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Úrrá kell lenni a válságon, 
megépül a kerület központja, 
beindulnak a fejlesztések

– Polgármesterként legfon-
tosabb ügynek azt tartom,
hogy megkezdõdjön a vá-
rosközpont építése – mond-
ta a Zuglói Lapoknak adott
interjújában a kerület pol-
gármestere, dr. Papcsák
Ferenc. Kifejtette, ez azon-
ban a Fõvárosi Önkor-
mányzat segítsége nélkül
biztosan nem fog sikerülni,
a Bosnyák téri piac átvételé-
rõl folyamatos tárgyalásban
állnak. Amennyiben megál-
lapodás születik, már az
idén megkezdõdhet a piac
átépítése. Ha viszont nem
járnak sikerrel, a Fõváros-
sal közösen újítják fel a te-
rületet.

Dr. Papcsák Ferenc arra
is kitért, hogy az eddigi tár-

gyalásai eredményeképpen
a Mundo Városközpont el-
sõ üteme épülhet meg a kö-
vetkezõ években. Így az ere-
deti tervekhez képest köz-
területként használhat-
nánk a telek felszabaduló
részét. Az egyeztetések ar-
ról is folynak, hogy az ön-
kormányzat új épülete is itt
épülne fel.

A kerület elsõ embere
arról is beszélt, hogy az
elõzõ kerületi vezetés mi-
att pénzügyi válságba ke-
rült Zugló. Ennek az
örökségnek a legsúlyo-
sabb része az önkormány-
zat által egy ciklus alatt
megkötött, több száz mil-
liós tanácsadói szerzõdé-
sek ügye. „Az MSZP–

SZDSZ házi pénztárként
használta Zuglót, a vá-
lasztások után ezeket a
csapokat azonnal elzár-
tuk” – jelentette ki dr.
Papcsák Ferenc.

A Fidesz–KDNP politi-
kusa azt is elmondta, hogy
a kerület pénzügyi átvilágí-
tásának eredményeit fo-
lyamatosan értékelik. Sze-
rinte költségcsökkentést
kell elérni szinte minden
területen. A legfontosabb
cél a kiegyensúlyozott gaz-
dálkodás megteremtése,
az intézményhálózat mû-
ködõképességének fenn-
tartása, a közbiztonság
megerõsítése.

Cikk a 3. oldalon

Dr. Papcsák Ferenc: Fiatalossá, lendületessé, vonzóvá kívánjuk tenni a kerületet

Weinek Leonárd (SZDSZ),
volt XIV. kerületi polgár-
mester után a liberális párt
és az MSZP egykori zuglói
frakcióvezetõit, Killik Jenõt
és Kovács-Csincsák Lászlót
is meggyanúsította a Köz-
ponti Nyomozó Fõügyész-
ség az elhíresült, fiktív ta-
nácsadói keresztszerzõdé-
seik miatt. Weinek és
Hunvald György (MSZP),
volt erzsébetvárosi kerület-
vezetõ kölcsönösségi ala-
pon olyan tanácsadói meg-
állapodásokat kötöttek,
amelyek mögött nem volt
teljesítmény, az érintettek-
nek havonta mégis 400 ezer
forint ütötte a markát egy,
illetve másfél éven keresz-
tül. K. Jenõnek összesen
bruttó 10,6, míg K-Cs.
Lászlónak 6,5 millió forin-
tot fizetett ki a VII. kerületi
önkormányzat, míg Hun-
vald vádlott-társa és isme-
rõse húszmillió forinttal rö-
vidítette meg Zuglót.A poli-
tikusokat egy rendbeli, foly-
tatólagosan, bûnsegédként
elkövetett, jelentõs vagyoni
hátrányt okozó hûtlen keze-
léssel gyanúsítja a ható-
ság.Weineket már decem-
berben meggyanúsították,
ami ellen õ és politikustár-

sai is panasszal éltek és
megtagadták a vallomásté-
telt. A volt zuglói polgár-
mester beadványát a Leg-
fõbb Ügyészség elutasította.

A gyanúsítottak szabadlá-
bon védekezhetnek, a nyo-
mozás március 24-ig tart.

Cikk a 7. oldalon

Weinek Leonárd is gyanúsított

„Minden probléma az önko-
rira húlik vissza” – így fogal-
mazott egyik, kézzel írt „té-
majavaslatában” Dudoglo
Pavel, a kerület volt közterü-
leti parkolási tanácsadója,
akit a helyi önkormányzat
tisztségviselõi soha nem lát-
tak, a nevét sem hallották.
Dudoglo Hunvald György
(MSZP) erzsébetvárosi pol-
gármester ismerõseként ad-
hatott tanácsokat a dr.
Weinek Leonárd (SZDSZ)
vezette zuglói önkormány-
zatnak. Dudoglo 2007 ápri-
lisától 2008 decemberéig
állt megbízási jogviszony-
ban Zuglóval, havi bruttó
400 ezer forintos fizetésért.
A kerületi önkormányzat
közterhekkel együtt össze-
sen 8 millió 400 ezer forin-
tot fizetett ki a részére. „A
Központi Nyomozó Fõ-
ügyészség már nyomoz az
ügyben. Az önkormányzat
benyújtotta a polgári igény
érvényesítését is ellene” – tá-
jékoztatott dr. Papcsák Fe-
renc polgármester.

Folytatás a 6. oldalon.

Titkos tanácsok sok millióért
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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. január 27. 16.00 órától
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest, Komócsy u. 5–7.
február 18. 17–19 óra. Elõzetes bejelentkezés alapján.
Tel.: +36-20-944-70-69, e-mail: gyenes.geza @job-
bik.hu
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva park 1–3. február
10. 17 órától. Tel.: 363-3202.
Dr. Bárándy Gergely Budapest, XIV., Thököly út 73.
február 3. 17–19 óra.
Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal február 10.
18–20 óra. Zugló európai parlamenti képviselõje.

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 megtartandó) fogadóórájára
bejelentkezés a  872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester február 9-i fo-
gadóórájára 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 polgár-
mesteri hivatali fogadóórájára az aljegyzõi titkárságon,
elõzetes egyeztetés alapján (tel.:467-9164).

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 ügyek-
ben tulajdonosok és közös
képviselõk részére egy-
aránt a Polgármesteri Hi-
vatal (1145 Budapest,
Pétervárad utca 2.) jogi iro-
dájában (II. 224. szoba).

Ügyfélfogadók: Raj-
nainé dr. Diel Erzsébet és
dr. Sági Erzsébet. Elõze-
tes telefonbejelentkezés:
467-9173.

Dr. Molnár Klára ügy-
véd fogadóórájára minden
csütörtökön a 467-9241-
es telefonszámon lehet be-
jelentkezni. A fogadóórák
hétfõn 15–18 óráig tarta-
nak a Polgármesteri Hiva-
talban.

A hónap második felében
elkezdõdik a közutak téli
fagykárainak javítása. A
parkokban, fasorokban a
szükséges, az évszaknak

megfelelõ karbantartási
munkákat végzik el. A
Gvadányi úton az észak–dé-
li fõgyûjtõcsatorna kerületi
befejezõ munkáit végzik.

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
pályázatot hirdet

egy életjáradéki szerzõdés kötésére.

Pályázni 2011. január 24-ig lehet Zugló honlapjáról
(www.zuglo.hu) letölthetõ, vagy az ügyfélszolgálati iro-
dán (1145 Budapest, Bácskai u. 53.) átvehetõ nyomtat-
vány kitöltésével.

Részletes felvilágosítást a 872-9260-as telefonszá-
mon kaphat.

A „Lakásért – Életjáradék” részvételi szabályzata és
szerzõdésminta elérhetõ a www.zuglo.hu honlapon is.

Az életjáradék a lakása tu-
lajdonjogának átruházása
fejében a járadékos élete vé-
géig megilletõ rendszeres
(havonként fizetendõ)
pénzösszeg. Az életjáradéki
szerzõdés célja, hogy bizto-
sítsa az egyik szerzõdõ fél-
nek az anyagi ellátását, lét-
fenntartását.

Életjáradéki szerzõdés
65 éves vagy annál idõsebb,
budapesti lakással rendel-
kezõ lakosokkal köthetõ.
Tulajdonostársak esetén
mindegyikükre vonatkozik
az elõbbi szabály.

A tulajdonossal együttla-
kó, 65 éves vagy idõsebb
személy az életjáradék te-
kintetében a tulajdonossal
azonos elbírálás alá esik,
amennyiben haszonélvezeti
joggal rendelkezik.

Kizáró körülmény, ha a
lakásban az a) és b) pontok-
nak nem megfelelõ befoga-
dott személy lakik.

Az életjáradékért felaján-
lott lakásnak elfogadható
állapotúnak és legalább
komfortosnak kell lennie. A
lakás minimális alapterüle-
te 30 m2. Ennél kisebb alap-
területû lakásra a mûszaki
állapot és üzleti szempont-
ból történõ külön mérlege-
lés alapján köthetõ szerzõ-
dés.

Életjáradéki szerzõdés
csak olyan lakásra köthetõ,
amely a pályázó(k) tulajdo-
nában van, és azt az önkor-
mányzat részletfizetéssel
kapcsolatos jelzálogjogán
kívül más nem terheli.

Az életjáradék mellett a
jogosultat élete végéig meg-
illeti a lakásra vonatkozó
használati jog. A járadékos
jogi státusa: lakáshasználó.

A lakáshasználó köteles
a lakást rendeltetésszerûen
használni, a szerzõdéskö-

téskor fennállott mûszaki
állapotot fenntartani, és en-
nek érdekében a szükséges
karbantartást saját költsé-
gén elvégeztetni. A lakás-
használót terhelik továbbá
a lakás üzemeltetésével
kapcsolatos költségek.

Az életjáradékost a szer-
zõdés megkötését követõ
egy hónapon belül egy ösz-
szegben megilleti az ingat-
lan forgalmi értékének 30
százaléka, de maximum
3 000 000 forint, ebbõl az
összegbõl azonban le kell
vonni az önkormányzattal
szembeni vételártartozás
összegét. Amennyiben a tar-
tozás a forgalmi érték 10
százalékával egyenlõ vagy
annál nagyobb, egyösszegû
térítés nem fizethetõ.

Az életjáradék nagysága
az önkormányzat tulajdo-
nába került lakás szerzõ-
déskori forgalmi értékétõl,
továbbá a járadékos(ok)
életkorától függ.

Az életjáradék értékét
megõrzi, mert összege
évenként az elõzõ évi hiva-
talos inflációráta szerint
változik.

Az önkormányzat tulaj-
donosi mivoltánál fogva jo-
gosult a lakásban ellenõriz-
ni az életjáradéki szerzõ-
désben foglalt, használattal
kapcsolatos kötelezettsé-
gek, korlátozások betartá-
sát.

Figyelem! A fenti tájékoz-
tatás nem teljes körû, és az
önkormányzat részérõl
nem minõsül ajánlattétel-
nek.

További részletes tájé-
koztatásért forduljon biza-
lommal Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzatának Polgármeste-
ri Hivatalához! Telefon:
872-9171 vagy 872-9260.

A Szeretjük Zuglót Egyesü-
let és az Összefogás Kerüle-
tünkért Alapítvány ezúttal
is meghirdeti az immáron
hetedik éve kiosztott „Év
Embere” díjat.

Olyan személyek jelölését
várjuk, akik a 2010-es év-
ben kiemelkedõ, Zugló hír-
nevét öregbítõ, országosan
is ismert és elismert telje-
sítményt produkáltak, elsõ-
sorban a kultúrában és a
sportban. Az elmúlt évek-
ben e díjat többek között
Szécsi Zoltán olimpiai baj-
nok vízilabdázó, Talmácsi
Gábor világbajnok motor-
kerékpáros, Záborszky
Kálmán, a Szent István Ki-
rály Zeneiskola igazgatója
nyerte el.

A jelöléseket 2011. febru-
ár 1-jén 16 óráig várjuk a
gabor.ratonyi@freemail.hu

e-mail címen, vagy sms-ben
a 06 (20) 559-6962-es tele-
fonszámon, illetve levélben
a Szeretjük Zuglót Egyesü-
let címén (1143 Budapest,
Stefánia út 71.).

A jelöléshez kérjük a jelö-
lõ személy vagy szervezet
adatait, illetve a jelölt sze-
mély méltatását, díjra jelö-
lésének indokait.

Az elismerést ünnepi mû-
sor keretében februárban
dr. Papcsák Ferenc polgár-
mesterrel közösen adja át
az egyesület és az alapít-
vány. Az idõpontról az ér-
deklõdõk a Zuglói Lapok-
ból értesülhetnek majd.

Rátonyi Gábor elnök
Szeretjük Zuglót

Egyesület
Barabás Ferenc titkár

Összefogás Kerületünkért
Alapítvány

A „Lakásért – Életjáradék”
részvételi szabályzatából

KER.INFO
Tájékoztató a kerületben
folyó közterületi munkákról

Felhívás

Közterület-felügyelõk segítik 
a BKV-járatokon a jegyellenõrzést
Január 11-étõl 3 hónapos próbaidõre a közterület-fel-
ügyelõk a BKV-ellenõrökkel közösen látnak el szolgála-
tot. A közös fellépésre a Rákóczi úton közlekedõ autó-
buszjáratokon (pl. a 7, 7E, 173, 173E jelzésû autóbusz-
okon), továbbá a 4-es és 6-os villamosok teljes vonalán
számíthatnak az utasok.

Idõközi önkormányzatiképviselõ-választás
A Helyi Választási Bizottság – képviselõ megbízatásról
történõ lemondása miatt – Budapest XIV. kerület 01. szá-
mú egyéni választókerületében a megüresedett mandá-
tum betöltésére 2011. április 10. napjára (vasárnapra)
tûzi ki az idõközi önkormányzatiképviselõ-választást.

A Vöröskereszt legutóbbi véradásán részt vett Rozgonyi
Zoltán alpolgármester is. A következõ ilyen rendezvényt

január 25-én tartják a polgármesteri hivatal házasságkö-
tõ termében, amelyre várják a hivatal , a rendvédelmi
szervek dolgozóit és a kerületi lakosokat is
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– Milyen örökséggel
kénytelen szembenézni
Zugló új polgármestere-
ként?

– Az elõzõ kerületi veze-
tés miatt pénzügyi válságba
kerültünk, ez az öröksé-
günk. Zugló a végletek vá-
rosa. Miközben a fõváros
pesti oldalának legnagyobb
kerületeként rengeteg lehe-
tõséggel rendelkezünk, az
elõzõ szociálliberális veze-
tések csak a vagyonfelélés-
sel voltak elfoglalva. Jó pél-
da erre az, hogy a zuglói va-
gyonkezelõhöz jelenleg
3600 ingatlan tartozik, de
1996-ban még harminchat-
ezer elemet tartalmazó
ingatlanportfólióval rendel-
keztünk. Sajnos nem lehet
tudni, hogy hová lett az in-
gatlanértékesítésekbõl be-
folyt összeg. A választások
után leállítottuk az ingat-
laneladásokat, sõt ingatlan-
vásárlásba kezdtünk.

– Hogyan jutott ebbe a
helyzetbe a kerület?

– Az örökség legsúlyo-
sabb része az önkormány-
zat által egy ciklusban meg-
kötött, több száz millió fo-
rintra rúgó tanácsadói szer-
zõdések tömkelege. Az
MSZP–SZDSZ házi pénz-
tárként használta Zuglót, a
választások után ezeket a
csapokat azonnal elzártuk.
Az eddigi baloldali vezetés
egyáltalán nem gondolt ar-
ra, hogy közpénzek felett
õrködik, hogy az a vagyon,
amely fölött diszponál, nem
az övé, hanem a zuglóiaké.
Éppen ezért semmilyen ér-
dekük nem fûzõdött ahhoz,
hogy visszafogják a kiadá-
sokat, hogy az önkormány-
zat mûködési költségeit le-
faragják. Az oktatásrend-
szerünkön belül például ki-
rívó egyenlõtlenségekkel
kell szembenéznünk. Volt
olyan iskola, ahol egy évben
800 ezer forint, míg egy má-
sik zuglói intézményben
csak fele ekkora támogatá-
si összeg jutott egy diákra.
Ez elfogadhatatlan egy ke-
rületen belül, ezt a helyzetet
felszámoljuk.

– Az intézmények mûkö-
dési költségén hogyan le-
hetne spórolni?

– Eddig pazarlás folyt
ezen a szinten is. Fegyelme-
zett gazdálkodással és kor-
szerûsítéssel éves szinten
20–25 százalékos mûködé-
si megtakarítást tudnánk
elérni az intézményeink
energiafelhasználásában.
De a szakértõk szerint nem

kell feltétlenül ennyi ember-
rel mûködtetni a hivatali
apparátust sem. A bürokrá-
cia, a párhuzamos feladat-
végzések megszüntetése a
zuglóiak érdeke is. Az itt
élõk hatékonyan és gyorsan
akarják intézni az ügyeiket.
Az elfogadhatatlan, hogy a
jelentõs iparûzésiadó-
bevételünk 20–40 százalé-
kát nem a kerületi fejleszté-
sekre, hanem az önkor-
mányzat mûködésének biz-
tosítására kell költenünk.

– Milyen eredményei
vannak az önkormányzat
pénzügyi átvilágításá-
nak?

– Az átvilágítás jelenleg is
zajlik. Az önkormányzati
hivatalt és az intézmények
mûködését átvilágítottuk,
most az informatikai rend-
szerünk komplex átvizsgá-
lása, az oktatási és egyéb in-
tézményeink átvilágítása
következik. Az eredménye-
ket folyamatosan értékel-
jük, mivel hatékonyabb
mûködést akarunk elérni.
Kemény döntéseket is vál-
lalnunk kell, esetlegesen az
intézményi összevonások is
felmerülhetnek.

