
Berecz András mesemon-
dó, népdalénekes, aki a né-
hány évvel korábban neki
ítélt Alternatív Kossuth-díj
után immár a hivatalos,
állami kitüntetést is átve-
hette.

– Zugló lassan olyan mint
egy nyüzsgõ nagyváros. Oly-
kor kimegyek a patakpart-
ra, ahol megpróbálom a
nagy zajongásban meghalla-
ni a pacsirták hangját. Erre
leginkább hajnalban van le-
hetõség. Ha nyitott szemmel
sétál az ember a patakpar-

ton, sok mindent észreve-
het: a búbos bankát, a fácán-
kakast vagy éppen a patká-
nyokat is. De nem tudja nem
észrevenni, hogy mivé ala-
kult át az egykor oly szép és
oly csendes környék. Jóma-
gam például egyenesen bûn-
nek tartom a környékbeli la-
kóparkok építését – mondta
lapunknak Berecz András,
aki ízes kiejtéssel elmon-
dott meséivel vált ismertté
szerte a Kárpát-medencé-
ben.

Interjúnk a 9. oldalon
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Nagyobb eséllyel élhetik
túl a Zuglóban élõk és át-
utazók a hirtelen szív-
megállást, mert az Ön-
kormányzat félautomata
defibrillátorokat telepí-
tett az Örs vezér téri és a
Stadionok metróállomás-
ra, a Bosnyák téri Vásár-
csarnokba, illetve a Zug-
lói Polgárõrség egyik
gépjármûvébe.

A zuglói képviselõ-testü-
let áprilisban döntött arról,
hogy az Önkormányzat tu-
lajdonában lévõ félautoma-

ta defibrillátorokat a kerü-
let legforgalmasabb csomó-
pontjaiban helyezi el. Az
életmentõ berendezések át-
adására június 2-án az Örs
vezér téri metróvégállomá-
son került sor. Az Önkor-
mányzat, illetve a Budapes-
ti Közlekedési Vállalat Zrt.
(BKV), a Fõvárosi Önkor-
mányzat Csarnok és Piac
Igazgatóság (CSAPI) és a
Zuglói Polgárõr és Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület
(ZPÖTE) között létrejött
megállapodás szerint a ké-
szülékeket az Örs vezér téri
és a Stadionok metróállo-
máson, a Bosnyák téri Vá-
sárcsarnokban és a kerü-

letõrség gépkocsijában he-
lyezték el. A szerzõdés alá-
írását követõen dr. Papcsák
Ferenc polgármestertõl Ko-
vács István, a BKV vezér-
igazgatója, Dusnoki Iván, a
CSAPI mûszaki igazgatója
és Kardos Pál, a ZPÖTE el-
nöke vette át a defibrillá-
torokat. Ezt követõen Zug-
ló polgármestere metróval
a Stadionok állomásra uta-
zott, ahol a forgalmi ügyele-
tesnek is átadott egy készü-
léket. A mostaniakkal
együtt már kilenc önkor-
mányzati tulajdonú élet-
mentõ eszköz van Zugló-
ban.

Életmentõ készülékek Zugló
legforgalmasabb pontjain

Folytatás a 3. oldalon

Kovács Balázs, a Fidesz-KDNP jelöltje
nyerte meg Zugló 3-s számú választókör-
zetében a május 29-én megtartott idõkö-
zi képviselõ-választást. A megméretteté-
sen hét egyéni jelölt indult a mandátu-
mokért. Kovács Balázs a szavazatok 44,9
százalékát szerezte meg. A második he-
lyen az LMP színeiben induló Várnai
László végzett, aki 24,4 százalékos ered-
ményt ért el. A harmadik 21,7 százalék-
kal az MSZP jelöltje, dr. Imre Gergely
lett. A Jobbikos Veres Gábor 5 százalék-
kal a negyedik helyen végzett. A Munkás-
párti dr. Hajdu József 1,9 százalékot, a
Zuglóiak Érdekképviseleti Egyesülete
(ZÉK) jelöltje, Kiss Jánosné 1,5 százalé-
kot, míg a Szabad Demokraták
Szövetsége–Szabad Emberek Magyaror-
szágért Liberális Párt (SZDSZ-SZEMA)
közös indulója, dr. Kissné dr. Spira Ve-
ronika 0,7 százalékot szerzett. A részvé-
tel 24 százalékos volt.

