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Tisztelt Zuglói Polgár!
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormány-
zata a megoldáskeresés szándékával szeretné felmér-
ni, hogy a kerület lakosságát mennyiben érinti a jelen
ismereteink szerint 2011. július 1-jéig fennálló lakás-
árverezési és kilakoltatási moratórium lejárata.

Ha e problémakörben ön érintett, azaz Zugló terü-
letén elhelyezkedõ ingatlanán

– jelzálogjoggal fedezett deviza- vagy forinthitele áll
fenn bármely pénzintézettel vagy pénzügyi vállalko-
zással szemben vagy 

– jelzáloggal biztosított hitelét a folyósító bankja fel-
mondta, és az önnel szemben fennálló követelést va-
lamely faktorcég számára eladta, és

– önhibáján kívül nem tudja ezen hitelét törleszte-
ni, úgy
kérjük, hogy a postai úton önhöz eljuttatott kérdõ-
ívet töltse ki, s a mellékelt díjmentesen feladható
válaszborítékban legkésõbb 2011. június 1-jéig
küldje vissza.

A kérdõívek összegzése után, valamint az adatok
alapján tervezett konstrukció sikeres felállítása ese-
tén levélben tájékoztatjuk a lehetõségekrõl azon pol-
gárainkat, akik megadják elérhetõségüket. Egyidejû-
leg Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzata hivatalos médiafelületein (újság, honlap
stb.) keresztül is felvilágosítás adunk a folyamatban
lévõ kormányzati és önkormányzati intézkedésekrõl
és az ezekbõl adódó lehetõségekrõl. 

Az összefogás erejében bízva tisztelettel üdvözli:
Dr. Papcsák Ferenc

polgármester
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Többmilliárdos megtakarí-
tást értünk el az önkor-
mányzati struktúra átalakí-
tásával és az elõzõ városve-
zetés által kötött szerzõdé-
sek felmondásával. Megin-
dul az uniós pályázatok elõ-
készítése, az új sport-és
konferenciaközpont terve-
zése, néhány éven belül fel-
épülhet az új városközpont,
önkormányzati kézbe ke-
rült a Bosnyák piac – errõl
számolt be dr. Papcsák Fe-
renc polgármester.

A Bosnyák téri nagyberu-
házással kapcsolatban el-
mondta, a testület döntést
hozott a terület szabályo-
zásáról. „A beruházót így
belekényszerítjük egy
olyan struktúrába, amely a
kerületiek és az önkor-
mányzat által elfogadható.
A labda a lengyel befektetõ
oldalán pattog. Egyértel-
mûen látszik, hogy az elõ-
zõ ciklusban jobban át kel-
lett volna gondolni a terü-

let eladását” – fejtette ki a
polgármester.

Arra is kitért, hogy to-
vábbra is tárgyalnak a Bos-
nyák téri BKV villamos-re-
míz kulturális központtá
való átalakításáról a Buda-
pesti Közlekedési Központ-
tal és a fõvárossal. Így Zug-
lóban létrejöhetne a máso-
dik Millenáris Park. A köz-
biztonság megerõsítésérõl
azt mondta, hogy az eddig
fõvárosi kezelésû térfi-
gyelõkamera-hálózatot át-
vették kerületi kezelésbe.
Eszerint ezentúl az önkor-
mányzat szerzi be az új ka-
merákat és saját hálózatot
épít. Az év második felétõl
20–50 kamerát terveznek
felszerelni.

Azt, hogy jó úton indult el
Zugló, bizonyítja, hogy
fideszes jelöltek nyerték a
két idõközi képviselõ-vá-
lasztást a kerületben –
mindta dr. Papcsák Ferenc.

Bõvebben a 3. oldalon

Emléktábla Varga Zoltán tiszteletére

„Jó úton indult el Zugló”

Hajnal György kanonok, plébános felszenteli az eméltáblát. A Ferencváros részérõl

Balog Zoltán és Dragóner Attila labdarúgó koszorúzott

Kis országként és elõzetes
tapasztalatok nélkül nem
könnyû az Európai Unió so-
ros elnökségét vinni, ennek
ellenére mindenki meg van
elégedve a munkánkkal
Brüsszelben – mondta la-
punknak az unió központ-
jában költségvetési tanács-
adóként dolgozó Voller-
Szenczi lldikó, aki szerint a
brüszszeli kritikákat he-
lyén kell kezelni.
Interjúnk a 7. oldalon

A nagy múltú „bosnyáki ha-
gyományok” megõrzése
mellett kell fejleszteni a
Bosnyák téri piacot – hang-
súlyozta a Zuglói Lapoknak
nyilatkozva Pusztai Péter, a
Zuglói Társasház-kezelõ és
Közterület-fenntartó Kft.
vezetõje. Szerinte  az elõzõ
kerületvezetéstõl elhanya-
golt viszonyokat örököltek,
így elsõként a rendet kellett
helyreállítani a vásártéren
Cikkünnk a 4. oldalon

Munkatársunk a Zuglóban
élõ Harsányi Levente mû-
sorvezetõvel beszélgetett.
Részletek a 10. oldalon

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk legközelebbi száma
augusztus 25-én jelenik
meg. Minden kedves zuglói
polgárnak kellemes nyara-
lást kíván a szerkesztõség.
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FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hi-
vatal. Elõzetes bejelentkezés alapján. E-mail:
bihary.zoltan @fidesz.hu
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal,
Pétervárad u. 2. II. em. 219. június 30. 16.00 órától
Július és augusztus hónapban nem tart fogadóórát.
Dr. Gyenes Géza Július és augusztus hónapban
nem tart fogadóórát.
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva park 1–3.
július 14. 17 órától. Telefon: 363-3202. Augusztus
hónapban nem tart fogadóórát.
Dr. Bárándy Gergely Polgármesteri Hivatal II. 220.
Június 23. 17 órától. Július és augusztus hónapban
nem tart fogadóórát.
Szabó Rebeka Július és augusztus hónapban nem
tart fogadóórát.

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Szabó Tibor ingyenes jogi tanácsadást tart min-
den hétfõn 14 –17 óráig a Budapest-Zugló Polgármes-
teri Hivatalban (1145 Budapest Pétervárad utca 2.).
Elõzetes bejelentkezés minden kedden a 872-9352-es
telefonszámon.

Zugló európai parlamenti
képviselõje

Dr. Õry Csaba Július és augusztus hónapban nem
tart fogadóórát.

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester június 27-i
(13.00–17.00 óra között megtartandó) fogadóórájá-
ra bejelentkezés a  872-9165-ös telefonszámon.

Aljegyzõ
Bejelentkezés dr. Sáfrán Erzsébet polgármesteri
hivatali fogadóórájára az aljegyzõi titkárságon, elõ-
zetes egyeztetés alapján a 467-9164-es telefonszá-
mon.

Közútfenntartás:
A kerület területén válto-

zó munkahelyeken törté-
nik folyamatos útjavítás,
kérjük a közlekedõk szí-
ves türelmét a forgalom-
korlátozások alatt. Útjaví-
tási munkák várhatók a
következõ utcákban:
Pöstyén utca, Szuglói kör-
vasútsor, Tihany utca, Gö-
döllõi utca, Bonyhádi út,
Csernyus utca.

Fasor, 
parkfenntartás:

A kerület teljes területén
meghatározott rend szerint
történnek az idõszakos
parkfenntartási munkák.
Az utcai fasorokban lakos-
sági bejelentésekben jelzett
munkákat végeznek, szak-
mai indokok alapján. A ke-
rületben továbbra is zajlik

a lakossági bejelentések
alapján történõ közterületi
(fasori és parkban lévõ) fák
szívó-rágók elleni permete-
zése.

A permetezési munkák
folyamán az esetleges kelle-
metlenségek miatt szíves
türelmüket és megértésü-
ket kérjük.

Közmûmunkák: 
Csatornaépítés kezdõ-

dik a Bazsarózsa utcában
az Örs vezér útja és a
Fischer István utca kö-
zött.

Elektromos kábelt fek-
tetnek a Csernyus utca
14–60. szám között.

Gázvezeték-rekonstruk-
ciós munka folyik a Füredi
úton az Ond vezér útja és az
Álmos vezér útja között.

Városüzemeltetési
Osztály

KER.INFO
Tájékoztató a kerületben
folyó közterületi munkákról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Fõváros XIV. Kerület

Zugló Önkormányzata megbízásából
a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.

licittárgyalást hirdet
a 29732/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó pályázati csomag
2011. június 16-tól

– a 30 000 Ft díj megfizetését követõen –
átvehetõ a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.

(1145 Budapest, Pétervárad u. 11–17.)
Vezérigazgatói Titkárságán.

Nyugdíjas
uszodabérlet
Zugló Önkormányzata eb-
ben az évben is támogatja a
nyugdíjasok ingyenes
úszáslehetõségét. Az úszás-
hoz szükséges bérleteket
keddenként és csütörtö-
könként 9–11 óra között le-
het átvenni a Lantos Mihály
Sportközpontban található
sportirodán (1142 Bp.,
Rákospatak u. 13–27.). Az
átvételhez a nyugdíjasok-
nak a személyi igazolványu-
kon kívül a lakcímkártyáju-
kat és a nyugdíjasiga-
zolványukat is magukkal
kell vinniük. Az uszodabér-
letek kiosztása 2011. júni-
us 23-tól (csütörtök) kezdõ-
dõen érkezési sorrend alap-
ján történik. A bérleteket a
BVSC zuglói uszodájában
(1142 Bp., Szõnyi u. 2.) le-
het igénybe venni.

MINI-KRESZ „Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud?” or-
szágos vetélkedõt rendeztek óvodásoknak és
kisiskolásoknak május végén az ORFK RSzKK
területén Budapesten, a IX. kerületben. A szer-
vezõk célja az volt, hogy a fiatalokat játékos
eszközökkel neveljék a kulturált közlekedés-
re. A versenyen kb. 110 csapat vett részt, Zug-
lót a Rózsavár Óvoda nyolcfõs csapata képvi-
selte.

A kerékpárverseny után KRESZ-szel kapcso-
latos kérdésekre válaszoltak a kicsik. A Nemze-
dékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány ér-
tékes díjakkal jutalmazta a résztvevõket.

Akinek a verseny után kedve volt,
ugrálóváron játszhatott és egy bohócelõadást is
megnézhetett.

– A gyermekek sokat tanultak és játszhattak
ezen a napon. Mi pedig büszkék vagyunk arra,
hogy óvodánk fõ irányelvét – az egészséges élet-
módra nevelést – szem elõtt tartva eredménye-
sen vehettünk részt ezen az országos versenyen
– fogalmazott Kacskovicsné Konczer Emese, a
Rózsavár Óvoda óvodapedagógusa.

Zuglói óvodások az országos KRESZ-vetélkedõn

Felhívás
Tisztelt Zuglói Polgár!

Budapest XIV. kerülete meghatározó szerepet
játszott az 1956-os események folyamatában,
amikor október 23-án a szabadságát követelõ
nép ledöntötte a kommunizmust szimbolizáló
Sztálin szobrot. Ezzel a pillanattal beírta magát
a magyarság büszke történelmébe. 

Zugló önkormányzatának célja, hogy a forra-
dalomban résztvevõ, s életüket az országért fel-
áldozó zuglói hõsöket felkutassa, és nevüket
megismertesse a kerület lakosaival. Fontos,
hogy ne csak egyetlen napon emlékezzünk az
évben azokra a bátor és talpig magyar emberek-
re, akik megmutatták, hogy nem lehet büntetle-
nül elnyomni ezeréves országunkat.

A www.zuglo.hu oldalon már megtekinthetõ
egy dokumentum, amely a szabadságharcban
elhunyt zuglói lakosok nevét tartalmazza. Mivel
a névsor nem teljes, segítségüket kérjük ennek
bõvítésében, valamint szívesen fogadunk bármi-
féle információt (foglalkozás, származás, forra-
dalomban betöltött szerep stb.) és régi fotókat az
1956-os áldozatokról. 

Elérhetõségeink: 
telefon: 467-2322, 

e-mail: rendezveny@zuglo.hu
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„Jó úton indult el Zugló”
Dr. Papcsák Ferenc: Nagy vállalkozás lesz az is, hogy részt veszünk a kormány bérlakás-építési programjában

– Önök a tavalyi önkor-
mányzati kampányban
takarékos és hatékony ke-
rületi mûködést ígértek.
Eddig ebbõl mit valósítot-
tak meg? 

– Látható, hogy óriási át-
alakítások zajlanak az or-
szágban, amióta az új kor-
mány megkezdte a munkát.
Szinte az elsõ lépésnek szá-
mított, hogy az új parla-
ment csökkentette az ön-
kormányzati képviselõk
számát. Így a zuglóiak szá-
mára is rögtön az önkor-
mányzati választások után
kiderülhetett, hogy keve-
sebb önkormányzati képvi-
selõ, lényegesen kevesebb
bizottságban dolgozik,
mint az elõzõ években ez
megszokott volt. Az éssze-
rûség és a tapasztalat most
egyébként azt követeli meg,
hogy a humánszolgáltatási
bizottságot kettéválasszuk
egy oktatási és ifjúsági, illet-
ve egy szociális és egészség-
ügyi bizottságra. Ezt a lé-
pést a szociális ügyek mér-
téke indokolja. Ez még min-
dig csak öt bizottságot fog
jelenteni a korábbi ciklusok
több mint tíz testületével
szemben.

– És az önkormányzati
vezetés hogyan takarékos-
kodott?

– Sem nekem, sem az al-
polgármestereknek nin-
csen szolgálati autója. A
cafetéria-rendszert is a mi-
nimálisra szorítottuk. A
polgármesteri kabinet lét-
számát is csökkentettük.
Kialakítottunk egy szak-
mai kabineti rendszert,
amelyet a júniusi utolsó
testületi ülésen tárgya-
lunk. A polgármestert és az
alpolgármesterek munká-
ját egy szûk létszámú tit-
kárság segíti, a polgármes-
teri iroda pedig refer-
atúraként a szakmai fel-
adatokat látja el. A város-
fejlesztési irodát egy stra-
tégiai-fejlesztési csoporttá
alakítjuk át. Ez közvetle-
nül az én irányításom alá
kerül.

– Van arra valamilyen
magyarázat, hogy Zugló
eddig miért nem vett részt
uniós fejlesztési pályáza-
tokon?

– Nincs, ez a városfejlesz-
tési iroda feladata lett vol-
na. Ez is az elõzõ városveze-
tés hatalmas adóssága min-
den helyi polgár felé. Azért
kellett megszüntetni ezt az
irodát, hogy egy új, haté-
kony, minden pályázati le-
hetõséget megragadó szer-
vezetet hozzunk létre. Az
uniós pályázati lehetõségek
sajnos már lezárultak,
ezért elõre kell gondolkod-
ni, a 2014-tõl megnyíló uni-
ós támogatási lehetõségek-
re kell készülnünk. De ter-
mészetesen, most is pályá-
zunk, a különbözõ operatív
programoknál – TÁMOP,
KÖZOP - is.

– Önt az elõzõ hónapok-
ban élesen támadták az-
zal, hogy külsõs szakértõ-
ket alkalmaz.

– Az önkormányzati átvé-
tel folyamata során az egész
önkormányzatot külsõs
szakértõk segítségével átvi-
lágítottuk. Erre épp azért
volt szükség, hogy a költség-
hatékonysági lépéseket
megtehessük, illetve, hogy
lássuk, melyik szervezeti
egységen belül lehet éssze-
rûbben csoportosítani a
munkát. Az átvilágítás
pénzügyi része
még folyamat-
ban van, pár-
huzamosan a
szervezet-szer-
kezet átvilágí-
tással. A ko-
rábbi évek
idõnkénti bot-
rányos szerzõ-
déseit azonban
már átvizsgál-
tuk, mindegyi-
ket megszün-
tettük.

– Nagyságrendileg mek-
kora összeg terhelte volna
ezekkel az önkormányzat
kasszáját?

– Több százmilliós tétel-
rõl van szó. Amennyiben
ezekkel együtt a megörökölt
szervezeti struktúrát is to-
vábbvisszük, már többmil-
liárdos pénzkidobást haj-
tottunk volna végre. Egyéb-
ként ebbõl is látszik, hogy
kiknek is lehetett érdeké-
ben minket támadni az átvi-
lágítás és a takarékoskodá-
si programunk miatt. 

– Mikor lesz új jegyzõje
Zuglónak?

– Feltehetõen szeptem-
berben megválasztjuk az új
jegyzõt és a jelenlegi aljegy-
zõnk mellé egy másik, a
közbeszerzésekért és a gaz-
dasági portfolióért felelõs
aljegyzõ is érkezik.

– Ha már itt tartunk, a
Vagyonkezelõ átalakítása
mikor fejezõdik be?

– A Vagyonkezelõ úgy mû-
ködött az elõzõ kerületi ve-
zetések alatt, mintha állam
lenne az államban. Ennek a
szervezeti elkülönülésnek a
felszámolása nagyon nagy
munkát jelent. Egy olyan
vagyonkezelõt építünk,
amely hatékony, programo-
kat generáló, a különféle
projekteket és a közbeszer-

zéseket lebo-
nyolító, profit-
orientált mun-
kaszervezet
lesz. Ezen az
úton már elin-
dultunk, szá-
mos ezt bizo-
nyító elõter-
jesztés készült
el. Ilyen nagy
vállalkozás
lesz az is, hogy
részt veszünk a
kormány bér-

lakás-építési programjá-
ban.

De folytatva a Vagyonke-
zelõ átalakítását, két divízi-
ót is leválasztottunk az
anyacégrõl. Az új, önálló
társasházkezelõ-közterü-
letfenntartó cég ügyvezetõ-
jét, Pusztai Pétert arra kér-
tem törekedjen arra, hogy
Budapest más kerületeiben
is keressenek társasháza-
kat, amelyeknek közös kép-
viseletét majd elláthatják.
Ez ugyanis egy piaci cég, a
budapesti kerületek közül

a legnagyobb ilyen önkor-
mányzati vállalkozás.

– A cég közterület-fenn-
tartó ágának mi a felada-
ta?

– Az új kerületi közterü-
let-fenntartónk rá tudja
kényszeríteni a fõvárosi tu-
lajdonban és kezelésben lé-
võ cégeket, így a Fõkertet és
a Csatornázási Mûveket,
hogy a saját területükön
tartsanak rendet. De arra
kérem a lakókat, hogy folya-
matosan jelentsék, ha olyan
területet látnak, amely
mocskos, szemetes. 

– A Bosnyák téri piacot
már kerületi tulajdonba
vették. Mi változik ezzel?

– A közterület-fenntartó
cégünk kezelésébe került a
piac, amelynek rendezet-
tebb, átláthatóbb lesz a mû-
ködése. De a piaccal kap-
csolatban is várom a zugló-
iak visszajelzéseit. Egyéb-
ként a kerület rendezettsé-
gén sokat segíthet a hatósá-
gi osztály is, amelynek új ve-
zetõjével remélem hatéko-
nyabb munkát fognak vé-
gezni. 

– Zuglóban is neuralgi-
kus pont a közbiztonság
helyzete.

– Elsõdleges célunk a ke-
rületi közbiztonság meg-
erõsítése. Ezért az eddig fõ-
városi kezelésû térfi-
gyelõkamera-hálózatot át-
vettük kerületi kezelésbe.
Ennek az a lényege, hogy
ezentúl mi szerezzük be az
új kamerákat és saját háló-
zatot építünk.  Az év máso-
dik felétõl 20–50 kamerát
tervezünk felszerelni és ezt
minden évben megismétel-
jük. A kerületben  így sok-
kal hatékonyabban tudjuk
felderíteni a bûncselekmé-
nyeket, hiszen köztudomá-
sú, hogy a bekamerázott te-

rületeken eleve kevesebb
bûncselekmény történik. A
rendszer kiépítésével mun-
kahelyeket is tudunk te-
remteni, hiszen a technikát
kezelni is kell. Így újra kell
gondolni a kerületõrség
szerepét, vagy teljesen új
szervezetet kell létreho-
zunk.

– Az elmúlt hónapokban
szó volt arról, hogy a fõvá-
ros átvesz a kerülettõl egy
középiskolát. Az oktatási
rendszer stabilitását meg
tudták õrizni?

– Igen, szó volt arról, hogy
a Teleki Blanka Gimnázi-
um fõvárosi kezelésbe ke-
rül, de megakadályoztuk
ezt. A fõváros a feladatot
szerette volna átvenni,
majd egy-két év múlva meg-
szüntette volna az oktatást.
Egy százhúsz éves intéz-
ménnyel ezt nem engedhet-
tük meg. Az oktatási rend-
szerünk stabilitását tehát
megõriztük. Ezen kívül a
zuglói gyermekek határon
túli osztálykirándulásait is
támogatjuk, illetve megálla-
podást kötöttünk a BVSC-
vel, hogy a nyári táborozta-
tásukat a sporttelepükön
bonyolítják le. Így a BVSC a
ezzel a lépéssel tömegsport
felé nyithat.