– Konkrét elképzelései
vannak már ennek részle-
teirõl?

– Nem akarok elébe vágni
az átvilágítás eredményei-
nek. Az azonban biztos,
hogy költségcsökkentést
kell elérnünk szinte min-
den területen. A legfonto-
sabb célunk az intézmény-
hálózat mûködõképességé-
nek fenntartása. A bölcsõ-
dei és óvodai férõhelynöve-
lést elsõdleges stratégiai
célnak tekintem. A kerület
ugyanis demográfiai csap-
dahelyzetben van: az embe-
rek szociális helyzetén is ja-
vítani kell, de az elöregedé-
si folyamatot is meg kellene
állítani. A kerületnek szük-
sége van egy saját nyugdí-
jasotthonra is. Ennek meg-
építésérõl megkezdõdtek
az egyeztetések. Nem ha-
gyunk senkit az út szélén,
szociális ellátórendszerünk
mûködtetésén nem változ-
tattunk. A panelfelújítások-
ra a vagyonkezelõ új igazga-
tója száz százalékban kerü-
leti tulajdonú társasházke-
zelõt hoz létre, fõként ezek-
nek a panelházaknak az új
közös képviselete miatt. Az
elmúlt idõszakban rengeteg
megkeresést kaptunk a pa-
nelrekonstrukció miatt,
mert azzal kapcsolatban
sok a szabálytalanság,

rossz a kivitelezés és vissza-
élésgyanús ügyek is felme-
rültek.

– Hogyan lehetne ismét
vonzóvá tenni Zuglót?

– Nagyon szeretnénk,
hogy Zuglóról újra a fiata-
losság, a lendületesség és a
zöldterületek jutnának az
emberek eszébe. Vonzóvá
kell tennünk a kerületet,
sok-sok fiatal családnak
kell itt letelepednie. Ehhez
viszont fejlesztésekre lenne
szükség. Csakhogy az el-
múlt években az
MSZP–SZDSZ ugyanúgy
vezette a kerületet, ahogy az
országot: semmilyen, az
emberek mindennapjait be-
folyásoló fejlesztést nem
hajtottak végre. A privatizá-
ciós bevételek szépen elfoly-
tak. Zuglóban négymilliárd
forintért adták el a Mundo
Városközpont megépítésé-
re szánt egykori sporttele-
pet. Aztán 2007-tõl külön-
féle trükkökkel azt bizony-
gatták, hogy a négymilliárd-
ból nem költöttek el sem-
mit, az megvan. Miután el-
veszítették a választást,
mégis kiderült, hogy a ke-
rület mûködési költségeibe
csorgatták be ezt az össze-
get. A pénz tehát eltûnt, mi-
közben a nagy csinnadrat-
tával beígért városközpont
sem épült meg.

– Azóta az enyészeté lett
a városközpontnak kisze-
melt telek. Felépülhet itt
végre Zugló központi tere?

– A forrásfelélésen és a sa-
ját nómenklatúra közpénz-
bõl való fizetésén túl az elõ-
zõ városvezetések legna-
gyobb mulasztása, hogy
még mindig nem épült meg
Zugló központja. Sajnos je-
lenleg nem rendelkezünk
olyan közösségi térrel, ami
egy város mûködéséhez el-
engedhetetlenül szükséges.
Ahogy az imént említettem,
vonzóvá kell tennünk a ke-
rületet, hogy minél több fia-
tal, kisgyermekes család
költözzön ide, hogy igazi,
összetartó közösség váljon
Zuglóból. A városközpont
megadná a helyi polgári ön-
tudatot, a zuglói identitást.
Polgármesterként a legfon-
tosabb ügynek azt tartom,
hogy elinduljon a városköz-
pont építése. A Fõvárosi
Önkormányzat nélkül
azonban ez biztosan nem
fog sikerülni. Velük folya-
matos tárgyalásban va-
gyunk a Bosnyák téri piac
átvételérõl. Amennyiben
megállapodás születik, már

az idén megkezdõdhet a pi-
ac átépítése. Ha viszont
nem járunk sikerrel,
a fõvárossal közösen
újítjuk fel a területet.

– A Mundo Város-
központ építését két
ütemben tervezték
az elõzõ években.

– Eddigi tárgyalása-
im eredményeképp az
elsõ ütem épülhet meg
a következõ években.
Így az eredeti tervekhez
képest közterületként
használhatnánk a telek
felszabaduló ré-

szét. Az egyeztetések arról
is folynak, hogy az önkor-
mányzat új épülete is itt
épülne fel. A megállapodás
szerint a befektetõ, az Echo
Investment a kereskedelmi
célú ingatlanja mellett egy
konferencia- és egy színház-
termet is megépítene. Pár év
alatt elkészülhetnek a kivi-
telezéssel. A Rákos-patak
mentén lévõ Lantos Mihály
Sporttelep hasznosításáról
a kormánnyal tárgyalunk.
Itt néhány éven belül már
szabadidõközpont, jégpá-
lya és uszoda állhatna.

– A 4-es metró második
ütemtervének keretében
ön szerint megépülhet a
metró a Bosnyák térig?
Egyáltalán, milyen más
közlekedéstechnikai fej-
lesztések várhatók a kö-
vetkezõ években?

– 2014-ig bizonyosan
nem folytatódik a 4-es met-
ró építése, de utána uniós
forrásokra támaszkodva
újraindulhat a munka.
Ezért már most meg kell

kezdenünk a Bosnyák téri
végállomásról a tárgyaláso-
kat Budapest vezetésével.
Az 1-es és a 3-as villamos
vonalának fejlesztése vi-
szont bizonyosan megkez-
dõdhet. A Thököly út Zugló
fõutcája, érdemes elgondol-
kodni azon, hogy a környe-
zetszennyezõ buszközleke-
dést csillapítva újra üzem-
be lehetne itt helyezni a vil-
lamosokat. Az egyeztetések
már megkezdõdtek errõl is.

– Mi lesz a BVSC sportte-
lepével és a Puskás Ferenc
Stadion, az egykori Nép-
stadion felújításával?

– Mind a két fejlesztési
ügyben elõrehaladott tár-
gyalásokat folytatunk. Az a
megtiszteltetés ért, hogy a
stadion átépítésével kap-
csolatban megalakult testü-
let tagjává választottak. Ez
a grémium a Magyar Labda-
rúgó-szövetséggel együtt-
mûködve dolgozza ki az ob-
jektum átépítését. Ezek a
munkálatok azt eredmé-
nyezhetik, hogy az Olimpiai

Parkot a nagyközönség szá-
mára is megnyithatjuk. Eb-
ben a kormány támogatását
is élvezzük.

– A Fidesz–KDNP a kam-
pányban kiemelten foglal-
kozott a közbiztonság
megerõsítésével. Ezen a
területen milyen munkát
végeztek az elmúlt hóna-
pokban?

– Az elõzõ önkormányzat
is próbált javítani a közbiz-
tonságon, igaz, hogy ez a
munka nem volt túl ered-

ményes. A mi tevékeny-
ségünk eredmé-

nye azonban már most ta-
pasztalható, hiszen több
rendõr van az utcákon,
mint korábban. Hogy
mennyire kiemeltnek tart-
juk ezt a feladatot, az is bi-
zonyítja, hogy Zugló életé-
ben elõször olyan alpolgár-
mestert választottunk
Rozgonyi Zoltán személyé-
ben, aki csak a közbizton-
ság kérdésével foglalkozik.
Kiváló a kapcsolatunk a
Belügyminisztériummal, az
Országos és a Budapesti
Rendõr-fõkapitánysággal
is. Hamarosan új rendõrka-
pitány érkezik Zuglóba, bí-
zom benne, hogy vele is szo-
rosan együtt tudunk majd
mûködni. Az emberek biz-
tonságérzetét meg kell erõ-
sítenünk, mert egy közös-
ség nem élhet mindennapi
bizonytalanságban, kiszol-
gáltatottságban. Márpedig
Zuglóból erõs közösséget,
barátságos, otthonos vá-
rost akarunk építeni. El is
indultunk ezen az úton.

Pindroch Tamás

Dr. Papcsák Ferenc: Zuglóban a sport
és a kultúra városát építjük
„Zuglóból erõs közösséget, barátságos, otthonos várost akarunk építeni. El is in-
dultunk ezen az úton. Polgármesterként legfontosabb ügynek azt tartom, hogy
megkezdõdjön a városközpont építése” – mondta lapunknak adott újévi inter-
jújában dr. Papcsák Ferenc polgármester. A Fidesz–KDNP politikusa beszélt a köz-
biztonság megerõsítésérõl és az elõzõ, szociálliberális városvezetések örökségé-
rõl is. Mint mondta, az eddigi vagyonfelélõ politika miatt pénzügyi válságban
van a kerület, de Zuglót a beindítandó fejlesztésekkel újra fiatalossá, lendületes-
sé, vonzóvá kívánják tenni. 
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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: 06/30-3416-958;

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.
Február 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 11-i fogadóórájára
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.
Február 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.

Február 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.

Február 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 A zuglóiak rendet akarnak

Meglepõen sokan voltak
kíváncsiak az új önkor-
mányzat december 7-én
megtartott elsõ közmeg-
hallgatására. Az észrevé-
telek, vélemények, javas-
latok azt bizonyítják: a
zuglóiak az elmúlt évek
tétlensége után minden
területen kézzelfogható
változást várnak.

A közérdekû kérdések vi-
táját dr. Papcsák Ferenc
polgármester, Zugló or-
szággyûlési képviselõje ve-
zette. A felvetésekre a pol-
gármester, az alpolgármes-
terek és a hivatal szakem-
berei adtak választ. Azokra
a kérdésekre, amelyek nem
kerültek sorra, az illetéke-
sek levélben reflektálnak.

A jelenlévõk szóvá tették
az illegális szemétlerakato-
kat, reklámtáblákat, a
szennyezett, elhanyagolt
közterületeket, az örömlá-
nyok, a drogozók, a hajlék-
talanok nemkívánatos je-
lenlétét. Kezdeményezték,
hogy a jövõben negyedéven-
te legyen közmeghallgatás.

Mint a válaszokból kide-
rült, Zugló új polgármeste-
re és vezetése egyértelmûen
rendpárti. Az örömlányok
kerületbõl való kiszorításá-
ban, a randalírozók, a ron-
gálók megfékezésében, a
közterületi kábítószer-fo-

gyasztás felszámolásában –
az elkövetkezendõ idõszak-
ban – kiemelt szerep hárul
a kerületi polgárõrségre és
rendõrségre. A hatékony-
ság növelése érdekében a
fenti szervezeteket anyagi-
lag és technikai eszközök-
kel is támogatja a helyható-
ság.

A hajléktalanprobléma
kezelésében az önkormány-
zat az „ember nem alhat az
utcán” elvet követi. Azok a
közterületen élõk, akik
nem hajlandók igénybe ven-
ni az ellátóintézményeket,
humánus, de határozott fel-
lépésre számíthatnak.

Az önkormányzat 2011-
ben komplex programot
dolgoz ki Zugló közterüle-
teinek tisztán tartására, és
a több mint hetven illegális
szemétlerakó hely felszá-
molására. A cél érdekében
emelni fogják a szabálysér-
tési bírságot, illetve egy
„ütõképes” felügyeleti cso-
port mûködtetését tervezik.

Abban mindenki egyetér-
tett, hogy a változáshoz ön-
magában kevés a hatóság
fokozott közterületi jelenlé-
te, a fordulathoz szemlélet-
váltás és a lakosság fellépé-
se is szükséges.

A jelenlévõk közül többen
is kérték szûkebb lakókör-
nyezetük rendbetételét.
Mint kiderült, a Kövér La-
jos tér rehabilitációs terve
már korábban elkészült,
azonban az elõzõ képviselõ-

testület nem biztosított for-
rást a kivitelezéshez. Az ön-
kormányzat 2011. évi ter-
vei között szerepel többek
között a Padlizsán és a
Szerván utca közötti lerom-
lott állapotú park és az Ar-
gentína tér teljes, illetve a
Reiner Frigyes park alap-
szintû rendbetétele.

A közmeghallgatáson szó-
ba került a közel száz csalá-
dot érintõ Cordia Thermál
Lakópark problémája is. A
használatbavételi engedély
kiadásának dolgában elõre-
lépés a másodfokú szakha-
tóság állásfoglalásának is-
meretében várható. Az ügy
mielõbbi megnyugtató ren-
dezését nehezíti, hogy az
elõzõ önkormányzat nem
kötött szerzõdést az építte-
tõvel a településrendezésre
vonatkozóan, amit viszont
pótolni kell.

Több közös képviselõ a
városháza segítségét kérte
az elöregedett társasházak
felújításához. Kovács Ba-
lázs alpolgármester el-
mondta: az önkormányzat
jogszabály-módosítást kez-
deményezett a fõvárosnál,
hogy az 1990-ben létreho-
zott társasházi felújítási
alapból a jövõben Zugló is
részesedhessen. Emellett a
kerület minél több európai
uniós támogatást igyekszik
megszerezni a leromlott ál-
lapotú társasházak felújítá-
sára.

P. D.

A közmeghallgatás intézményérõl a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 13. §-a rendelkezik. Eszerint a képviselõ-testületnek évente legalább egy
alkalommal, elõre meghirdetett idõpontban közmeghallgatást kell tartani. Ezen a
választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi közérdekû kérdése-
ket, javaslatokat tehetnek. A közmeghallgatás testületi ülés keretében történik.
Ezen a képviselõ-testület tagjainak határozatképes számban kell jelen lenni.
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Pelyva György (MSZP)
– Milyennek látja az át-

vett önkormányzati örök-
séget?

– Jómagam immár húsz
éve, 1990 óta tagja vagyok a
zuglói önkormányzat kép-
viselõ-testületének. Úgy vé-
lem, a tavaly októberi ön-
kormányzati választás óta
lényegében még mindig fo-
lyamatban lévõ átadás-átvé-
teli eljárás nem sokban kü-
lönbözik az elõzõ ciklusok
között tapasztaltakhoz ké-
pest. Mondhatjuk, rendben
zajlik a folyamat, ugyanak-
kor nehezíti a helyzetet,
hogy jelentõsen csökkent az
önkormányzati testület lét-
száma, sok az új ember,
akiknek még meg kell talál-
niuk a helyüket. Azonban
megfelelõ tervezéssel, gaz-
dálkodással, úgy gondo-
lom, mûködõképes lehet a
kerület. Különösen fontos
kérdés ez a nagy volumenû,
Zuglóban mindig is a leg-
fõbb vonzerõt gyakorló in-
tézményi hálózat tekinteté-
ben.

– Milyen évre számít
2011-ben, elsõsorban a
XIV. kerület szempontjá-
ból?

– Meglátásom szerint
alapvetõen megfelelõ szín-
vonalon tudjuk majd mû-
ködtetni az önkormányza-
tot. Különösebb gondokat
inkább a rajtunk kívülálló,
fõvárosi, illetve országos
vonatkozású ügyek okoz-
hatnak, leginkább a négyes
metró építkezése. Ez utób-
bi egyébként tapasztalata-
im szerint legfeljebb a köz-
lekedési változások, esetleg
esztétikai kifogásolnivalók
miatt okoz fejfájást a zuglói
lakosoknak. Problémák
forrása lehet még a város-
központ ugyancsak évek
óta napirenden lévõ kérdé-
se. Nehéz egyébként a jövõ-
re vonatkozó latolgatások-

ba bocsátkozni, hiszen az
újonnan felállt képviselõ-
testület még csak mostan-
ság rázódik össze, szokik
bele a közös munkába, s
igaz ez a bizottságokra is.
Szintén nem a kerület kom-
petenciája, mégis gondot
okozhat számunkra, hogy a
hírek szerint jelentõs taka-
rékoskodások várhatóak a
szociális ellátások terüle-
tén. Ez különösen a lakóte-
lepi részeket érintheti hát-
rányosan, és bevallom, nem
tudom megmondani, hogy
az önkormányzat miként
tudja majd kompenzálni a
szûkülõ juttatásokat.

– Ön milyen ügyekkel kí-
ván foglalkozni az idei
esztendõben?

– A pénzügyi bizottság el-
nökeként jelenleg a költség-
vetés összeállításának ko-
ordinálását tekintem a leg-
fontosabb feladatnak. Eb-
ben az ügyben folyamato-
san tárgyalunk a grémium-
ban. Az év hátralevõ részé-
ben pedig – értelemszerûen
– a büdzsé esetlegesen
szükséges korrekcióival le-
szek elfoglalva. A kerület
pénzügyi helyzete egyéb-
ként nagymértékben függ a
fõvárosi önkormányzattal
való tárgyalásainktól is, va-
lamint a helyi gazdálkodó-
és társadalmi szervezetek
támogatásától. Az önkor-
mányzat vezetése nem mel-
lesleg szerkezeti változtatá-
sokra is készül, amelyet
azonban, javaslom, a jelen
helyzetben kellõ megfon-
toltsággal, óvatosan hajtsa-
nak végre. És akkor ott van-
nak még azok a menetrend-
szerûen érkezõ lakossági
igények, melyekre nem le-
het felkészülni, s amelyeket
általában a legjobb szándé-
kaink ellenére sem tudunk
maradéktalanul kielégíteni.