Folytatás a 3. oldalon

Kovács Balázs szerzett
mandátumot Herminamezõn

Hivatalosan is Kossuth-díjas
a zuglói Berecz András

Kormányzati
mentõcsomag
Otthonvédelmi akciótervet
hoztunk létre – jelentette be
Orbán Viktor miniszterel-
nök. Ötpontból álló megálla-
podás születtt a kormány és
a Magyar Bankszövetség kö-
zött a lakáshitelesek ügyé-
ben. Miután kerületünkben
is sok ezren lehetnek érin-
tettek, cikkünkben részle-
tezzük az egyezség pontjait.
Külön kitérünk a devizaala-
pú jelzáloghitellel rendelke-
zõkre vonatkozó szabályo-
zásra. Õket a tervbõl az érin-
ti leginkább, hogy egy átme-
neti idõszakra törlesztési ár-
folyamuk rögzítését kérhe-
tik, így egy ideig mentesül-
hetnek az árfolyamkocká-
zatból fakadó anyagi terhek
alól. A program leglényege-
sebb eleme, hogy a svájci
frank alapú hiteleket 180 fo-
rintos árfolyam alapján kel-
lene fizetni 2014 végéig.

Cikkünk a 9. oldalon

Boldog születésnapot,
BVSC-Zugló!

A zuglói Szent István Gim-
náziumban olyan tehetség-
napot tartottak, melyen
nem csak magyar, hanem
német diákok is megmutat-
ták a tehetségüket.

– A rendezvény az Embe-
ri hangok – Csillagok hang-
ja és a matematika zenéje
címet viselte – mondta
Borosné Jakab Edit pro-
jektfelelõs. – A címbõl is ki-

derül, hogy két olyan terü-
letet próbáltunk összehoz-
ni (a zenét és a matemati-
kát), amely látszólag távol
áll egymástól, mi azonban
szerettük volna bebizonyí-
tani, hogy ez nem így van.
Mindez jól szimbolizálja azt
a széleskörû tehetséggon-
dozást is, mely az iskolánk-
ra jellemzõ.

Cikkünk a 12. oldalon

Számok és hangjegyek

Június elsõ napján ünne-
pelte fennállásának száza-
dik évfordulóját a BVSC-
Zugló. A gálaünnepséget a
Stefánia Palotában tartot-
ták. Dr. Papcsák Ferenc be-
jelentette, hogy eleget tesz a
klub felkérésének, és vál-
lalja az egyesület társadal-
mi elnöki tisztjét. Molnár
Zoltán, a Magyar Olimpiai
Bizottság fõtitkára, Borkai
Zsolt MOB elnök szavait
tolmácsolva elmondta,
hogy a BVSC-Zugló az év vé-
gi MOB közgyûlésen átve-
heti az Olimpiai Érdemren-
d kitüntetést.

Írásunk a 15. oldalon
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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
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest, Komócsy u. 5–7.
június 17. 17–19 óra. Elõzetes bejelentkezés alap-
ján. Telefon: +36-20-944-70-69, e-mail:
gyenes.geza@ jobbik.hu
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva park 1–3.
július 14. 17 órától. Telefon: 363-3202.
Dr. Bárándy Gergely Polgármesteri Hivatal II. 220.
június 23. 17 órától
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.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester június 10-i
fogadóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefon-
számon.

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

KEDVES ZUGLÓIAK!
� Ha úgy gondolják, hogy társasházuk

nem jól gazdálkodik.

� Ha nem szépül eléggé otthonuk köz-
vetlen környezete.

� Ha úgy érzik, közösköltség-befizeté-
seik ellenõrizetlenül kerülnek fel-
használásra.

� Ha elégedetlenek közös képviselõjük
munkájával.

� Ha lakóközösségük rendre nem pá-
lyázik eredményesen.

� Ha társasházuk költségei indokolatla-
nul magasak.

� Ha biztonságban akarják tudni lakó-
környezetüket.

Hívjanak, keressenek bennünket
a hét bármely napján!

250 társasház több mint 
8000 lakója

már minket választott.

23 fõs szakértõi csapattal 
tisztelettel várjuk az otthonukat

szeretõk érdeklõdését.