– Mi a helyzet az új sport-
telep létrehozásával?

– A tervezési stádium né-
hány héten belül elkezdõ-
dik. A Lantos Mihály Sport-
telepen sport-és konferen-
ciaközpontot építünk majd
fel. Egészen elképesztõnek
tartom, hogy az önkor-
mányzatnak jelenleg nincs
egy olyan rendezvénycsar-
noka, ahol például egy sza-
lagavatót, vagy egy tudomá-
nyos elõadást meg lehetne
tartani.  Nem tudom, hogy
az elõzõ húsz-harminc év-

ben a kerületi vezetések mi-
ért nem tettek semmit eb-
ben az ügyben.

– A Bosnyák téri nagybe-
ruházás már évek óta hú-
zódik. Ezzel kapcsolatban
mire lehet számítani?

– A testület hozott egy
döntést a terület szabályo-
zásáról. A beruházót így be-
lekényszerítjük egy olyan
struktúrába, amely a kerü-
letiek és az önkormányzat
által elfogadható. A labda a
lengyel befektetõ oldalán
pattog. Egyértelmûen lát-
szik, hogy az elõzõ ciklus-
ban jobban át kellett volna
gondolni a terület eladását.
Az viszont már nagy nyere-
ség lenne, ha egy városköz-
ponttal közös beruházást
lehetne itt kialakítani. To-
vábbra is tárgyalunk a Bos-
nyák téri BKV villamos-re-
míz kulturális központtá
való átalakításáról a Buda-
pesti Közlekedési Központ-
tal és a fõvárossal. Így Zug-
lóban létrejöhetne a máso-
dik Millenáris Park.

– Hogyan értékeli, hogy
az eddigi két idõközi ön-
kormányzati választáson
is fideszes jelöltek tudtak
gyõzni?

– Meg kell köszönnöm a
Fidesz-KDNP-s képviselõk-
re, Tildy Balázsra és Kovács
Balázsra adott szavazato-
kat, a zuglóiak bizalmát. Ez
is mutatja, hogy az engem
és a képviselõinket ért el-
lenzéki lejárató, rágalmazó
hadjárat nem érte el célját.
Idõközi választásokhoz
mérten egyébként magas
volt mindkét választókör-
zetben a részvételi arány.
Ez a bizalom is mutatja,
hogy jó úton indult el Zugló
és lesz eredménye a meg-
kezdett munkánknak.

Pindroch Tamás

Meg kell köszönnöm a
Fidesz-KDNP-s képvi-
selõkre, Tildy Balázsra
és Kovács Balázsra
adott szavazatokat, a
zuglóiak bizalmát. Ez
is mutatja, hogy az en-
gem és a képviselõin-
ket ért ellenzéki lejára-
tó, rágalmazó hadjárat
nem érte el célját. 

Többmilliárdos megtakarítást értünk el az ön-
kormányzati struktúra átalakításával és az
elõzõ városvezetés által kötött szerzõdések
felmondásával. Megindul az uniós pályáza-
tok elõkészítése, az új sport-és konferencia-
központ tervezése, néhány éven belül fel-
épülhet az új városközpont, önkormányzati
kézbe került a Bosnyák piac – ezekrõl az ered-
ményekrõl számolt be lapunknak dr. Papcsák
Ferenc polgármester. Szerinte jó úton indult
el Zugló, amit az is bizonyít, hogy fideszes je-
löltek nyerték a két idõközi képviselõ-válasz-
tást a kerületben.
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Tel.: 06/20-395-5557,

e-mail:
balazs.tildy@gmail.com

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06/20-394-7343;

e-mail:
bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Július–augusztus hónapban
nem tart fogadóórát.

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06/30-486-6669

e-mail:
flora0618@gmail.com 

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Július–augusztus hónapban
nem tart fogadóórát.

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Július–augusztus hónapban
nem tart fogadóórát.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

. Elõzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06/20-570-0942

e-mail: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06/20-4111-640;

e-mail:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal II. em. 220.

Fidesz székház
Cinkotai út 92.

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Tel.: 06/30-524-9069

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Nyári szünet.
Telefon: 06/30-992-0854

e-mail:
harrachpeter@freemail.hu 

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Június 27.
13.00–17.00 óra között,

bejelentkezés a 872-9165-ös
telefonszámon.

12. Mélykuti Melinda
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Bármely idõpontban, telefonon
történõ bejelentkezés alapján:

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.
Július 4. 16–18 óra között. 

Telefon: 06/20-542-3040;
e-mail: emajzik4@gmail.com

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes bejelentkezés
alapján.

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.

Július 6. 17–19 óra között.
Tel.: 251-0833; 

06/30-919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján.

Tel.: 363-3202

3. Kovács-Csincsák László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján.

Tel.: 06-30-486-7324
e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Bármely idõpontban, elõzetes
idõpont egyeztetés alapján.

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

www.varnailaszlo.blog.hu

5. Markó Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Tel.: 06/70-943-1332

6. Tamás László Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/a.

Július–augusztus hónapban
nem tart fogadóórát.

Tel.: 06 (30) 626-4623

FOGADÓÓRÁK

A nagy múltú „bosnyáki hagyományok”
megõrzése mellett kell fejleszteni a Bos-
nyák téri piacot – hangsúlyozta a Zuglói
Lapoknak nyilatkozva Pusztai Péter, a
Zuglói Társasház-kezelõ és Közterület-
fenntartó Kft. vezetõje. Ismert, hogy több
más tevékenység mellett az önkormányzat
fenntartásában mûködõ hétvégi termelõi
piac ügyeinek kezelése is a kft. feladatai
közé tartozik. Pusztai elmondta, az elõzõ
kerületvezetéstõl elképesztõen elhanya-
golt viszonyokat örököltek, így elsõként a
rendet kellett helyreállítani a vásártéren.
„A szakhatóság mellett saját felügyeletünk
is ellenõrzi a piacot, azon belül az oda nem
való termékeket. Például élõ állat, húsféle-
ség, erdõbõl gyûjtött gomba nem kerülhet
be a vásártérre, az esetlegesen lejárt szava-
tosságú termékeket pedig eltávolítjuk a te-
rületrõl, de a munkatársak – a rendõrség
és a polgárõrség közremûködésével – lefü-
lelik a zsebtolvajokat és a feketén árusító-
kat is. Sõt, legutóbb még a hamis pénzt „te-
ríteni” szándékozókat is ki tudták szûrni a
tömegbõl. Az új keletû intézkedések sze-
rint ugyancsak nem kívánatos a lomnak
minõsülõ termékek áruba bocsátása. Erre
vonatkozóan is szigorú tilalmat léptettünk
életbe” – számolt be az eddigi eredmények-
rõl az ügyvezetõ, hozzátéve, a jövõben egy
uniós jogharmonizációs folyamat kereté-
ben mosdó- és illemhelyiség-csoportot, va-
lamint idõszakos elsõsegélyszobát is ki-
alakítanak. Amint ezek elkészülnek, a pi-
ac és a vásártér hagyományõrzési viszo-
nyainak okán is, kiadják az engedélyt né-
hány vendéglátó-ipari egység – lángos- és
pecsenyeárus – megnyitásához, addig
azonban erre nincs mód.

A házirendet az eddigiekhez képest szigo-
rúan betartatják, ehhez kapcsolódóan egy
hangosbemondó-rendszert is kialakítottak,
amelyen keresztül folyamatosan tájékoztat-
ják a vevõközönséget és az eladókat a házi-
rendrõl, valamint az aktuális hírekrõl. Az
ügyvezetõ elmondta, a piachoz vezetõ utcák-
ban a lakók kérésére korlátozták a forgal-
mat a vásár idején, ez az intézkedés is hoz-
zájárult a korábbiaknál rendezettebb viszo-
nyok kialakulásához. Hogy a változtatások-
kal az érintettek is elégedettek, azt jól mutat-
ja a vásárlók könyvében olvasható számta-
lan pozitív és hálálkodó bejegyzés. Egy
Rákóczifalváról érkezõ, közel két évtizede
hétvégenként a Bosnyák téren tojást áruló
termelõ például azt írta, „soha nem volt még
ilyen rend”.

Pusztai Péter szerint a Bosnyák téri pi-
ac – amely hétvégenként reggel hattól dél-
után egyig tart nyitva – ma is igen népsze-
rû, amit jól mutat, hogy folyamatosan
mintegy háromezer vásárló látogatója
van. Az egykori „nagybani” nem csak a
zuglóiaknak fontos közösségi tér, érkez-
nek ide látogatók a szomszédos, de a tá-
volibb kerületekbõl egyaránt. Az árusok

pedig akár hetven-száz kilométert is meg-
tesznek, hogy itt adhassák el portékáikat.
Ezek jellemzõen zöldség- és gyümölcsfé-
lék, virágpalánták, valamint háztartási
eszközök, konyhai iparcikkek, illetve ru-
hanemûk.

„A piac fenntartása egyfelõl gazdasági ér-
dek, hiszen itt a vevõk közvetlenül a ter-
melõktõl tudnak vásárolni, nincs közbeik-
tatva egy vagy több, a haszonra pályázó vi-
szonteladó, így az idejáróknak olcsóbb a
„zuglói élet”, ami manapság nagyon fontos
hangulati tényezõ. Hasonló viszonyokra
szinte minden európai városban akad pél-
da, gondoljunk csak a velencei vásártérre
vagy a rotterdami halpiacra, de említhet-
ném akár a varsói Praga-bazart is. Ez a vá-

sár hozzájárul a fõváros, azon belül is Zug-
ló arculatához. A múlt szombaton például
norvég turisták látogattak ki idegenvezetõ-
jükkel. Mindezzel együtt, mivel rengeteg
embert érint, a piac léte politikai tényezõ-
vé is vált – de természetesen nem pártpoli-
tikai viszonyokra gondolok” – mondta
Pusztai Péter. Emlékeztetett, a Bosnyák
téri piac eredetileg a hatvanas és a nyolcva-
nas évek között mûködött nagybani zöld-
ségpiacként, majd a kilencvenes évek vé-
gén újranyitott. Azóta mûködik a kerületi
önkormányzat kezelésében. „A jelenlegi
vezetés határozott döntése, hogy továbbra
is hosszú távon fenn kell tartani ezt a kü-
lönleges hangulatú vásárteret, természete-
sen, mint említettem, az igény szerinti fej-
lesztések véghezvitelével” – szögezte le
Pusztai.

(KD)

Fejlesztések és hagyományõrzés
a Bosnyák téri piacon
Pusztai Péter szerint a vevõk és az árusok 
egyaránt örömmel fogadták az eddigi változtatásokat
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– Mint frakcióvezetõ, ho-
gyan értékeli az új képvi-
selõtestület megalakulása
óta eltelt idõszakot?

– A megalakulását köve-
tõen a 15 fõs Fidesz–KDNP
frakciónak komoly nehéz-
ségekkel kellett szembenéz-
ni. Közrejátszott ebben az,
hogy az elõzõ önkormány-
zatoktól Zugló mûködõké-
pességét veszélyeztetõ
pénzügyi helyzetet örököl-
tünk, ugyanakkor tavaly
októberben – a választók
akaratából – egy húsz éve
mûködõ, megcsontosodott
rendszert alapjaiban más
társadalmi és politikai
szemlélet váltotta fel. A kez-
deti idõkben, a Polgármes-
teri Hivatalban sokszor üt-
köztünk falakba, vezettek
bennünket tévútra, ami rá
is nyomta bélyegét a testü-
letben végzett munkára,
ugyanis az anyagok elõké-
szítésében közremûködõ
hivatali személyeket az elõ-
zõ klientúra hagyta ránk.
Ezért csak 2011 elsõ ne-
gyedévének a végére jutot-
tunk el odáig, hogy megbíz-
ható, szakmailag kellõen
megalapozott dokumentu-
mokat vehetett a kezébe a
frakció, illetve a polgármes-
ter és az alpolgármesterek. 

– Milyennek látja az Ön
által irányított frakciót?

– A Fidesz–KDNP frakció-
ban 11 új képviselõ dolgo-
zik, akinek az elsõ hóna-
pokban meg kellett tanulni-
uk, hogy mûködik az ön-
kormányzás rendszere.
Csupán négyen vagyunk ré-
gi képviselõk. Én nyolc éves
ilyen irányú tapasztalattal
rendelkezem, illetve külsõ
bizottsági tagként dolgoz-
tam Zugló elsõ Fideszes
polgármestere mellett. Vél-
hetõen ezért is választottak
meg frakcióvezetõnek.

Frakciónk az elmúlt idõ-
szakban összecsiszolódott,
maradéktalanul megbízom
minden képviselõnkben,
akik képesek önállóan dol-
gozni a bizottságokban.
Mint frakcióvezetõ, a pol-
gármester úrral egyetértés-
ben minden képviselõnek

egy vagy több szakterületre
vonatkozó megbízást ad-
tam, hogy azt a ciklus végé-
ig vigye. Egy dologgal ugyan-
is mindenkinek tisztában
kell lenni, mi vezetjük a ke-
rületet, tehát a döntéseket
is nekünk kell meghozni és
a felelõsséget is nekünk kell
viselni. Az elmúlt fél évben
leraktuk az indulás alapja-
it, amihez Zugló ingatag
gazdasági helyzete miatt ne-
héz döntéseket kellett meg-
hoznunk, de ezek elkerül-
hetetlenek voltak a kerület
jövõje érdekében. 

– Mi az, amin javítani
kell?

– Elsõsorban frakciónk
kommunikációján. A pol-
gármester úr és az alpolgár-
mesterek hatékonyan kom-
munikálnak, ez azonban
nem mondható el a frakció
minden tagjáról. Õk szor-
galmasan dolgoznak, szót
értenek a választópolgárok-
kal, akik elfogadják, szere-
tik, becsülik õket, azonban
a testületi üléseken nem
hallatják a hangjukat. Való-
színûleg ebben közrejátszik
az is, hogy a Fidesz–KDNP
képviselõinek egyharmada
nõ, akik rendelkeznek a fel-
adatellátásukhoz szüksé-
ges tudással, a testületi
anyagokból kellõen felké-
szültek, de nagyon szeré-
nyek, ezért inkább nem szó-
lalnak meg. Pedig nagyon
fontos lenne, hogy a szakte-
rületükhöz tartozó ügyek-
ben mindenki kifejtse állás-
pontját a grémiumnak.
Ezért fel kell készítenünk
frakciónk tagjait, hogy
azokban az ügyekben, ame-
lyeket õk képviselnek, bát-
ran szólaljanak meg a tes-
tületi üléseken. Fontosnak
tartom továbbá, hogy kép-
viselõink rendszeresen tá-
jékoztassák választóikat a
kialakult helyzetrõl, az
adott idõszak eredményei-
rõl, a stratégiai kérdések-
rõl. Érezzék az állampol-
gárok, hogy képviselõjük
egy olyan lámpás, ami utat
mutat számukra a helyi
problémák megoldásában.

(P. D.)

– A tavaly októberi ön-
kormányzati választások
óta eltelt idõszak egyik ki-
emelt témája volt az elõzõ
kerületvezetés gyanús
ügyeinek feltárása. Meny-
nyire elégedett ezzel a fo-
lyamattal?

– Az elsõ pillanattól fogva
üdvözlendõnek tartom az
elszámoltatást, örülök,
hogy az új vezetésnek fon-
tos ez a kérdés. A helyiek
azonban joggal várnak a
mostaninál többet az ered-
mények terén, ugyanis a je-
lek szerint egyelõre nem ve-
zetett konkrétumokhoz a
folyamat. Jómagam valami-
vel radikálisabban álltam
volna a visszásságok feltá-
rásához, de még egyszer
mondom, az,
hogy a vezetés
fel kívánja tár-
ni a közpénzek
elsíbolását, tel-
jes mértékben
támogatandó
hozzáállás.
Részeredmé-
nyek már van-
nak, csupán az
a gond, hogy
nem látom,
hogy a közös-
bõl az elõzõ
években kivett
összegek visz-
szakerültek
volna a helyük-
re. Többet le-
hetett volna el-
érni, s remé-
lem, még ko-
rántsem zárult
le a feltáró munka.

– Mi a véleménye az el-
múlt fél esztendõ intézke-
déseirõl?

– Bár az idei költségvetést
nem szavaztam meg, mert
az szerintem korrekcióra
szorul, az elmúlt hónapok-
ban született határozatok
zömével egyet tudok érteni.
Ilyenek például a rendvéde-
lem területén hozott intéz-
kedések, a zuglói kedvez-
ményes vásárlói kártya be-
vezetése, az este tíz óra utá-
ni alkoholárusítás szigorí-
tása vagy az olyan „nemzeti

ügyek”, mint a Wass Albert
tér kijelölése. Összességé-
ben elmondható, hogy az el-
múlt húsz évvel szemben
végre jó irányba fordultak a
dolgok Zuglóban. Megjegy-
zem ugyanakkor, hogy ko-
rántsem tökéletes minden.
Egyrészt: szerintem a meg-
hozott intézkedéseknek
legalább egy ciklusig ki kel-
lene tartaniuk, viszont volt
néhány olyan határozat,
amely néhány hónapon be-
lül kiigazításra szorult.
Másrészrõl lenne mit javíta-
ni a bizottsági üléseken va-
ló jelenléten is. Sajnos ren-
geteg a hiányzás, a helyi
képviselõktõl nagyobb fele-
lõsséget várnék el, ezen a te-
rületen a mostaninál szigo-

rúbb követel-
ményeket fo-
gok javasolni
az elkövetkezõ
idõszakban.

– Mennyire
elégedett a sa-
ját munkájá-
val?

– Egyáltalán
nem vagyok az,
úgy gondolom,
tehettem volna
többet is a ke-
rületért. Eb-
ben azonban a
vezetés is hi-
bás, ugyanis
számtalanszor
felajánlottam
közremûködé-
si hajlandósá-
gomat olyan,
szakterületem-

nek számító ügyekben,
mint a sportélet fejlesztése,
ám süket fülekre találtam.
Készítettem szakértõi ta-
nulmányokat is – mindhiá-
ba. Nem látom a fogadó-
készséget a jó ötletekre, és
sajnos ezt a lakók is érzik,
tapasztalataim szerint úgy
vélik, olykor mintha ki len-
nének rekesztve a köz-
ügyekbõl. Ezen a téren még
bõven van teendõ, nekem és
a testületi többségnek is
egyaránt sok lesz a dolgunk
a jövõben.

K. D.

Az önkormányzati válasz-
tást követõen nagy lendület-
tel kezdett neki az új vezetés
a munkának, magasra tet-
ték a lécet az elvárásokat il-
letõen. Az elképzelések –
úgy tûnik – azonban csak
kis mértékben voltak meg-
alapozva, mostanra ez a len-
dület mintha megtört volna.
A beharangozott elképzelé-
sek késnek, vagy meg sem
valósulnak.

Kifejezetten támogatható
ötletekkel is találkozunk
persze, mint pl. kulturális
központ vagy a közösségi
kertek megteremtésére irá-
nyuló szándék és dicséren-
dõ az a kitartás, amivel a ha-
tékonyabb mûködést szol-
gáló lehetõségeket keresik.
De támogathatónak tûnt a
kerületben elrendelt változ-
tatási tilalom is, amirõl el-
fogadása után azonban ha-
mar kiderült, hogy nem si-
került tökéletesen a kidol-
gozása, szinte azonnal a
rendelet módosítása került
napirendre.

Az elsõ jelentõs változta-
tások a képviselõ-testület
mûködését, a gazdálkodást
és a polgármesteri hivatal
szervezetét érintették.

A képviselõ-testület mû-
ködését érintõ szabályok
szûkítették a képviselõ-tes-
tületet és kiterjesztették a
polgármestert megilletõ jo-
gosultságokat. A testület
már kevésbé tud befolyást
gyakorolni az önkormány-
zat gazdálkodására, míg a
polgármester ez irányú le-
hetõségei megnõttek: õ gya-
korolja az irányítást az ön-
kormányzati cégek és azok
leányvállalatai fölött, egy-
személyes irányítása a köz-
beszerzések lebonyolításá-
ra is kiterjed, ez álláspon-
tom szerint nem segíti az át-
látható mûködést. 