K. D.

Várnai László (LMP)
– Milyennek látja az új

önkormányzat örökségét?
– Ahogy az átvilágítás is

mutatja, nincs túl jó hely-
zetben az önkormányzat, a
pazarló gazdálkodás jelen-
tõs adósságot szült. Amit
azonban az elõzõ polgár-
mester, Weinek Leonárd ja-
vára lehet írni, hogy az utol-
só két évben megakadályoz-
ta a túlméretezett pláz-
aberuházások megvalósu-
lását, és leálltak az ingatlan-
eladások is. A kerület jelen-
legi helyzetéért elsõsorban
az MSZP és az SZDSZ a fe-
lelõs, de a Fidesznek is ré-
sze volt benne, így például a
Bosnyák téri szabadidõ- és
sportközpont és a tanuszo-
da elkótyavetyélése közös
döntés volt. A probléma
azonban az, hogy hiába volt
átvilágítás, jelenleg nem en-
nek megállapításai alapján
mûködik az önkormány-
zat. Egyik legjobb példa er-
re a Zuglói Filharmónia Kft.
támogatása, amely eddig évi
ötvenmillió forintot kapott,
ezentúl azonban ennek az
összegnek a dupláját fogja
majd. Ez egy hárommilli-
árd forintos lyukkal gazdál-
kodó önkormányzat eseté-
ben igen jelentõs tétel. Fur-
csállom az önkormányzat
vagyonával a jövõben gaz-
dálkodó Zuglói Eszközke-
zelõ Kft. létrehozását is,
szerintem ugyanis nem le-
het kizárni, hogy a vagyont
a tõzsdére viszik majd. Sop-
ron és Kõbánya önkor-
mányzata milliárdokat
vesztett így. Az eszközkele-
zõ igazgatói posztja sem lett
megpályáztatva, a polgár-
mester ismerõse kapta az
állást. Ez a most épülõ haj-
dúsági uram-bátyám világ a
kerülethez kötõdõ fideszes
képviselõk többségének
sem tetszik, bár õk ezt nem
mondhatják el nyilvánosan,
Garaba Imre képviselõ le-
mondása azonban jelzi,
hogy komoly bajok vannak.

– Az önkormányzat
szempontjából milyen év-
re számít 2011-ben?

– A zuglói önkormányzat
bevételei csökkennek, így
takarékoskodnunk kell, az-
az kéne, de ezeket a dönté-
seket egy évtizede halogat-
ják. Az elõbb említettem a
Filharmóniát, amely támo-
gatásának megemelését hi-
bának tartom, én azt java-
soltam, hogy a zenekar költ-
ségvetése ne változzon.
Gondoljanak bele, ebbõl a
pénzbõl minden negyedik
nap lehetne egymillió forin-
tos koncertet tartani a ke-
rületben.

– Képviselõként milyen
személyes céljai vannak,
amit szeretne megvalósí-
tani idén a kerületben?

– Már decemberben önál-
ló indítványként elõterjesz-
tettem a helyi értékvédelmi
rendelet tervezetét, amely
bevezetésével meg lehetne
védeni a lebontástól a kerü-
let gyönyörû, ám mûemléki,
országos vagy fõvárosi vé-
dettséget nem élvezõ épüle-
teit. Ezt decemberben meg-
szavazta a testület, remé-
lem, a fideszes többség a
rendelet megalkotásában is
partner lesz. Zuglónak
nincs gazdája, és ez a kerü-
letet nem ismerõ polgár-
mestertõl nem is várható.
Nincs nyoma a hétköznapi
rendezettségnek, elég, ha a
Bosnyák teret nézzük: a
zöldterületek, parkok ápo-
latlanok, és a közbiztonság-
gal is bajok vannak. A kerü-
letben több ezer lakást épí-
tettek a beruházók az elmúlt
években, de most az önkor-
mányzatra maradt, hogy
sok száz óvodai férõhelyet
létesítsen. Itt az ideje a tuda-
tos várostervezésnek és a fe-
lelõs gazdálkodásnak. Eb-
ben – de nem egy új, az elõ-
zõt felváltó klientúra rend-
szer megteremtésében – szí-
vesen vagyunk partnerek.

B. R.

Markó Elemér István (Jobbik)
– Milyennek látja az át-

vett önkormányzati örök-
séget?

– Elõször is hangsúlyoz-
nám, hogy ennek a kerü-
letnek az elmúlt húsz év-
ben egyszer sem volt a
nemzet irányában elköte-
lezett vezetése, ebbõl a
szempontból mindenkép-
pen üdvõzlendõnek tar-
tom a tavaly októberi
választás eredményét.
Hozzáteszem, az elõzõ
garnitúrát nyugodt szívvel
nevezhetjük rablóbandá-
nak, mert ami Zuglóban
az elmúlt években történt,
az felháborító. És bár lá-
tom a kerületvezetés ré-
szérõl a szándékot a
visszaélések feltárására,
mégis úgy érzem, ez in-
kább csak a szavak szint-
jén látszik megvalósulni.
Mintha az elszámoltatás
és a rendteremtés csupán
szlogen lenne. Jobbikos-
ként ennek a témának
mindenképpen nagyobb
hangsúlyt szentelnék, még
ha az új vezetés által val-
lott irányvonalat alapvetõ-
en elfogadhatónak tartom
is. Mondok egy példát. A
Bosnyák téri botrányos
sportberuházás ügyének
részleteivel máig nem va-
gyunk tisztában, pedig az
adófizetõ polgárok szeret-
nék tudni a részleteket. A
zuglói lakosokat emellett
joggal háborítja fel a köz-
biztonság katasztrofális
állapota, amelynek javítá-
sára ugyancsak nem lát-
tam egyelõre tényleges in-
tézkedést. Hiányolom
emellett a hónapok óta ha-
logatott vagyonleltár elké-
szítését is. Hangsúlyozom
azonban: a javító szándé-
kot méltányolom, ám tud-
juk, hogy ez önmagában
kevés.

– Milyen évre számít
2011-ben, elsõsorban a
XIV. kerület szempontjá-
ból?

– Semmiképpen sem
lesz rosszabb ez az eszten-
dõ Zugló számára, mint az
elmúlt idõszak, ez biztos.
Bár az önkormányzatok
manapság nincsenek köny-
nyû gazdasági helyzetben,
lévén az országos megszo-
rítások a helyhatóságokat
is érintették, érintik, úgy
gondolom, nem minden
pénz kérdése. Az már most
látszik, hogy emberköz-
pontúbb lett a kommuni-
káció, intenzívebb a civil
szervezetekkel való kap-
csolattartás. Természete-
sen minden téren további
javulást várunk.

– Ön milyen ügyeket kí-
ván vinni az idei esztendõ-
ben?

– Úgy tudom, támogatás-
ra talált a vezetés részérõl
az általam kezdeményezett
nagyszabású, tavaszi ren-
dezvény, mely a sport nép-
szerûsítése mellett drogel-
lenes kampányt is magá-
ban foglal majd, a rendõr-
ség munkatársainak bevo-
násával. Ennek a kezdemé-
nyezésnek az üzenete tulaj-
donképpen leképezi az ál-
talam vallott értékrendet,
hiszen úgy gondolom, a
rend és az egészségügy
helyreállítása, jobbá tétele,
valamint ezekkel összefüg-
gésben a preventív hatás-
sal is bíró sporttevékeny-
ség támogatása nagyon
fontos dolog. Nem túlzás:
ezek elsõ számú nemzeti
ügyek. A sport jótékony,
nevelõ hatását a fiatalságra
sokan nem veszik komo-
lyan, így a kormányzat sem
váltotta be egyelõre az erre
vonatkozóan tett ígéreteit.

K. D.

Három kérdés a zuglói képviselõ-testület három tagjához
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Itt a ,,lé’’ volt a tét – Pavel jótanácsai
Folytatás az 1. oldalról

A Központi Nyomozó Fõ-
ügyészség arról kért tájé-
koztatást, hogy a 2007-re és
2008-ra a közterületi par-
kolást érintõ 23 elõterjesz-
tés elõkészítésében Du-
doglo Pavel hogyan mûkö-
dött közre, miért is volt
szükség a tanácsadására,
illetve kiknek adott konkrét
tanácsokat.

A területért felelõs hivata-
li dolgozók azt állították,
hogy Dudoglo Pavellel
egyeztetéseket nem folytat-
tak, nevét nem ismerik. A
lapunk által most közzétett
iratokat nem kapták meg. A
megbízás azért is vet fel kér-
déseket, mert az önkor-
mányzat 2007-ben a közle-
kedési, parkolási koncep-
ció elkészítésére komoly
szakmai referenciával ren-
delkezõ szakcéget is megbí-
zott. A vállalkozás részlete-
sen kidolgozott tanulmányt
készített, további minõsí-

tett külsõ szakértõt is fog-
lalkoztatott a dolgozat felül-
vizsgálatára.

Az ügyészségnek elkül-
dött tavaly nyári adatszol-
gáltatás szerint a kerületi
jegyzõ azt közölte: Dudoglo
Pavel a megbízója felkéré-
sére és részére készítette a
feljegyzéseket. Az adatszol-
gáltatásban az is szerepelt,
hogy Dudoglo Pavel Weinek
Leonárd akkori polgármes-
terrel folytatott személyes
konzultációján a zuglói
közterületi szabályozási
terv több módosítását is ja-
vasolta.

Az önkormányzat új veze-
tése szerint azonban az
alább közölt „témajavasla-
tok” a szakmaiságot teljes
mértékben nélkülözik. Sze-
rintük ugyanis a tanácsadó
a minimális ismerettel sem
rendelkezett a településter-
vezés, közlekedéstervezés
és a mûszaki tervezés terü-
letén.
Zuglói Lapok-információ
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Eladósodott a kerület, Weinek Leonárd gyanúsított

Kétrendbeli, jelentõs va-
gyoni hátrányt okozó hût-
len kezeléssel gyanúsította
meg decemberben dr.
Weinek Leonárdot
(SZDSZ), Zugló elõzõ veze-
tõjét a Központi Nyomozó
Fõügyészség.  Weinek meg-
tagadta a vallomástételt és
panaszt tett a gyanúsítás
ellen, amit azonban a leg-
újabb információink sze-
rint a Legfõbb Ügyészség
elutasított. A volt polgár-
mester továbbra is szabad-
lábon védekezhet.

A nyomozás eddigi ada-
tai szerint Weinek több
mint 17 millió forint kárt
okozott a zuglói önkor-
mányzatnak.

A volt polgármester az er-
zsébetvárosi ingatlanbotrá-
nyok miatt elõzetesben ülõ,
egykori VII. kerületi város-
vezetõvel, Hunvald György-
gyel (MSZP) kölcsönösségi

alapon fiktív tanácsadói ke-
resztszerzõdéseket kötött,
havi négyszázezer forinthoz
juttatva két-két bizalmasu-
kat. Közöttük van Hunvald
vádlott-társa, a VII. kerületi
önkormányzat volt SZDSZ-
es képviselõje, Gál György,
valamint a zuglói önkor-
mányzat volt képviselõ-
frakcióvezetõi, Killik Jenõ
(SZDSZ) és Kovács-
Csincsák László (MSZP).
Utóbbi egyébként újra a
zuglói képviselõ-testület-
ben politizálhat majd, hi-
szen az MSZP õt delegálja a
mandátumáról nemrég le-
mondott listás képviselõ-
jük, Tóth Csaba helyére.

Úgy tudjuk, nem kizárt,
hogy újabb gyanúsítottak
lehetnek majd az ügyben. A
nyomozás március 24-ig
tart.

Az elszámoltatásról be-
szélt decemberi sajtótájé-

koztatóján dr. Papcsák Fe-
renc polgármester is. Kije-
lentette: október 3-án a Fi-
desz–KDNP 72 százalékos
többséget kapott a válasz-
tóktól Zuglóban. Szerinte
többek között arra is felha-
talmazást kaptak, hogy
vonjanak egyenleget a mö-
göttünk álló évek gazdálko-
dásáról. „Mi ennek a felha-
talmazásnak eleget tettünk,
de az átvilágítás eredménye
bennünket is megdöbben-
tett” – mondotta.

A polgármester szerint a
XIV. kerületben felelõtlen
vagyongazdálkodás folyt,
ugyanakkor hiányzott a
kontroll, mindez pedig ösz-
szességében Zugló nagy-
arányú eladósodásához ve-
zetett. A 7,2 milliárd forin-
tos hiány nagyon súlyos te-
her, ezért a kerület mûkö-
désének biztosítása érde-
kében a jelenlegi önkor-
mányzatnak azonnal lépnie
kellett.

– A gazdaság racionalizá-
lását a testület magán kezd-
te. Drasztikus módon csök-
kentettük a képviselõk, il-
letve a bizottságok számát.
Az önkormányzat mûködé-
sére 2008-ban még 221 mil-
lió Ft-ot költöttek, mi ezt a
számot 2010-ben 189 milli-
óra csökkentettük. Jövõre

a 150 milliós határt céloz-
tuk meg, a végsõ cél pedig
az, hogy az irányító-
szervezet mûködtetése a
közpénzekbõl maximum
126 millió Ft-ot emésszen
fel. Ezzel egy cikluson belül
megfeleznénk a képviselõk-
re fordítandó költségeket.
Ez azonban még kevés, hi-
szen roppant nehéz pénz-
ügyi helyzetet kaptunk
örökségül a kerületet húsz
éven át irányító MSZP–
SZDSZ-többségtõl. Éppen
ezért fontosnak tartottuk,
hogy az eddig feltárt ügyek-
ben azonnal vizsgálatokat
kezdeményezzünk.

A gyanús ügyekbõl lás-
sunk egy csokorra valót. Az
Abonyi utcában található
volt Rákosi-villa (képün-
kön) áron alul történõ el-
adása kimeríti a hûtlen ke-
zelés gyanúját, hiszen több
milliós kár érte az önkor-
mányzatot. Ebben az ügy-
ben a polgárjogi igények be-
nyújtása mellett már a
BRFK is vizsgálatot indított.
A patinás épület mellett
több kerületi ingatlan üzleti
célú eladása miatt is rend-
õrségi vizsgálat indult.
Ezekben az esetekben a hût-
len kezelés és a közvagyon
hanyag kezelése 196 millió
forintos kárt okozott a ke-
rületnek. A decemberi saj-
tótájékoztatón a polgármes-
ter egy konkrét példát is ki-
emelt a zûrös ügyek közül.

– Egy 2008-ban megkö-
tött szerzõdés szerint Zugló
94,5 millió Ft-ot költött egy
olyan informatikai fejlesz-
tésre, amelyet semmi sem
indokolt. Az önkormányzat
papíron nyomtatókat vásá-
rolt, ám még az ügylet lepa-
pírozására sem fordítottak
kellõ energiát. Az alvállal-
kozótól természetesen szá-
mon kértük a dokumentu-
mok hiányát, amit a cégnek
csak 2010. december 15-én
reggel 8 órára (érdekes mó-
don éppen a tervezett sajtó-
tájékoztató napjára) sike-
rült elõkeresnie. Természe-
tesen ebben az ügyben is

megtettük a szükséges lépé-
seket.

Dr. Papcsák Ferenc sze-
rint a korrupciós ügyek a je-
lenlegi önkormányzat mû-
ködését is veszélyeztetik. A
valós helyzet megállapítása
érdekében ugyanis segítsé-
get kértek a Zuglói Vagyon-
kezelõ Zrt.-tõl, ahonnan
azonban meglepõ módon
valótlan és hiányos adato-
kat kaptak. Természetesen
ez ügyben is feljelentést tet-
tek.

– Ez a megtévesztõ adat-
szolgáltatás valóban meg-
döbbentett bennünket. Úgy
vélem, ezzel csak leplezni
kívánták a gyanúsabbnál
gyanúsabb tranzakciókat.
A tények megállapítása in-
nentõl kezdve már a rend-
õrség dolga. Az viszont biz-
tos, hogy míg Zuglónak
1996-ban 36 000 ingatlana
volt, addig ezt a portfólió
2010-re 3600-ra csökkent.

Az ügyhöz kapcsolódik,
hogy a Zuglói Vagyonkeze-
lõ Zrt. új vezetése azonnal
hozzálátott a cég megtisztí-
tásához. A vállalat alkal-
mazásában álló Szücs Ist-
vánt (a XIV. kerület koráb-
bi alpolgármesterét) azon-
nali hatállyal elbocsátot-
ták. Ugyanezt szerették
volna tenni Kemecsei Ár-

páddal (MSZP) is, ám az
Oktatási Bizottság korábbi
vezetõjét, akit a Zushlag-
ügyben 15-öd rendû vád-
lottként 300 000 Ft-os
pénzbírság megfizetésére
köteleztek, egyelõre nem
tudták a helyérõl elmozdí-
tani, õ ugyanis az eltávolí-
tása elõl hosszan tartó be-
tegállományba menekült.

A december 15-i testületi
ülésen dr. Szebellédi István
igazságügyi szakértõ ismer-
tette a kerület gazdálkodá-
sának átvilágításáról szóló
dokumentumot. Az egy hó-
napot igénybe vevõ munka
megdöbbentõ tényeket tárt
fel. A legsokkolóbb adat az
volt, amely szerint Zugló
adósságállománya eléri a
7,2 milliárd forintot. Ez azt
jelenti, hogy az adósságból
– a KSH-adatokat figyelem-
be véve – minden kerületi
állampolgárra, az újszülöt-
tõl az idõsekig – 65 000 fo-
rint jut. A több évre vissza-
menõ vizsgálat azt is megál-
lapította, hogy a kerület
2008–2009. évi gazdálko-
dása különösen rossz volt.
Ennek eredménye, hogy a
hiány a 2007. évi hét száza-
lékról 2010-ig tíz százalék-
ra emelkedett.

Riersch Tamás–
Baranya Róbert

Amint azt sejteni lehetett, Zugló sem maradt ki a kor-
rupciós botrányokból. A Központi Nyomozó Fõ-
ügyészség hûtlen kezeléssel gyanúsította meg dr.
Weinek Leonárdot, a kerület volt polgármesterét. Az
elõzõ városvezetés elszámoltatásáról, korrupciógya-
nús ügyeirõl és a kerület lesújtó gazdasági örökségé-
rõl beszélt sajtótájékoztatóján dr. Papcsák Ferenc,
Zugló új polgármestere.