Zuglói Társasházkezelõ és Közterület-fenntartó Kft.
Zugló Önkormányzat 100%-os tulajdonú vállalkozása

IRODAKÖZPONTUNK, ELÉRHETÕSÉGÜNK:
1148 Bp., Kerepesi út 78/B

Telefon: 422-3060, 422-3040, fax: 422-3056, 422-3073
E-mail: tarsashazkezelo@zugloizrt.hu

Közútfenntartás
A kerület területén válto-

zó munkahelyeken történik
a folyamatos útjavítás, kér-
jük a közlekedõk szíves tü-
relmét a forgalomkorláto-
zások alatt. Útjavítási mun-
kák várhatók a következõ
utcákban: Tihany utca, Ti-
hamér utca, Bolgárkertész
utca, Jávorka utca, Vezér út
porondterület, Gödöllõi ut-
ca, Szuglói körvasútsor,
Csernyus utca.

Járdajavítás várható a
Hungária köz 1–3., Fischer
István utca 84., Szuglói kör-
vasútsor 104–108., Öv utca
32. A–B címeken.

Közmûmunkák
Csatornaépítés kezdõdik

a Bazsarózsa utcában az
Örs vezér útja és a Fischer
István utca között.

Elektromos kábelt fektet-
nek a Csernyus utca 14–60.
számok között. 

Vízvezeték-bekötések
cseréjét végzik a Bátorkeszi
út 1–49. számok között, va-
lamint a Kaffka Margit utcá-
ban.

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

Városüzemeltetési
Osztály

KER.INFO
Tájékoztató a kerületben
folyó közterületi munkákról

Pályázati felhívás
alapítványok támogatására
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat pá-
lyázatot hirdet Zuglóban tevékenységet kifejtõ alapítvá-
nyok támogatására.

A részletes pályázati felhívás letölthetõ a www.zuglo.hu
honlapról vagy átvehetõ a Polgármesteri Hivatal portáján
(1145 Budapest, Pétervárad u. 2.)

A pályázók további információt a 872-9359-es telefon-
számon kaphatnak.

Meghívó
A Zuglóért Polgári Egylet

tisztelettel meghívja Önt következõ rendezvényére
2011. június 16-án csütörtökön, 18.00 órai kezdettel

Takaró Mihály, irodalomtörténész
„Beszélgetés a valóságról”címmel tart elõadást

Helyszín:
Szent István Király Zeneiskola

XIV., Budapest, Colombus u. 11.
Mindenkit szeretettel várunk!

Weinwurm Árpád
elnök

A zuglói Narancs óvodában
nagy hangsúlyt fektetünk a
dohányzást megelõzõ pre-
venciós nevelésre. Az ön-
kormányzat által meghirde-
tett Bébitõl a Dédiig elneve-
zésû dohányfüst-mentes
pályázaton idén is nyer-
tünk. Május 31-én rendez-
tük meg projektzáró mo-
mentumként a buborékfú-
jást. Nagyon látványos, gye-
rekhez közelálló tevékeny-
ség, így maradandó élmény
számukra. A közös bubo-
rékfújás szlogenje: Ezt fújd,
ne a füstöt! Óvodánkban és
a kerületben szeretnénk ha-
gyományt teremteni, ezért
idén már felhívtuk a kerület

összes óvodájának a figyel-
mét, hogy csatlakozzanak
hozzánk, így ebben a tanév-
ben már sikerült e nemes
tiltakozáshoz megnyer-
nünk néhány kerületi óvo-
dát. Ezúton is köszönjük a
Herminka, a Játékszín, a
Mókavár, az Örökzöld, és a
Rózsavár óvodáknak, hogy
csatlakoztak a progra-
munkhoz, az ötletünket át-
véve õk is megrendezték a
buborékfújást. Reméljük és
hiszünk benne, hogy egy-
egy ilyen esemény segít a
környezettudatosabb
szemlélet alakításában.

Némethné Zsólya Ildikó
óvodapedagógus

Dohányzásellenes
világnap a Narancs óvodában

Május 28-án az önkormányzat nagy sikerû kulturális és
sportfesztivált rendezett a Mogyoródi úti sporttelepen
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Dr. Papcsák Ferenc a ké-
szülékek átadását megelõ-
zõen kijelentette: az Önkor-
mányzat egyik legfontosabb
feladatának tekinti, hogy
Zuglóban mindenki bizton-
ságban érezze magát. Az
Örs vezér téren évente négy-
millió ember fordul meg,
ezért fontos, hogy legyen eb-
ben a forgalmas csomó-
pontban egy olyan berende-
zés, amelyik esélyt ad a rá-
szorulónak a túlélésre.