A testület mellett mûkö-
dõ bizottságok száma négy-
re csökkent, ami egyik ol-
dalon megtakarítást jelent,
a másik oldalon viszont nö-
velték a kiadásokat azzal,
hogy újabb aljegyzõi pozíci-
ót létesítettek és bevezették
a politikai tanácsadó mun-
kaköröket a hivatalban,
egyik lépés sem volt különö-
sen indokolt, szerintem.
Jelenleg nincs jegyzõje az
önkormányzatnak, aki a
törvényesség betartására

ügyel, mert az állás betölté-
sére kiírt elsõ pályázat
eredménytelenül zárult.

A költségvetéssel nem
voltunk elégedettek, nem
tudtuk támogatni az intéz-
ményi megszorításokat,
szerintem nevezhetjük en-
nek költségvetésük 10%-
ának zárolását, de nem tud-
tuk támogatni a tervezett
kötvénykibocsátást és a
szociális juttatásokra szánt
összegek csökkentését
sem. A költségvetés egyes
sorait nézve, az a benyomá-
sa támad az embernek,
hogy ott próbálják megszo-
rítani a kiadásokat, ahol
már eddig is szoros volt a
nadrágszíj, ugyanakkor új,
eddig ismeretlen és jelentõs
kiadási tételek jelennek
meg a másik oldalon, ame-
lyek indokoltsága erõsen
megkérdõjelezhetõ.

Az intézményhálózatot
érintõ elképzelések eddigi
megvalósítása felemásra si-
keredett. Az óvodákat érin-
tõ összevonásra tett javasla-
tot visszavonták, elfogadta
ugyanakkor a képviselõ-tes-
tület a Nevelési Tanácsadót,
Logopédiai Intézetet érintõ
átszervezést. Mindkét ügyet
jelentõs érdeklõdés kísérte
az érintettektõl, számos
megkeresés, szakmailag in-
dokolt javaslat érkezett a
képviselõkhöz is. A kritikai
észrevételeket az átalakítás-
ra az egyik esetben figyelem-
be vették, a másikban nem.

Fennakadás mutatkozik
az információmegosztással
is: a Zuglói Eszközkezelõ
Kft.-be apportált részvé-
nyek eladásával, majd újab-
bak vételével kapcsolatos
kérdésemre – hogy ki, mi-
lyen döntést hozott ezzel
kapcsolatban – a mai napig
nem kaptam érdemi vá-
laszt, pedig már majd két
hónap eltelt a feltétele óta.

Adós maradt a vezetés a
Bosnyák téri kerületköz-
pont jövõjét érintõ pontos
elképzeléssel is. A képvise-
lõknek csekély információ
van birtokában arról, hogy
jelenleg milyen tárgyalások
folynak a befektetõkkel,
merre halad az ügy.

De olyan ügyekben, mint
pl. a rovásírásos üdvözlõ-
táblák kihelyezése Zugló-
ban, rögtön dönteni tudott
a kormányoldal.             B. R.

Zuglói frakcióvezetõk félév-értékelõje

Harrach Péter (Fidesz-KDNP) Markó Elemér István (Jobbik)Imre Gergely (MSZP)

Az elsõ pillanattól fog-
va üdvözlendõnek tar-
tom az elszámoltatást,
örülök, hogy az új veze-
tésnek fontos ez a kér-
dés. A helyiek azonban
joggal várnak a mosta-
ninál többet az ered-
mények terén (...) Jó-
magam valamivel radi-
kálisabban álltam vol-
na a visszásságok feltá-
rásához (...) de még
egyszer mondom, az,
hogy a vezetés fel kí-
vánja tárni a közpén-
zek elsíbolását, teljes
mértékben támogatan-
dó hozzáállás
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Két hete a Liget szélén ál-
ló, világhíres Gundel ven-
déglõ történetét elevení-
tettük föl. Jelen számunk-
ban befejezzük a terület
múltjának föleleveníté-
sét.

Az I. világháború termé-
szetesen a Városligetet sem
hagyta érintetlenül. A Mû-
csarnokban néhány évig ha-
dikórház mûködött – s
azért, hogy a betûzõ nap ne
bántsa a sebesültek szemét,
az üvegtetõt lemeszelték.
Ám az anyagot az esõk felol-
dották, és a réseken át be-
szivárgó koszos víz hatal-
mas károkat okozott a gyûj-
teményben és az épületben.
A Széchenyi-fürdõ tetõzeté-
nek és kupolájának vörös-
réz borítását, valamint a
ház acél villámhárítóját le-
bontották és hadianyag-
gyártásra használták föl.
Odalett a millenniumi em-
lékmû néhány szobra is – az
alkotásokat 1926-ban vit-

ték vissza az eredeti helyük-
re. Közben tovább folyt az
emlékmû építése, melynek
ünnepélyes átadására
1929. május 26-án Horthy
Miklós kormányzó jelenlét-
ében került sor.

A strandolás egyre nép-
szerûbb lett, így a Széchenyi
idõvel kicsinek bizonyult. A
bõvítési terveket Francsek
Imre építész vetette papírra:
megnyitása 1927. augusz-
tus 19-én volt. Átadtak egy
új fõépületet, egy nyitott te-
raszt, zárt férfi- és nõi napo-
zót, elkészült egy félszáz mé-
teres úszómedence, két vé-
gén egy-egy félkör alakú
strandmedencével, vala-
mint kiépült egy gigászi ho-
mokos strandrész is. A dí-
szítõelemeket a kor neves
mûvészei készítették: Beck
Ö. Fülöp, Pátzay Pál,
Medgyessy Ferenc és Margó
Ede. Közben kiderült az is,
hogy a Zsigmondy Vilmos
által fúrt kút forrásvize a
megnövekedett igényeket
már képtelen kielégíteni,
ezért a fõvárosi önkormány-

zat és a közmunkák tanácsa
egy új kút fúrásához adott
engedélyt. A beruházás
1938-ban készült el, és
1240 méter mélyre nyúlt le.
A naponta ötmillió liter 77
fokos víz bõven meghaladta
a „Szecska” szükségletét,
ezért húzták föl mellé a ma
is látható szökõkutat és az
ivócsarnokot.

Ma már ugyan nincs meg
(hiszen Rákosi Mátyás pa-
rancsára 1951-ben felrob-
bantották), de mindenkép-
pen érdemes megemlékez-
ni a Regnum Marianum
templomról. Az egyház
alapkövét Horthy Miklós
kormányzó jelenlétében
rakták le és 1931. június
14-én Serédy Jusztinián bí-
boros, esztergomi érsek
szentelte fel. A neoromán
épület alatt altemplom léte-
sült. A csaknem kétezer
négyzetméteres épület a je-
ruzsálemi Szent Sír temp-
lomra hajazott, tornyát a
Szent Korona másolata dí-
szítette. Állítólag 2500 em-
ber fért el benne.

A II. világháború alatt je-
lentõs károk érték a Ligetet:
súlyosan megsérült a Szép-
mûvészeti Múzeum, romba
dõlt a Mezõgazdasági Múze-
um reneszánsz épületének
nyugati szárnya, a Közleke-
dési Múzeum, az Iparcsar-
nok, az Állatkert és az An-
gol Park.

Az Állatkertnek tíz, a Köz-
lekedési Múzeumnak húsz
év kellett, mire magához
tért. A hajdani Aréna, mai
Dózsa György útra emelt
Sztálin-szobrot 1956 októ-
berében rántották le talap-
zatáról. Érdemes megemlí-
teni: a népek bölcs vezéré-
nek bronzalakjába beol-
vasztották Tisza István,
Andrássy Gyula és Darányi
Ignác szobrait is. A kivitele-
zés teljes költsége csaknem
tízmillió forintra rúgott,
ami a korabeli viszonyok-
nak megfelelõen csaknem
ezerkétszáz kétkezi mun-
kás egy évi átlagjövedelmé-
vel volt egyenértékû. Idõvel
elbontották az Iparcsarnok
maradékait. A Vajdahu-

nyad várban lévõ Mezõgaz-
dasági Múzeumot ki akar-
ták telepíteni, hogy helyén
úttörõpalotát hozzanak lét-
re, de errõl a tervrõl végül
szerencsére letettek. A régi
nemzetközi vásárokra ma
már csak az Olof Palme sé-
tány végén álló lerobbant
házak emlékeztetnek. Itt
nyaranta egyébként népsze-
rû szabadtéri romkocsma
üzemel.

A Fõvárosi Kertészeti
Vállalat fennállásának szá-
zadik évfordulójára, 1967-
ben építették ki a mai Olof
Palme sétány és a Városli-
geti körút (amelyet egyes
renitens autósok ma az
Ajtósi Dürer sor szervizút-
jaként használnak) sarká-
nál a kis botanikus kertet.
A beruházás arra szolgált,
hogy a polgároknak (azaz
ahogy akkor mondták: dol-
gozóknak) lehetõséget biz-
tosítsanak a kevésbé is-
mert példányok bemutatá-
sára.

Érdemes megemlíteni
még, hogy 1951-tõl 1986-ig

kisebb-nagyobb elánnal ide
szánták a Nemzeti Színhá-
zat. A tervek szerint a Le-
nin-szobrot is bekapcsol-
ták volna az épületbe – ám
végül szerencsére letettek
az ötletrõl. Utóbb, már a ki-
lencvenes években akadt
olyan javaslat is, amely sze-
rint a fentebb említett rom-
kocsma területét kellene
felhasználni e célra. Végül
ezt a hagymázas gondolatot
is elvetették.

Ma a Városligetet két
nem oda illõ mûvészeti al-
kotás csúfítja el. Az egyik az
úgynevezett idõkerék, a
másik az 56-os emlékmû.
Mindkettõ elszállítása vagy
áthelyezése napirenden
van.

Bátran állítható: a Város-
liget továbbra is a fõvárosi
közönség kedvelt pihenõhe-
lye lesz. Az Állatkert jó idõ-
ben különösen sok embert
vonz, s bár a Vidámparkot
be akarják zárni, ettõl még
bizonnyal nem fog csökken-
ni a „lizsé” látogatottsága.

Lázin Miklós András

A Városliget története – a II. világháborútól napjainkig V.

FELHÍVÁS

Fotókiállítás-projekt 2011 õszén
– 50 éve épült a berlini fal

Járuljon hozzá saját
történetével, fotóival,
filmjével tervezett kiál-
lításunk sikeréhez! 

50 évvel a berlini fal
építése után a megosz-
tott Berlinre emléke-
zünk, a város 1961 és
1989 közötti képeit
idézzük fel. Úgy, ahogy
mi – világjáró magya-
rok – akkor láttuk:
nyelvet tanuló diák-
ként, szolgálati úton,
egy családi utazás al-
kalmával. 

Ha ön járt ekkoriban
Berlinben, ossza meg
velünk emlékeit. Min-
den élmény kiállítá-
sunk fontos építõkoc-
kája lehet. Kérjük,
küldje el fényképeit,
filmjeit, jelezze, ha sze-
mélyes történetét szó-
ban, egy interjú kereté-
ben is szívesen meg-
osztaná velünk. Üzene-
tét, küldeményét kér-
jük, lássa el a „Berlin,
ahogy mi láttuk” mot-
tóval. 

A projekttel kapcso-
latos bármely kérdé-
sét szívesen fogadjuk
a fenti elérhetõségek
egyikén. Az önök hoz-
zánk eljuttatott fotói-
ból, filmjeibõl szeret-
nénk kiállításunk
anyagát összeállítani.
A kiválasztott anyagot
digitalizáljuk, az ere-
deti felvételeket ter-
mészetesen visszaad-
juk. (Ha képeit elekt-
ronikusan küldi, kér-
jük, legyen azok mére-
te legalább 300 dpi, a
hoszszabbik oldal
hossza pedig 20 cm.)
A képek-filmek nyilvá-
nossá tételére a kiállí-
tás keretein belül csak
az önök írásos bele-
egyezésével fog sor ke-
rülni. 

A legérdekesebb
anyagot beküldõk érté-
kes jutalomban része-
sülnek. Az elsõ díj egy
háromnapos berlini út
2012 tavaszán két sze-
mély részére.

Az ön emlékeit keressük

Bese Judit
Cserepesház-Zuglói Mûvelõdési Ház

1144 Budapest, Vezér út 28/B.
Tel.: 363-2656, 383-1341

e-mail: berlinifal.50@gmail.com

Járt ön a 60-as, 70-es vagy
80-as években Berlinben?
Esetleg az akkor fallal megosztott vá-
ros mindkét felében? Megörökítette
a Kelet- és/vagy Nyugat-Berlinben
töltött napok benyomásait, élmé-
nyeit fényképen, filmen (pl. 8 mm-
es, Szuper8 vagy Normal8) vagy vi-
deón? Szeretné megosztani velünk
ezeket a felvételeket? 
Zugló önkormányzata Berlinben
készült amatõr felvételeket keres
az 1961 és 1989 közötti idõszak-
ból a berlini fal felépítésének 50.
évfordulója alkalmából 2011
õszén megrendezésre kerülõ ki-
állításprojektjéhez. A kiállítás
fõvédnöke dr. Papcsák Ferenc,
Zugló polgármestere.
Ha vannak ilyen felvételek a
birtokában és megosztaná ve-
lünk ezeket, várjuk jelentke-
zését az alábbi elérhetõségek
egyikén 2011. július 1. és
szeptember 1. között:

Bese Judit
Cserepesház-Zuglói 

Mûvelõdési Ház
berlinifal.50@gmail.com

vagy 363-2656, 383-1341 
(1144 Budapest, Vezér út 28/B)

Berlin, ahogy mi láttuk

A Városliget története – a II. világháborútól napjainkig V.
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Kis országként és elõzetes
tapasztalatok nélkül nem
könnyû az Európai Unió so-
ros elnökségét vinni, ennek
ellenére mindenki meg van
elégedve a munkánkkal
Brüsszelben – mondta la-
punknak adott interjújá-
ban az unió központjában
költségvetési tanácsadó-
ként dolgozó Voller-Szenczi
lldikó. A Zuglóban felnõtt
szakember szerint a brüsz-
szeli kritikákat helyén kell
kezelni és nem szabad azo-
kat túlértékelni. 

– Hogyan kezdte brüsz-
szeli pályafutását, mikor
került ki az Európai Unió
központjába? 

– Két diploma megszerzé-
se után, 2002-ben felvettek
az Igazságügyi Minisztéri-
umba, ahol a jogharmonizá-
ciós munkában vehettem
részt. A mi osztályunknak
az volt a feladata, hogy az eu-
rópai uniós csatlakozásunk
elõtt a körülbelül harminc-
ezer oldalas uniós joganyag
idõben le legyen fordítva,
hogy azt a magyar közigaz-
gatás tételesen átültethesse
a magyar jogrendbe. Uniós
csatlakozásunk feltétele
volt, hogy a közösségi jogot
ne csak szimplán lefordít-
suk, hanem azt a csatlako-
zás pillanatától alkalmaz-
zuk is, ezért nagyon nagy
nyomás nehezedett a mi-
nisztériumra. Nagyon gyor-
san kellett dolgoznunk,
hogy idõben elkészüljenek

az anyagok. Bár már koráb-
ban is kerestem a lehetõsé-
get, végül 2003 januárjában
kerültem ki Brüsszelbe,
mint lobbista. Akkoriban a
külképviseleteken kívül
még nagyon kevés magyar
szakember dolgozott kint,
ezért hatalmas lehetõséget
jelentett a brüsszeli közeg-
ben dolgozni.

– Mit takar ez a tevé-
kenység?

– Brüsszelben a lobbista
egy gyûjtõszó, röviden azt
jelenti, hogy mindenki, aki
valakinek vagy valamilyen
szervezetnek az érdekeit
képviseli, azon munkálko-
dik, hogy annak érvényt
szerezzen. Én 2003-ban egy
tanácsadói céget és egy Kár-
pát-medencei egyesületet
képviseltem. A legfonto-
sabb feladatom az volt,
hogy a mai napig Magyaror-
szág számára prioritást je-
lentõ kohéziós és struktu-
rális alapok mûködésérõl
és akkori felhasználásuk-
ról minél több információ-
hoz juttassam e szervezete-
ket. Itt elsõsorban a portu-
gál, spanyol és görög példák
összegyûjtésére gondolok.
Mindezek mellett ugyan-
olyan fontos volt megismer-
ni azt is, hogy a brüsszeli
bürokráciában hogyan foly-
nak az egyeztetések formá-
lis és informális szinten.
Errõl ugyanis csak helyben
lehet tapasztalatokat sze-
rezni. A gyakorlatban a lob-

bizás úgy néz ki, hogy az ér-
dekképviselõ az adott tárgy-
körben tanulmányozza a
jogszabályokat, megtudja,
hogy pontosan melyik ter-
vezetnek hol tart az elõké-
szítése, megvizsgálja, hogy
az a tervezet milyen hatás-
sal lehet az adott szektorra,
iparra vagy az országra. A
cél az, hogy minél hama-
rabb meg tudjuk szerezni
az információt, hogy az ott-
honiak még idõben érdem-
ben hozzá tudjanak szólni
és azt a brüsszeli képviselõ
a megfelelõ fórumokon is
érvényesíteni tudja. 

– Hány lobbista dolgozik
Brüsszelben?

– Jelenleg körülbelül har-
mincezer, amikor én ki-
mentem, magyar részrõl
körülbelül tizenöten vol-
tunk. Sajnos most sincse-
nek sokkal többen.

– Ezek után lett szakpo-
litikai tanácsadó…

– 2004-tõl az unió állandó
tagjai lettünk. Az elsõ euró-
pai parlamenti választások
után 24 magyar képviselõ
jutott be a parlamentbe. Én
a Fidesz néppárti delegáció-
jában dolgoztam, elõször
Pálfi István majd De Blasio
Antonio képviselõk mellett.
Részt vettünk az európai
parlamenti jogalkotásban.

– Hét-nyolc év távlatából
hogyan ítélné meg a ma-
gyar érdekérvényesítést,
amit rengeteg kritika ért, fõ-
leg a kezdeti idõszakban?

– Erre nem lehet egyértel-
mûen válaszolni. Minél
több emberünk van kint,
annál nagyobb az esély az
értékes információ idõben
való megszerzésére. Szerin-
tem nagyon sokat tanul-
tunk, persze még mindig
van mit fejleszteni.

– Január 1-jétõl Magyar-
ország tölti be az Európai
Unió soros elnökségét. Ön
most mint költségvetési
diplomata képviseli az or-
szág ügyeit. Jól teljesítünk
elnökként? 

– Én úgy érzem, hogy min-
denki meg van a munkánk-
kal elégedve. Magyar diplo-
matáink nagyon felkészül-
tek. Nem könnyû úgy elnök-
séget vinni, hogy ezt még so-
ha nem csináltuk. Vélemé-
nyem szerint, mint kis tag-
országnak, nagyon jól illik
ez a feladat. Személyesen
nagyon örülök, hogy abban
a csoportban dolgozhatok,
ahol az uniós gazdasági és
pénzügyi kérdésekkel fog-
lalkozunk akkor, amikor
ilyen nehéz idõket élünk.
Egyáltalán nem mindegy,
hogy e téren milyen dönté-
sek születnek Brüsszelben.

– Hazánkat és a magyar
kormányt a médiatörvény
és az alkotmány kapcsán
állandó támadások érik
külföldön, így Brüsszelben
is. Ebbõl mit lehet kint ér-
zékelni?

– Brüsszel Európa sajtó-
paradicsoma. Onnan terí-

tik a híreket. Azt mindenki
tudta, hogy amikor a médi-
át érintõ téma napirendre
kerül egy tagországban, az
érdekelni fogja a brüsszeli
politikai és sajtóközeget.
Gyakran elõfordul persze,
hogy nincsenek mindennel
tisztában. De ezt a helyén
kell kezelni. Tudni kell,
hogy Brüsszel mire jó, mit
tud nekünk adni, és meny-
nyire lehet komolyan venni.
Amikor a képviselõk meg-
gondolatlanul a demokrá-
cia végét láttatják hazánk-
ban, akkor az emberben
tényleg felmerül a kérdés,

hogy ugyanabban a világ-
ban élünk-e? Ugyanakkor
mindenki tudja, hogy egy
médiatörvény nem uniós,
hanem nemzeti hatáskör.

– Mióta élnek Zuglóban?
– Szüleimmel 1980-ban

költöztünk ide. A két hú-
gommal itt nõttünk fel az
Erzsébet királyné útja kör-
nyékén. Ide jártam általá-
nos iskolába, majd gimná-
ziumba is. Régebben dol-
goztam az önkormányzat-
nak és a mostaniakkal is
tartom a kapcsolatot. Ahol
tudok, segítek. Itt érzem
magam itthon. B. R.