A gazdasági válság elle-
nére Zuglóban továbbra
is viszonylag magasak az
ingatlanárak, ennek elle-
nére még mindig a pesti
oldal egyik legnépsze-
rûbb kerülete. Ez elsõsor-
ban a városrész kitûnõ
adottságainak köszönhe-
tõ – állítja az ingatlanma-
gazin.com.

Az internetes lap szerint
a XIV. kerületet ingatlan-
vásárlási szándékkal fel-
keresõk általában konk-
rét elképzeléssel érkez-
nek. Körükben a jó elhe-
lyezkedésû
Herminamezõ, illetve az
építészetileg változatos Al-
sórákos a legkedveltebb.
Herminamezõn egy új épí-
tésû lakás átlagos négyzet-

méterára 350 ezer forint,
míg a régebbieké – állapot-
tól függõen – 200–300 ezer
forint között mozog.

Alsórákoson az Erzsébet
királyné útja környéki, há-
ború elõtt épült bauxitbeton
házak piaci szempontból
értéktelenek. Az M3-as kö-
zelében egy jó állapotú, táv-
fûtéses lakás 200 ezer fo-
rint alatti négyzetméter-
áron is megvásárolható. A
Miskolci utca és a Nagy La-
jos király útja közötti csen-
des utcákba kisebb ikerhá-
zat 20–22 millió forintért is
lehet venni, de ezen a kör-
nyéken már nem ritka a
70–100 millióért kínált ház
sem. Az új lakások négyzet-
méterára 300–480 ezer fo-
rint között mozog.

A Füredi utca, Vezér utca,
Fogarasi út, Nagy Lajos ki-
rály útja által határolt, az in-
gatlanosok által aranyhá-

romszögnek nevezett terü-
leten az új építésû lakáso-
kat 400 ezer forint feletti
négyzetméteráron kínálják,
de az ingatlanmagazin.com
szerint még így is minden új
lakás gyorsan elkel.

Istvánmezõn az Abonyi
és a Cházár András utca jó
állapotú, múlt század eleji
villaházai 400 ezer forintos
négyzetméteráron cserél-
nek gazdát. Az 1970-es
években épült lakásokat
általában 350 ezer forintos
négyzetméteráron árulják.
A kerület ezen részén gya-
koriak a függõfolyosós,
zártsorú épületek. Ezek-
ben a legolcsóbbak a laká-
sok, ezeknek az árát jelen-
tõsen befolyásolja a lakók
összetétele is – írja a szak-
lap.

Az impozáns, de zajos és
nagy forgalmú Stefánia
úton fõként cégek, vállalko-

zások vásárolnak lakást
irodahelyiségnek, illetve a
követségek bérelnek ingat-
lanokat alkalmazottaik szá-
mára.

Törökõr szintén keresett
része Zuglónak. Az ingat-
lanárak a herminamezõi-
hez hasonlóak. Az Egressy
úti csúszózsalus technoló-
giával épült négyemeletes
házakban lakás 250 ezer fo-
rint körüli négyzetméter-
áron vásárolható. 

A Mogyoródi és a
Fogarasi út közötti szocreál
stílusú lakótelepen 220
ezer forintról indul a négy-
zetméterár, ami az állapot-
tól függõen felkúszhat akár
300 ezer forintig is.

Nagyzuglóban a Füredi
úti lakótelep panelházai a
közeli Örs vezér tere inf-
rastruktúrájának, illetve a
panelprogramnak köszön-
hetõen a válság ellenére is

tartják az árukat. Itt az alsó
határ négyzetméterenként
150 ezer forint, viszont a kí-
vülrõl felújított házak jó ál-
lapotú lakásaiért 200 ezer
forintot kérnek négyzetmé-
terenként.

Az ingatlanmagazin.com
szerint a XIV. kerületben

Kiszugló a legkevésbé von-
zó az ingatlanvásárlók szá-
mára, ez ugyanis ipari kör-
nyék. A városrész új építé-
sû lakásai 200–300 ezer
forint közötti négyzetmé-
teráron kelnek el.

P. D.

Zugló ma is felkapott az ingatlanvásárlók körében

Dr. Weinek Leonárd
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Az óesztendõ végén Erõss
Zsolt hegymászó volt a ven-
dége a Zuglói Polgári Egy-
letnek. A Szent István Király
Zeneházban megrendezett
közönségtalálkozón Wein-
wurm Árpád a legnagyobb
magyar sportcsillagok egyi-
keként mutatta be a közön-
ségnek a negyvenkét eszten-
dõs csíkszeredai sportem-
bert. 

– Hogy van?
– Köszönöm jól. Nehéz

idõszak van mögöttem. A
tátrai balesetem tavaly ja-
nuár elején történt. Még ab-
ban a hónapban megmûtöt-
tek, amputálták a lábam, de
februárban már közleked-
tem, és azóta is folyamato-
san edzek.

– Fel tudná idézni, ho-
gyan történt a balesete?

– Szilveszterezni voltunk
a Tátrában, és az új évet egy
könnyed túrával kívántuk
kezdeni.  Jól járható tere-
pen haladtunk, ráadásul
semmi sem utalt a lavinave-
szélyre. Aztán egy pillanat
alatt megtörtént a baj. Az a
hófolyosó, amelyben épp
jártunk, váratlanul lesza-
kadt, és magával sodorta a
társaimat. Mivel hárman
egymáshoz voltunk rögzít-
ve, engem is magukkal rán-
tottak. Próbáltam a lábaim-
mal fékezni, de a hágóvasak
súlyos sérüléseket okoztak,
így több bordám és a jobb
lábam is eltörött.

– Akkor egy egész or-
szág önért szorított, az-
tán sokan megdöbbenten
fogadták azt, hogy az
amputálás mellett dön-
tött.

– Azért határoztam így,
hogy újból teljes életet él-
hessek. Mászni akartam,
erre pedig mûlábbal na-
gyobb esély kínálkozott,
mint a sérült, de meglevõ
végtaggal. Sokat segített a
döntésemben Szendrõ Sza-
bolcs életútjának az isme-
rete. Õ ugyanis fél lábbal és
mûvégtaggal is kiváló hegy-
mászó lett. Szabolcs egyéb-
ként a kórházban is meglá-
togatott, és a biztatása sok
erõt adott nekem.

– Nem sok idõ telt el a
balesete és a mûtétje óta,
de már teli van hegymá-
szóélményekkel.

– Társaimmal most jöt-
tem vissza a Himalájából,
ahol egy 8000-es csúcsot
akartunk megmászni. Saj-
nos ez az idõjárási körül-
mények miatt nem sikerült,
és 7100 méteren vissza kel-
lett fordulnunk. De a lá-
bammal nem volt gond.

– Miként sikerült ilyen
gyorsan rehabilitálódni?

– A mûtét után két hóna-
pot a budakeszi rehabilitá-
ciós intézetben töltöttem.
Eleinte tolókocsival közle-
kedtem, majd úszni kezd-
tem. Tanulságos idõszak
volt, hisz a saját bõrömön
tapasztaltam meg, hogy mi-
lyen a kerekesszékesek éle-
te, és milyen az, ha mások
segítségére szorul az em-
ber. Hétvégeken ugyan ha-
zamehettem a kórházból,
ám a házamba csak a szom-
szédok segítségével tudtam
bejutni. Szerencsémre van
egy gyermekem, aki éppen
abban az idõszakban van,
amikor járni tanul, így volt

kitõl ellesnem a fortélyokat.
Két hónap után az orvosok
úgy ítélték meg, hogy alkal-
massá váltam az önálló élet-
vitelre, ezért hazaengedtek.
Az Országos Egészségpénz-
tártól kapott mûláb azon-
ban nem bírta azt a dinami-
kus mozgást, melyet én vé-
geztem. Szerencsére egy
mûvégtagok gyártásával
foglalkozó cég felajánlotta
támogatását, így az õ segít-
ségükkel speciális, csak az
én testemhez szabott mû-
lábhoz jutottam és vissza-
térhettem az aktív életem-
hez.

– Pontosabban vissza-
térhetett a Himalájába…

– Nem. Elõbb hazamen-
tem Székelyföldre, majd az
Alpokban akklimatizálód-
tam. Tizenhárom évesen
kezdtem hegyet mászni és a
Kárpátokban vált tapasz-
talt sziklamászó belõlem.
Most, harminc év múltával
ide tértem vissza, és gyako-
roltam az ismerõs sziklafa-
lakon a mûvégtaggal törté-

nõ mászást. Ezt követõen
az Alpokban vettem részt
egy nagyobb túrán, melynek
során már egy kisebb csú-
csot is sikerült meghódíta-
nom. Augusztus végén kis
csapatommal viszont már a
Himalájába mentem, ahol a
cél a 8201 méteres Cho Oyu
(Türkiz Istennõ-csúcs) volt.
Itt elõbb edzésképpen fel-
mentünk a Csomolungma
alaptáborába, majd neki-
vágtunk a nagy kalandnak.

– Szokása szerint errõl
az útjáról is filmet készí-
tett.

– Hegymászónak olyan
dolog filmet készíteni egy
csúcs meghódításáról,
mintha egy futballista örö-
kítené meg a góllövését. Ez
csaknem lehetetlen feladat,
mégis mindig próbálko-
zunk vele, hisz olyan he-
lyekre megyünk, ahol rit-
kán fordulnak meg embe-
rek.

– A filmet a zuglói közön-
ségtalálkozón is bemutat-
ta. Most olvasóinknak is el-
mondaná, hogyan alakult
ez az utolsó expedíciója?

– Nepálból Tibetig na-
gyon jól, hisz ezt az utat még
autóval tettük meg. A 6800
méteren levõ 2-es alaptábo-
rig sem volt semmi gond, de
a lavinaveszélyre folyama-
tosan figyelmeztettek a sor-
ra visszaforduló csapatok.
A terv az volt, hogy a 3-as tá-
bort 7300 méteren alakít-
juk ki, és innen kíséreljük
meg a csúcstámadást, de az
idõjárás 7100 méteres ma-
gasságban minket is meg-
hátrálásra késztetett. Hegy-
mászóként nem örültem
ennek, hisz sosem szeret-
tem feladni a küzdelmet.
Ugyanakkor tudnunk kell
olyan fontos döntéseket is
meghozni, melyek akár éle-
tekrõl is szólhatnak. Reha-
bilitációm szempontjából
azonban mindenképpen si-
keresnek ítélem ezt az expe-
díciót. Megtapasztalhattam
ugyanis, hogy miként tu-
dom extrém helyzetben a
mûlábamat használni. El-
árulom, felfelé könnyebb
volt. Így is sikerült a cson-
kon egy sebet ejtenem, ami
lefelé nagyon megnehezítet-

te a járást, ám szerencsére
nem lett belõle baj. Össze-
foglalva szép mászás volt,
de csak az az expedíció
mondható sikeresnek,
amelyik fel is ér a kitûzött
csúcsra.

– Hogyan tovább?
– Elõre, pontosabban fel-

felé. Október közepén tér-
tem haza a Himalájából. Az
orvosokkal már elõre
egyeztettem, hogy a rám vá-
ró szükséges korrekciós
mûtétet akkorra halasz-
szuk. Egy fémlemezt kellett
kivenni a lábamból. Termé-
szetesen az újabb fekvés
miatt megint vissza kell
nyernem a fizikumomat. De
hát a tél éppen erre való. A
terveim szerint sokat fogok
síelni és hegyet mászni. A
cél, hogy minél jobban meg
tudjak birkózni a nehézsé-
gekkel. Tavasszal ugyanis
újabb nagy kalandra készü-
lök: egy, a Cho Oyu-nál ne-
hezebb csúcsot szeretnék
majd megmászni.

– Nevéhez számtalan
nagy teljesítmény fûzõdik,
hiszen ön az elsõ magyar,
aki felmászott a világ tete-
jére, a Csomolungmára, és
a Föld tizennégy 8000 mé-
ternél magasabb csúcsa
közül nyolcat meghódított
már. Amikor felér, milyen
zászlót tûz ki a hegytetõ-
kön?

– Természetesen ma-
gyart. Meg székelyt, meg er-
délyit. Mindet fontosnak
tartom magammal vinni,
mert a Himalájában a nem-
zetemet és a népemet is
képviselem.

Riersch Tamás

Elõször az 1980-as évek-
ben, Franciaországban
alakultak meg az elsõ gyer-
mek- és ifjúsági önkor-
mányzatok. A kezdemé-
nyezés hamar mozgalom-
má nõtte ki magát és egész
Európában elterjedt. Ma-
gyarországon az 1990-es
évek közepétõl sorra ala-
kultak az ilyen szerveze-
tek, Zuglóban ez 2000-ben
Mikulás napján történt
meg.

Tény, hogy a XIV. kerület-
ben már korábban is aktí-
vak voltak a fiatalok, kö-
szönhetõen a Zeg-Zug Gyer-
mekházban mûködõ diák-
klubnak és kölyökcsapat-
nak. A GYIÖK megalakulá-
sa azonban új fejezetet nyi-
tott a kerületi fiatalok életé-
ben. Azóta ugyanis a két-
éves ciklusban tevékenyke-
dõ ifjúsági testület „felnõtt
minta” alapján szervezi éle-
tét. Így aztán a szervezet im-
már ötödik ciklusának vé-
géhez közeledik, vagyis a
GYIÖK 2010 végén már a ti-
zedik jubileumát ünnepel-
hette.

– Tíz évvel ezelõtt a Móra
Ferenc Általános Iskola 6.
osztályos diákja voltam –
mondta Virág Péter Lász-

ló, a GYIÖK jelenlegi elnö-
ke, aki egyébként az elsõ
duplázó elnök az eddigi ve-
zetõk között. – Mivel koráb-
ban diák-önkormányzati
képviselõ voltam, a többiek
unszoltak, hogy vállaljam a
jelölést az új szervezetben.
Persze, akkor még nem iga-
zán tudtam, hogy mirõl is
van szó. Ám amikor beke-
rültem az elsõ szervezetbe,
azt tapasztalhattam, hogy
ott mindenki egyenjogú és a
nagyobbak is adnak a ki-
sebbek a véleményére.
Mindez olyan hatással volt
rám, hogy a szervezetnél ra-
gadtam.

Virág Péter László életé-
ben azóta sok minden meg-
változott. Elõbb elballagott
a Füredi lakótelepi iskolá-
ból, majd leérettségizett a
Thököly úti Petrik Lajos
Szakközépiskolában. Je-
lenleg is az intézmény diák-
ja, immár ugyanis második
szakát végzi, ám jövõre
mindenképpen továbbáll,
és a Mûszaki Egyetemen kí-
vánja majd folytatni a tanul-
mányait. Egy valami azon-
ban állandó volt az életé-
ben: a zuglói GYIÖK mind
az öt ciklusában aktív sze-
repet vállalt.

– Rózsa András, Nagykál-
di Csanád és Lázár Gergely
után 2007-ben engem vá-
lasztottak meg a szervezet
negyedik elnökének. A tava-
lyi választáson aztán sike-
rült ismételnem. A vezeté-
sem alatt léptünk be a Gyer-

mek- és Ifjúsági Önkor-
mányzatok Országos Tár-
saságába, ami azt jelenti,
hogy immár önállóan is tu-
dunk pályázni, tehát nem
csak a kerületi önkor-
mányzat anyagi támogatá-
sától függünk.

Virág Péter László tervei
között szerepel, hogy az áp-
rilisi – immár hatodik – vá-
lasztásokon is megmérette-
ti magát. Amennyiben tár-
sai jövõre is õt választják
meg vezetõjüknek, azt min-
denképpen el szeretne érni,
hogy a GYIÖK elsõ emberét
ne elnöknek, hanem kerü-
leti ifjúsági polgármester-
nek hívják, ez ugyanis job-
ban fedi a valóságot.

A zuglói GYIÖK tízedik
születésnapját a Récsei
Centerben – a szervezet má-
sodik otthonában – ünne-
pelte. Az eseményre meghí-
vást kaptak a jelenlegi és a
volt GYIÖK-tagok, illetve az
összes olyan társszervezet
képviselõi, akik munkájuk-
kal segítették a GYIÖK ed-
digi mûködését. Bár a szer-
vezet létrejöttében orosz-
lánrészt vállalók közül
Csaniga Andrea (a
Cserepesház igazgatója) és
Kéri György (közmûvelõdé-
si referens) nem tudott el-
jönni, de a korábbi felnõtt
segítõk közül Rozgonyi
Zsuzsanna, Gonda Ákos és
Kajdi Gábor is elfogadta a
szervezõk (köztük a jelenle-
gi felnõtt segítõ, Molnár
Zsuzsanna) meghívását.

– Azt tervezzük, hogy még
inkább közelebb kerüljünk
a fiatalokhoz és a gyerekek-
hez – mondta az elnök. –
Igaz – folytatta –, eddig is
sok helyen ott voltunk. Így
részt vettünk a kerületi ün-
nepségeken, pályázatokat
írtunk ki, programokat
szerveztünk, a kerületi tan-
tárgyi versenyek zsûrizésé-
bõl is kivettük a részünket.
Ám a jövõben szeretnénk
minél több iskolába eljutni,
hogy személyesen tájékoz-
tathassuk a fiatalokat a
GYIÖK munkájáról, felada-
tairól. Ezzel azt szeretnénk
elérni, hogy elsõsorban
olyan fiatalok vállalkozza-
nak majd a képviselõségre,
akik valódi késztetést érez-
nek a közösségi munkára.

