókat,
mint manapság, viszont
esztétikus, szép, harmoni-
kus volt a nõi torna, és nem
fejletlen, aprócska gyerek-
lányok jelentek meg a sze-
reken, hanem érett, for-
más, felnõtt, szép nõk. Az
akkori torna inkább a jelen
ritmikus gimnasztikájára
emlékeztetett. A korszak
tornásznõi egészségesen él-
ték le életüket, ízületük ép-
ségben maradt, anyák,
nagymamák lettek belõlük.
Nagy kérdés, hogy a mai
gyermektornászok milyen
állapotban lesznek majd
40-50 év múlva – mondta
még a Postás SE 1999-ben
megrendezett centenáriumi
ünnepségén.

„A sovány, izmos, karcsú,
fekete tornásznõ a balerina
könnyedségével és ugyan-

akkor acélos ruganyosság-
gal kezdi meg a gyakorlatát.
Könnyed, ritmikus mozgás-
sal. Csupa báj, csupa grá-
cia. Aztán egyre nehezebb
elemekben folytatódik a
mozgás, a nagy erõt és ak-
robatikus ügyességet meg-
kívánó mozdulatok valami-
lyen magától értetõdõ ter-
mészetességgel olvadnak
bele a mûvészi táncmozdu-
latokba. Kézállások, hen-
ger, spárga, mérleg, ugrá-
sok… Olyan ez, mint a tor-
na költeménye, az erõ, a
szépség, az ügyesség legma-
gasabb rendû kifejezése,
ami a sportban csak elkép-
zelhetõ. Mûvészi átélés, fö-
lényes biztonság sugárzik
minden mozdulatából” – ír-
ta róla Feleki László a „Ti-
zenhat nap” címû, helsinki
olimpiai élményeket tartal-
mazó könyvében. R. T.

90 esztendõs lett a legeredményesebb tornász
Január 9-én ünnepelte 90. születésnapját a magyar
tornasport legeredményesebb sportolója, az ötszö-
rös olimpiai bajnok Keleti Ágnes. A Postás SE egyko-
ri kiválósága jelenleg a Nemzet Sportolója és a Nem-
zetközi Torna Szövetség Hírességek Csarnokának is
tagja.

A BVSC centenáriuma alkal-
mából indított sorozatunk
következõ ikonja Berczik Zol-
tán, hatszoros Európa-bajnok
asztaliteniszezõ, szövetségi
kapitány és sikeredzõ lett vol-
na. Zoli bácsit azonban már
nem tudtuk megszólaltatni,
mert a mesteredzõ, a Magyar
Asztalitenisz Szövetség tiszte-
letbeli örökös elnöke január
11-én végleg lehunyta a sze-
mét. Berczik Zoltán szinte az
utolsó pillanatig részese volt a
klubja, a BVSC életének. 

– Zoltánnal utoljára halála
elõtt tíz nappal telefonon beszél-
tem – mondta Herendi Iván, a
BVSC asztalitenisz-szakosztá-
lyának vezetõje. – Akkor egy
fényképet kértem tõle a centená-
riumra készülõ könyvbe. Sajnos
azt a fotót már nem tudta elkül-
deni.

A hihetetlen sportkarrier az
1950-es évek elején kezdõdött.
Az Újvidéken született fiatalem-
ber a Gyulai Vörös Lobogó szí-
neiben tûnt fel, majd pár év múl-
va a fõvárosba költözött, ahol a
Budapesti Lokomotív, a Vasút-
építõ Törekvés, végül 1965-tõl a
BVSC asztaliteniszezõje lett. Ál-
landó és meghatározó tagja a
magyar válogatottnak 1957-ben
lett, 1969-ig összesen 147 alka-
lommal húzhatta magára a cí-
meres mezt. Világ- és Európa-
bajnokságokon összesen 13 ér-
met – az 1958-as budapesti és
1960-as zágrábi Európa-baj-

nokságokon 3-3 aranyat – szer-
zett. Pályafutása során 23 ma-
gyar bajnoki címet sikerült be-
gyûjtenie, 1963-ban tagja volt a
BEK-gyõztes vasutas csapatnak,
és hatszor nyerte a Tízek Baj-
nokságát is. Még aktív játékos
korában belekóstolt az
edzõsködésbe, úgy irányította a
vasutas csapatot, hogy közben
maga is játszott az együttesben.
1969-ben pedig a válogatott ve-
zetésével bízták meg.