Elégedettek velünk Brüsszelben

Fizetett politikai hirdetés

ZUGLÓ SZOLGÁLATÁBAN...

...A JÖVÕ TISZTASÁGÁÉRT
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Száz éve az emberek szolgálatában.
Ez a büszke mondat lehetne a Keczéry
család orvosi cégérének felirata. Ez az
az orvosdinasztia, amelynek immár
harmadik nemzedéke gyógyítja a be-
tegeket Zuglóban. Dr. Keczéry Dezsõ
nyitotta a sort, aki a második világhá-
borúban átélte az orvoslás legborzal-
masabb élményeit. Kalandos pályafu-
tása során, mint igazgatóhelyettes, a
zuglói egészségügyi központban is
dolgozott. Két fia is az orvosi hivatást
választotta. Közülük dr. Keczéry Attila
végleg a XIV. kerület mellett tette le a
voksát és már negyvenhét éve gyó-
gyítja az itt élõ embereket mint házi-
orvos. Az õ két gyermeke, ifj. Keczéry
Attila és Keczéry Dorottya is termé-
szetesen Zuglóban dolgoznak orvos-
ként több mint egy évtizede.

Bár az elsõ találkozásom volt a Keczéry
család három tagjával, beszélgetésünk
mégis nagyon bensõséges hangulatú és
rendkívül vidám volt. Idõsebb Keczéry At-
tila vitte a szót. Bármirõl is mesélt – legyen
az születés vagy halál, politika vagy az Is-
ten – mindig ott volt az arcán valami bizta-
tó, kedves mosoly. 

Id. Keczéry Attila: „Amikor közöltem az
apámmal, hogy orvos akarok lenni, levette
az egyik ablak rézkilincsét, és azzal három
másodpercenként fejbevágott, miközben
azt mondogatta: verd ki a fejedbõl, verd ki
a fejedbõl… 

Egyébként kedves ember volt. Én meg
hajthatatlan voltam. Végül nagyon büszke
lett rám. Sokat tanultam tõle emberségbõl
és orvoslásból egyaránt. Azért választot-
tam ezt a hivatást, mert láttam, hogy mi-
lyen felemelõ érzés az, amikor segítünk va-
lakin. Persze ez nem ilyen egyszerû, hiszen
sokszor az ember elindul reggel hét elõtt
és hazaér este kilencre. Ma már csak pár
napot rendelek egy hónapban, de kijárok
még a régi betegeimhez, fokozatosan át-
adom a fiamnak a praxisomat.

Ha statisztikát készítenék, kiderülne,
hogy eddigi életemben több mint félmil-

lió embert vizsgáltam meg. Nincs titkos
receptem az egészséges élethez, de az ed-
digi 73 évem alapján azt mondanám,
hogy a kulcs a családban rejlik. Azért na-
pi félórát tornázom is, ez elengedhetet-
len.”

Ifj. Keczéry Attila: „Amikor közöltem
az apámmal, hogy orvos akarok lenni,
rézkilincs nélkül ugyan, de minden erejé-
vel megpróbált lebeszélni. Én azonban
hajthatatlan voltam, õ meg büszke lett
rám. Sokat tanultam tõle, apu a világ leg-
jobb embere. Nagyapám óta nagyot válto-
zott a világ, van, aki a panaszai alapján az
internetrõl letöltött diagnózisokkal érke-
zik, hogy válasszam ki, mi az õ baja. Erre
én azt szoktam mondani, hogy inkább
megvizsgálom, hátha a listáról lemaradt
a megoldás. Igazán soha nem akartam
más lenni, csak háziorvos. Bár egyszer
megfordult a fejemben, hogy színész le-
szek, de gyorsan elvetettem. Egyébként
itt a rendelõben kiélhetem az ebbéli haj-
lamaimat, mert minden beteg más-más
bánásmódot igényel; van, akinél egysze-
rûen az asztalra csapok, és van, aki pu-
szival távozik. Nekem itt Zuglóban kivé-
teles helyzetem van, mert sokszor bejár-

tam apuval a rendelõbe, és így már óvo-
dáskorom óta ismer nagyon sok beteg.
Van olyan is, akitõl még egy kisvonatot is
kaptam annak idején. Én is azt vallom,
mint apám: a jó család és a mozgás az
egészséges élet alapja, ezért focizok és ko-
sarazok a barátaimmal.” 

Keczéry Dorottya: „Az én kedvenc spor-
tom a biciklizés és a búvárkodás. S amíg a
bátyám az apuval volt, addig én az anyu-
kámhoz jártam a fogorvosi rendelõbe, és
soha nem fordult meg a fejemben más
szakma, csak az orvosi. A gyerekkori em-
lékeimben ott van kitörölhetetlenül a ren-
delõ szaga és az, amikor gyurmázom a le-
nyomatanyagokkal. Mindig kíváncsisággal
fordulok az emberek felé, mert csak így le-
het õszintén segíteni a másikon. Gyakran
imádkozom is a betegeimért, van úgy, hogy
még munka közben is, amikor egy nehe-
zebb esettel találom szembe magam. Ne-
kem a szakválasztásnál fontos volt, hogy a
kezemmel tudjak dolgozni. Nagyon szere-
tem a manuális tevékenységeket, a virág-
kötészetet is megtanultam. Sokat jelent
számomra, hogy a munkám során valami
szépet alkothatok.”

Szanyi Gyöngyi

Az orvos is ember

Egy dinasztia, amely a gyógyításért él

A BVSC-Zugló idén ünnepli
fennállásának 100. évfordu-
lóját. Sajnos, a centenárium
egyben a klub pénzügyileg
legnehezebb idõszakát is je-
lenti. Ebben a helyzetben na-
gyon fontos, hogy a XIV. ke-
rület is a klub mellé álljon.
Ennek már számos jelét ta-
pasztalhattuk az elmúlt
években is. A közelmúltban
rendezett centenáriumi gá-
laünnepségen dr. Papcsák
Ferenc polgármester beje-
lentette, hogy elvállalja az el-
nökséget a klubnál. Papcsák
Ferenc elmondta, hogy ki-
emelten fontos egy olyan,
megújulóban levõ egyesület
támogatása, mely egyre erõ-
sebben épít a zuglói általá-
nos iskolás gyerekekre. A
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. ez-
zel összefüggésben nyújtott
segítséget a Szõnyi úti egye-
sületnek.

A Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. mindig is elkötelezett
volt a sport iránt, és egyéb
feladatai mellett a XIV. ke-
rület sportélete (szabadidõ
és versenysport) színvona-

lának megtartása és emelé-
se is kiemelt célja volt –
mondta a vezérigazgató. –
Ehhez persze a feltételeket
is biztosítani kell. Koráb-
ban felújítottuk a Mogyoró-
di úti sporttelepet, illetve
100 labdát ajándékoztunk
zuglói gyerekeknek. Ezúttal
pedig a BVSC-Zuglónak
szeretnénk segítséget nyúj-
tani annak érdekében, hogy
a patinás egyesület tovább-
ra is el tudja látni a zuglói
polgárokkal, gyerekekkel
kapcsolatos feladatait.

Mazsu Gergely szerint a
BVSC a XIV. kerületi Ön-
kormányzat és a kerület la-
kóinak elvárásával össz-
hangban a szabadidõ spor-
tolási lehetõségek biztosítá-
sára, illetve a versenysport-
ágakban a kerület hírnevé-
nek ápolására törekszik. A
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. és
a BVSC-Zugló között nem-
régiben megkötött együtt-
mûködési megállapodás
célja, hogy a XIV. kerület
fontos sportbázisát adó
BVSC közérdekû feladatá-

nak ellátásához a szüksé-
ges feltételek biztosítva le-
gyenek.

Azt érzékelem, hogy Pol-
gármester Úr kitörési pont-
nak tartja a sport és a kul-
túra területeit. Az önkor-
mányzati cég ezért 5 millió
Ft-tal támogatja a BVSC-
Zuglót, mely támogatást a
klub kizárólag csak sport-
tal kapcsolatos célokra
használhat majd fel. Az
egyesület jelenleg 2000 zug-
lói gyereknek nyújt sporto-
lási lehetõséget, melynek
fenntartását biztosítani
kell.

Szentpáli Gábor, a BVSC-
Zugló ügyvezetõ elnöke el-
mondta, az egyesület eddig
is arra törekedett, hogy ne
csak földrajzilag, hanem
egyéb módon is zuglóinak
számítson. Ezt tükrözi az
is, hogy néhány éve hivata-
losan is felvették a kerület
nevét. A jövõben azonban
szeretnék majd az eddigiek-
nél is szorosabbra fonni a
kapcsolatukat a kerülettel.

Riersch Tamás

Zugló ismét segítséget nyújtott
a BVSC-nek

Mazsu Gergely a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatója (balra) és Szentpáli Gábor,

a BVSC -Zugló ügyvezetõ elnöke

Országjáró körút
a tehetséges 
diákokért
A Kutató Diákok Mozgalma
1996-ban az egész világon egye-
dülálló kezdeményezésként in-
dult el Csermely Péter professzor
irányításával. A Mozgalom segít-
ségével a tehetséges középisko-
lások az ország legjobb laborjai-
ban végezhetik saját kutatásai-
kat, szakemberek közremûkö-
désével. A Mozgalom központja
Zuglóban található, az érdeklõdõ
diákok a www.kutdiak.hu olda-
lon találnak bõvebb információt. 

Bár a Mozgalom már több mint
6000 taggal rendelkezik, még
mindig nem ismerik elegen tehet-
séggondozásban végzett mun-
kánkat, ezért a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség segítségével or-
szágjáró körútra indultak diák-
jaink, melynek során tíz helyszí-
nen tartottak elõadásokat. A Ma-
gyar Géniusz Integrált Tehetség-
segítõ Program keretén beül a
Kutató Diákok Országos Szövet-
sége 3 950 000 Ft-ot nyert háló-
zatának fejlesztésére (TÁMOP-
3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0014).
Körutunk eredményességét iga-
zolja, hogy közel 80 diák csatla-
kozott Mozgalmunkhoz.

Hogyan lehet 
számlálóbiztos?

A számlálóbiztosok a
népszámlálás sikerének
megalapozói, lelkiismere-
tes munkavégzésük az
eredményes cenzus egyik
legfõbb záloga! Feladatuk
az adatgyûjtés területi meg-
valósítása: 2011. október 1.
és 31. között egy meghatá-
rozott, kb. 110–140 címet
tartalmazó számlálókörze-
ten belül az összes lakás és
ott lakó személy adatainak
összegyûjtése, a lakásokra
és a személyekre vonatkozó
kérdõívek kitöltése. Kere-

seti lehetõség átlagosan net-
tó 80–120 ezer Ft.

Jelentkezni a kitöltött és
eredetben aláírt „Számláló-
biztosi jelentkezési lap” meg-
küldésével, illetve személyes
átadásával lehet a 1145 Bu-
dapest XIV. Bácskai utca 53.
szám alatti, Budapest Fõvá-
ros XIV. Kerület Zugló Ön-
kormányzat Polgármesteri
Hivatala Népesség-nyilván-
tartás Francz Ágnes Anna
népszámlálási elõadó (elér-
hetõsége: francz.agnes@
zuglo.hu) részére. (jelentke-
zési lap letölthetõ:  www.ksh.
hu, www.zuglo.hu címrõl,
vagy a fenti címen kérhetõ).

A számlálóbiztosok a tele-
pülési népszámlálási felelõs-
sel (Budapest Fõváros XIV.
Kerület Zugló Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala jegy-
zõjével) kötnek megbízási
szerzõdést, amire azután ke-
rül sor, hogy a számlálóbizto-
si teendõket tartalmazó tan-
anyagot elsajátították, és errõl
egy rövid ellenõrzõ feladatsor
megválaszolásával számot
adtak. A jelentkezõk szep-
tember 1–27-e között, félna-
pos tantermi oktatáson vesz-
nek részt, amelyen a részvé-
tel kötelezõ.A pályázat rész-
letes ismertetõjét a zuglo.hu
honlapon olvashatja.

Zuglókártya
A Széchenyi fürdõ dísztermében mutatták be a
Zuglókártyát, amelynek létrehozását egyhangúlag
támogatta a képviselõ-testület. A Zuglói Vagyonkeze-
lõ Zrt. által a projektre kiírt pályázatot a Magyar Ked-
vezményhálózatot képviselõ MKH Group Kft. nyerte
meg. Dr. Papcsák Ferenc elmondta: a kártya elõnye,
hogy nagyobb gazdasági haszonhoz juttathatja a he-
lyi vállalkozásokat, az általuk biztosított árkedvez-
ményeken keresztül pedig „pénztárca-kímélõbb”
megélhetéshez a családokat, valamennyiünkben
erõsítve a „zuglóiság” tudatot, hogy ide tartozunk,
Zugló az otthonunk. A zuglokartya.hu internetes
portálon részletes információhoz juthat a kártya fel-
használásáról, illetve a honlapon igényelheti is azt.

Felhívás a 2011. évi népszámlálás
számlálóbiztosi jelentkezésére
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Április elején megdöbbentõ
hírek érkeztek Zugló erdé-
lyi testvérvárosáról, a Bras-
só megyei Alsórákosról. A
falu eltérõ etnikumú közös-
ségei ugyanis konfliktusba
keveredtek egymással. Áp-
rilis 8-án este születésnapot
ünnepeltek a falu polgár-
mesterének, Gáspár Ta-
másnak a házában. Estefe-
lé megszólalt az egyik ven-
dég autójának a riasztója.
Hárman mentek ki lekap-
csolni, ám az utcán egy csa-
patba ütköztek, akikkel
szóváltásba keveredtek, és
az utcán várakozók bántal-
mazni kezdték a házból ki-
lépõket. Az egyiküket, a pol-
gármester fiát, Gáspár Hu-
nort úgy a földre lökték,
hogy a fiatalember komoly
fejsérüléseket szenvedett.
Õt késõbb a mentõk a bras-
sói kórházba vitték. A táma-
dás hírére a falu lakossága
kaszát, fejszét és vasvillát
ragadva vonult ki a hegyol-
dalban levõ telepre, hogy
bosszút álljon a sérülteken.
A komolyabb összecsapást
végül a román csendõrség
kiérkezése akadályozta
meg, akik a két fél közé áll-
va megakadályozták a to-
vábbi konfliktust, és a la-
kosságot szép lassan visz-
szaszorították a faluba.

Az eset nem volt elõz-
mény nélküli. A falu határá-
ban élõ, és egyre népesebb
kolónia ugyanis munka hí-
ján az államtól kapott se-
gélybõl, és a falu lakosságá-

nak kifosztásából tartja
fenn magát. Az utóbbi idõ-
ben mindent vittek, ter-
ményt, állatokat, sõt még az
egyéb értékeket is. Ma már
odáig fajult a helyzet, hogy
az alsórákosi emberek in-
kább parlagon hagyják a
földeket, mert a terményei-
ket képtelenek megvédeni.
Emiatt persze fokozatosan
nõttek az etnikai feszültsé-
gek, melyek végül a fenti
konfliktushoz vezettek.

Így kezdõdött
Alsórákos az 1990 évek

végén vette fel a kapcsolatot
Zuglóval. Az egymásra talá-
lás egy véletlennek volt kö-
szönhetõ: Gáspár Tamás
egy Gödöllõn megrendezett
Kárpát-medencei polgár-
mesteri konferencián vett
részt, és a szabad idejében
a Nagy Lajos király úton sé-
tálgatva fedezte fel, hogy
Zugló egyik részét ugyanúgy
hívják, ahogy az õ települé-
sét. Az erdélyi polgármester
bement a polgármesteri hi-
vatalba, ahol az akkori ve-
zetõknek is bemutatkozott.
A baráti beszélgetésbõl
elõbb egy baráti kapcsolat,
majd pedig hivatalosan is
testvérvárosi együttmûkö-
dés lett.

– Az elsõ rákosi gyerek-
csoport 1999 nyarán láto-
gatott Zuglóba – mesélte
Csaniga Andrea, a
Cserepesház igazgatója, aki
a kezdetektõl fogva részt
vett a programban. – A hiva-

talos együttmûködési kap-
csolatot 2000. január 15-én
írta alá a két település pol-
gármestere. A zuglói gyere-
kek 2001-ben jártak elõ-
ször a Brassó megyei kis fa-
luban. Az elmúlt tíz évben
minden nyáron zuglói gye-
rekeket (általában a Talpa-
latnyi föld címû vetélkedõ
gyõzteseit) utaztattuk Er-
délybe, és visszafele
alsórákosi gyerekeket is
magunkkal hoztunk, akik
vagy Békásmegyeren vagy
Soltvadkerten nyaraltak. A
zuglói gyerekek programjá-
ból az elmúlt tíz évben
mindössze egyszer, 2005-
ben maradt ki az alsórákosi
utazás. Abban az évben
ugyanis Erdélyben madár-
influenza pusztított.

A két település kapcsola-
ta felsõbb szinten is erõs
maradt. Zugló rendszere-
sen képviseltette magát a
rákosiak legnagyobb ünne-
pén, a Szabadságnapon,
míg az erdélyi testvérváros
küldöttsége a Zuglói Napok
eseménysorozatát tisztelte
meg többször is a jelenlété-
vel. Ez volt az a kapcsolat,
melyet egyetlen politikai
váltás sem tudott megingat-
ni. A politikai váltások per-
sze inkább Zuglót jellemez-
ték, Alsórákos történetében
ugyanis a román rendszer-
váltást követõ két évtized-
ben egyetlen olyan ciklus
volt, amikor nem Gáspár
Tamás volt a polgármester.

– Rozgonyi Zoltán alpol-

gármester kérésére április
20-án utaztam Alsórákosra
– mesélte Csaniga Andrea. –
Már a falu felé menet ta-
pasztaltam a fokozott rend-
õri jelenlétet. Alsórákosba
ma nem lehet észrevétlenül
bejutni. Nem csak azért,
mert mindössze egy bekö-
tõút visz be a faluba, de a fa-
lu szélén a csendõrök egy
õrbódét állítottak fel, és
minden érkezõt, illetve a fa-
lut elhagyót igazoltatnak.
Nekem szerencsém volt,
mert Gáspár Tamás már a
csendõrbódénál fogadott
engem, így viszonylag sima
volt az utam.

Barátokra várva
Csaniga Andrea mind-

össze egy teljes napot tudott
eltölteni a faluban. Ezalatt
megpróbált minél többet
megtudni és egy nagyon fon-
tos dolgot elintézni.

– A zuglói önkormányzat
a testvérvárosi kapcsolatok
erõsítése céljából jelentõs
uniós támogatáshoz jutott.
Az errõl szóló dokumentu-
mot is magammal vittem,
melyet Gáspár Tamás pol-
gármesternek, az alpolgár-
mester asszonynak, az ok-
tatási bizottság elnökének,
a falugondnoknak és a helyi
tanács tagjainak is megmu-
tattam. A megbeszélésün-
kön szó volt arról is, hogy
az október eleji Zuglói Na-
pokon Alsórákos lesz majd
a díszvendég. Emiatt egy né-
pes erdélyi küldöttség jön

majd Zuglóba, a hétfõs de-
legációt ugyanis 8 fotós di-
ák, 2 tanító és 14 néptáncos
fogja majd elkísérni. A 31
fõs küldöttség a mûsoron
kívül egy erdélyi fotómûvé-
szek által készített fotókiál-
lítás anyagát is magával
hozza, melyet Zuglóban is
bemutatnak majd, illetve az
általunk adományozott egy-
szer használatos gépekkel
készített gyerekfotókból is
elhoznak majd néhányat.
Ezt a kiállítást a zuglói gye-
rekek által készített hason-
ló fotókkal is kiegészíte-
nénk.

Alsórákoson egyelõre a
csendõrök biztosítják a
rendet. A román média is
fokozott figyelmet szentelt
az eseményeknek, ám félõ,
ha majd elmennek a rend-
õrök, újból felerõsödhet-
nek az ellentétek. 

– A Helyi Tanács (így hív-
ják az alsórákosi önkor-
mányzatot) éppen az ott-
tartózkodásom idején dön-
tött egy biztonsági cég szer-
zõdtetésérõl, amelyiknek
az lesz a feladata, hogy a
csendõrök távozását köve-
tõen is megóvják a közbiz-
tonságot. Az õrök bérét ter-
mészetesen a falunak kell
majd kigazdálkodnia, ami
nagyon megterheli Alsórá-
kos költségvetését.

Május 24-én Gáspár Ta-
más és az alsórákosi atroci-
tásokban megsérült három
személy Budapesten, az Ál-
lami Egészségügyi Köz-
pontban járt kivizsgáláson.
A helyzetet kihasználva a
testvérváros mini küldött-

ségét Zugló vezetése egy
munkaebédre hívta meg. 