Kocsis István örömmel
vette át a defibrillátorokat,
mert ahogy fogalmazott:
ahol naponta több tízezren
megfordulnak, ott elõbb
utóbb óhatatlanul bekövet-
kezik a baj. Éppen ezért
nem mindegy, hogy az elsõ-
segélynyújtásra kiképezett
BKV dolgozók milyen esz-
közzel igyekeznek a rászo-
ruló életét megmenteni. 

Dr. Orphanides Ilona, az
Országos Mentõszolgálat
Közép-Magyarországi Ré-
gió (OMSZKMR) orvosigaz-
gatója aláhúzta: a defibril-
látor az egyetlen olyan esz-
köz, ami esélyt ad, hogy a
hirtelen szívleállást követõ-
en újra induljon a keringés.
A kezelõszemélyzet felké-
szítését a mentõszolgálat
szakemberi ingyenesen vég-
zik el. 

Kardos Pál nagyon fon-
tosnak tartotta, hogy az

egyik készülék a kerületõr-
ség gépjármûvében nyer el-
helyezést, erre ugyanis a
járõrözések során bárme-
lyik pillanatban szükség le-
het.

Gyõrffi Pál, az Országos
Mentõszolgálat kommuni-
kációs vezetõje lapunk kér-
désére elmondta: sajnos
ma Magyarországon napon-
ta mintegy 70-en halnak
meg hirtelen szívmegállás-
ban, hogy hol és mikor tör-
ténik ilyen, azt nem lehet ki-
számítani. Ezért nagyon
fontos, hogy minél több he-
lyen legyen defibrillátor és
minél többen tudják kezel-
ni, ismerjék az újraélesztés
szabályait. Ezek megléte
ugyanis jelentõsen növeli a
rászoruló túlélési esélyét. A
készülék használata telje-
sen veszélytelen. A bekap-
csolást és a lapátok megfe-
lelõ felhelyezését követõen

önmaga állítja fel a diagnó-
zist, beszédhanggal ad uta-
sítást az elsõsegélynyújtó-
nak. papp

Defibrillátorok
Zuglóban

Önkormányzati tulajdonúak
Polgármesteri Hivatal portája
Okmányiroda és Lakosság-

szolgálati Osztály
Zuglói Polgárõrség gépjár-

mûvei
Mogyoródi úti sportpálya
Lantos Mihály Sportközpont
Örs vezér téri metróállomás
Stadionok metróállomás
Bosnyák téri vásárcsarnok

Intézmények tulajdonában
Örs vezér téri szakrendelõ
Hermina úti szakrendelõ
Széchenyi-fürdõ
Vidámpark
Egressy Gábor Szakközépis-

kola

Életmentõ készülékek Zugló
legforgalmasabb pontjain
Folytatás a 3. oldalon

A képviselõ-testület má-
jus 27-én visszavonta az
óvodabokrosításra vo-
natkozó elképzelést.
Döntött a Bosnyák téri
kerületközpont építését
szabályzó tanulmány el-
készítésérõl, az Önkor-
mányzat pedagógiai
szakszolgálatának az át-
alakításáról. A városatyák
elfogadták a kerület 2010.
évi zárszámadását.

A grémium jóváhagyta
Zugló 2010. évi zárszám-
adását és rendelkezett a
pénzmaradvány felhaszná-
lásáról. Az elõterjesztés
szerint tavaly az Önkor-
mányzat mûködési bevéte-
leinek és kiadásainak telje-
sítése folyamatos volt. A vá-
ros a rendelkezésére álló
forrásokat a képviselõ-tes-
tület döntése, illetve az elõ-
írásokban meghatározott
feladatok ellátására hasz-
nálta fel. Az elõzõ években
az Önkormányzat a költség-
vetések végrehajtásához, a
pénzügyi helyzet alakításá-
hoz, a fizetõképesség fenn-
tartásához hosszú lejáratú
fejlesztési hiteleket vett
igénybe, 2008-ban pedig
fejlesztési céllal kötvényt
bocsátott ki. A képviselõk
Zugló tavalyi bevételét 27
607 791 ezer forintban, a
kiadását 23 347 886 ezer