–rsc–

Magyar, székely, erdélyi zászló a hegycsúcson

Erõss Zsolt, egy ember, aki nem ismer lehetetlent

Tízéves a zuglói fiatalok önkormányzata
Kerületi ifjúsági polgármestert választhatnak

Virág Péter László, a GYIÖK

jelenlegi elnöke
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Látogatás a kerületi intézményekben

Az említett három fórum
nem csak az általános infor-
mációkra, hanem a szemé-
lyes konzultációkra is lehe-
tõséget adott, de az idõ hiá-
nya miatt több fontos kér-
dés nem került terítékre. A
polgármester ezért úgy dön-
tött, hogy Kovács Balázs al-
polgármesterrel közösen
személyesen is felkeresi az
intézményeket, hogy megta-
pasztalja, milyen gondok-
kal küszködnek a létesít-
mények. Az elsõ ilyen hely-
színi szemlére január 11-én
került sor, amikor is sor-
rendben a Szent István
Gimnáziumba, a Teleki
Blanka Gimnáziumba és a
Vakok Állami Intézetébe lá-
togattak el.

A Szent István Gimnázi-
umban Lázár Tibor igazga-
tó fogadta a vendégeket. A
kötetlen hangulatú beszél-
getésen szó
esett az iskola
pedagógiai
programjáról.

– Az intéz-
ményben tö-
meges tehet-
séggondozás
folyik. 730 te-
hetséges diá-
kunk van –
mondotta. –
Közülük tíz
százalékuk
évente az országos tanul-
mányi versenyek döntõjébe
is el szokott jutni. Több eu-
rópai uniós pályázatban is
részt veszünk. Ezek révén
tanáraink is képzett tehet-
séggondozókká váltak. Az
érettségi után a felsõoktatá-
si intézményekbe felvett di-
ákok aránya igen magas.
Igaz, ma már nem az a
mérvadó, hogy hány diákot
vesznek fel (sok a fizetõs is-
kola), hanem az, hogy a
többségük hol folytatja ta-
nulmányai. A mi esetünk-
ben legtöbben a Mûszaki
Egyetem hallgatói lesznek.
Az elõzõ évben 45 diákun-
kat vették fel ide. Ezt követi
a Közgáz, az ELTE és az Or-

vosi Egyetem. De nagyon jó
a kapcsolatunk a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem-
mel is.

Az igazgató végigvezette a
vendégeket az iskolán, meg-
nézték a könyvtárat, a tor-
natermet, a tanárit és a ma-
tematikaoktatók külön ta-
náriját is. A látogatás végén
elégedetten nyugtázhatták,
hogy a zuglói önkormány-
zat önként vállalt feladat-
ként ugyan, de az ország
egyik legjobb alma materé-
nek lehet a fenntartója.

Az Ajtósi Dürer soron to-
vábbsétálva, a Teleki Blan-
ka Gimnáziumban folytató-
dott az intézménylátogatás.
Itt azonban egészen más
problémákkal kellett szem-
besülniük.

– Ahogy az a bejáratnál is
látható, az iskola homlok-
zata nagyon rossz állapot-

ban van –
mondta Rudas
Péter igazgató.
– Ez már egy
nagyon régi
probléma. Az
önkormányzat
2003-ban leve-
rette a legrosz-
szabb állapot-
ban levõ falré-
szeket, de en-
nél több nem
történt. Tavaly

aztán megint egy sürgõs be-
avatkozásra volt szükség: a
nagy esõk miatt ugyanis be-
áztak a felsõ szint tanter-
mei. A Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. szakemberei a hibákat
kijavították, így idén a hóol-
vadás nem okozott gondot
nekünk.

Rudas Péter igazgató el-
mondta, hogy az önkor-
mányzat évek óta tervezte a
homlokzat felújítását. A
tömbrekonstrukció gya-
korlatilag el is kezdõdött,
de nem jutott az Ida utcai
homlokzatnál tovább. A ter-
vek készen állnak a Hermi-
na úti és Ajtósi Dürer sori
falrész felújítására, de a
370-450 milliós költsége-

ket eddig még egyetlen veze-
tés sem vállalta.

– Egy másik régi problé-
mánk is megoldásra vár. Is-
kolánk tornaterme nem
gimnáziumszintû, túl kicsi
a 635 diákunk oktatásá-
hoz. Ugyanakkor a Hermi-
na úti oldalon van egy 300
m2-es helyiség, melyet a Ju-
nior Vállalat bérel és sokáig
fõzõkonyhának használt. A
helyiségbõl kiáramló illa-
tok rendkívül zavarták a ta-
nítást, ezt többször is jelez-
tük a fenntartónak. Annyit
sikerült elérnünk, hogy a
Junior a Hermina úti fõzõ-
konyhát egy befejezõ kony-
hává alakította át. Azaz az
alapételeket
nem itt fõzik,
ám mindent
ide szállítanak,
és innen szór-
ják szét a kerü-
leti intézmé-
nyekbe. Mi ezt
a helyiséget
már régen igényeljük. Úgy
véljük, kiváló lehetõséget
kínálna a tornatermünk bõ-
vítésére.

A polgármester tehát
azonnal egy rendkívül fon-
tos, megoldásra váró fel-
adatba botlott.

– Azért van szükség az
ilyen kötetlen, személyes
beszélgetésekre, hogy a va-
lós problémákra fény de-

rüljön – mondta dr.
Papcsák Ferenc. – Éppen
ezért a jövõben is szorgal-
mazni fogom az ilyen talál-
kozásokat. A mostani láto-
gatásaim során megtapasz-
taltam, hogy valóban nagy
terhet jelent az önkor-
mányzat számára a közép-
iskolák mûködtetése, de ez
vállalnia kell, hiszen ezek
az intézmények a kerület
hírnevét öregbítik. A prob-
lémák megoldása forráso-
kat igényel. Annak érdeké-
ben, hogy ilyen forrásokat
találjunk, átvilágítjuk a ke-
rület gazdálkodását. A cél
az, hogy megtaláljuk ezeket
a forrásokat. Ezt követõen

az elsõ felada-
tunk az lesz,
hogy minél
elõbb egy fel-
újítási alapot
hozzunk létre,
majd fejleszté-
si terveket kell
készítenünk.

Zugló érdeke azt kívánja,
hogy intézményei korsze-
rûek legyenek. A felújítá-
soknak van egy másik ele-
me is: beruházások során
ugyanis korszerûsíteni le-
het az energia felhasználá-
sát is. Ez pedig hosszú tá-
von szintén megtakarítást
jelentene.

Dr. Papcsák Ferenc el-
mondta, hogy a forráske-

resés eddig nem volt
erõssége a mindenkori
zuglói önkormányzat-
nak. Nem volt pályázatfi-
gyelés, pedig a szomszéd
XVI. kerület példája is azt
bizonyítja, érdemes a pá-
lyázatokra odafigyelni,
mert sok pénzhez, támo-
gatáshoz juthat így a ke-
rület.

– Fontos feladatnak tar-
tom, hogy az
önkormányzat
(vagy valame-
lyik cége) vál-
lalkozói fel-
adatokat is fel-
vállaljon. Ilyen
lehet a Zuglói
Vagyonkezelõ
Zrt. terve is,
amely szerint
társasházak
képviseletét át-
vállalná. Ez be-
vételt jelentene a kerület-
nek. A források keresése-
kor azonban vigyázni kell,
hogy ne adósodjon tovább a
kerület. Ezért hoztuk létre
az eszközkezelõt, amely
kontroll alatt tartja majd a
kerület gazdálkodását.

A január 11-i séta utolsó
állomása a Hermina úti Va-
kok Állami Intézete volt. A
létesítmény nem az önkor-
mányzat hatáskörébe tar-
tozik, ám Zuglónak mindig
is példaértékû volt a kap-

csolata a területén mûkö-
dõ speciális intézmények-
kel. Szabóné Berta Irén
igazgatónõ beszámolt a
polgármesternek, hogy a
kormányváltást követõen
megváltozott az intézmény
fenntartója. A Vakok Álla-
mi Intézete ugyanis eddig a
Fogyatékosságügyi Fõosz-
tályhoz tartozott, nemrég
azonban a Stratégiai és Fej-

lesztési Fõosz-
tály hatáskö-
rébe került át.
Az egyezteté-
sen dr.
Papcsák Fe-
renc polgár-
mester megál-
lapodott az in-
tézményveze-
tõvel, hogy az
önkormányzat
együttmûkö-
dési megálla-

podást köt a Vakok Állami
Intézetével. A megállapo-
dás szerint az önkormány-
zat vállalná, hogy erejéhez
mérten segíti az intéz-
ményt, a Vakok Állami In-
tézete pedig minden segít-
séget megadna (akár tré-
ningeket is szerveznének)
azon köztisztviselõk, köz-
alkalmazottak számára,
akik munkájuk során kap-
csolatba kerülhetnek fo-
gyatékos emberekkel.

Riersch Tamás

Partnereknek tekinti a kerületi intézmények vezetõit
dr. Papcsák Ferenc polgármester. Ennek bizonysága-
ként egymást követõen három fórumot is rendezett
a Columbus utcai Zeneházban, ahol személyesen is
bemutatkozhatott az intézmények igazgatóinak, ve-
zetõinek.

A látogatás végén elé-
gedetten nyugtázhat-
ták, hogy a zuglói ön-
kormányzat önként
vállalt feladatként
ugyan, de az ország
egyik legjobb alma ma-
terének lehet a fenntar-
tója

Az elsõ ilyen helyszíni
szemlére január 11-én
került sor, amikor is
sorrendben a Szent Ist-
ván Gimnáziumba, a
Teleki Blanka Gimná-
ziumba és a Vakok Ál-
lami Intézetébe láto-
gattak el

...ám Zuglónak mindig
is példaértékû volt a
kapcsolata a területén
mûködõ speciális in-
tézményekkel

Rudas Péterrel, a Teleki Blanka Gimnázium igazgatójával találkozott a polgármester és Kovács Balázs alpolgármester

A Vakok Állami Intézetének vezetõje Szabóné Berta Irén (jobbról a második) és a
polgármester megegyeztek az együttmûködésrõl

A polgármester dr. Ferdinandy István alpolgármesterrel és Lázár Tibor igazgatóval a
Szent István Gimnázium nemzetközi hírû könyvtárában
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Ha az egészségügy nehéz
helyzetben van, akkor ez a
tétel különösen igaz az egy-
házak által mûködtetett
kórházakra. A nehézségek
ellenére a Magyarországi
Református Egyház Bethes-
da Gyermekkórháza nem
csak a fõváros, hanem az
ország egyik legjobb ilyen
intézménye. Ahhoz, hogy a
kórház a szûkös anyagi tá-
mogatásból, illetve az ado-
mányokból fenn tudja tar-
tani magát, nem csak feszes
gazdálkodásra, hanem
okos befektetésekre is
szüksége van.

Ezek közé tartozik az a be-
ruházás is, amelyet az Euró-
pai Gazdasági Térség nem
EU-tagországai alapjától
nyertek el. A Bethesda az

úgynevezett „Izland, Liech-
tenstein és Norvégia által tá-
mogatott, az EGT Finanszí-
rozási Mechanizmuson és
Norvég Finanszírozási Me-
chanizmuson keresztül tá-
mogatott projekt” keretében
alakítja át energiaellátását.
A közel kétszázmilliós beru-
házáshoz a tízszázalékos
önrészt a Bethesda Kórház
Alapítvány biztosította.

Amint dr. Velkey György
fõigazgató elmondta: az in-
tézményben napkollekto-
ros és gázmotoros, hõszi-
vattyús rendszert építenek
ki, amely az épületek fûtési-
hûtési energiáját állítja
majd elõ és használati me-
leg vízzel látja el a kórházat
is. Mindezeket kiegészíti az
elöregedett nyílászárók mo-

dernebb hõszigetelõ abla-
kokra és ajtókra való cseré-
je. Összességében elmond-
ható, hogy a rendszer kiépí-
tésétõl már rövid távon je-
lentõs energiamegtakarí-

tás, illetve költségcsökken-
tés várható, így a kórház
komfortfokozata is növek-
szik. Az átalakítás március-
ra fejezõdhet be.

–rsc–

A Róna utcai templomban
istentisztelettel, a Kassai
Téri Közösségi Házban ko-
szorúzással emlékeztek
meg Wass Albert születésé-
nek 102. évfordulójáról. A
Zuglói Református Egyház-
községben január 9-én tar-
tott vasárnapi istentisztele-
tet követõen – melyet az er-
délyi Bartha József holt-
marosi lelkipásztor, a
Czegei Wass Albert Alapít-
vány elnöke celebrált – a hí-
vek átvonultak a Kassai tér-
re, ahol az Alsórákosi Pol-
gári Kör tagjaival, közéleti
személyiségekkel és ma-
gánemberekkel karöltve,
koszorúzással rótták le ke-
gyeletüket a katolikus kö-
zösségi ház Nemzeti Park-
jában, az erdélyi írófejede-
lemnek állított emlékkõnél
és székely kapunál.

Elsõ sor: Baranyi László színmûvész, Pajor András katoli-

kus lelkipásztor, Monostori Atti la, Mustármag Polgári

Kör, Gyügyei Attila, Alsórákosi Polgári Kör, a hátsó sor-

ban Bartha József holtmarosi lelkipásztor

2011. február 16-án, szer-
dán este 19.30-kor csendül
fel a magyar egyházzene
grandiózus alkotása, Liszt
Ferenc 1856-ban kompo-
nált Esztergomi miséje. A
pécsi Szcitovszky János
püspök kérte fel Liszt Fe-
rencet egy mise megírására,
amely esztergomi érsekké
történõ kinevezése után vált
Esztergomi misévé. A zene-
szerzõ személyesen tanítot-
ta be a mûvet és az Eszter-
gomi Bazilika felavatása-
kor, 1856. augusztus 31-én
hangzott el elõször a Bazili-
kában. Ez a bemutató volt a
magyarországi zenei élet el-
sõ nagy irányú megnyilat-
kozása. Ezután fordult
Liszt Ferenc érdeklõdése
egyre jobban az egyházzenei
mûvek komponálása felé.

Saját bevallása szerint kü-
lönlegesen intenzív és mély
érzelmekkel közeledett az
egyházi zenéhez.

A Zuglói Filharmónia –
Szent István Király Szim-
fonikus Zenekarhoz ezút-
tal a mû nagyságához mél-
tóan 300 tagú kórus tár-
sul: az Oratóriumkórus,
valamint a Szent István Ki-
rály Zenemûvészeti Szak-
középiskola és a Szent Ist-
ván Gimnázium vegyes ka-
rai. Szólót énekelnek:
Váradi Zita, Schöck Atala,
Szappanos Tibor és
Rezsnyák Róbert. A hatal-
mas apparátus karmeste-
re Ménesi Gergely.

Jegyvásárlási lehetõség
és további információk
a www.szentistvanzene.hu
honlapon olvashatók.

Kisgyermekes családok ré-
szére kínálunk vonzó mû-
vészeti programot a Zuglói
Zeneházban.

A hagyományos Pasto-
rale-sorozat igazi zuglói ku-
riózum: 150 elõadását ed-
dig már több mint 40 ezer
zuglói család tekintette
meg. A bérletsorozat négy
elõadását  egy-egy hétvé-
gén, szombat délután, va-
sárnap délelõtt és délután
tartják.

Valljuk, hogy a kultúrá-
hoz, a mûvészetekhez csak
az igazi, magasrendû mûvé-
szi élményeken keresztül
vezet az út. Ennek csíráit
gyermekkorban kell elültet-
ni, hogy sokoldalúan mû-
velt, a mûvészetekkel élni
tudó felnõttekké váljanak.
Komplex, élõ zenét, filmet,

táncot, bábjátékot tartalma-
zó programjainkat úgy állít-
juk össze, hogy a mûvészi él-
mény és az értékes ismere-
tek mellett nemes szórako-
zást is nyújtson. Február-
ban „Zenei háromszög” cím-
mel a klasszikus trió mûfa-
jával ismerkedünk világhírû
mûvészek: Stuller Gyula
(hegedû), Várdai István (gor-
donka) és Várjon Dénes
(zongora) segítségével. A vi-
lágjáró mûvészek a mûfaj
klasszikus tételeit adják elõ
és mûhelytitkaikba is be-
avatnak minket.

Márciusban operaházzá
alakul a Zuglói Zeneház
Nagyterme: Donizetti Szerel-
mi bájital címû vígoperájá-
nak rövidített változatán de-
rülhetünk. A tréfákban, vá-
ratlan fordulatokban bõvel-

kedõ történetben a program
háziasszonya, Soly-mosi
Tari Emõke segít eligazodni.

Áprilisban a 200 éve szü-
letett Liszt Ferencre emlé-
kezünk, aki haláláig büsz-
kén vallotta meg magyarsá-
gát: „… én is ehhez a tõsgyö-
keres, betörhetetlen nem-
zethez tartozom”.

Májusban pedig – az ed-
digi gyakorlatnak megfele-
lõen – a Fõvárosi Állat- és
Növénykertbe látogatunk.
Vendégünk lesz az Óbudai
Népzenei Iskola és a Csil-
lagszemû Táncegyüttes.

Bérletek a Zeneház jegy-
pénztárában (1145 Buda-
pest, Columbus u. 11.) kap-
hatók. További informáci-
ók az intézmény honlapján
a www.szentistvanzene.hu
címen találhatók.

Wass Albertre emlékeztek

Kétszázmilliós
energiafejlesztés
a Bethesda Kórházban

Szerelmi bájital a Zuglói Zeneházban
Ismét kezdõdik a Pastorale-bérletsorozat

Lehangoló volt látni az el-
múlt másfél évben a Város-
ligeti Mûjégpályát. A legri-
asztóbb képet akkor mutat-
ta, amikor a csöveket fel-
szedték a betonból: úgy fes-
tett a patinás létesítmény,
mint egy ócskavastelep.