Végre jobb hírek
– A találkozás apropóját

két dolog adta – mondta
Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester, aki dr. Papcsák Fe-
renc polgármester, Kovács
Balázs alpolgármester és
Harrach Péter egyházügyi ta-
nácsnok társaságában ma-
ga is részt vett a programon.
Egyrészt, hogy elsõ kézbõl
kapjunk információkat a
kint történtekrõl, másrészt,
hogy megbeszéljük az õszi
Zuglói Napok rendezvény-
sorozatunk részleteit. Ez
utóbbi eseménynek ugyanis
Alsórákos lesz majd a dísz-
vendége. Gáspár Tamás pol-
gármester úr jelezte, hogy
nagyon készülnek már a
programra, és egyúttal átad-
ta településük meghívóját a
júniusi ünnepükre, a Sza-
badság napjára.

Gáspár Tamás a közel-
múlt történéseivel kapcso-
latban elmondta, hogy a fiát
ért támadáshoz hasonló at-
rocitások azóta nem történ-
tek, köszönhetõen a telepü-
lés rendjére vigyázó õrzõ-
védõ szolgálatnak. Az
alsórákosi vezetõ két jó hír-
rõl is be tudott számolni:
egyrészt megcsinálják vég-
re a brassói országutat és a
falut összekötõ tíz kilomé-
teres gyakorlatilag járhatat-
lan bekötõ utat, másrészt a
településen megkezdõdik a
közmûvek kiépítése, ami
régi tartozása volt már a
megyei elöljáróságnak.

Riersch Tamás

Zugló nem feledkezik meg erdélyi testvérvárosáról

Papcsák Ferenc polgármes-
ter június 21-én sajtótájé-
koztató keretében számolt
be a Virágzó Zugló 2011 Ut-
cafront Szépítési Program
eddigi eredményeirõl. A
Várna utcában lezajlott nö-
vényültetés alatt a polgár-
mester elmondta: az alig
egy hónap alatt jelentkezõ
lakóközösségek száma
meghaladja a háromszázat
és mintegy száz elõkert va-
lamint utcafronti virág-
ágyás készült el. Az orszá-
gosan egyedülálló kezde-
ményezés példaértékû sajá-
tossága, hogy Zugló Önkor-
mányzata és a kerület lako-
sai közösen hozzák rendbe,
teszik virágzóvá a lakóhá-
zukhoz tartozó utcafrontot,
elõkertet. 

Tájékoztatójában a pol-
gármester kiemelte, hogy a
programra társasházi kö-
zösségek és családi házak
részérõl egyaránt érkezett
be pályázat a kerület szinte
minden pontjáról a Mexikói
úttól az Örs vezér teréig.

– A lakóközösségek tagja-
inak az ültetés alkalmat te-
remt arra, hogy közös mun-
kával hozzák rendbe, ültes-
sék be a lakóházukhoz tar-
tozó elõkertet és utcafron-
tot. Ez önmagában is sokat
jelent a közösség összeko-
vácsolásában, ám a prog-
ram valódi sikere számom-
ra – amit kollegáim rend-
szeres visszalátogatásaik
alkalmával is igazolnak – az
hogy a lakók az ültetést kö-
vetõen, a mindennapokban

is ápolják, gondozzák az el-
ültetett növényeket, így vál-
hatnak a zuglói közterüle-
tek összefogással virágzó-
vá.

A program szakmai koor-
dinátora, Megyeri Szabolcs
kertészmérnök hozzátette:
a program sikerességét mu-
tatja, hogy pár hét alatt több
mint 300 lakóközösség je-
lezte részvételi szándékát a
programban. A kertész-
mérnök újságírói kérdésre
összefoglalta, hogy a pályá-
zatra jelentkezõket idõren-
di sorrendben visszahívják,
az idõpont egyeztetést egy
személyes, a lakókkal, pá-
lyázó kertbarátokkal közö-
sen megtartott bejárás, fel-
mérés követi.

– A programra jelentkezõ
lakók elképzeléseit, eddigi
tapasztalatait, jövõbeni vál-
lalásaikat összevetjük a
program lehetõségeivel és
kereteivel. A közösen meg-
hozott döntést, aztán a nö-
vények kiválasztása, és az
ültetés idõpontjának meg-
határozása követi. Az utca-
fronti virágágyások kialakí-
tásánál alapvetõen más
szempontokat kell figye-
lembe vennünk, mint egy
zárt kert vagy egy közpark
esetében. A kulcs itt az esz-
tétikai élményen túl a prak-
tikusság és a biztonságos
mindennapi használat. Ut-
cafronti virágágyásoknál
mindenhol figyeltek arra,
hogy erõsen szúrós, mérge-
zõ növények ne kerülhesse-
nek az ágyásba. Elsõsorban

a vegetációs idõszaknak
megfelelõ egynyári virágo-
kat, vagy a legtöbb lakó ál-
tal egyre jobban igényelt
évelõket és virágzó cserjé-
ket, bokrokat ültetjük el. A
programban résztvevõ
kertbarátok döntõ része
hosszabb távra szeretné az
utcafronti ágyást betelepíte-
ni, a jelentkezõk éppen
ezért legszívesebben az éve-
lõ növényekbõl és a minden
évben újra virágzó cserjék-
bõl választanak, hiszen sze-
retnék, ha munkájuk ered-
ményét minden évben lát-
hatnák. A program alapel-
ve, hogy a Zuglói Önkor-
mányzat által biztosított nö-
vényeket a kertbarátok kö-
zösen ültessék el, és késõbb
gondozzák is azokat. Öröm
látni azokat a közösségeket,
ahol idõsebb generáció
együtt gondoskodik a ház
elõtti zöld terület tisztasá-
gáról és szépítésérõl a fiata-
lokkal – mondta a kertész-
mérnök.

Az elmúlt hetekben szá-
mos fényképpel illusztrált
levél érkezett a Polgármes-
teri Hivatal munkatársai-
hoz, ahol a lakók köszöne-
tet mondanak az önkor-
mányzat által biztosított nö-
vényekért és a szakmai ta-
nácsadásért. Az ültetés fo-
lyamatáról és a beültetett
területrõl készült fénykép-
felvételeket valamint kisfil-
met a program honlapján, a
www.viragzozuglo.hu olda-
lon tekinthetik meg az ér-
deklõdõk.

Utcafront szépítési program Zuglóban



Harsányi Leventével nap
mint nap összefuthatunk
Zuglóban. A Rákos-patak
partján rendszeresen, ahol
a népszerû mûsorvezetõ és
rádiós maga is futni szo-
kott, de a Tipegõ utcai bölc-
siben, illetve az intézmény
melletti játszótéren is gyak-
ran láthatjuk õt két és fél-
éves kisfiával. Kedvenc
presszójában, a Cinkotai
úti Fortunában találkoztam
vele.

– Majdnem a születésem-
tõl fogva, vagyis 1972-tõl a
kerületben lakom. Itt jár-
tam bölcsibe, majd az Er-
zsébet királyné úti óvodá-
ban cseperedtem. Bár az is-
koláim nem a kerületben
voltak, a fiatalságom min-
den fontos pillanata ideköt.
Az egyik kedvenc helyem a
Városliget volt. Amikor
megépült a KRESZ-park,
szinte minden szabad idõ-
met ott töltöttem a bátyám-
mal. A mûjég az elsõ udvar-
lásokat juttatja az eszembe.
A testvéremmel gyakran be-
másztunk a Népstadion ke-
rítésén, hogy a szoborkert
zöld gyepén focizhassunk.
De említhetném még a Köz-
lekedési Múzeumot, az Ál-
latkertet és a Vidámparkot
is, melyek egytõl egyig fon-
tos állomási voltak a fiatal-
ságomnak. 

Harsányi Levente zuglói
gyerekként a BVSC-ben
kezdett sportolni, és 9–14
éves kora között a Szõnyi
úton asztaliteniszezett. A

nyolcadik osztály befejezé-
sét követõen azonban az
édesapja válaszút elé állí-
totta: döntenie kellett, vagy
sportoló, vagy tanult ember
lesz. Levente könnyes
szemmel ez utóbbit válasz-
totta.

– Ha ma megkérdezik tõ-
lem, hogy helyesen döntöt-
tem-e, nem tudok rá vála-
szolni. Egyszerûen imád-
tam a pingpongot, és nagyon
sajnáltam, hogy abba kellett
hagynom. A sportolás ma is
létszükségletem. Ha idõm
engedi – márpedig egyre ke-
vésbé engedi –, akkor heten-
te egyszer focizom és teni-
szezem, ezenkívül legalább
két alkalommal futok a pa-
takparton. Ez utóbbit nem
ok nélkül teszem. Nemrégi-

ben néhány neves sportoló-
val – Storz Botonddal,
Kokóval, Vajda Attilával,
Császár Gergõvel és Kassai
Viktorral – magam is lefu-
tottam az olimpiai maratoni
váltót, ahol kedvet kaptam a
futáshoz. Úgy tervezem,
hogy a szeptemberi félmara-
tonin én is rajthoz állok. A
futás jó kikapcsolódás,
mindenkinek ajánlom. Bár
látszólag monotonnak tû-
nik, kiváló lehetõséget biz-
tosít a gondolkodásra.

A vendéglátó-ipari vég-
zettséggel rendelkezõ
Harsányi Levente szerep-
vállalása a médiában a vé-
letlennek volt köszönhetõ.
Még az 1990-es évek köze-
pén egy házibuliban ismer-
kedett meg Pörzse Sándor-

ral, akinek felkeltette az ér-
deklõdését a folyton humo-
rizáló fiatalember. Pörzse
Sándor akkoriban a TV3
szórakoztató osztályának a
vezetõje volt. Egy alkalom-
mal felajánlotta Leventé-
nek, hogy egy német televí-
zióból adaptált mûsort ve-
zessen.

– Ez volt az Aszfaltbetyár.
Sándor azt mondta, hogy ne
ijedjek meg, mert nincs mû-
sorvezetõi gyakorlatom,
csak magamat alakítsam,
úgyis mindenki segíteni fog.
Aztán ott találtam magam
az elsõ forgatáson egy isme-
retlen operatõr, egy hang-
mérnök és egy szerkesztõ
társaságában. Azt sem tud-

tam, mit kell csinálni. Sze-
rencsére sikerült alkalmaz-
kodnom a feladathoz, a kö-
zönség pedig megszerette a
mûsort. Mind a mai napig
sokan emlékeznek még rá,
különösen az idõsebbek
szokták emlegetni. 

Azóta közel másfél évti-
zed telt el. Levente több mû-
sort vezetett már a televízió-
ban, mellette pedig folya-
matosan rádiózik is. 2001-
ben és 2002-ben a legjobb
rádiós mûsorvezetõnek vá-
lasztották meg. A mai napig
hajnali ötkor kel, hatkor
már a mikrofon elõtt ül,
majd a mûsort befejezve
forgatni megy. Nem tagad-
ja, hogy 41 évesen kicsit
már fárasztó ez az életmód,
de azért még minden pilla-
natát élvezi napjainak.

– Amióta családom lett,
és Nándi fiam is megszüle-
tett, teljes lett az életem.
Imádok apuka lenni, na-
gyon jól érzem magam, ha a
fiammal a játszótéren lehe-
tek. Ilyenkor persze a többi
szülõvel is szóba elegyedek.
Elõször mindig a bulvárté-
mákat elemezzük ki, majd
rátérünk a gyereknevelésre
is. Nagyon jó hangulatú be-
szélgetések ezek. Ha egy-
szer olyan helyzetbe kerül-
nék, hogy lakossági fóru-
mot kellene tartanom, biz-
tos, hogy egy játszóteret vá-
lasztanék helyszínül. Az
emberek sört innának és
virslit ennének. Állítom,
már ennyitõl mindenki
õszintébb, nyíltabb, megér-
tõbb és segítõkészebb len-
ne. Riersch Tamás
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Zuglóban van otthon az Aszfaltbetyár

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester és Kassai Ferenc, a
Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara (BPMK)
elnöke még januárban írt
alá együttmûködési megál-
lapodást, melynek alapján
a kamara szakemberei térí-
tésmentesen nyújtanak
mérnöki segítséget a XIV.
kerületi önkormányzat szá-
mára. Kapcsolattartónak
Szalay Gábor (képünkön)
okleveles vegyész- és építõ-
mérnököt nevezték ki.

– „Zuglóban születtem, itt
is nõttem fel, lokálpatrióta-
ként fontosnak érzem, hogy
magam is közremûködjek
a helyi célok megvalósításá-
ban” – indokolta a Zuglói
Lapoknak Szalay Gábor,
miért fogadta örömmel a
felkérést. Hozzátette, évti-
zedek óta hagyomány, hogy
a településeken a fõépítész
mellett fõmérnök is tevé-
kenykedik. A kamara -
szakmai hátterét bevonva –
kezdte meg az együttmûkö-
dést hasonló megállapodá-
sokkal feléleszteni, hogy az
önkormányzatok a beruhá-
zásokat alaposabban, min-
den tényezõt – így a mérnö-
ki szakmai tapasztalatokat
– figyelembe véve tudják
elõkészíteni. 

„A tavaly õszi választások
óta az önkormányzat végre
valóban a lakossági igénye-
ket figyelembe véve tevé-
kenykedik. Az elõzõ idõ-
szakokban szinte harcolni
kellett a  vezetõkkel, hogy ne
valósuljanak meg olyan be-
ruházások, amelyek ellenté-
tesek a helyiek érdekeivel.
Ilyen volt például a Mexikói
útra tervezett óriási pláza,
amelynek megépülését a ci-
vil szervezetekkel közösen
sikerült megakadályozni –
emlékeztetett Szalay Gábor.
– Már az elmúlt hónapok-
ban voltak olyan eredmé-
nyek, amelyeket helyi lakos-
ként nagyra értékelek.”
Ilyen a zöldövezeti területe-
ken jellemzõ túlépítések
megakadályozására hiva-
tott változtatási tilalom el-
rendelése vagy a Bosnyák
térre tervezett új városköz-
pont elfogadható határok
közé szorítását célzó, új sza-
bályozás elfogadása.

A mérnök szerint vannak
kevésbé látványos ügyek is:
pár éve, hosszú várakozás
után végre elkészült az M3-
as autópálya bevezetõ sza-
kasza mellett a zajárnyéko-
ló fal. Sajnos a fõvárosi, uni-
ós pénzbõl finanszírozott
beruházást hiányosan való-
sították meg, azonban a je-
lenlegi polgármester javas-
latára ezt a hiányt a közeljö-
võben végre pótolhatják.
Ebben a munkában a ka-
mara is részt vett, mégpedig
azzal, hogy tanulmányt ké-
szített a megoldás lehetõsé-
gérõl. A befelé vezetõ szaka-
szon a kiegészítésnek  mû-
szaki akadálya nincs, a ter-
vezést már meg is pályáztat-
ta az önkormányzat, melyet
ezután az engedélyeztetési
procedúra követhet – vázol-
ta a helyzetet Szalay, hozzá-
fûzve, a másik oldalon csu-
pán egy kisebb szakasz ma-
radt hiányos. Itt a benzin-
kút térségében zajárnyéko-
ló fal építésére nincs mû-
szaki lehetõség. A környe-
zeti ártalmakat a Kacsoh
Pongrác út jobb oldalán fák
és cserjék telepítésével le-
het csökkenteni. Az így lét-
rejövõ „zöld fal” egyben a
Kacsoh Pongrác út forgal-
mából adódó por- és zajter-
helés ellen is véd.

Dr. Papcsák Ferenc nem-
rég a Mexikói úttal párhu-

zamosan haladó, a zuglói
szakaszon több mint két ki-
lométeres vasútvonal mel-
letti zajvédelem lehetséges
megoldásainak feltérképe-
zésére, a várható költségek
megállapítására is felkérte
a mérnöki kamara szakér-
tõit. „A lakóházakon kívül
többek között az Uzsoki
kórház kihelyezett részle-
gét, a Pest Megyei Bíróságot
vagy a Mozgásjavító Általá-
nos Iskola tömbjét is zavar-
ja a vonatok által keltett,
olykor elviselhetetlen zaj” –
érzékeltette a beavatkozás
szükségességét Szalay
Gábor. Megemlítette, Ko-
vács Balázs alpolgármester
felkérésére szakértõik egy
önkormányzati létesít-
ménycsoport energiahaté-
konyságának felmérésén,
és annak gazdaságosabbá
tételére vonatkozó javasla-
ton is dolgoznak, mely to-
vábbi intézmények számá-
ra is minta lehet. Egyidejû-
leg Herminamezõ néhány
utcájára vonatkozólag a for-
galomcsillapítás lehetõsé-
gét is vizsgálják a lakossági
vélemények figyelembevéte-
lével, miután az új kerület-
vezetés részérõl egyértelmû
döntés született, hogy ezt a
Columbus utca és környé-
kének lakóival szembeni ré-
gi adósságot rendezze.

(KD)

Mérnöki közremûködés 
a zuglói tervek megvalósításában
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Itt a nyár, vége az iskolának,
és egyre több család nagy-
szülõstõl, gyerekestõl, ku-
tyástól kiköltözik a nyara-
lóba. A nyaralás idején
négylábú kedvencünkre le-
selkedõ veszélyekre szeret-
ném felhívni a figyelmet.

A legfontosabb, hogy ku-
tyánk megkapja a veszett-
ség elleni védõoltást, hiszen
számtalan, fõleg hegyi üdü-
lõvidéken nagyobb annak a
veszélye, hogy veszett állat-
tal találkozzon, mint mond-
juk a városi parkokban. Fõ-
leg a veszett róka, borz, vad-
macska, de az elvadult kó-
bor kutyák is veszélyt jelen-
tenek. Az oltás ellenére sem
ajánlom, hogy ebünk fel-
ügyelet nélkül, szabadon
csatangoljon, mert a védõ-
oltás nem nyújt száz száza-
lékos védelmet. Ne tartsuk
játékos pajtásnak a meg-
szelídült rókát, tartsuk tá-
vol tõle ebünket, ha pedig
rókatetemet találunk, szól-
junk a vadásznak, vadõr-
nek, mezõõrnek, vagy anél-
kül, hogy puszta kézzel hoz-
záérnénk, ássuk el! Feltét-
lenül érdeklõdjük meg,
hogy a környékbeli kutyák
nem marakodtak-e vele. Ha
igen, akkor az állatorvost
értesítsük, aki majd gon-
doskodik arról, hogy a róka
laboratóriumi vizsgálatra,
az ebek pedig megfigyelés
alá kerüljenek. A veszettsé-
get nagyon komolyan kell
venni, mert a megfertõzõ-
dött emberre a kínhalál vár,
lévén gyógyíthatatlan beteg-
ség. Megfelelõ és veszélyte-
len védõoltással azonban a
betegség megelõzhetõ.

Nyaralás idején problé-
mát jelenthet kutyánk für-
detése is. Minden kijelölt
strandon tilos az ebet vízbe
vinni. Tehát csak ott, ahol
emberek nem fürödnek,
ajánlatos ebünket a vízbe
engedni. Sok kutya imádja
a vizet. A kutyák tudnak
úszni, a vízbefúlást inkább
csak az edzettség hiánya,

idõsebb állatoknál pedig a
kimerülés okozhatja. Saj-
nos, vadvizeink nagy része
szennyezett, amit ebünk
aligha észlel, de utána hány,
hasmenése van, kötõhár-
tyahurut, külsõ hallójárat-
gyulladás, rosszabb eset-
ben pedig bõrgyulladás is
jelentkezhet nála.

A napszúrástól és a hõgu-
tától egy korábbi cikkem-
ben már írtam. Most megis-
métlem: napszúrást akkor
kap az állat, ha a tûzõ nap-
ra van kikötve, és nem tud
árnyékba húzódni. Hõgutát
pedig zárt, rendkívül felme-
legedett helyiségek (autók)
okoznak. Mindkettõ halá-
los veszedelem.

A szanaszét dobált üveg-
darabok és nádtorzsák
szintén nagy veszélyt jelent-
hetnek a kószáló, szabad-
ban lévõ kutyáknak. Ezek
talpsérülést okozhatnak.
Az ilyen sérülések nagy vér-
zéssel járnak. Elsõsegély-
ként elegendõ a nyomókö-
tés. E célra megfelel egy géz-
be burkolt vattacsomó,
amit pólyával rögzítsünk az
állat lábára. Szabály, hogy a
pólyázást mindig a láb végé-
nél kezdjük, és lazán halad-
junk vele a test felé. Ajánla-
tos ezek után még egy zok-
nit húzni a kutya lábára,
amit az állat könyöke, vagy
hátulsó láb esetén a csánk
felett lazán kötünk meg. A
kisebb talppárnasebek
gyorsan, maguktól is be-
gyógyulnak, de nagyobb,
nyílt sebbel, különösen ha
ez a lábujjak között van,
ajánlatos állatorvoshoz for-
dulni.