forintban állapították meg.
Az elmúlt évi egyenleg 4 545
840 ezer forint többletet
mutatott, amelybõl a köte-
lezettségek levonása után
915 954 ezer forint szabad
pénzmaradvány keletke-
zett. A városatyák a pénz-
maradványból 240 883
ezer forintot hitelfelvétel
csökkentésére fordítanak,
míg a fennmaradó 675 071
ezer forintot általános tar-
talékba helyezték.

Centralizálás
A képviselõ-testület meg-

vizsgálta a Zuglói Önkor-
mányzat pedagógiai szak-
szolgálatának a mûködését
és úgy döntött: július 14-el
beolvadással megszünteti a
Zuglói Logopédiai Intézetet
és a Zuglói Nevelési Ta-
nácsadót. A két szervezet
jogutódjának a Benedek
Elek Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intéz-
mény és Nevelési Tanács-
adót jelölte ki. A grémium
július 15-el ugyancsak ide
helyezi át a gyógytestn-
evelést a pedagógiai szak-
szolgáltató nyolc gyógytest-
nevelõjével együtt. A város-
atyák a jogutóddal törté-
nõ intézménymegszünte-
tés miatt visszavonták a Lo-
gopédiai Intézet és Nevelési
Tanácsadó vezetõjének a
megbízását. A megszûnõ
szervezetek fel nem hasz-
nált pénzkeretét a jogutód
intézmény kapja meg.

Pelyva György (MSZP)
úgy vélte, a döntéssel meg
kellett volna várni az új ok-
tatási törvényt. Szerinte
sem gazdaságilag, sem
szakmailag nem volt indo-
kolt a Logopédiai Intézet és
a Nevelési Tanácsadó beol-
vasztása. Dr. Ferdinandy
István alpolgármester (Fi-
desz–KDNP) szerint olyan
nagyok a hiányosságok,
hogy nem lehetett megvárni
az oktatási törvényt, ami jö-
võ szeptembertõl lép életbe.

Homokiné dr. Grozdits
Zsuzsa, a Zuglói Nevelési
Tanácsadó hivatalban lévõ
vezetõje azon véleményé-
nek adott hangot, hogy az
összevonás stigmatizálni
fogja a Nevelési Tanács-
adót, mert az a kisegítõ is-
kolában fog mûködni. Kon-
dor Edit, a Zuglói Logopé-
diai Intézet jelenlegi vezetõ-
je szerint intézménye az el-
múlt 10 évben országos hír-
névre tett szert. Munkájuk
során nem voltak párhuza-
mosságok, megosztott ellá-
tást végeztek.

Visszavont bokrosítás
A képviselõ-testület júli-

us 14-i hatállyal összeolva-
dással megszünteti a József
Attila és a Széchenyi István
Általános Iskolákat. A két
tanintézetbõl létrejött új
szervezet Széchenyi István
Általános Iskola néven júli-
us 15-én kezdi meg mûkö-
dését a Telepes utca 32.

szám alatt. Az új intézmény
vezetõjének Csermendyné
Rapatyi Máriát nevezték ki.
A megbízatása egy évre szól. 

Dr. Cserháti László, a
Széchenyi Társaság alelnö-
ke köszönetét fejezte ki a
képviselõknek, hogy az új
iskola a legnagyobb magyar
nevét veszi fel.

A testületi ülésen megje-
lent szülõk megelégedésére
a városatyák úgy döntöttek,
az óvodák bokrosítására
vonatkozó, ez év március
10-én kelt határozatukat
visszavonják és az óvoda-
hálózatot változatlan for-
mában mûködtetik tovább.