Most is folyik az építke-
zés, és sokaknak már na-
gyon hiányzik a korcsolyá-
zási lehetõség. De már leg-
alább látni az alagút végét, a
mûjégpálya rekonstrukció-
ja ugyanis túl van már a bon-
tási szakaszon. A munkála-
tok befejezésének tervezett
idõpontja április 30. Ez azt
jelenti, hogy nyáron már
csónakázhatunk is a tavon.

– A beruházás körülbelül
4,7 milliárd forintba kerül
– tájékoztatott bennünket
Rátonyi Gábor, a polgár-
mester sporttanácsadója. –
Ebbõl 3,2 milliárdot az Eu-
rópai Unió, 1,5-et pedig a
fõváros ad. A beruházással
a jégpálya kapacitását is nö-
velni akarják: korábban
egy-egy szezonban három-

száznyolcvanezren korcso-
lyáztak itt, a rekonstrukci-
ót követõen azonban a pá-
lya kapacitása 450 000 fõre
bõvül. Az épületen belül egy
turisztikai programiroda,
több vendéglátó-ipari egy-
ség, egy rendõrségi körzeti
iroda és egy orvosi szoba is
helyet kap majd. A jégfelü-
let 13 000 m2 lesz, ezzel Eu-
rópában a második legna-
gyobb mesterséges jégpá-
lyának fog számítani.

A beruházás egyik legfon-
tosabb eleme, hogy megépí-
tik az épületnek a Koós Kár-
oly út felõli oldalán azt a
szárnyát, melyet 1945-ben
lebombáztak. Emellett nem
csak korcsolyapálya, ha-
nem egy szabadtéri hokipá-
lya is épül. A létesítmény te-
hát a szabadidõs tevékeny-
ségek mellett a verseny-
sportra, elsõsorban
gyorskorcsolyaversenyek
(ebben a sportágban na-
gyon rangos világversenyek
lebonyolítására is lehetõség
nyílik), valamint jégkorong-

mérkõzések megrendezé-
sére is alkalmas lesz.

A rekonstrukciót követõ-
en nyártól kulturális és
sportprogramok színhelye
lesz a Városligeti-tó. A már
említett csónakozási lehe-
tõség mellett ugyanis egy ví-
zi színpadot is kialakíta-
nak, ami nem csak a fõvá-
rosban, hanem az egész or-
szágban kuriózumnak fog
számítani. Nagy valószínû-
séggel hatalmas sikere lesz
ennek a turisztikai látvá-
nyosságnak mind a külföl-
di, mind pedig a hazai kö-
zönség körében. És még né-
mi ízelítõ a tervezett prog-
ramokból: lesz majd vízi-
szobor-kiállítás (az alkotá-
sokat csónakokkal lehet
majd körbejárni), zenés,
fáklyás, lampionos csónak-
felvonulás, illetve hajómo-
dell-kiállítás és -bemutató.
Télen jégkarneválok, jég-
szobrászversenyek, illetve
karácsonyi és szilveszteri
bulik is szerepelnek a prog-
ramban.

– Mivel a Városligeti Mû-
jégpálya Zugló területén ta-
lálható, természetes, hogy a
kerületi önkormányzat is
együtt kíván mûködni a lé-
tesítménnyel – tette hozzá
Rátonyi Gábor. – A kerület-
ben egyébként is nagy ha-
gyománya van a diákok in-
tenzív korcsolyáztatásá-
nak. A jégpálya közelében
több oktatási intézmény is
található, ezek pedig koráb-
ban a téli testnevelés órái-
kat, illetve a farsangi prog-
ramjukat is elõszeretettel

tartották a jégpályán. Re-
mélhetõleg a rekonstrukci-
ót követõen is lehetõségük
lesz majd ilyen jeges prog-
ramok megrendezésére.

Rátonyi Gábor hozzátet-
te, a beruházás révén való-
ban megszépül a Városliget
egyik legfrekventáltabb ré-
sze, ám az új létesítménnyel
továbbra sem oldódik meg
a parkolóhiány.

– Még polgármesterként
folyamatosan ostromoltam
Demszky Gábor fõpolgár-
mestert, hogy építtesse meg

a Felvonulási tér alatti a
P+R parkolót, amivel meg-
oldhatóvá válna a parkolás
a ligetben. Én még azt is el
tudtam volna képzelni,
hogy a Felvonulási térrõl
környezetkímélõ kisbu-
szokkal szállítsuk az embe-
reket az általuk kiválasztott
ligeti létesítményhez. Ez
azonban máig nem valósult
meg, márpedig, ha megnyí-
lik a jégpálya, ismét komoly
gondot jelent majd a parko-
lás a Városligetben.

Riersch Tamás

Nyáron már csónakázhatunk a Városligetben

„… misémet inkább imádkoztam,
mint komponáltam”

Liszt Esztergomi miséje
a Mûvészetek Palotájában
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Az elmúlt egy hónapban a
kerületi rendõrkapitány-
ságra tizenkét trükkös lo-
pásról érkezett bejelentés.
Az elkövetések helyszínei a
Pillangó park, a Vezér út, a
Dorozsmai utca, az Újváros
park, az Öv utca, az Erzsé-
bet királyné útja, a Han-
dzsár utca, a Kerepesi út és
a Fogarasi út voltak. A bûn-
cselekmények sértettjei ki-
vétel nélkül idõsek.

Néha úgy tûnik, hogy a
rendõrség meddõ harcot
vív a trükkös tolvajok ellen.
Hiába mondják el minden
lehetséges fórumon ezer-
szer, hogy az idõs, egyedül
élõ személyek óvakodjanak
a lakásukba becsöngetõ
idegenektõl, mégis naponta
történnek újabb hasonló
bûncselekmények.

A zuglói bûnügyek elem-
zésébõl kiderül, hogy az el-
követõk leggyakrabban hét-
fõn, kedden és szerdán, ál-
talában 10.00 és 13.00, va-
lamint 15.00 és 18.00 óra
között követik el a bûncse-
lekményeiket. Ezekben az
idõszakokban a legkisebb a
veszélye, hogy a fiatalabb
korosztály a sértettek köze-
lében legyen. Az elkövetõk
fantáziája is kifogyhatatlan.

Mostanában többször ön-
kormányzati dolgozónak
adják ki magukat, akik a
nehéz gazdasági helyzetben
10 000 Ft-tal és egy zsák
burgonyával szeretnék tá-
mogatni az idõseket. A kö-
zelmúlt sértettjeinek el-
mondása szerint ezt a trük-
köt alkalmazza az a két 30-
35 év körüli, fehér bõrû fér-
fi, akik fehér színû kisteher-
autóval közlekedve követik
el a bûncselekményeiket.
Visszatérõ módszerük,
hogy a Vízmûvek munka-
társainak adják ki magu-
kat, a lakásba bejutva úgy
tesznek, mintha a víznyo-
mást ellenõriznék, még a
sértettnek is feladatot ad-
nak, közben az egyikük át-
kutatja a lakást, és villám-
gyorsan összeszedi a stan-
dardhelyekre rejtett értéke-
ket.

A sértettek a közelmúlt-
ban egy 30-35 és egy 40-45
év körüli, kék munkaruhá-
ba öltözött férfit emlegettek,
akik hasonló módon követ-
tek el bûncselekményt.

A naiv idõsek lakásába
sokszor egyszerûbb trük-
kel is be lehet jutni. Egy 40-
45 és egy 25-30 év körüli nõ
például azzal a trükkel jut

be az áldozatok lakásába,
hogy a szomszédnak szeret-
nének üzenetet hagyni. Ha
pedig már a lakáson belül
vannak, nem lehet õket
megállítani.

A bûnözõk a cél érdeké-
ben még attól sem riadnak
vissza, hogy rendõrnek ad-
ják ki magukat. Ehhez
mindössze egy játékboltban
vásárolt POLICE feliratú já-
tékigazolványra és határo-
zott fellépésre van szüksé-
gük. Mert ki meri megtilta-
ni az ajtóján csengetõ rend-
õrnek a belépést? Egy idõs
ember biztos hogy nem. Az
álrendõrök általában egy-
bõl a dugipénzre kíváncsi-
ak. Ilyenkor azt mondják,
hogy a nyomozás érdeké-
ben le kell azt fotózniuk. In-
nentõl pedig már egyszerû
dolguk van. A pénzt maguk-
hoz veszik, majd sietve tá-
voznak. A sértett gyakran
csak jóval késõbb fedezi fel
a bûncselekményt. Két 30-
35 év körüli férfi a közel-
múltban ilyen rendõri iga-
zolvánnyal több idõs sér-
tetthez is bejutott, és így ko-
moly értékeket tulajdonít-
hattak el.

A nyomozások során
gyakran kiderült, hogy az

elkövetõk elõzetesen infor-
mációkat is gyûjtöttek a sér-
tettekrõl. Tudták az õ, vagy
a gyereke, unokája nevét,
esetleg a szomszédra is név
szerint hivatkoztak.

A trükkös tolvajokat utó-
lag nagyon nehéz, szinte le-
hetetlen elfogni. Az idõs
sértettek ugyanis legtöbb-
ször használhatatlan sze-
mélyleírást adnak a rend-

õröknek, akik emiatt utó-
lag már csak a sötétben ta-
pogatóznak. Az elkövetõk
ellen csak akkor lehetnek
eredményesek, ha a sértet-
tek nem engedik be õket a
lakásukba, és a gyanús sze-
mélyekrõl azonnal értesítik
a rendõrséget. Tavaly év vé-
gén egy esetben mégis si-
kerrel jártak a rendõrök: a
Torontál utcában egy há-

zaspár rokonlátogatás cím-
szóval bejutott egy idõs
hölgy lakásába, ahonnan
egy pénztárcával távoztak.
A néni ugyan csak késõbb
észlelte a bûncselekményt,
de a rendõrséget azonnal
értesítette, s mivel az elkö-
vetõkrõl jó személyleírást
adott, a rendõrök mindkét
elkövetõt elfogták.

R. T.

BÛNÜGYI KRÓNIKA Bûncselekmény, közlekedési baleset vagy egyéb lakossági panaszok esetén hívható tele-
fonszámok:
�� 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.)Fantáziadús elkövetõk, naiv áldozatok

– A jubileum jó alkalom
arra, hogy a szervezet mû-
ködésérõl mérleget von-
junk – mondta dr. Papcsák
Ferenc polgármester a ren-
dezvényen. – A kampány so-
rán magam is szembesül-
hettem azzal, hogy a közbiz-
tonság milyen fontos kér-
dés Zuglóban. Ugyanakkor
arról is meggyõzõdhettem,
hogy az ezen a területen dol-
gozók mennyire felkészül-
tek, mennyire alaposak.
Ráadásul egy példaértékû
együttmûködést sikerült
megörökölnöm az elõdeim-
tõl, amit a magam részérõl
a jövõben is folytatni kívá-
nok. A zuglói önkormány-
zat évente mintegy 300 mil-
lió forintot költ a közbizton-
ságra. Ebbõl a pénzbõl mû-
ködtetjük a kerületõrséget,
támogatjuk a polgárõrséget
és a rendõrséget. Ezzel a tá-
mogatással sikerült elér-
nünk, hogy ma már több
járõr van az utcákon. Úgy
vélem, erre az együttmûkö-
désre a jövõben is nagy
szüksége van a kerületnek,
éppen ezért a Zuglói Polgár-
õrség támogatását a 2011-
es esztendõben is folytatni
kívánjuk.

Dr. Túrós András nyugal-
mazott rendõr altábornagy,
az Országos Polgárõr Szö-
vetség elnöke arról beszélt,
hogy az országban 2100
polgárõr-egyesület mûkö-
dik. Ezek közül is kiemel-
kedik a zuglói egyesület,
amely egy mintaértékû
szervezet. Húsz évvel ez-
elõtt kevesen fogadtak vol-
na arra, hogy a polgárõrség
ilyen hosszú ideig képes
lesz mûködni. Ám a példa-
mutató országos egység, a
politikamentesség, illetve
az a tény, hogy a szervezet
kizárólag a közbiztonság
megóvására fókuszál, felül-
írták ezeket a kétkedõ jós-
latokat. A polgárõrség
2010-ben is elsõként csat-
lakozott a kormány közbiz-
tonsági programjához. Az
április óta bevezetett intéz-
kedésekkel, illetve az egyre
több polgárõrnek köszön-
hetõen mára érezhetõen ja-
vult a lakosság biztonságér-
zete.

Kardos Pál, a Budapesti
és Agglomerációs Polgárõr
Szervezet elnöke, a zuglói
egyesület alapítója és szer-
vezõje kijelentette: sohasem
lehetnek munkájukkal elé-

gedettek. – Egy ekkora ke-
rületben ugyanis rengeteg
feladat van. Annyi, amennyi
néha meghaladja a 130 pol-
gárõr erejét. Ezért nagyobb
hangsúlyt kell helyeznünk a
tagtoborzásra, a kerületben
ugyanis legalább 400 pol-
gárõr munkájára lenne
szükség. Az elmúlt évben
mind a kerületi önkormány-
zat, mind pedig a kerületi
kapitányság vezetõsége ki-
cserélõdött. Nekünk to-
vábbra is az a célunk, hogy
mindkét szervezettel jó kap-
csolatot ápoljunk. Ez
ugyanis nem csak a mi érde-
künk, de Zugló közbizton-
sága is ezt kívánja.

A decemberi ünnepségen
dr. Túrós András a jubile-
um alkalmából a Polgárõr

Érdemkereszt arany foko-
zatát adományozta Kardos
Pálnak és az általa vezetett
szervezetnek. A húszéves
Zuglói Polgárõrség is jutal-
makat adományozott dr.
Papcsák Ferenc polgármes-
ternek és Suskovics Zoltán-
nak, akiket tiszteletbeli pol-
gárõrökké választottak.
Ugyancsak jutalmat kaptak
azok a tagok, akik 5, 10, 15
és 20 éve dolgoznak a kerü-
let közbiztonságáért.

A rendszerváltás idején
egyébként elõbb három la-
kótelepen, a Füredi úton, a
Vezér úton és a Kacsóh
Pongrác úton alakultak
meg olyan kisebb önkéntes
csoportok, amelyeknek tag-
jai vállalták, hogy szabad-
idejükben a környékükön

járõröznek. Ezután nem
sokkal az önkéntesek közül
tizenketten megalakították
a Zuglói Polgárõrséget is. A
szervezet az évek során
egyesületté, majd közhasz-
nú egyesületté vált. Idõköz-
ben az önkormányzattal és
a kerületi rendõrkapitány-
sággal is sikerült jó kapcso-
latot kiépíteniük, ennek kö-
szönhetõen elõbb az
Egressy úton, majd az ez-
redforduló környékén az
Erzsébet királyné útján is
alakult egy polgárõrbázis.
Mára már a Laky Adolf ut-
cában mûködõ szervezet
létszáma százharmincra
gyarapodott. Ráadásul né-
hány éve az önkormányzat
létrehozta a kerületõrséget
is, melynek tagjai nagyrészt

szintén a polgárõrök közül
kerültek ki.

A Zuglói Polgárõrségnek
az évek során nem csak a
létszáma, hanem a szolgál-
tatása is bõvült. Immáron
nem csak bûnmegelõzéssel
és rendezvények biztosítá-
sával foglalkoznak, hanem
közös járõrszolgálatokat
látnak el a kerületi rend-
õrökkel, illetve az áldozat-
védelmi, a tûzoltási és men-
tési munkákban is részt
vesznek. Mindez annak kö-
szönhetõ, hogy a legaktí-
vabb polgárõrök a munká-
juk mellett speciális képzé-
sekben részesülnek. A XIV.
kerületi polgárõrség ma
már országosan is elismert
mentési és tûzoltási csapat-
tal rendelkezik, melynek
vezetõje Zajtai Béla, egy ta-
pasztalt, nyugalmazott tûz-
oltó lett.

A civil szervezet idõköz-
ben sorra vette fel a kapcso-
latot a zuglói intézmények-
kel, így többek között a
Gyermek- és Ifjúsági Ön-
kormányzattal, az iskolák-
kal, a soltvadkerti tábor ve-
zetõivel és az Uzsoki Kór-
házzal. Mindeközben az or-
szág legjobbjai közé küz-
dötték fel magukat, amit
számos díj és elismerés is
bizonyít. A Zuglói Polgárõr-
ség volt már az év polgárõr-
sége, és a polgárvédelem
legrangosabb elismerését,
a Kopácsi Sándor-díjat is
kiérdemelték már. Tagjai
közül többen voltak már az
év polgárõrei.

Riersch Tamás

Decemberben Száraz Tamás õrmester vehette át a , ,Hónap rendõre’’ kitüntetést
Rozgonyi Zoltán alpolgármestertõl. A rendõr azért kapta az elismerést, mert társával
december 4-én tetten ért két autófeltörõ bûnözõt

A polgárõrség huszadik születésnapja

Elsõdleges feladat a zuglói közbiztonság megerõsítése
A polgárõrség a rendszerváltással egyidõs szervezet,
a zuglói polgárõrök decemberben ünnepelték hu-
szadik születésnapjukat a SYMA Csarnokban.
Dr. Papcsák Ferenc polgármester köszöntõjében a
zuglói közbiztonság megerõsítését hangsúlyozta. El-
mondta azt is, az önkormányzat idén is támogatja a
polgárõrség mûködését.

Kardos Pál és Túrós András a díjátadáskor



12 XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR 20.KULTÚRA



13MOZAIKXXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR 20.