Még egy veszély leselke-
dik a kutyánkra, de sajnos
ránk is. Ez pedig az ország
egész területén elõforduló
kullancsveszély. Ha mi nem
is, de a bokrok között bók-
lászó ebünknek minden le-
hetõsége megvan rá, hogy
akár több tucat kullancsot
is összeszedjen. Nem kell
pánikba esni, és különféle

maró hatású (ecet, petróle-
um stb.) szerrel bekenni az
állaton lévõ kullancsot.
Ezektõl elpusztul ugyan a
parazita, de egy csúnya he-
lyi bõrgyulladás is keletkez-
het tõle. A kullancsok nem
visznek át fertõzõ betegsé-
get állatainkra. Kivétel a
Dél-Balaton környéke (So-
mogy megye), ahol a kullan-
csok egyfajta, a kutyára fer-
tõzõ vérélõsködõt vihetnek
át. Az általuk fertõzõdött
kutyák vérszegénnyé, fára-
dékonnyá válnak, s az állat
vizelete sötétbarna lesz.
Ilyenkor azonnal állator-
voshoz kell fordulni az
ebünkkel.

Sajnos a kullancsot az ál-
lat sûrû szõrzete miatt csak
a második, harmadik na-
pon lehet észrevenni, ami-
korra már gyakran borsó-
szem nagyságúvá válik. Leg-
könnyebben az állat fején,
nyakán, mellsõ lábán talál-
juk meg ezeket az állatká-
kat, melyeket akár puszta
kézzel is, egy csavaró moz-
dulattal eltávolíthatunk.
Semmi baj nem történik, ha
a feje benn marad, néhány
nap múlva a szervezet ki-
dobja, ami még mindig
jobb, mintha tûvel piszkál-
nánk, sebet ejtve kedven-
cünk bõrén. Nagy séták
után tehát ne csak magun-
kat, hanem kutyánkat is
vizsgáljuk át, nincs-e rajta
kullancs.

Megelõzésként a kul-
lancs- és bolhairtó cseppek,
kullancsriasztó nyakörv is
jó, de a Polybé-tabletta fo-
lyamatos adagolása is
ajánlható, bár növeli az ét-
vágyat.

Számos – elsõsorban a
gazdi által megelõzhetõ ve-
szedelem is leselkedik a ku-
tyánkra. Ezek közül az
egyik legfontosabb az ún.
toklász, amely a sokféle
(parkokban, árokparton)
stb. bõségesen tenyészõ
egérárpa kalászos termése.
Bajt okozhat zölden is, szá-

razon is, de veszélyes a le-
kaszált, ám szanaszét ha-
gyott növény is. Ez a kis
kalászka tüskéinél fogva
megkapaszkodik a kutyánk
szõrzetén és ott csak elõre
tud haladni mindaddig,
amíg az állat mozgása kö-
vetkeztében beakad a bõr-
be és aláfúródik. Itt azután
helyi gyulladást okoz. A tok-
lász legkönnyebben a lábuj-
jak közötti bõrbe, valamint
az állat hónaljába fúródik
be. Eltávolításuk legtöbb
esetben speciális csipesszel
vagy sebészeti úton lehetsé-
ges.

Különleges és gyakori
eset a hallójáratba fúródó
toklász. Ennek a veszély-
nek leginkább a hosszú, le-
lógó fülû (spániel, uszkár)
kutyák vannak kitéve. Jel-
lemzõ tünet, hogy az addig
nyugodtan bóklászó állat
hirtelen felvisít, a fejét ol-
dalra hajtja és állandóan
rázza. Ilyenkor sürgõsen
forduljunk vele állatorvos-
hoz, hiszen a hallójáratba
jutott idegentest órák alatt

gennyes és rendkívül fáj-
dalmas gyulladást okozhat.
A legegyszerûbb tehát a baj
megelõzése. Ezért lehetõleg
ilyen fûvel borított terület-
re ne vigyük a kutyánkat.
Minden séta után, de köz-
ben is gondosan nézzük át
fõleg a lábujj közötti bõrfe-
lületet és a fület borító szõr-
zetet.

A spánieleket rá kell
szoktatni, hogy viseljék el a
fülüket lefogó nejlonharis-
nya szárat, ami az etetésnél
is elõnyös. Ez a „felszerelés”
kissé mókásan hat ugyan,
de megelõzi a bajt.

A másik tipikusan nyári
veszedelem kutyánk szá-
mára a fagylalt, aminek jó-
formán egyik állat sem tud
ellenállni. Képesek egy-egy
gombócot egyszerre be-
kapni, aminek következ-
ménye a mandulagyulla-
dás, esetleg gyomorgyulla-
dás. Hasonló a helyzet,
amikor a parkban nyarga-
lászó állat a kissé nyitva
hagyott öntözõcsap hideg
vízébõl iszik.

Szintén fõként nyári be-
tegség a kötõhártya-gyulla-
dás. A száguldó kocsi abla-
kán a fejét kidugó kis állat
szeme könnyen károsod-
hat, ami könnyezéssel, hu-
nyorgással, a fény kerülésé-
vel jár. Enyhe gyulladás ese-
tén szemkenõcs és a kamil-
lás borogatás megoldja a
problémát, súlyosabb eset-
ben pedig az állatorvoshoz
kell fordulni vele.

És még egy fontos tudni-
való! Sokan viszik kis álla-
tukat kempingbe, panzió-
ba, társas nyaralóba. Nem
árt elõre tisztázni, hogy
kedvencünket beengedik-e
oda, és milyen feltételekkel.
Ilyenkor ajánlatos igazolást
kérni az állatorvostól arról,
hogy kutyánk megkapta a
veszettség elleni védõoltást,
valamint hogy mentes a kül-
sõ és belsõ élõsködõktõl.
Ezen kívül illik úgy tartani
kedvencünket, hogy azzal
ne zavarjuk meg mások
nyugalmát, nyaralását.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Nyaral a család

Zuglóban mintegy 7500
kutya él. A kisebb-na-
gyobb házi kedvencek
naponta tonnányi gusz-
tustalan látványt nyújtó,
fertõzésveszélyt hordozó
ürüléket hagynak maguk
után a közterületeken,
amit a gazdik nagyobb
része nem takarít fel. Az
elõírásokra fittyet hányó
ebtartók miatt az önkor-
mányzat évente súlyos
milliókat költ a kutyapi-
szok eltávolítására, pedig
lenne helye ennek a
pénznek. A kutyásoknál
mentalitásváltásra van
szükség!

– Mindig két nejlonzacs-
kóval a zsebemben indulok

a kutyámmal sétálni. Nem-
csak összeszedem utána az
ürüléket, de a kutyámnak
azt sem engedem meg, hogy
a jármûvekre, kukákra vi-
zeljen, mert tiszteletben
tartom mások tulajdonát –
mondta el lapunknak
Máténé Virág Krisztina kép-
viselõasszony. – Elszomorí-
tó, hogy azok elõtt a házak
elõtt, ahol a tulajdonosok
az elõírásnak megfelelõen
rendben tartják a területü-
ket, nyugodt szívvel hagyják
a kutyatulajdonosok a fris-
sen nyírt füvön, az ápolt vi-
rágok között a kutyájuk
ürülékét. Ez a mentalitás
más munkájának a semmi-
bevétele.

A fideszes önkormányza-
ti képviselõasszony szerint
a parkokban sem jobb a
helyzet, mint a házak elõtt.
Egyes ebtulajdonosok
rendre eltávolítják a kutya

bevitelét tiltó táblákat. A
parkokban korán reggel
vagy késõ este az ablakok
elõtt ugatnak és játszanak a
kutyák, ezzel zavarva a la-
kók pihenését. A képviselõ-
asszony tapasztalatai sze-
rint az ebtulajdonosok je-
lentõs része nem tartja be
az önkormányzat kutyasé-
táltatásra vonatkozó rende-
letét sem.

– A kiskutyákat általában
pórázon vezetik, a nagyok
viszont – amelyek többségét
a gazdájuk nem képes fe-
gyelmezni – szabadon csa-
tangolnak, ijesztgetik a já-
rókelõket, akár meg is tá-
madják a kisebb kutyákat.
Többször elõfordult, hogy
fel kellett kapnom a kisku-
tyámat a nagyobb jószág ag-
resszív viselkedése miatt,
ami ezért nekem ugrott –
mondta Máténé Virág
Krisztina, majd hozzátette:

– Ahhoz, hogy ezek az álla-
potok megszûnjenek, a ku-
tyatartók körében szemlé-
letváltásra van szükség.
Fontos lenne, hogy minden-
ki betartsa a törvényt, oda-
figyeljen a másik emberre,
a gyerekek pedig már az
óvodákban, iskolában meg-
ismerkedjenek a kulturált
állattartással. Erre jó példa
a választókörzetemben lévõ
Tücsöktanya Óvoda, ahol
környezettudatosságra ne-
velik a gyerekeket.

– Az ürülék nem csupán
gusztustalan terméke a ku-
tyatartásnak, hanem köz-
egészségügyi probléma is,
ráadásul alkalmat ad arra,
hogy belekössenek a kutyá-
sokba – véli dr. Schuster
Zoltán hatósági állatorvos,
vezetõ fõtanácsos. A ne-
gyedszázada Zuglóban dol-
gozó állatorvos szerint
Bécsben azért nincs az ut-
cákon kutyapiszok, mert
ott kötelezõ az ebek
mikrochippel való ellátása.
A chipolvasóval felszerelt

hatósági személy azonnal
be tudja azonosítani a sza-
bálytalankodót. A kutyák
kötelezõ chipezését már né-
hány budapesti kerületben
is bevezették. Egy ilyen
megoldás Zuglóban is jó
szolgálatot tenne. Az állat
elektronikus azonosítóval
való ellátása nem kerül elvi-
selhetetlenül sokba, és az
önkormányzat is támogat-
hatja a beültetést. A chip
mintegy 1000 forintba ke-
rül. Megoldást jelenthet to-
vábbá az állati ürülék eltá-
volítására speciális munka-
gépek beszerzése. Jó példa
erre a VII. kerület, ahol a
reflektált útszakaszokat
ilyen eszközök teszik tisz-
tává. Egy kerekes munka-
gép 15 millió forintba kerül.
Ennél olcsóbb a háton
hordható, kutyapiszkot fel-
szippantó készülék, amit
1,5 millió forintért lehet be-
szerezni.

Dr. Schuster Zoltán sze-
rint Zugló fõbb útvonalai-
nak tisztántartására há-

rom kerekes gépre, míg a
füves területek, ugyancsak
szenynyezett kutyafutta-
tók takarítására három-
négy háti berendezésre
lenne szükség. A takarító-
gépek használata nem
csak tisztább környezetet,
hanem munkahelyeket is
teremtene. 

– Meggyõzõdésem, hogy a
helyi médiában egy erõtel-
jes, kutyával rendelkezõ
közismert zuglói személyi-
ségek bevonásával folyta-
tott kampány, illetve az is-
kolások körében tartott fel-
világosító órák kézzelfogha-
tó változást hoznának.
Emellett jó szolgálatot ten-
ne a zuglói állat védõrség
megszervezése. Ez a szerve-
zet visszatartó erõ lenne a
felelõtlen állattartókkal
szemben, ugyanakkor biz-
tonságos helyre juttatná a
kobzási határozattal elvett
veszélyeztetett állatokat –
jelentette ki dr. Schuster
Zoltán.

Papp Dezsõ

Kutya(ürülék)gondok
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Hivatalosan június 15-én volt a 2010/11-es tanévnek vége, de számos intézményben

az erdei iskolák, illetve az értekezletek egy-két nappal módosították ezt az idõpon-

tot. A kerület 17 általános iskolájában 720 nyolcadikos diák ballagott. Ezzel egy idõ-

ben a négy önkormányzati fenntartású középiskolában 346 tanuló érettségizett.

Június 10-én rendezte meg
a Herman Ottó Általános Is-
kola hagyományos iskola-
napját. A rendezvény idén
két szempontból is rendha-
gyó volt. Egyrészt az
Egressy úti intézmény jövõ-
re ünnepli fennállásának
100. évfordulóját, ez pedig
már az idei tanévre is „rá-
nyomta a bélyegét”, más-
részt a júniusi Herman-
napnak több olyan sztár-
vendége is volt, akik min-
denképpen emelték a ren-
dezvény rangját.

– Az idei Herman-napot
az egészséges életmód je-
gyében szerveztük – mond-
ta Tószegi Attila, az iskola
igazgatója. – A rendezvény
három pillérre épült: az
egészséges táplálkozás
megismertetésére, az egész-
ségvédelemre (ehhez nagy
segítséget kaptunk a Ma-
gyar Vöröskereszt kerületi
szervezetétõl, az Uzsoki
Modelltõl és a kerületi gyer-
mekfogorvosoktól), illetve a
Herman-sportágválasztó-
ra. A szervezõk meghívásá-
ra több sportág képviselõi
is bemutatókat tartottak a
tanulóknak. A Herman di-
ákjai a futball mellett a ké-
zilabdázással, a vívással, a
dartsszal, az íjászattal, a fit-
nesszel, a sportlövészettel,
a rekeszmászással, a boc-
sával, a gyeplabdával és a
karatéval is megismerked-
hettek. A sportágak közti
tájékozódásban olyan kivá-

lóságok segítettek nekik,
mint a világbajnoki ezüst-
és bronzérmes karatézó
Klíma Zsuzsanna, az FTC-
vel kétszeres magyar baj-
nok, kétszeres kupagyõz-
tes, 28-szoros válogatott
labdarúgó Dragóner Attila,
a 202-szeres válogatott,
olimpiai és világbajnoki
második, Európa-bajnok, a
Fradival hatszoros bajnok
és hétszeres kupagyõztes
kézilabdázó Pádár Ildikó, a
háromszoros olimpikon
Papanitz Zoltán vagy az Eu-
rópa-bajnok dartsos Dará-
nyi Zoltán.

A jövõre százesztendõs
zuglói iskolában már eddig
is nagy hangsúlyt helyeztek
a gyerekek sportolására.
Az intézmény jelenleg is a
Zuglói Sasok kosárlabda-
klub bázisiskolájaként
mûködik. Az iskola 2002-
es születésû focicsapata
õsszel megnyerte a Fradi
által rendezett Kölyökku-
pát, és ennek jutalmaként
a csapat tagjai a Bayern
München– FC CFR 1907
Cluj bajnokok ligája mér-
kõzést élõben tekinthették
meg.

riersch

A Liszt Ferenc Általános Is-
kola idén ünnepli fennállá-
sának 100. évfordulóját.
Emiatt, s mert a névadó,
Liszt Ferenc is pontosan
200 évvel ezelõtt született, a
Hermina úti intézmény idén
többek között egy Liszt mû-
veltségi versenyt is rende-
zett. A kerületi iskolák szá-
mára kiírt versenyben az
Arany János Általános Is-
kola csapata szerepelt a leg-
jobban, megelõzve a házi-
gazda Liszt és az Álmos csa-
patát. A gyõztesek egy bu-
szos kirándulást kaptak
Doborjánba, Liszt Ferenc
szülõházához. A kerületi
testnevelõk munkaközös-
ségének vezetõje, Monosto-

ri Attila, illetve Borsai Csa-
ba, a Benedek Elek EGYMI
Pedagógiai Szakmai Cso-
portjának munkatársa ezt
hallva egy érdekes ötlettel
álltak elõ: mi lenne, ha a bu-
szos kirándulókat egy csa-
pat kerékpáros zuglói gye-
rek is elkísérné. Természe-
tesen nem a XIV. kerületbõl
kerekeznének a határon tú-
li településig, hanem az út
egy részét vonattal tennék
meg, majd a határon átte-
kerve kerékpárral menné-
nek Doborjánig. Így is tör-
tént, május végén 32 kerü-
leti diák és tíz pedagógus
Fertõbozig vonatozott,
majd kerékpárra ült, és a
Doborjánig hátralevõ 20

km-t már kétkerekûvel tet-
ték meg. Liszt szülõházánál
találkoztak a busszal érke-
zett 25 zuglói diákkal és a
velük tartó 15 pedagógus-
sal. A népes zuglói különít-
mény megkoszorúzta a ze-
neszerzõ mellszobrát, majd
megtekintették szülõházát
is. Ezt követõen ismét szét-
váltak: akik busszal jöttek,
azok egy Fertõ-tavi hajóká-
záson vettek részt, a kerék-
párosok pedig nyeregbe ül-
ve újabb 60 km-t tettek
meg. Útközben egy határ-
menti csúszdaparkban
megpihentek, majd Fertõ-
szentmiklóson vonatra
szállva utaztak haza, Buda-
pestre. Riersch Tamás

Kerékpárral tisztelegtek
Liszt emléke elõtt

Herman-nap 
sztársportolókkal



Június 3-án a Cinkotai úton
egy nagy értékû fehér színû
BMW az egyik szórakozó-
hely elõtt szabálytalanul a
járdán parkolt. A rendõrök
megkeresték a szórakozó-
helyen az autó tulajdono-
sát, akit egyrészt arra szólí-
tottak fel, hogy álljon le a
járdáról a kocsijával, más-
részt pedig igazoltatni kí-
vánták. Ettõl azonban az
autó tulajdonosa rettentõ-
en dühbe gurult, szidal-
mazni kezdte a rendõröket,
nem hagyta magát a jármû-
höz vezetni, és többször
szembefordult az õt kísérõ
rendõrökkel, akik végül
kénytelenek voltak testi
kényszert alkalmazni a fér-
fi ellen.

Június 6-án az egyik jár-
õrautó a Stefánia út–Ajtósi
Dürer sor keresztezõdésé-
ben egy, az autók között
fel-alá rohangáló, a vezetõ-
ket és az utasokat trágárul
szidalmazó nõre figyeltek

fel. A rendõrök igazoltatni
akarták a nõt, aki ekkor a
rendõröket kezdte el szid-
ni, majd megpróbált elsza-
ladni, de a járõrök hamar
utolérték. A nõ azonban
nem akart engedelmes-
kedni nekik, ezért ebben
az esetben is indokolttá
vált a testi kényszer. A nõ a
rendõrautóban megbilin-
cselve is folytatta a tombo-
lást.

Június 7-én a Sárrét park
egyik lakásába egy férfi
csöngetett be, majd miután
az ott lakó idõs hölgy az aj-
tót kinyitotta, nemes egy-
szerûséggel bement az in-
gatlanba. A férfi a lakás tu-
lajdonosainak régi ismerõ-
se volt, ám ezúttal nem ba-
ráti látogatásra érkezett,
hanem egy vélt sérelmén kí-
vánt elégtételt venni. A férfi-
nél ugyanis egy sza-
murájkard volt, amit a la-
kásban a nõ nyakához tar-
tott, és pénzt követelt tõle.

A férfi utólag azt állította,
hogy a lakás lakói tartoztak
neki, ám ha így is volt, ak-
kor is meglehetõsen rend-
hagyó módon kívánta a tar-
tozását behajtani. A kard-
dal csak 500 Ft-ot tudott az
idõs nõtõl kicsikarni, így
dolgavégezetlenül távozott.
A sértett feljelentést tett el-
lene, a rendõrök pedig elõ-
állították a zsaroló férfit.

Június 8-án a szomszé-
dos XVI. kerületi kapitány-
ság ügyelete értesítette a
zuglói rendõröket, hogy egy
rákosszentmihályi betörés
gyanúsítottjai autójukkal
Zugló irányába menekül-
tek. A három férfi egy, a
Körvasút közelében levõ
barkácsboltba tört be. A
zuglói rendõröknek még a
kerület határain belül sike-
rült megállítaniuk az autót.

Június 9-én a civil ruhás
körzeti megbízottak egy
gyanús BMW-re figyeltek fel
a Fûrész utcában. A kocsi

azért is volt gyanús, mert az
utóbbi idõben több BMW-t
is elloptak a kerületben. A
rendõrök igazoltatták az
autóban ülõket. A kocsi
csomagtartójában lakásbe-
töréshez és gépkoc-
sifeltöréshez használatos
eszközöket találtak.