– Berczik Zoltán szövetségi
kapitánysága alatt a magyar fér-
fi asztalitenisz-csapat a világ leg-
jobbja lett – mondta Herendi
Iván. – Az õ zsenialitása abban
rejlett, hogy Jónyer és Klampár
mellé megtalálta a csapat har-
madik tagját, Gergely Gábort.

Gabi akkoriban a magyar rang-
listán jóval hátrébb volt, ám Zo-
li bizalmat szavazott neki, ami-
vel élni is tudott.

Berczik megbízatását követõ-
en mindjárt egy világbajnoki cí-
met könyvelhetett el. Igaz, a
Jónyer–Klampár páros nagoyai
gyõzelme még nem csak az õ
munkáját dicsérte. Ám az 1979-
es csapatdiadal, amikor Phen-
janban kétszer is megvertük a
kínaiakat, a döntõben például 5-
1-re gázoltuk el õket, már az õ
sikere is volt. Berczik 14 évig ve-
zette a magyar válogatottat, irá-
nyításával Jónyer 4-4, Klampár
és Gergely 2-2 világ- és Európa-
bajnoki címet szerzett. A nagy
hármas mögött Kreisz Tibor és
Takács János is olyan színvona-

lon ûzte ezt a sportot, hogy azzal
a világ bármelyik válogatottjába
befértek volna, csak éppen a ma-
gyarban jutott nekik statiszta-
szerep. Berczik Zoltán kapitány-
ként a nõi szakágat is a világ él-
vonalába vezette. A Kisházi Be-
atrix, Magos Judit, Oláh Zsu-
zsanna, Szabó Gabriella nevével
fémjelzett magyar válogatott sor-
ra nyerte a kontinensbajnoki cí-
meket.

– Visszavonulását követõen
egy évig a Butterfly cég asztalite-
nisz-iskoláját vezette, majd
1986-tól 1990-ig ismét a BVSC-t
irányította. Nekem akkor volt
szerencsém vele együtt dolgozni
– emlékszik vissza Herendi Iván.
– Nagyon sokat tanultam tõle,
tiszteltem a lelkesedését, a szak-

mai hozzáértését. Az õ fanatiz-
musának volt köszönhetõ, hogy
a BVSC hosszú idõ után ismét
magyar bajnoki címet tudott
nyerni.

1990-1996 között ismét rá
bízták a magyar válogatottat, de
még egyszer nem adatott meg ne-
ki, hogy olyan tehetségeket irá-
nyíthasson, mint amilyen
Jónyer Pista, Klampár Tibor
vagy Gergely Gábor volt. Idõköz-
ben a világ, ezen belül pedig a
sport, az asztalitenisz is nagyon
megváltozott. A mester 1996-
ban végleg visszavonult, azt kö-
vetõen már csak a szövetségben
vállalt feladatokat, illetve egy-két
magántanítványára fordított na-
gyobb figyelmet. Szeretett sport-
jától azonban sosem tudott el-
szakadni, minden jelentõsebb
mérkõzésre kilátogatott, õsvas-
utasként pedig állandóan ott ült
a lelátón, ha kedvenc csapata ját-
szott. Berczik Zoltánt 1998-ban
Gyula díszpolgárává, 2001-ben
pedig a Magyar Asztalitenisz
Szövetség alelnökévé és tiszte-
letbeli elnökévé választották.