Bár a fõváros ostroma
már karácsony elõtt elkez-
dõdött, a gyalogsági har-
cokra csak január elsején
került sor. Az 1945 elsõ
napján indított szovjet tá-
madás kiverte a németeket
a megerõsített Új Közteme-
tõbõl, továbbá elesett Má-
tyásföld egésze is. Egyes tá-
madó csapatok elérték a
Rákos-patak vonalát. A bu-
dai hídfõben az oroszok ed-
dig az idõpontig csupán ap-
róbb, kiigazító jellegû had-
mûveleteket folytattak. Így
szorosabb gyûrûbe zárták
az ott lévõ csapatokat, de
komolyabb támadást de-
cember 28. után nem indí-
tottak. A magyar és német
csapatok december 29-én
Kelenföldön egy nagyobb el-
lenlökést hajtottak végre,
ami idõlegesen kiszorította
az oroszokat, de a térnyerés
csupán idõleges volt, más-
napra a front a régi vonalán
stabilizálódott.

Január ötödikére a pesti
front egyre válságosabb
helyzetbe jutott. A Csömör
és Fót között indított roham

elérte Zuglót, ugyanakkor
Újpest és Rákospalota, illet-
ve Zuglótól délre a Lóver-
senytér, Kõbánya, Kispest,
Pestszenterzsébet és So-
roksár még német és ma-
gyar kézen volt. A szovjet és
román elõõrsök újabb tér-
nyerése esetén egyes terüle-
teken a csapatokat a beke-
rítés veszélye fenyegette.
Ezért január 6-ára Sorok-
sárt a németek kiürítették.
Közben Kõbánya nagy része
és Zugló keleti széle az oro-
szok kezére került és már a
Rákosrendezõ pályaudvart
támadták, azonban a 93.
német gránátos ezred a
Rákosrendezõ pályaudvar-
nál súlyos csapást mért az
elõrenyomulókra. A Zugló
nyugati peremén védekezõ
egyik magyar zászlóalj
(6./III.) tragikus vesztesé-
gek árán, de tartani tudta az
állásait, amelyet kísérteties
fénnyel világított meg az
Egressy úton lángoló fate-
lep.

Január 7-én Zuglóban a
22. SS-lovashadosztály és
Billnitzer Ernõ vezérõrnagy

magyar rohamtüzérei soro-
zatos ellentámadásokat in-
dítottak az oroszok ellen,
azonban a megérkezõ szov-
jet erõsítés miatt vissza kel-
lett vonulniuk.

Január 8-ára elesett Kis-
pest és az ostromlók betör-
tek a Népligetbe. A németek
számára – pontosan a zug-
lói harcok miatt – világossá
vált, hogy Malinovszkij
megpróbálja kettévágni a
pesti hídfõt kelet–nyugat
irányban. Ennek megaka-
dályozására az észak-pesti
és a MÁV hungarista harc-
csoportjai több sikertelen
ellenlökést is indítottak, de
nem tudták útját állni a
szovjet csapatok elõrenyo-
mulásának, legfeljebb las-
sították azokat. Így a Kas-
sai térrõl megindulva az Er-
zsébet királyné útja felé kí-
sérelték oldalba kapni az
oroszokat – csekély siker-
rel. A Lóversenytér környé-
két is vegyes orosz–román
egységek szállták meg. Ez a
terület nagyon fontos volt a
védõknek, hiszen szükség-
repülõtérként üzemelt.
Visszaszerzésére a Kerepe-
si úton, a vasúti híd felõl in-
dítottak egy ellentámadást,
de az akció összeomlott az
ellenséges tûzben. Közben
arrább a románok az
Egressy úti postapalotát
vették be.

Január 9-én a németek,
megelõzve, hogy bekerítsék
északon a csapataikat, ki-

ürítették Újpestet és Rákos-
palotát. A Rákosrendezõ el-
len óriási támadást indítot-
tak az oroszok. Január 10-
ére a front elérte Rákos-pa-
takot, a Hungária körutat, a
Kerepesi temetõ keleti sze-
gélyét, a Könyves Kálmán
körutat. Még az elõzõ nap a
németek kiürítették a Cse-
pel-szigetet, mivel az itt vé-
dekezõ csapatokat is a be-
kerítés veszélye fenyegette.
Ugyanezen a napon a néme-
tek a teherpályaudvar város
felé esõ oldalán a Kassai tér
felé tettek egy támadási kí-
sérletet. Az akkor már telje-
sen kiégett kiszolgálóépü-
letek és a pályán veszteglõ
vagonok között kézigránát-
okkal és szuronnyal vívott
közelharc dúlt.

Estére a Rákosrendezõ
pályaudvar teljes egésze az
oroszok kezébe került és a
Népliget is végleg elesett a
súlyos harcokban. A néme-
tek itt idõlegesen visszasze-
rezték a park egy részét egy
ellentámadással, de 10-ére
végleg kiverték õket. Köz-

ben Zuglóban este már a
Mexikói úton dúltak a har-
cok: a védõk a vasúti töltés
mögé vonultak vissza.

A Hungária körút felõl az
oroszok a románokkal egye-
temben behatoltak a Város-
ligetbe, ahol heves harcok
során a németek több ellen-
lökést is intéztek. Így a park
középtengelyében elõrenyo-
muló gyalogságot két oldal-
ról villába fogták. A bevetett
rendõr-rohamzászlóalj el-
avult fegyverzete és kikép-
zésbeli hiányosságai ellené-
re egészen az Amerikai
út–Korong utca vonaláig
kergette az ellenséget, de a
súlyos veszteségek miatt a
területet fel kellett adniuk.

Végül minden erõfeszítésük
hiábavalónak bizonyult: ja-
nuár 13-ára fel kellett adni-
uk a közparkot és a környe-
zõ területeket. A harc másik
súlypontja a Kerepesi teme-
tõnél volt, ahol a németek
alaposan kiépítették állása-
ikat, így azt a szovjet csapa-
tok csak igen súlyos áldoza-
tok révén tudták elfoglalni.
A németek itt egy, a Keleti
pályaudvar és a Fiumei út
irányából indított ellentá-
madással kísérelték meg
visszaszerezni a temetõt, és
bár annak felét sikerült is
visszafoglalni, január 13-
ára végleg kiszorították
õket.

Lázin Miklós András

Falba fúródott golyók, tenyérnyi vakolathiányok hirdetik a második világháború
emlékeit Zuglóban – hatvanöt évvel a harcok elülte után. Az ostromlók és a vé-
dõk ott közlekedtek, ahol ma autók parkolnak, emberek sétáltatják békésen a
kutyáikat.

Világháborús mementó: golyónyomok a falon

A Fõvárosi Közgyûlés úgy
dönt, hogy a Fõvárosi Köz-
terület-felügyelet Szervezeti
és Mûködési Szabályzata 6.
számú – a Fõvárosi Állat-
egészségügyi (Ebrendésze-
ti) Telep mûködésének
részletes szabályait tartal-
mazó – mellékletének füg-
gelékében meghatározott
díjakat 2011. évre a követ-
kezõk szerint állapítja meg:

1. A telepre beszállított
(befogott) eb igazolt gazdája
által történõ elvitele esetén a
2500 Ft/állat szolgáltatási
díjon felül bruttó 700 Ft/nap
tartási díj fizetendõ. A díj
tartalmazza az életkornak
megfelelõ védõoltás, a belsõ
élõsködõk elleni féregtelení-
tés, a mikrochip-behelyezés
és az oltási igazolvány ki-
adásának költségeit is.

2. Az új gazdához juttatott
eb után fizetendõ díj bruttó
5000 Ft/állat, amely tartal-
mazza az életkornak megfe-
lelõ védõoltás, a belsõ élõs-
ködõk elleni féregtelenítés,
a mikrochip-behelyezés és
az oltási igazolvány kiadá-
sának költségeit is.

3. A bejegyzett állatvédõ
szervezetek által örökbe-
fogadott állatok után fize-

tendõ díj bruttó 2500
Ft/állat.

4. A felügyelettel a sérült,
beteg állatok kezeltetésére
együttmûködési megálla-
podást kötött állatvédõ

szervezetek mentesülnek a
díjfizetési kötelezettség
alól.

5. Az új gazdához juttatott
macska után fizetendõ díj
bruttó 500 Ft/állat, amely
tartalmazza a belsõ élõskö-
dõk elleni féregtelenítés
költségét is.

6. A veszettségre irányuló
hatósági megfigyelés esetén
a tulajdonos által visszavett
állat után a megfigyelési
idõtartamra fizetendõ tar-
tási díj bruttó 700 Ft/nap,
valamint a kötelezõ
mikrochippel történõ ellá-
tás díja 2500 Ft/állat.

7. A tulajdonos kérésére
a gyógyíthatatlanul beteg,
öreg állat telepen történõ
túlaltatásának és ártalmat-
lanításának díja macska
esetén bruttó 4000 Ft/állat,
eb esetén bruttó 8000 Ft/ál-
lat.

8. A továbbtartani nem
szándékozott kisállatnak a
tulajdonos lakásán történõ
túlaltatása, valamint a te-
tem elszállításának és ártal-
matlanná tételének díja
bruttó 12 000 Ft/állat.

9. A telepen átvett kisál-
lattetemek megsemmisítési
díja bruttó 140 Ft/kg.

Ebrendészeti határozat
Budapest Fõváros Közgyûlésének 
2622/2010. (12. 15.) számú határozata



Szolgáltatás

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

Homlokzat- és függõfolyosó-fel-
újítás, vakolás, festés (alpintech-
nikával is, veszélytelenítés sürgõs-
séggel), tetõfedés, bádogozás, la-
postetõ-szigetelés, panelszigete-
lés, lépcsõk, járdák felújítása, mû-
kõ munkák. Átrium Kft. Tel.: 06-
20-935-70-89.

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

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZ-
PONTIFÛTÉS-szerelõ mester
vállalja készülékek, berende-
zések cseréjét és javításokat,
felújításokat, duguláselhárí-
tást. Tel.: 06-30-9568-540,
220-51-85.

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

REDÕNYÖS MUNKÁK, gurtnic-
sere, rövid határidõvel! Redõny,
reluxa, harmonikaajtó, szúnyog-
háló, szalagfüggöny készítése, javí-
tása. Tel.: 410-7924, 06-20-934-
57-28.

ÜVEGEZÉS HELYSZÍNEN.
(Hagyományos ablakok átalakítá-
sa hõszigetelõ üveggel.) Nyílászá-
rók profi utólagos szigetelése.
Üvegfelületek biztonsági fóliázása.
Tel.: 220-3575, 06-20-956-72-41.
Honti

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

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

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁ-
LIS KAPUTELEFON telepítése,
elektromos hálózat kiépítése és
felújítása. HAJDU VILLANYBOJ-
LER javítása, vízkõtelenítés garan-
ciával. Érintésvédelmi felülvizsgá-
lat. Nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 06-30-440-1586, 252-
0813.

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

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

Goldina mesterjós újra Magyar-
országon – szeretettel várja régi és
új vendégeit! Tel.: 06-30-951-28-43.

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

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

Zuglói mérlegképes könyvelõ
vállal teljes körû könyvelést, adó-
bevallások elkészítését reális
áron. Tel.: 06-30-996-50-22.

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

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

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

REDÕNY, RELUXA, SZALAG-
FÜGGÖNY KÉSZÍTÉSE, JAVÍ-
TÁSA. Zuglói redõnyös. Tel.:
257-9652, 06-30-6322-216.

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

ASZTALOSMUNKÁK vállalása!
Egyedi elképzelések megvalósítá-
sa. Ajtók, ablakok helyszíni javítá-
sa, passzítása, bútorok készítése,
javítása, összeszerelése, zárak cse-
réje. Tel.: 06-70-512-97-43, 06-
20-554-70-04.

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

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

Antialkoholista brigád SZOBA-
FESTÉST, TAPÉTÁZÁST, KÕMÛ-
VESMUNKÁT, hideg-meleg burko-
lást, nagytakarítást vállal garanci-
ával. Teljes körû lakásfelújítás.
Tel./fax: 365-2662, 06-20-998-
2369.

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

Egészség, szépség

FOGTECHNIKUS MESTER vál-
lalja fogpótlások készítését, javítá-
sát garanciával. Fogfehérítõ sablon
és éjszakai harapásemelõ készíté-
se. Tel.: 252-40-67,06-20-445-84-
21. Petõfalvi, Ilosvai utca 25.

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

ADAMOV ANNA TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS,
akupunktõr, spirituális gyógyító.
XIV. ker., Erzsébet királyné útja
11. Minden betegséget gyógyítok.
Tel.: 220-8165, 06-30-450-0821.

Ingatlan

26 nm-es dupla garázs, Mogyo-
ródi út 109., kerti automata kapu-
val szemben, lankásan elérhetõ (fe-
hér automata garázskapu) – eladó:
15 000 euró, vagy hosszú távon bé-
relhetõ: 100 euró /hó. Tel.: 06-70-
505-77-99 (12–17 óra között).

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

Az RBC irodaház földszintjén
(XIV. kerület, Erzsébet király-
né útja 125.) 2 db üzlethelyiség
galériával külön-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 téglaházban, bútorozat-
lan, zuglói, 33 nm-es garzonlakás
alacsony rezsivel, jó közlekedés-
sel. Tel.: 06-30-734-40-14. 

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

Oktatás

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

NÉMET nyelvtanárnõ oktatást,
korrepetálást, nyelvvizsgára és
érettségire felkészítést vállal ked-
vezõ áron a Bosnyák téren. Tel.:
221-23-76.

Tanulásfejlesztés 6–14 éves ko-
rig. Írás-olvasászavar javítása,
50%-os javulás érhetõ el. Tel.: 06-
30-864-53-84.

Könyv

KÖNYVEKET (régit, újabbat),
könyvtárakat antikváriumnak vá-
sárolok! Azonnali díjtalan kiszál-
lással! Tel.: 06-20-425-64-37.

Munkát kínál

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

Számítógép

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

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

Egyéb

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

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

AKKUMULÁTOROK minden
gépjármûtípushoz! Szaküzletünk-
ben bevizsgálás, töltésmérés, be-
szerelés, kiszállítás. Nagy válasz-
ték, kedvezõ árak, akciók! Cím:
Zugló, Telepes u. 23. Tel.: 220-90-
92, 06-20-945-87-66, 06-30-871-
30-60.
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SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS
ORION, VIDEOTON,
ITT-NOKIA, VESTEL,

NORDMENDE, GRUNDIG,
HELYSZÍNEN,

AZONNAL
VILLAMOSMÉRNÖK

VÉGZETTSÉGGEL
GARANCIÁVAL!
06-20-531-76-38.

FELHÍVÁS
KERESSÜK

HOZZÁTARTOZÓIT!

2010. december 28-án
délelõtt 70 év körüli is-
meretlen férfit találtak
Zuglóban, a Rákos-
patak utca 86. szám
elõtt. Az idõs úr csak
korlátozottan képes
kommunikálni a külvi-
lággal, kilétérõl nem
tud információt ad-
ni.Ruházata alapján
vélhetõen nem hajlék-
talan, nagy valószínû-
séggel gondozás alatt
álló személy. Ezúton
kérjük segítségüket, ha
valaki felismeri a ké-
pen látható urat, ké-
rem jelezze azt az aláb-
bi telefonszámon: 06-
30-210-8695.Köszön-
jük segítségüket!

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!

MÉDIAAJÁNLAT 2011
A Zuglói Lapok a XIV. kerületi önkormányzat kéthetente, 70 ezer példányban megje-
lenõ közéleti lapja. Eljut több mint 65 ezer zuglói lakásba, va1amint a jelentõsebb cé-
gekhez, önkormányzati, közösségi intézményekhez. A lap 16 oldalas, színes, tükör-
mérete 285×425 mm. Az interneten is olvasható a www.zuglo.hu címen. Keretes hir-
detésfelvétel: Tel: 06-30-954-3506, Fax: 467-2337, e-mail: batonyim@freemail.hu

Megjelenések és lapzárták 2011-ben

Apróhirdetés 
15 szóig 2000+áfa, ezen felül szavanként 100 Ft+áfa. Kiemelt apróhirdetés (vastag,
nagy betûkkel, tónusban) dupla tarifa. Az apróhirdetést elõre készpénzben kell fizet-
ni! Kedvezmény: 5 megjelenés 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 hatodik ingyenes! Ügy-
nökségi 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

Lapszám Hirdetési lapzárta
(szerda)

Megjelenés
(csütörtök) Lapszám 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.
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Ifjú sportolók öregbítették
2010-ben kerületünk hírnevét

Mindez annak köszönhe-
tõ, hogy a kerületben négy
olyan klub is mûködik,
amelyik nem csak a hazai,
de a nemzetközi sportélet-
nek is kiemelkedõ szerep-
lõje. A BVSC és a KSI ma is
ontja a tehetségeket, míg a
Postás SE nehéz helyzete el-
lenére is sikerrel próbál

eredményes sportolókat
nevelni. A szintén zuglói
Halassy Olivér SC a moz-
gáskorlátozottak számára
teremt sportolási lehetõsé-
geket. A klubban folyó ma-
gas színvonalú szakmai
munkát jól bizonyítja, hogy
az egyesület versenyzõi
rendszeres résztvevõi a
mozgáskorlátozottak szá-
mára rendezett világverse-
nyeknek. S bár az MTK nem
számít zuglói egyesületnek,
mégsem szabad megfeled-
kezni arról, hogy a patinás
klub több szakosztálya is a
XIV. kerületben található,
ráadásul az egyesület egyik
legfõbb bázisa Zugló, ahon-
nan a vívók és a taekwon-
dosok mind a mai napig a
legtöbb fiatalt toborozzák.