Június 16-án hajnalban
az Ond vezér úton egy kis-

bolt zárt udvaráról ismeret-
len személy eltulajdonította
a pékek által lepakolt zsöm-
léket. Az utóbbi idõben
több kisbolt tulajdonosa je-
lezte a rendõrségnek, hogy
lopják a pékárut. Ezúttal a
tulajdonos a megszokottnál
korábban érkezett a boltba,
s amint felfedezte a lopást,
azonnal értesítette a rend-

õrséget. A járõrök így forró
nyomon kezdhették meg a
tettesek felkutatását, ami
sikeresnek bizonyult. A
helyszíntõl ugyanis nem
messze két fiatalkorú fiút
sikerült feltartóztatniuk,
akik egy tálca zsömlével a
kezükben próbáltak meg a
házak között eltûnni. 
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BÛNÜGYI KRÓNIKA
Szamurájkarddal próbált
meg pénzt szerezni

A Zuglói Polgárõr és Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület 21 év-
vel ezelõtt, 1990-ben ala-
kult. Az induláskor még
csak 15-en alkották a szer-
vezetet, ám a létszám az el-
múlt 21 évben sokszorosá-
ra nõtt, így ma 109-en tagjai
az egyesületnek. Igaz,
Árnics Mihály nem volt az
alapítók között, ám az elsõk
közé tartozott, akik az újon-
nan alakult polgárõrségbe
beléptek.

– Civilként vállalkozó vol-
tam – mondta –, elsõsorban
az építõiparban dolgoztam.
Azért csatlakoztam 1992-
ben a polgárõrökhöz, mert
tenni szerettem volna vala-
mit a kerületért. Tõsgyöke-
res zuglói vagyok, itt szület-
tem, itt nõttem fel, és ma is
itt élek. Számomra nagyon

fontos ez a városrész, és
örülök, hogy az elmúlt 19
esztendõben a munkám-
mal is hozzájárulhattam
Zugló közbiztonságának ja-
vításához.

Árnics Mihály civilként is
tanúbizonyságát adta a
rend iránti elkötelezettségé-
nek. Egy éjjel a Nagy Lajos
király úti lakásának abla-
kán kitekintve a szemközi
parkolóban két autófeltörõt
fedezett fel. Azonnal telefo-
nált a rendõröknek, akik
még a helyszínen nyakon
csípték az elkövetõket. Egy
polgárõr sem cselekedhe-
tett volna szakszerûbben.
Árnics Mihály ugyanis a
rendõrök kiérkezéséig
szemmel tartotta az elköve-
tõket, így amikor tanúként
hallgatták ki, minden moz-

dulatukról be tudott szá-
molni a bíróságnak is. Az
egyesületbe belépve hamar
otthon érezte magát. Nem
volt gond számára, ha éjjel,
hétvégén vagy ünnepnap
kellett járõröznie. Teljesít-
ményét az egyesület vezetõ-
sége is értékelte. Árnics Mi-
hályt ugyanis 1997-ben
elõbb az elnökségbe válasz-
tották be, majd a kerületi
polgárõrség elnökhelyettes-
évé nevezték ki.

– Elnökhelyettesként a
szolgálatok szervezése és a
csapatépítés tartozik a ha-
táskörömbe. Emellett ön-
kéntes tûzoltóként a napi
munkában is részt veszek.
Az elmúlt években igyekez-
tem képezni magamat: a
BRFK-BPSZ által minõsí-
tett polgárõr vagyok, részt

vettem az OPSZ vezetõkép-
zõ tanfolyamán és az adyli-
geti Bûnmegelõzési Akadé-
mia tanfolyamán is. 

Az egykori vállalkozó
szép lassan minden sza-
badidejét a kerület közbiz-
tonságára fordította. Hat
évvel ezelõtt, amikor a Ke-
rületõrség újjáalakult, ma-
ga is csatlakozott a testület-
hez. Ma már tehát civilben a
kerületõrség egyik szolgá-
latvezetõjeként, szabadide-
jében pedig polgárõrként
tevékenykedik. Mondhatni
24 órában szolgálatban
van.

– Pályafutásom alatt szá-
mos nagy horderejû ügyben
sikerült eredményesen fel-
lépnem. Egy alkalommal a
rendõrökkel közösen a
Csömöri úton igazoltattuk
egy autó utasait. A jármûvet
átvizsgálva két kilogramm
kábítószerre és egy
Scorpio-típusú gépfegyver-
re bukkantunk. Vagy említ-

hetném még azt az esetet,
amikor lakossági bejelen-
tésre a Cinka Panna utcába
mentünk, ahol az egyik
földszinti lakásba betörtek
éppen. Mi biztosítottuk a
helyszínt, és nekünk kellett
a rendõrök kiérkezéséig az
egyik betörõt visszatarta-
nunk. 

Árnics Mihály munkáját,
elhivatottságát és szakértel-
mét már többször értékel-
ték. 2003-ban a Kiemelke-
dõ Munkáért elismerést ve-
hette át, 2004-ben a Zugló
Közbiztonságáért díjjal tün-
tették ki, míg 2006-ban az
Év Polgárõre volt. Ugyaneb-
ben az évben az OPSZ által
alapított Érdemkereszt
Arany Fokozatát vehette át,
2009-ben a BRFK fõkapitá-
nyi dicséretében részesült,
tavaly pedig az Év Kerület-
õrének választották meg. 

– A jó polgárõr egyik leg-
fontosabb ismérve, hogy
magáénak érzi a kerületet,

emellett persze nem árt, ha
némi tenniakarással is ren-
delkezik. A szakszerûséget
azonban csak folyamatos
tanulással lehet elsajátíta-
ni. Fontos, hogy állandó
kapcsolatban legyen az ál-
lampolgárokkal. A polgár-
õrség lényege ugyanis az,
hogy a polgárõr közülük ke-
rüljön ki, s hogy mindenki
ismerje, õ mindenkit ismer-
jen. A környezetünk iránti
lojalitás pedig nevelés kér-
dése. Nekem is van egy 14
esztendõs fiam, akit meg-
próbálok ilyen szellemben
nevelni. Valószínûleg jó
úton járok, hisz már jelez-
te, hogy ha felnõ, akkor ma-
ga is polgárõr lesz. A mai vi-
lág legnagyobb problémája
az, hogy az emberek kö-
zömbösek lettek a környe-
zetük iránt. Ezen csak ak-
kor tudunk változtatni, ha a
gyerekeinket már nem ilyen
szellemben neveljük fel.

Riersch Tamás

A jó polgárõr magáénak érzi a kerületet

Szabó János fõtörzsörmester, járõrvezetõ (balról) és Zámodics Imre õrmester, bûn-
ügyi vizsgáló (jobbról) kapták a hónap rendõre kitüntetést Rozgonyi Zoltán közbiz-

tonságért felelõs alpolgármestertõl (középen)



SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
XIV. kerületi gyorsszolgálat.
Csatornák, lefolyók tisztítása
azonnal, falbontás nélkül, ga-
ranciával. Tel.: 228-6193, 06
(30) 921-094.

VILLANYSZERELÉS, hiba-
elhárítás, gyorsszolgálat, boj-
lerjavítás Zuglóban kiszállási
díj nélkül. Telefon: 06 (20)
939-3799.

GÁZ-, VÍZ-, FÛTÉSSZERE-
LÉS, gázkészülékek javítása,
karbantartása. Gázmûveknél
engedélyeztetés! Tel.: 06 (30)
944-6513. www.nl-gaz.hu,
info@nl-gaz.hu

Társasházak, lakásszövet-
kezetek közös képviseletét vál-
lalom mûszaki, jogi, gazdálko-
dási (könyvelési) ismeretek-
kel. ÖKOplusz, ZBR, panel-
program pályázatok elõkészí-
tésében segítséget nyújtok.
Tel.: 06 (30) 224-57-26. ingat-
lanmedia@freemail.hu

CSÕTÖRÉSEK MÛSZE-
RES KERESÉSE-JAVÍTÁ-
SA. Vízszerelés, gyorsszol-
gálat és duguláselhárítás,
kerti csap udvari vezeték-
cseréje ásással. WC-k, csa-
pok cseréje, javítása. Tel.:
06 (30) 914-3588.

PÁRA, PENÉSZ MEGSZÜN-
TETÉSE, gázkészülékek légel-
látása, nyílászárókba utólago-
san beépített résszellõzõvel (fa,
mûanyag). Szabályozhatóan
szellõzik. Tel.: 220-3575, 06
(20) 956-7241. Honti

BÁDOGOS, TETÕFEDÕ, ki-
sebb kõmûvesmunkát, ké-
ményfelújítást vállalok. Tel.:
280-12-71, 06 (20) 532-7823.

ZÁRCSERE, AJTÓ-, AB-
LAKJAVÍTÁS, SZIGETELÉS,
bútorjavítás, gondnokság.
Tel.: 06 (30) 755-2209.

PARKETTADOKTOR – par-
ketta A–Z-ig .Tel.: 06 (30) 435-
1518.

SZOBAFESTÉS, MÁZO-
LÁS, TAPÉTÁZÁS, gipszkar-
tonozás, teljes körû lakásfel-
újítás, megbízható szakembe-
rekkel precízen. Musál Antal.
Tel.: 06 (70) 948-9959. Ár-
ajánlat ingyenesen.

FESTÕMESTER vállal szo-
bafestést, mázolást, tapétá-
zást, penészes falak szakszerû
rendbehozatalát, villany- és fû-
tésszerelõk utáni kisebb kõ-
mûvesmunkákat. Hosszú távú
garanciával. Tel.: 285-2882,
06 (30) 878-8977.

CÉGTÁBLA, reklámfelirat,
autógrafika, üzletdekoráció,
esküvõ, rendezvénydíszítés,
kirakatrendezés. Tel.: 220-
2849, 06 (30) 9744-754.
ket.toth@chello.hu

KONYHABÚTOR-KÉSZÍ-
TÉS MÉRETRE. Munkalap-
csere, ajtófrontcsere, lapra
szerelt bútorok összeszerelé-
se, bútorátalakítás, ingyenes
felmérés és árajánlat. Tel.: 06
(30) 354-6767, 220-2849.

HA TUD OLYAN KIS MUN-
KÁT, amit más nem vállal, mi
elvégezzük. Kõmûves, burko-
ló, festõ szakemberek állnak
rendelkezésre. Komplett la-
kásfelújítást is vállalunk. Tel.:
06 (30) 457-2666, 06 (20) 514-
7876.

HÛTÕSZEKRÉNYEK, fa-
gyasztók, klímák, autóklímák
javítását vállalom hétvégén is,
garanciával! Tel.: 419-82-64,
06 (70) 211-7760.

ÜVEGEZÉS HELYSZÍNEN.
(Hagyományos ablakok átala-
kítása hõszigetelõ üveggel.)
Nyílászárók profi utólagos szi-
getelése. Üvegfelületek bizton-
sági fóliázása. Tel.: 220-3575,
06 (20) 956-7241. Honti

JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, ÉPÍ-
TÉS saját kezûleg, kõmûves-,
burkolómunkák, víz-, csator-
na-, fûtésszerelés, villanysze-
relés, festés-mázolás, falfúrás,
bútorszerelés. Anyagszállítás-
sal. Tel.: 06 (20) 340-3400.

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

TÉVÉJAVÍTÁS AZON-
NAL HELYSZÍNEN, garan-
ciával! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Grundig, Nord-
mende, Panasonic, Sam-
sung, Vestel, Thomson,
Schneider. Tel.: 06 (20)
531-7638.

TETÕFEDÕ BÁDOGOS. Ré-
gi tetõk felújítása, javítása, új
tetõk fedése, cserepezés, palá-
zás, zsindelyezés, bádogozás,
kisebb ácsmunkák. Tel.: 291-
0081, 06 (30) 401-7462.

OLCSÓN! HATÉKONYAN!
JÓL! Víz-, gáz-,  központi fû-
tésszerelés és dugulásel-
hárítást vállalok! Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06 (20) 249-
3743.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZO-
BAFESTÉST, MÁZOLÁST,
TAPÉTÁZÁST ingyenes taka-
rítással, PARKETTALERA-
KÁST, parkettacsiszolást, par-
kettajavítást, víz-, gáz-, gip-
szkartonszerelést, csempé-
zést, villanyszerelést, kõmû-
ves-, asztalosmunkát vállal
kisiparos garanciával. Tel.:
202-2505, 06 (30) 251-3800.

BIZTONSÁGTECHNIKA:
Rácsos ajtó, ablakrács, folyo-
sóleválasztás, hevederzár, er-
kélybeépítés, kerítés, kapu,
kovácsoltvas. Egyéb lakatos-
munkák társasházaknak. In-
gyenes árajánlat. Tel.: 410-
5428, mob.: 06 (30) 941-5280.
www.sulyok-t.hu

AUTOMATA MOSÓGÉPEK
javítását garanciával, rövid ha-
táridõvel vállalom. Marton Ta-
más Zuglóban lakó kisiparos!
Tel.: 221-1691 üzenetrögzítõ-
vel, Mobil: 06 (20) 342-7898.

VILLANYSZERELÉS, hiba-
elhárítás, épületek szerelése,
kaputelefon-telepítés, villany-
tûzhely, bojlerjavítás, VÍZVE-
ZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS,
vízóracsere. Tel.: 260-4870,
06 (20) 979-0624. Pungor

Ha az önök lakóháza új
közös képviselõt keres, a
megoldás: NYCS-Építõ Kft.
Tel./fax: 06 (1) 220-3204,
Mobil: 06 (30) 557-3000, e-
mail: nyaryildiko@t-online.
hu, cím: 1141 Bp., Fûrész
u. 22.

Családi- és társasházak,
nyaralók eresz és faszerkeze-
teinek festése, mázolása alpin-
technikával is. Telefon: 273-
1857, 06 (20) 471-1870.

TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE
lépcsõházfestést, kerítésmá-
zolást. LAKOSSÁG RÉSZÉRE
festést, mázolást, tapétázást
garanciával vállalok. Tel.: 400-
0679, 06 (20) 964-2137.

KÁRPITOS javítást, áthúzást
vállal. Telefon: 221-2392, 06
(20) 553-8582. XIV. ker., Nagy
Lajos kir. út 43/B. (Fogarasi
sarok) 

TÁRSASHÁZAK TAKARÍ-
TÁSÁT, lakások ablaktisztítá-
sát korrekt áron vállalja Seprõ
Bt. Klementné. Tel.: 06 (1)
220-6851, 06 (30) 370-1150.

LAPOSTETÕK hõ, és csapa-
dékvíz elleni szigetelése garan-
ciával. Homlokzatfelújítás, fes-
tõ-, és kõmûvesmunkák ha-
gyományos állványozással és
alpintechnikával. Stúdió
Trend Design Kft. Telefon:
273-1857, 06 (20) 471-1870.

ZÁRLAKATOS GYORS-
SZOLGÁLAT! Zárnyitás, zár-
szerelés, betörésbiztos heve-
derzár-szerelés azonnal. Rács-
készítés, kapuk, kerítések, ga-
lériák, egyéb lakatosmunkák.
Tel.: 06 (30) 299-1211.

VÍZVEZETÉK-szerelés, WC-
k, mosdók, csapok javítása,
cseréje kiszállási díj nélkül.
Tel.: 280-1391, 06 (30) 338-
8748 Németh.

KÖLTÖZTETÉS, FUVA-
ROZÁS! Gyors ügyintézés-
sel, precíz munkavégzéssel.
Igény szerint, ingyenes kar-
tondobozok. 10%-os hétvé-
gi kedvezmény. Tel.: 06
(70) 214-4235, 06 (1) 280-
2542.

VILLANYSZERELÉS, DIGI-
TÁLIS KAPUTELEFON-TE-
LEPÍTÉS, elektromos hálózat-
kiépítés és -felújítás. HAJDÚ
VILLANYBOJLER-javítás,
vízkõtelenítés garanciával.
Érintésvédelmi felülvizsgálat,
nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 06 (30) 440-1586,
252-0813.

ANTENNASZERELÉS és -
javítás, földi és mûholdas
rendszerek telepítése garanci-
ával. Tel.: 3843-948, 06 (30)
212-3870.

ASZTALOSMUNKÁK válla-
lása! Egyedi elképzelések meg-
valósítása! Ajtók, ablakok
helyszíni javítása, passzítása,
bútorok készítése, javítása,
összeszerelése, zárak cseréje.
T.: 06 (70) 512-9743, 06 (20)
554-7004.

Minõségi Munkával Ked-
vezõ Áron Vállalunk: víz-,
fûtésszerelést, szobafes-
tést, mázolást, tapétázást,
kõmûves-, burkolómunká-
kat, parkettázást. ZUGLÓI
MEGRENDELÕKNEK KED-
VEZMÉNY! Tel.: 405-3305,
06 (30) 952-4725.

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

REDÕNY, RELUXA

REDÕNYÖS MUNKÁK, gurt-
nicsere, rövid határidõvel! Re-
dõny, reluxa, harmonikaajtó,
szúnyogháló, szalagfüggöny-
készítés, javítás. Tel.: 410-
7924, 06 (20) 934-5728.

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

ÕRIZZE MEG TESTI-LELKI
egyensúlyát! Igényes, szaksze-
rû svédmasszázs a Stadionok-
nál. Tel.: 06 (30) 446-5239.
Kedvezmények!

FOGTECHNIKUSMESTER
vállalja fogpótlások készítését,
javítását garanciával. Fogfehé-
rítõ sablon és éjszakai hara-
pásemelõ készítése. Tel.: 252-
4067, 06 (20) 445-8421.
Petõfalvi, Ilosvai utca 25.

DR. SÁRAY ANDREA fog-
szakorvos rendel hétfõ-szerda
délután, kedd-csütörtök dél-
elõtt. Címe: 1148 BP.,
EGRESSY ÚT 73/C. 5. lépcs.
fsz. 1. Tel.: 252-8234.

ÉRSZÛKÜLET, ÉRELME-
SZESEDÉS gyógyítása. Érfa-
lak tisztítása, kardiológus
vezetésével. SONOTERÁ-
PIA Bp. XIV. ker., Örs vezér
tere 16. Tel.: 220-4641, 240-
2996, 06 (20) 349-4277

ADAMOV ANNA TERMÉ-
SZETGYÓGYÁSZ, REFLEXO-
LÓGUS, akupunktõr, spiritu-
ális gyógyító. XIV., Erzsébet ki-
rályné 11. Minden betegséget
gyógyítok. Tel.: 220-8165, 06
(30) 450-0821.

„Csilla” Pedikûr, GOMBÁS
körmök, TYÚKSZEMEK fáj-
dalommentes kezelése. XIV.,
Francia 40/A. 11-tõl 17-ig. Te-
lefon: 06 (30) 855-3443.

GONDOZÁSRA SZORULÓ
IDÕS SZEMÉLYEK 24 órás
egészségügyi felügyeletét vál-
lalja orvosi cég bentlakással
vagy saját otthonában. Tel.: 06
(30) 921-2418.

INGATLAN

ELADÓ 1,5 vagy 2 szobás la-
kást keresek a Komócsy utca
környékén, reális áron. Kis lét-
számú lakóközösségû társas-
házban, kizárólag tulajdonos-
tól. Tel.: 06 (20) 996-3308.

EGRESSY térnél tulajdo-
nostól eladó 54 nm-es kétszo-
bás elsõ emeleti lodzsás, felújí-
tandó gázfûtéses lakás. Tel.:
06 (20) 447-1676.

ÁFA NINCS! Van új, gyönyö-
rû iroda, 70 nm, Zugló köz-
pontjában, kiváló parkolással.
Konyha, fürdõszoba-haszná-
lat, ugyanitt száraz, 30 nm-es
raktárhelyiségek kiadók. Tel.:
06 (70) 212-6478.

26 nm-es DUPLA GARÁZS,
Mogyoródi út 109., kerti auto-
mata kapuval szemben, lanká-
san elérhetõ (fehér automata
garázskapu) – eladó: 15 000
euró, vagy hosszú távon bérel-
hetõ: 100 euró/hó. Tel.: 06 (70)
505-7799 (12–17 óra között).

KERESÜNK-KÍNÁLUNK el-
adó, kiadó ingatlanokat 16
éves ingatlanpiaci tapasztalat-
tal, XIV., XV., XVI. kerületekre
specializálódva. Tel.: 06 (1)
315-0031, 06 (70) 775-9334.
amadex@amadex.hu, www.
amadex.hu

TÁNCTEREM a Sugárnál
oktatásra, tanfolyamokra nyá-
ri, egész napos foglalkozások-
hoz kedvezõ áron kiadó. Tel.:
06 (30) 921-2418.

OKTATÁS

Pótvizsgára felkészítést vál-
lal zuglói pedagógus 1–8. osz-
tályig minden tárgyból, nyel-
vek kivételével. Házhoz is me-
gyek! Tel.: 06 (20) 953-3407.