Az aranycsapat tagjai mindig
tisztelettel beszéltek a meste-
rükrõl. Jónyerék számtalanszor
elmondták, hogy sosem értek el
volna olyan nagy sikereket, ha
nincsen mellettük Berczik Zol-
tán. Jónyer Pista néhány éve
edzõje 70. születésnapjára egy
fantasztikus meglepetéspartit
rendezett. Sajnos a jövõben már
nem lesz kinek köszönetet mon-
daniuk. Berczik Zoltánt a Ma-
gyar Asztalitenisz Szövetség
mellett az egész asztalitenisz-
társadalom a saját halottjának
tekinti. Riersch Tamás

Elhunyt a kaucsuklabda varázslója

A néhány éve készült fotón balról Berczik Zoltán, Takács János (tanítvány), Rózsás Péter (csapat-

társ) és Gergely Gábor (tanítvány)
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KIPUFOGÓ
KLINIKA

KIPUFOGÓK
MÛSZAKI VIZSGA

1141 Bp. XIV., Fogarasi út 189.
Tel.: (1) 383-8055,383-0697
http://www.kipufogó.hu

Budapest Fõváros XIV. Ke-
rület Zugló Önkormányza-
ta 2010. évi költségvetési
rendeletében lehetõvé teszi
fiatal, zuglói érdekeltségû
sportolók támogatását.
Ezen felhatalmazás alapján
Budapest Fõváros XIV. Ke-
rület Zugló Önkormányza-
ta meghirdeti a következõ
pályázatot.

1. A pályázat célja
– támogatásban részesíte-

ni azokat az állandó zuglói
lakóhellyel rendelkezõ, il-
letve zuglói egyesületben
versenyzõ, a felnõttkor alat-
ti három utánpótlás kor-
osztályban – serdülõ, ifjúsá-
gi vagy kadet és junior –, va-
lamint a fogyatékkal élõ fel-
nõtt korosztályba tartozó
amatõr versenysportolókat,
akik egyéni és csapatsport-
ágakban elsõsorban nem-
zetközi szinten kimagasló
eredményeket értek el,

– hozzájárulni a tehetsé-
ges utánpótlás korú sporto-
lók további felkészítéséhez,
eredményeik javításához,
életpályájuk kedvezõbb ala-
kulásához.

2. Pályázhatnak:
– azok a zuglói állampol-

gárok, akiknek állandó be-
jelentett lakóhelye Zuglóban
van, illetve azok, akik zuglói
sportegyesületben verse-
nyeznek, és a pályázatukban
feltüntetett eredményeik –
az adott sportág szakszövet-
ségének és egyesületének
igazolásával hitelesítve az
eredmények és a jelenleg is
aktív sporttevékenység –
megfelelnek a pályázati ki-
írás követelményeinek.

A pályázatokat a Humán
Közszolgáltatási Bizottság
2011. márciusi ülésén érté-
keli, melyrõl az érintetteket
értesíti

3. Teljesítménykövetel-
mények:

A Humán Közszolgáltatási
Bizottság csak azokat a pá-
lyázatokat értékeli – serdülõ,
ifjúsági vagy kadet, junior, il-
letve fogyatékkal élõ felnõtt –
egyéni versenyzõ (k) vagy
csapattag (ok) nemzetközi
versenyeken az elmúlt há-
rom évben, és még 2011-ben
is az utánpótlás korosztály-
ban jogosultak versenyezni.

Európa-bajnokságon:
I–III. helyezést,

világbajnokságon:
I–VI. helyezést, 

Ifiolimpián I–VI. helyezést,
a mozgássérültek
világbajnokságán 

I–III. helyezést értek el.
Azon sportolók eredmé-

nyei értékelhetõk, akiknek
a szövetsége igazolja ered-
ményüket és jelenlegi aktív
sporttevékenységüket.

(Felnõtt korú, nem fogya-
tékkal élõ sportolót a pályá-
zati keretbõl nincs módunk
támogatni.)

4. A pályázati beadvány-
nak tartalmaznia kell:

– a fiatal sportoló adatait
(név, születési idõ, hely, lak-
cím, anyja neve, szig.-szám,
TAJ-szám), elérhetõségét
(telefonszám), 

– eredményeinek leírását és
az azt igazoló dokumentumo-
kat (az adott sportág szakszö-
vetségének és sportegyesület-
ének az eredményekrõl és a
tagságról szóló igazolása).

Pályázati adatlap nincs.
5. A pályázati keretbõl

(1 000 000 Ft, amely összeg
tartalmazza a kifizetõt ter-
helõ járulékokat is) 2011-
ben maximum 5 fõ részesül
támogatásban, meghatáro-
zott rend szerint.