Tavaly decemberben a
polgármesteri hivatal há-

zasságkötõ termében ren-
dezték meg azt az ünnepsé-
get, amelyen az elmúlt év
legeredményesebb zuglói
sportolóit köszöntötték.
Ünnepeltekbõl pedig bõven
akadt, hiszen az ifjúsági, ju-
nior, U23-as és felnõtt világ-
versenyeken 30 kerületi
sportoló állhatott a dobogó

valamelyik fokára. Az álta-
luk szerzett 42 érembõl 16
volt arany, 12 ezüst, 14 pe-
dig bronz. Az elsõ ifjúsági
olimpián aranyérmet szer-
zett sportoló is Zuglóból ke-
rült ki. Kapás Boglárka rá-
adásul rögtön duplázni is
tudott a szingapúri ötkari-
kás játékokon.

– Zugló mindig a sport fel-
legvárának számított, hi-
szen több olyan nagy klub
található a kerületben,
amelyben számos példakép
nevelkedett – mondta dr.
Papcsák Ferenc polgármes-
ter köszöntõjében. – Ezek a
sportolók nem csak öregbí-
tették a kerület hírnevét,
hanem a többi fiatalnak is
jó példát mutattak. Az ér-
mesek mellett azonban
nem szabad megfeledkezni
azokról sem, akik ezúttal

egy hajszállal ugyan, de le-
maradtak a dobogóról. A vi-
lágversenyeken ugyanis a
4–8. helyen 27 zuglói spor-
toló végzett. 2010-ben nagy
változások történtek a köz-
életben. Az újonnan meg-
alakult országgyûlés a sport
mögé állt. Bár nekem nem
adatott meg, hogy híres
sportoló lehessek – futbal-
listaként az NB II-ig jutot-
tam –, ám a sportnak renge-
teget köszönhetek. A sport
és a politika között sok pár-
huzamot találni. Én példá-
ul polgármesterként a spor-

tolókhoz hasonlóan hiszek
abban, hogy van értelme a
rengeteg elvégzett munká-
nak.  A zuglói önkormány-
zat által most átadott elis-
merések bár csak jelképe-
sek, ám azt mindenképpen
jól bizonyítják, hogy a kerü-
let büszke sportolói sikere-
ire.

A fiatalok számára az is
elismerést jelentett, hogy a
polgármester mellett olyan
sportlegendák adták át szá-
mukra az elismeréseket,
mint Gedó György ökölvívó,
dr. Konrád János és Amb-
rus Miklós vízilabdázó. A
három olimpiai bajnok a
sportpályafutásával egy-
aránt beírta magát a magyar
sport és Zugló aranyköny-
vébe.

Riersch Tamás

A KSI-ben bizonyítanak 
a magyar sport reménységei

Hazsik Endre, az egyesü-
let elnöke, illetve a zuglói
klub elnöksége ezúttal is
megadta a módját az ün-
neplésnek. A bajnokokat az
esztendõ végén a kerület
egyik legszebb épületében,
a Stefánia Palotában egy va-
csorával egybekötött ren-
dezvényen köszöntötték. Az
eseményen részt vett Ba-
logh Gábor világbajnok,
olimpiai ezüstérmes öttu-
sázó, a miniszterelnök ta-
nácsadója, dr. Szabó Ta-
más, a Nemzeti Utánpótlás-
nevelõ Intézet vezetõje, Ma-
gyar Zoltán, a Magyar Olim-
piai Bizottság fõtitkára,
Schmidt Gábor, a Magyar
Kajak-kenu Szövetség fõtit-
kára, illetve Rátonyi Gábor,
Zugló korábbi polgármes-
tere. A díszvendégek mellett
Hazsik Endre olyan kiváló-
ságokat is meghívott, akik
valamikor a KSI-ben kezd-
ték a pályafutásukat, s ma
már a világ legjobb sporto-
lói között tartják õket szá-

mon. Kozák Danuta és Sza-
bó Gabriella a kajak-kenu
sportban, Erdei Zsolt pedig
ökölvívásban alkotott ma-
radandót, s bár ma már
mindnyájan máshol spor-
tolnak, azért még ma is a
KSI nagy családjához tarto-
zónak érzik magukat. Mint
ahogyan a zuglói Csanádi
Árpád Általános Iskola és
Gimnázium is, mely intéz-
ményt mind a mai napig
szoros kapcsolat fûzi a
sportegyesülethez. A zuglói
iskolát az ünnepségen
Vargáné Hajdú Mária igaz-
gatónõ képviselte.

A Bajnokok vacsorája cí-
met viselõ rendezvényen a
klub vezetése köszöntötte
azokat a versenyzõket, akik
az elmúlt évben valamilyen
világversenyen eredménye-
sen szerepeltek. A KSI-ból

2010-ben 63 sportoló vett
részt rangos nemzetközi
versenyen, közülük 35-en a
dobogó valamelyik fokára
is felállhattak. A zuglói klub
sportolói idén összesen 80
érmet szereztek a világver-
senyeken. A szingapúri I.
nyári ifjúsági olimpián a
klub négy versenyzõvel kép-
viseltette magát (ezzel élen
járt a magyar klubok kö-
zött), és az öttusázó Földhá-

zi Zsófia ezüst-, a cselgán-
csozó Tóth Krisztián bronz-
érmes, Lakatos Tamás asz-
taliteniszezõ pedig negye-
dik lett.

A KSI SE Bajnokok évzá-
ró vacsoráján ezúttal is
megválasztották az eszten-
dõ legjobb férfi- és nõi spor-
tolóját, amely címet ezúttal
az öttusázó Kasza Róbert és
a cselgáncsozó Joó Abigél
érdemelte ki. Kasza a fel-
nõtt vébén csapatban har-
madik lett, tagja volt a fel-
nõtt Eb-gyõztes váltójának,
itt csapatban ötödikek let-
tek; felnõtt világkupadöntõ
egyéni 16. helyet, világku-
pán egyéni 5. és 16. helyet
szerzett, míg a fedettpályás
világkupán egyéniben gyõ-
zött. Joó 2010-ben felnõtt
és U23-as Európa-bajnok
lett, felnõtt világkupákon

kétszer gyõzött, egyszer
ötödik lett, a felnõtt Grand
Prixen pedig bronzérem-
mel zárt.

– Évrõl évre több mint
hatvan sportolónk képvise-
li a magyar színeket a nem-
zetközi versenyeken, ami
jól mutatja, hogy jelentõs
utánpótlásbázist adunk
Magyarországnak – mond-
ta többek között köszöntõ-
jében Hazsik Endre, a KSI
ügyvezetõje.

– Nagyon örülök ennek az
elismerésnek, hisz nehéz
idõszak van mögöttem –
mondta Kasza Róbert. – Ta-
valy megsérültem, ezért
minden fontosabb verseny-
rõl lemaradtam, idén pedig
a rutin hiánya nehezítette
meg a dolgomat. Az egyéni
versenyek nem úgy sikerül-
tek, ahogy azt szerettem
volna, de csapatban sike-

rült érmeket szereznem.
Jövõre egyértelmûen az
egyéni dobogó lesz a cél, il-
letve az, hogy a londoni
olimpiára kvalifikálni tud-
jam magamat.

– A tavalyi év után másod-
szor is sikerült a legjobb-
nak lennem – nyilatkozta
Joó Abigél. – Ez nagyon
nagy szó egy olyan eredmé-
nyes klubban, mint a KSI.
Idén valóban nagyszerû
évem volt. Pedig féltem tõle,
hisz év elején súlycsoportot
váltottam. Az év elejét
edzõmmel, Pánczél Gábor-
ral arra szántuk, hogy meg-
nézzük, miként tudnék sze-
repelni egy nehezebb súly-
csoportban. A kísérlet jól si-
került, és remélem, ez a len-
dület egész a londoni olim-
piáig kitart majd.

–rsc–

2010-ben az alábbi zuglói sportolók
szereztek érmet világversenyen:

Aranyérem: Ceiner Benjámin kajakos (KSI SE) ifjúsági világbajnok, Földházi
Zsófia és Horváth Zsanett öttusázó (mindketten KSI SE) ifjúsági Európa-bajno-
kok, Kapás Boglárka úszó (BVSC) ifjúsági olimpiai bajnok, György Levente vívó
(BVSC) ifjúsági világbajnok, Várhelyi Kata vívó (BVSC) junior Európa-bajnok, He-
gyi Zomilla kajakos (KSI SE) U23-as és felnõtt Európa-bajnok, Joó Abigél dzsúdós
(KSI SE) U23-as és felnõtt Európa-bajnok, Kasza Róbert öttusázó (KSI SE) felnõtt
Európa-bajnok, Pádár Tamás vívó (BVSC) felnõtt Európa-bajnok, Szabó Gabriel-
la kajakos (Bp. Honvéd, zuglói lakos) felnõtt világ- és Európa-bajnok.

Ezüstérem: Várhelyi Anna vívó (BVSC), Bara Alexandra kajakos (KSI SE), Föld-
házi Zsófia öttusázó (KSI SE), Korpási Bálint birkózó (BVSC), Sáfrán Mátyás ke-
nus (KSI SE), Szász Emese vívó (Vasas, zuglói lakos), Szekeres Pál vívó (Törekvés,
zuglói lakos), Vad Ninetta kajakos (KSI SE).

Bronzérem: Fónagy Veronika kajakos (KSI SE), Nagyváradi Mercédesz asztali-
teniszezõ (Postás SE), Váczai Enikõ kajakos (KSI SE), Doroszlai Vanda kajakos
(KSI SE), Farkas Kata és Illás Anna vízilabdázó (mindkettõ BVSC), Rizmajer
György birkózó (BVSC), Tóth Dzsenifer kajakos (KSI SE), Tóth Krisztián judós
(KSI SE), Barta Nóra mûugró (BVSC), Csonka András asztaliteniszezõ (BVSC).

Zuglóban nem kellett sokat töprengeni azon, hogy
miként értékeljék sportszempontból a tavalyi esz-
tendõt, hiszen 2010 bõvelkedett kiváló eredmé-
nyekben.

Az év végén mindenki mérleget készít. Így vannak
ezzel a sportegyesületek is, amelyek számára az érté-
kelés viszonylag egyszerû, hiszen csak azt kell számba
venniük: milyen eredményt értek el klubjuk verseny-
zõi. Nos, a KSI SE háza táján ugyancsak elégedettek
lehetnek. A javarészt utánpótláskorú versenyzõket
foglalkoztató egyesület ugyanis a 2010-es esztendõ-
ben is kimagasló eredményekkel büszkélkedhet.

Zugló polgármestere gratulál Szász Emese vívónak
Kasza Róbert öttusázó és Magyar Zoltán, a MOB fõtitkára

Dr. Szabó Tamás, Kasza Róbert, Joó Abigél, Balogh Gábor és Hazsik Endre
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A BVSC a második
otthona volt
A BVSC-Zugló idén ünnepli
fennállásának 100. évfordu-
lóját. A centenárium a na-
gyon nehéz helyzetben lévõ
klub számára fontos ese-
mény, ezért mind a me-
nedzsment, mind pedig a
szakosztályok nagyon ké-
szülnek a jubileumra. A ke-
rületi újságban ezúttal egy
olyan sorozatot indítunk,
amelyben az egyesület legen-
dás sportolóit mutatjuk be.

Hogy kezdésként miért
esett éppen Horkai György-
re a választásunk? A BVSC
olimpiai bajnok vízipólósa
egy olyan csapatnak volt az
egyik legmeghatározóbb
tagja, mely aranybetûkkel
írta be magát a magyar sport
történelmébe. Horkai
György ráadásul nem csak
sportolója volt a zuglói klub-
nak, hanem maga is ízig-vé-
rig zuglóinak számított.

– Itt születtem, itt nõttem
fel, és itt, a korábbi Martos
Flóra (ma Heltai Gáspár)
Általános Iskolában kezd-
tem meg a tanulmányaimat.
Számomra természetes
volt, hogy a sportpályafutá-
somat is itt kezdjem el a ke-
rületben – emlékezik a volt
sportoló.

Horkai György úszóként
indult, ám ezt a sportot túl-
ságosan monotonnak talál-
ta, ezért váltott, és inkább
vízilabdázni kezdett. 1970-
tõl 1985-ig volt a BVSC pó-
lócsapatának a tagja. Ez-
alatt a vasutasklubbal két-
szer Magyar Népköztársa-
ság Kupát (1979 és 1982),
egyszer pedig magyar baj-
noki címet szerzett (1985).
Még az ifiválogatott tagja-
ként 1973-ban Európa-baj-
noki címet nyert, ám már
ebben az évben tagja lett a
felnõtt nemzeti csapatnak
is, ahonnan egészen 1985-
ig ki sem lehetett robbanta-
ni. Kétszáznyolcvannégy-
szer vehette fel a címeres
sapkát, és az elsõ magyar
aranycsapat tagjaként
1976-ban Montrealban
olimpiai aranyérmet, 1980-
ban Moszkvában pedig
olimpiai bronzot szerzett. A
válogatottal kétszer Euró-
pa-bajnok, egyszer pedig
Világkupa-gyõztes volt.
Emellett még három
vébéezüst és két Eb-bronz
egészíti ki az éremkollekci-
óját. 1985-ben szerzõdtette
õt az olasz Pro Recco, ahol
végül 1989-ben befejezte a
pályafutását. Edzõként
Olaszországban kezdett el
dolgozni, majd 1992-tõl a

válogatott másodedzõje,
1993–1996 között pedig
szövetségi kapitánya volt.
Irányításával 1995-ben Vi-
lágkupát nyert a magyar
csapat, kétszer játszott (és
vesztett el) Eb-döntõt, At-
lantában, az olimpián pedig
4. lett.

– Komoly szinten nem
foglalkoztat az edzõsködés.
Pesterzsébeten van egy vízi-
labda-iskolám, ahol 25-30

gyereket oktatok a pólóra.
Ez szakmailag kielégít.
Egyébként egy olasz cég ha-
zai képviselõjeként dolgo-
zom. A régi csapattal azért
még tartom a kapcsolatot:
idõnként összejövünk,
ilyenkor jókat dumálunk,
persze sokat nosztalgiá-
zunk is. Szenior pólósként
tagja voltam annak a csa-
patnak, amely az utóbbi
években minden  ilyen jelle-
gû sporteseményt meg-
nyert. Nyáron még játszot-
tam a Szõnyi úti uszodában
megrendezett Pajtás Dénes
Emléktornán, de õsszel
már alig-alig mentem a me-
dence közelébe. Helyette in-
kább teniszezem, igaz, azt
még kezdõ szinten, de na-
gyon élvezem. Míg a vízilab-
dában már nem sok örömet
találtam, addig a teniszben
minden visszaadott labda
sikerélményt jelent.

Dr. Horkai György (mert
az 57 esztendõs balkezes
pólós jogi diplomával is
rendelkezik) igazi ikonja a
100 éves klubnak. Hiába
akarták õt többször is el-
csábítani, õ mindig BVSC-s
maradt.

– A BVSC olyan volt, mint
egy nagy család. Sportágtól,
szakosztálytól függetlenül
mindenki mindenkinek a
barátja volt. Együtt buliz-
tunk, együtt örültünk és
együtt szomorkodtunk. Fi-
atalok és nagyon lelkesek
voltunk, a klub meg hagyta,
hogy ilyenek legyünk. Ép-
pen ezért bánt nagyon, ami
ma a klubbal és a klub kö-
rül történik. Hiányoznak
azok a nagy egyéniségek,
akik évtizedeken át fémje-
lezték ezt az egyesületet, s
bár ma is sokan sportolnak
itt, azért egyre kevesebb
nagy sportoló kerül ki in-
nen. Mit kívánhatok egy
ilyen jubileum alkalmából?
Hát leginkább azt, hogy a
klub legyõzze a nehézsége-
ket, talpra álljon, és ismét a
magyar sport legfõbb után-
pótlás-nevelõ bázisa legyen.

Riersch Tamás

Új lendületet
kapott idén
a zuglói karate
Együttmûködési megálla-
podást kötött a BVSC
karateszakosztálya és ha-
zánk egyik legeredménye-
sebb karateegyesülete, a
Fighter – adta hírül a küz-
dõsportokkal foglalkozó
monokli.hu nevû internetes
portál. A fúzióval mindkét
fél jól jár: a dinamikusan
fejlõdõ, munkájával bizo-
nyító Fighter profi hátteret
kap, hiszen egy igazi nagy
múltú egyesület szakosztá-
lyaként új dimenziók nyíl-
nak meg sportolói elõtt. A
BVSC-Zugló szintén profi-
tál, készen kap egy bajnok-
csapatot jól mûködõ me-
nedzsmenttel és szakembe-
rekkel, egy bevált rend-
szert, amely rögtön Európa-
és világbajnoki helyezettek-
kel erõsíti az egyesületet,
magában hordozva a jövõ
sikereinek lehetõségét.A
2005-ben alakult, számos
neves sportolót a vezetõi
között tudó Fighter az elõzõ
években már letette név-
jegyét: a csapat 2005-ben és
2006-ban is megnyerte a
magyar bajnokságot, az
egyéniben is az elsõk között
szerepel. Az utóbbi idõ-
szakok sikerei közül hat
nemzetközi érem is a
Fighterhez köthetõ. Ezekre
az eredményekre figyelt fel
Börzsei Károly, a BVSC-
Zugló karateszakosztályá-
nak elnöke, és kezdemé-
nyezte az együttmûködést.
A két egyesület vezetõi nagy
reményekkel tekintenek a
közös munka elé, és bizto-
sak abban, hogy a felek „há-
zasságba” hozott javai gyü-
mölcsözõ közös jövõt ala-
poznak meg. A fúziót a Ma-
gyar Karate Szövetség is üd-
vözölte. Az elsõ megméret-
tetés az Újvidéken megren-
dezendõ Európa-bajnokság
lesz, ahová a BVSC-Fighter
Zugló versenyzõi hat kate-
góriában lépnek majd tata-
mira. B. R.
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