Matematika, fizika oktatást
vállal minden szinten, gyakor-
lott magántanár, középisko-
lásoknak. Javítóvizsgát, osztá-
lyozóvizsgát is. Telefon: 223-
1370, 06-20-462-8398.

NÉMETNYELV-TANÁRNÕ
vállal oktatást, korrepetá-
lást, felkészítést nyelvvizsgá-
ra, munkavállalásra, kedve-
zõ áron a Bosnyák téren.
Tel.: 221-2376, 06 (30) 959-
6759.

KÖNYV

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁ-
RAKAT (régit, újabbat) antik-
váriumunknak vásárolok.
Azonnal, díjtalanul házhoz
megyek! Tel.: 06 (20) 425-
6437.

MUNKÁT KÍNÁL

SZERETNÉL egy nívósabb
légkondicionált szalonban dol-
gozni? Gyere hozzánk akár a
kedvenc kollegáidat is magad-
dal hozhatod. Fodrászok, koz-
metikus és manikûrös jelent-
kezését várjuk csak vállalko-
zói engedéllyel. Tel.: 06 (20)
976-2979.

NYUGDÍJAS, vagy ÁLLÁS-
TALAN orvosok jelentkezését
várja folyamatosan bõvülõ,
többszakmás magánorvosi
rendelõ az Örsön. Tel.: 06 (30)
921-2418.

MUNKÁT KERES

Munkanélküli dolgozna, ha
lenne munkahelye! Sajnos ma-
gyar! Ezen a télen még nem si-
került megfagyni! Medzi-
borszky (53). Tel.: 06 (30) 366-
9878.

SZÁMÍTÓGÉP

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁ-
SA helyszínen, hétvégén is. Ví-
rusirtás, telepítése, alkatrész-
csere garanciával. Ingyenes ki-
szállással. Demeter Attila.
Tel.: 256-8680, 06 (30) 970-
4870.

EGYÉB

TÁRSASHÁZAK közös kép-
viseletét vállaljuk (jogi, mûsza-
ki, könyvelés) korrekt áron.
Tel.: 06 (20) 923-4639, 222-
8561.

Társasházak közös képvi-
seletét vállaljuk. Pályázatok-
felújítások elõkészítése, le-
bonyolítása, társasházak
könyvelése, épületgondnoki
szolgáltatás, takarítás! Tel.: 06
(30) 611-2634. E-mail: giluma
@t-email.hu.
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Tisztelt Olvasók!

A Zuglói Lapok szerkesztõsége várja észrevételeiket, javasla-
taikat az újsággal kapcsolatban. A kerületet érintõ problé-
mákról szóló olvasói levelek közül minden számunkban egy-
nek megkísérlünk utánajárni. Az Önkormányzat illetékes
ügyintézõjének válaszaival együtt olvasónk észrevételét a kö-
vetkezõ lapszámunkban közzétesszük.

zugloilapok@gmail.com

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

SZABÓ KÁROLY
ÉS FIA

vízvezeték szerelõk

A legkisebb munkától
a lakásfelújításig.

Csõtörés és duguláselhárítás
0–24 h-ig.

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

Megjelenések és lapzárták

Lap-
szám

Hirdetési 
lapzárta (szerda)

Megjelenés
(csütörtök)

Lap-
szám

Hirdetési
lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök)

13. augusztus 17. augusztus 25. 18. október 26. november 3.

14. augusztus 31. szeptember 8. 19. november 9. november 17.

15. szeptember 14. szeptember 22. 20. november 23. december 1.

16. szeptember 28. október 6. 21. december 7. december 15.

17. október 12. október 20.

PARKETTA

szakkereskedés

1149 Bp., Fogarasi út 17/A
(az OBI-val szemben)
tel./fax: (1) 782 4647

www.fogarasiparketta.hu
fogarasiparketta@gmail.com

Hotel Veritas
étterem, kávézó

Szállodai szobák, konferenciatermek
bérelhetõk zárt garázzsal, parkolóval

Esküvõk, rendezvények
lebonyolítását vállaljuk!

napi menü 990 Ft
Bp. XIV. Mogyoródi út 8.

06/30 864-6564 www.hotelveritas.hu

Zuglói víz- és lefolyószervíz
Dugulás elhárítás, lefolyók
tisztítása profi gépekkel

Csõrepedés,
hibaelhárítás azonnal!

Csaptelepek, WC-tartályok
javítása, cseréje

Egyéb vízszerelési munkák
garanciával

30 éve Zuglóban dolgozom!
Tel.: 3633-272

Mobil.: 06-30-9517-849

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI,

PEDAGÓGIAI,
KISGYERMEK-

GONDOZÓ
ASSZISZTENS-

KÉPZÉS,
KASZA SZAKKÉPZÉS

Tel.: 276-5918
www.kaszaszakkepzes.hu

(Ny.sz.: 01-0064-04)
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Azt mondják, a BVSC-
Zugló Vívószakosztályának
jövõjét jelentheti, hogy sike-
rült itthon, pontosabban a
Szõnyi úton tartani Kovács
Iván olimpiai ezüstérmes
párbajtõrvívót. A pekingi
kudarcot követõen (a világ-
ranglista 2. helyén álló ma-
gyar párbajtõrcsapat nem
jutott a négy közé, pedig ab-
szolút éremesélyesnek szá-
mított) a versenyzést 38
évesen befejezõ klasszis
ugyanis edzõként folytatta a
pályafutását. Az edzõi, ne-
velõi munkához minden
adottsága adott volt, hisz az
MTK, majd a BVSC vívója-

ként mindig is nagy hatás-
sal volt a környezetében lé-
võ emberekre. Igazi csapat-
emberként mindenkit tûz-
be tudott hozni maga körül.

– A vívást Gerard Philipe-
nek köszönhetõen szeret-
tem meg – árulta el a kétsze-
res olimpiai ezüstérmes, vi-
lág- és Európa-bajnok pár-
bajtõrvívó a Csanádi Árpád
Olimpiai Baráti Kör májusi
rendezvényén. – A francia
színészóriás maga is kitûnõ
vívó volt, ráadásul a filmjei-
ben is gyakran fegyvert ra-
gadott, és mivel jól bánt a
tõrrel, a vívás szeretete a
képernyõ elõtt ülve rám is

átragadt. Így amikor Udvar-
helyi Gábor vívóedzõ egy-
szer ellátogatott az isko-
lánkba, és ott toborzót tar-
tott, gondolkodás nélkül je-
lentkeztem.

Akkor még a nagy tapasz-
talattal rendelkezõ Udvar-
helyi Gábor sem tudhatta,
hogy Iván személyében mi-
csoda talentumra lelt. Az el-
következendõ 30 évben
azonban errõl gyakran
megbizonyosodhatott. Ko-
vács Iván karrierje nagyon
korán elkezdõdött. Már 20
éves korában felnõtt világ-
bajnokságon vívhatott.
1991-ben pedig Bécsben
felnõtt Európa-bajnoki cí-
met, majd még ugyanebben
az évben a csapattal világ-
bajnoki bronzérmet szer-
zett.

A szakemberek szerint
Kovács Iván az a sportoló
volt, aki egy olimpiai ara-
nyat mindenképpen megér-
demelt volna. 1992-ben
Barcelonában még õ is és
több csapattársa is túl fiatal
volt ehhez a sikerhez, 2004-
ben Athénban pedig a fran-
ciák erõsebbek voltak. Kije-
lenthetõ: ezen a két olimpi-
án az ezüstérem a maxi-
mum volt, ám Atlantában és
Sydneyben esély volt a jobb
szereplésre, hiszen 1996-

ban Kovács Iván vezette a vi-
lágranglistát, nyolcból hét
világkupadöntõben szere-
pelt. Az olimpia nagy esélye-
sének számított, és be is ju-
tott az elõdöntõbe. Itt vi-
szont váratlanul vereséget
szenvedett a kubai Pereztõl,
ráadásul egy támadás köz-
ben meg is sérült, mely a
bronzasszóban, a magyar
Imre Géza ellen is hátráltat-
ta. Így végül csak negyedik
lett. De említhetnénk még
Sydneyt is, melyre az akko-
ri rossz kvalifikációs sza-
bály miatt nem juthatott ki
a magyar párbajtõrcsapat.
Ám, mivel két párbajtõrö-
zõnk ott volt az olimpián, a
tõrözõ Marsi Márkkal kie-
gészülve mégis részt vehet-
tek a csapatküzdelmekben.
A vegyes csapat az észtek el-
len simán nyert, majd a
négy közé jutásért a bomba-
erõs franciák ellen is reme-
kelt. Kovács Iván befejezõ
emberként utolérte az ad-
dig vezetõ gallokat, ám vé-
gül egy találattal a franciák
nyertek.

Kovács Iván nem csak a
páston, hanem a civil élet-
ben is bizonyította már szí-
nes egyéniségét. Egyrészt
azzal, hogy Peking után a
kerekesszékes vívóváloga-
tott irányítását vállalta el.

– Imádom ezt a közeget,
nincsenek ármánykodá-
sok, a versenyzõk bíznak
bennem. Jó közöttük lenni.
Ráadásul a válogatott irá-
nyítását szakmailag is kihí-
vásnak tartom.

Iván nem csak a páston,
hanem a színpadon, sõt az
újságíró pályán is kipróbál-
ta már magát. Fiatal kora
óta imádja a zenét – mind a
mai napig gitározik és éne-
kel –, eleinte még engedve a

szüleinek csak furulyázott,
ám kamaszként tagja lett
egy trash-metál csapatnak,
melyben már keményebb
dallamokat szólaltatott
meg. Néhány éve kaland-
vágyból az egyik televíziós
tehetségkutató mûsorba is
jelentkezett, s bár nem ju-
tott tovább, a zsûri tagjaitól
sok dicséretet kapott és biz-
tatták, hogy ne hagyja abba,
mert jó hangja van. 

Riersch Tamás

Az 1995/96-os labdarúgó-
bajnokságban a Ferencvá-
ros és a BVSC-Dréher csa-
pata küzdött az elsõ he-
lyért. A két csapat felváltva
vezette a tabellát, ám az
eredmények úgy alakultak,
hogy a bajnokság végén egy-
más között kellett eldönte-
niük, hogy melyikük ünne-
pelheti majd a bajnoki cí-
met. 1995 novemberében
az Egervári Sándor vezette
BVSC 3-1-re nyert az Üllõi
úton. Mivel a Szõnyi úti kis-
csapat soha nem szerepelt
ilyen jól az NB I-ben hihe-
tetlen várakozás elõzte meg
a júniusi visszavágót. 1996.
június 12-én a Novák Dezsõ
irányította zöld-fehér BL-
csapat és a BVSC-Dréher
35 000 nézõ elõtt a Népsta-
dionban mérkõzött meg a
bajnoki aranyért. Bár a vas-

utas csapat volt a pályavá-
lasztó, akkora volt a jegy-
igénylés, hogy a meccset a
Szõnyi útról a stadionba
kellett bevinni. A rendkívül
feszült hangulatú találko-
zón mindössze egy gól dön-
tött. Zoran Kuntics, a Fradi

csatára az elsõ félidõ 42.
percében talált be Koszta
János kapujába. A BVSC
hiába támadott többet, még
büntetõbõl sem sikerült
gólt rúgnia, így a meccset és
a bajnokságot is az FTC
nyerte.

Szinte napra pontosan
15 évvel az említett találko-
zó után a fent említett két
együttes ismét megmérkõ-
zött a Szõnyi úti stadion-
ban. Az idén százesztendõs
zuglói egyesület ezzel a gá-
lameccsel szerette volna
emlékezetesebbé tenni a
centenáriumát. Az 1996-os
találkozóhoz képest persze
mindkét csapat játékosállo-
mánya megváltozott. Az
egyik oldalról hiányzott
Komlósi, Bondarenko,
Bükszegi, Dárdai, Orosz,
Potemkin, a másikról pedig
Hajdu, Simon Tibi, Arany,
Nagy Zsolt, Milovanovic, Al-
bert, Vincze Ottó, Keller és
Kopunovics. Az akkori kez-
dõbõl azonban így is sokan
vállalták a játékot. A körül-
belül ezer nézõ elõtt leját-
szott 2×30 perces mérkõ-

zésen a Fradiból Kriston
(2), Dragóner és Deszatnik,
a BVSC-bõl pedig Csordás
(2) és Komódi talált az ellen-
fél hálójába. 

A gálameccs elõtt egy 24
csapatos utánpótlástorná-
ra is sor került. Ezen a Fra-
di, a BVSC, a Budatétény, a
Vasas, az UTE és a Vác
2001–2004-es korosztályú
csapatai vettek részt. A négy

villámtornán a Fradi 2, a
BVSC és a Budatétény 1-1
gyõzelmet szerzett. A gyõz-
teseknek és a helyezettek-
nek az elismeréseket Sze-
mõk Béla, a klub volt elnö-
ke, Szentpáli Gábor ügyve-
zetõ igazgató, Tóth Bálint a
Vasas, illetve Bognár
György a BVSC és az MTK
egykori válogatott játékosai
adták át. riersch

Gerard Philipe-tõl a Megasztárba

A visszavágón is a Fradi nyert

Mûszaki Vizsga Akció
személygépkocsi

22 500 Ft

15% munkadíj
10% alkatrész
(Minden további megrendelésre)

1149 Budapest, Egressy út 35–51.
Tel.: 273-3900

H.–P.: 07.00–15.20

www.postaauto.com
Az akció idõtartama:

2011. május 16.–2011. június 30.

kedvezmény.
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368.90

284.90

362.90

204.90

A kéthetente
minden kerületi lakásba ingyenesen jár.

Ha Ön vagy ismerõse 
nem kapja rendszeresen a lapot,

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

Kétheti horoszkóp
június 23-tól

Kos – Sok kisebb
utazásra, kapcsolat-
teremtésre számít-

hatnak, ami nem is csoda,
hisz tele vannak kíváncsi-
sággal, lendülettel, szabad-
ságvággyal. Nyitottak min-
denre, mindenkire, s az
utazáshoz az anyagiak is
megérkezhetnek. Viszont
legyenek éberek, most be-
csaphatóak!

Bika – Az anyagiak
megteremtése okoz-
hat most gondot ne-

kik, s az sincs kizárva, hogy
nem voltak elég éberek, így
becsaphatóvá váltak. Ér-
zelmeikben is rendet kell
tenni, hisz illúziókat ker-
gethetnek, ami csalódással
járhat. Egyébként tele van-
nak szeretettel, áradással,
hittel.

Ikrek – Egyszerre a
két pólust is megél-
hetik – a pénz érke-

zését és ugyanakkor a szû-
kösségét is. Egy csendes
befelé fordulás jelen lehet,
ami tõlük szokatlan, de
legalább így a szívükben le-
võ kiszámíthatatlan érzel-
meket helyre tudják tenni.
Sok segítség jöhet elõzõ
életeikbõl.

Rák – Vágynának
már a tengeren túlra,
de a nehézségeket

meg kell tudni oldaniuk,
hogy ez sikerüljön. Baráta-
iktól nagyon sok segítséget
kaphatnak, de az angyalok-
ra is számíthatnak. Szük-
ségük is van rá, hisz most
hajlamosak egy falat húzni
maguk elé, ezzel elzárni a
világot.

Oroszlán – Miután a
bennük levõ elzárt,
tán maguknak sem

beismert problémákat, tit-
kos dolgokat megoldják a jó
megérzéseik, a szeretetük
segítségével – senki és sem-
mi nem tudja õket kimozdí-
tani abból a harmóniából,
amit ezzel teremtenek.
Munkájukban komoly sike-
rek!

Szûz – Baráti kap-
csolataik most ko-
moly próba alá van-

nak téve – akár szakításra
is sor kerülhet. Vigyázza-
nak, hogy a hangulataik ne
ragadják el õket, a befelé
fordulást egy belsõ fejlõdés-
re használják. Az anyagi
dolgok átalakulása is fe-
szültséget teremthet, a hi-
tük tud segíteni. 

Mérleg – Az ottho-
nuk, a társuk, a mun-
kájuk, önmaguk

mind-mind komoly átala-
kuláson, megpróbáltatáso-
kon mehet keresztül – még-
is, valami csodálatos felis-
merésekben lehet most ré-
szük, ami segíthet egy ma-
gasabb szintre emelkedni,
s minden nehézséget meg-
oldani. 

Skorpió – A türel-
metlenség, fokozott
szabadságvágy még

mindig itt lehet, ugyanak-
kor egy magány utáni vágy
is. Mégis, akkora hittel tud-
nak most teremteni, alkot-
ni, áradni – ami a külvilág-
gal, a társukkal való kap-
csolatukat egy csodálatos,
szeretetteli, békés irányba
terelheti.

Nyilas – Egy gyönyö-
rû átalakulásban, új-
jászületésben van ré-

szük, ami hozza számukra
a bölcsesség mellett az erõt,
szeretetet, elfogadást. Utat
tudnak mutatni másoknak,
szívesen szerepelnek, min-
den segítséget megkaphat-
nak a munkájukhoz, esetle-
ges gyógyulásukhoz.

Bak – Alázattal fogad-
janak minden nehéz-
séget, hisz a fejlõdés-

re ilyenkor van a legna-
gyobb lehetõség.( Pálma-
fák alatt az ember nem
igen veszi kezébe a tan-
könyvet!) A szerelem is itt
lehet, netán a gyerekáldás,
ami segíthet õket kimozdí-
tani a nehézségként megélt
helyzetekbõl. 

Vízöntõ – A teljes át-
alakulás idõszaka
komoly belsõ próbá-

kat hozhat számukra. Min-
dent el kell tudni engedni-
ük, amire már nincs szük-
ségük. Ez lehet anyagi, lelki
és szellemi síkon is. Ottho-
nukban, munkájukban, az
egészségben, az anyagiak-
ban bõség, angyali segítség
várható.

Halak – Türelmetlen-
ségüket és az anyagi
nehézségeket leszá-

mítva – most nagyon jól
érezhetik magukat, amit
hozhat egy szerelem, egy
vállalkozás, ahol meg tud-
ják magukat mutatni. Árad-
hatnak, csacsoghatnak,
jönnek-mennek, segítenek,
ahol csak tudnak. 

Kováts Krisztina
06 (20) 916-0640

Gyorsszolgálat napi 24 órában,
hétvégén is, GARANCIÁVAL!

– Klímatelepítés, karbantartás
– Villanyszerelés, hibaelhárítás
– Víz-, fûtésszerelés
– Duguláselhárítás
– Szennyvízátemelõ-javítás

Officium ’97 Kft.
H–P 8.00–16.00: 06 (1) 433-0580
Munkaidõn túl: 06 (30) 640-1131

KIPUFOGÓ
KLINIKA

KIPUFOGÓK
MÛSZAKI VIZSGA

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

Gasztroenterológiai
magánrendelés Zuglóban
– emésztõszervi betegségekkel

foglalkozó szakrendelés –
Kedves zuglói lakosok!

Nagy szeretettel várom a nyelõcsõ,
gyomor, máj, hasnyálmirigy és

bélbetegségekkel küszködõ-, vagy
az ezen szervek kóros mûködésé-

nek tüneteivel élõ betegeket.
Reflux? Gombócérzés?

Haspuffadás? Székrekedés?
Véres széklet? Hasmenés?

– Forduljon hozzánk bizalommal! –
Az endoszkópos vizsgálatokat

(gyomortükrözés, vastagbéltükrözés)
korszerû-, új eszközökkel

fájdalommentesen végezzük.
A vastagbélrák szûrés

így kíméletesen végezhetõ.
dr. Szõnyi Mihály

belgyógyász, gasztroenterológus
bejelentkezés, információ:

06-20-515-51-34, 06-20-973-12-50

Üdülési
csekket
elfogadunk!

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

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

HIGH CARE CENTER
több, mint szépség

Mit jelent az OXIGÉNION
terápia az Ön számára?
�� bõrfiatalítás és lúgosítás

már egy kezelés után
�� feszesebb bõr,
�� gyorsabb fogyás,
�� könnyû végtagok,
�� jó közérzet,
Próbálja ki,
jelentkezzen be most!

A High-care kezelések bizonyítottan
eredményes minõsítéssel rendelkeznek!

OXIGÉNION TERÁPIA
a High-care-ben

Új Magyarország Fejlesztési Terv

2009. április 1.–2011. március 1.
Kedvezményezett:

Tumorgenetika Nonprofit Közhasznú Kft.
1147 Budapest, Kerékgyártó u. 36–38.

Az Európai Unió és a magyar állam által
nyújtott támogatás összege 39 996 458 Ft.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

ÚMFT Infovonal: 06-40-638-638

Sajtóközlemény

Befektetés a jövõbe

KMOP-1.5.2.-2008-0036
REGIONÁLIS BIOBANK KLASZTER