6. A pályázat nyertesei-
nek támogatását a Zuglói
Gazdasági Ellátó Szolgálat
számfejti. 

7. A pályázatot Budapest
Fõváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatala Ügyfél-
szolgálati Irodája címére
(1145 Budapest, Bácskai
utca 53.) kell postai úton
vagy személyesen megkül-
deni. A borítékra kérjük rá-
írni: „Fiatal zuglói sporto-
lók pályázata”.

A pályázatok beérkezési
határideje: 2011. február 28.

8. A pályázat érvénytelen
és nem kerül elbírálásra, ha

– a pályázatot késve, vagy
a sportági szakszövetség
eredményérõl és a sport-
egyesületi tagságáról szóló
igazolás nélkül küldik be,

– nem felel meg a kiírásnak,
– a pályázat beküldése

vagy benyújtása nem az
Ügyfélszolgálati Irodán ke-
resztül történik.

9. A pályázattal kapcsola-
tos részletes felvilágosítás
kérhetõ:

Kuris Edittõl (Oktatási és
Mûvelõdési Osztály) az
alábbi elérhetõségeken:

Telefon: 872-9207
E-mail cím: 

kuris.edit@zuglo.hu
Dr. Papcsák Ferenc

polgármester

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzatának pályázati kiírása
fiatal zuglói sportolók támogatására (2011)

Lapunk
az interneten is

olvasható:
www.zuglo.hu
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Az idõsebb korosztálynak
nem kell bemutatni a hajdan
nagy népszerûségnek örven-
dõ honvédelmi napokat. A
többséghez hasonlóan e so-
rok írója is szerette e meg-
mozdulásokat – s nem csak
azért, mert tanítási szünet-
tel jártak, hanem mert efféle
alkalmakkor rogyásig lehe-
tett kispuskából pufogtatni,
gumigránátot dobni, rádióz-
ni, kúszni-mászni, evezni,
idõre csokiért futni. Múlt hé-
ten az Egressy Gábor Két
Tannyelvû Mûszaki Szakkö-
zépiskolában tartottak eh-
hez hasonló rendezvényt a
Honvédelmi Minisztérium
és a Zrínyi Média Kft. által
támogatott KatonaSuli prog-
ram részeként.

– Jelenleg hetven diák vesz
részt a honvédelmi képzé-
sen. Ez a teljes tanulói lét-
szám csaknem tizede –
mondta lapunknak Kõnig
Sándor igazgató. Megtudtuk,
az önként választható kép-
zést egy tartalékos százados,
Grigoref György vezeti. Az
igazgató hangsúlyozta, sok
szülõ pont azért hozta ide –
és akarja beíratni – csemeté-
jét, mert úgy véli, a katonás
nevelés hasznos a gyereknek.

– Szemmel látható a javu-
lás e hetven diáknál: észre-

vehetõen fegyelmezetteb-
bek, nyugodtabbak lettek,
mint hasonló korú társaik –
összegezte az igazgató a ta-
pasztalatokat. A tanintéz-
mény rendezvényeinek biz-
tosítását is õk végzik: irá-
nyítják a vendégeket, óvják a
rendet és az értéktárgyakat,
továbbá segítenek, ahol kell.

– Mûszaki iskola lévén
hozzánk kevés lány jár, de
nem mondtunk le róluk, s
az új jelentkezõk között
igyekszünk majd népszerû-
síteni e képzést – mondta
Kõnig Sándor. Hozzátette,
kezdetben több tanuló „úgy-
mond, megmosolyogta a
»honvédelmiseket« – míg
ma már inkább irigylik
õket, s bánják, hogy nem
szakosodtak erre az irány-
ra.” A fiatalokkal beszélget-
ve egyértelmûen kiderült,
kivétel nélkül örömmel
vesznek részt az oktatás-
ban, amit az is jelez, hogy
érettségijük után rendvédel-
mi szakon szeretnének to-
vábbtanulni. Az eseményen
a fiatalok lézeres céllövésze-
ten vehettek részt, illetve
vívhattak. Az elõbbi progra-
mot Sidi Péter sportlövõ, az
utóbbit Szilágyi Áron kard-
vívó világbajnok vezette.

Lázin Miklós András

Népszerû a honvédelmi
oktatás az Egressyben