A Képviselõ-testület tár-
gyalt a Bosnyák téri kerület-
központra vonatkozó külön
szabályzási terv (KSZT)
megvalósításáról. Mint is-
meretes, a városatyák ápri-
lis 28-án határoztak arról,
hogy a fennálló ellentmon-
dások feloldásra a Mundo
központra külön KSZT-t ké-
szítenek. Az Önkormányzat
szándékáról tárgyalt a be-
fektetõvel. Az Echo
Investment Hungary Kft. be-
jelentette, állja a KSZT ké-
szítés költségét, hozzájárult,
hogy a szabályozási terv a
Csömöri út– Rákospatak
utca–Bosnyák utca–Rózsa-
völgyi utca– Nagy Lajos ki-
rály útja által határolt terü-
letet foglalja magába, illetve
vállalta, hogy a környezetet
érintõ munkálatokra telepü-
lésrendezési szerzõdést köt

az Önkormányzattal. A fen-
tiek ismeretében a grémium
szabad utat adott a szabály-
zási koncepció szerinti ta-
nulmányterv elkészítésé-
nek. A koncepció értelmé-
ben az eredeti pályázati
ajánlatnak megfelelõen a ke-
reskedelmi és szolgáltató
központ alapterülete nem
haladhatja meg a 42 500 m2-
t. A legnagyobb építmény-
magasság 18 m lehet. A vá-
rosközpontnak legalább
5000 m2-es egybefüggõ
parkkal kell rendelkezni. A
szabályzási tervnél figyelem-
be kell venni, hogy a terüle-
ten mûködõ piac épülete fel-
újításra szorul. A kereske-
delmi és szolgáltató központ
gépkocsival való megközelí-
tését a Csömöri út, Bosnyák
utca, vagy a Rákospatak ut-
ca felõl kell biztosítani. A Fõ-
városi Önkormányzattal
egyeztetett helyen 400 P+R
parkolót kell kialakítani.
Amennyiben az Önkor-
mányzat a befektetési terü-
let egy részének a tulajdon-
jogát megszerzi, a tanul-
mánytervet ki kell egészíteni
egy önkormányzati telken
álló 10–12 000 m2 alapterü-
letû kulturális és önkor-
mányzati intézményi köz-
ponttal. 

Kovács-Csincsák László
(MSZP) bejelentette, frakci-
ója támogatja a módosítást.
Kovács Balázs alpolgár-
mester (Fidesz) elmondta:
az elképzelés radikálisan

csökkenti a terület beépít-
hetõségét. A park megépíté-
sét szeretnék belefoglalni a
településrendezési tervbe,
ugyanis a beruházó számá-
ra is fontos a befektetési te-
rület környezete. Az ülésen
a Magyar Mérnöki Kamarát
képviselõ Szalay Gábor fel-
ajánlotta a szervezet segít-
ségét a kerületi városköz-
pont ügyében. 

Kinevezés, választás
A grémium meghallgatta

az Esztári Ügyvédi Iroda ke-
rületi oktatási intézmények
felmérésérõl készült jelen-
tését, illetve a Hitesy–
Bartucz–Hollai Eurocon-
sulting Kft. 2008–2009-re
vonatkozó hatályos Integ-
rált Városfejlesztési Straté-
gia (IVS) felülvizsgálatáról
szóló beszámolóját.

Pelyva György az Esztári
Iroda ajánlásai kapcsán úgy
vélekedett, hogy az intézmé-
nyek önállóságát tisztelet-
ben kell tartani, mindenféle
egységesítés egy új szerve-
zet létrehozását vonná ma-
ga után. Az IVS felülvizsgá-
lat megállapításait a politi-
kus megszívlelendõ taná-
csoknak nevezte.

A testület Tildy Balázs Fi-
deszes képviselõt kinevezte
a Tulajdonosi Bizottság
rendes tagjává, eddigi he-
lyére külsõ tagnak Burger
Györgyöt választotta, aki a
szavazást követõen letette
az esküt. Papp Dezsõ

Zárszámadást tartottak a képviselõk

Kovács Balázs, a Fidesz-
KDNP jelöltje szerzett
mandátumot Zugló 3-s
számú választókörzeté-
ben a május 29-én meg-
tartott idõközi képviselõ-
választáson. A Fideszes
politikus képviselõi terve-
irõl, elképzeléseirõl be-
szélt lapunknak.

Mint ismeretes a válasz-
tást azért kellett kiírni,
mert Pusztai Pétert (Fidesz)
márciusban a Zuglói Tár-
sasházkezelõ és Közterület-
fenntartó Kft. ügyvezetõjé-
nek nevezték ki. A tisztség
összeférhetetlen a képvise-
lõséggel. 

– Köszönöm mindazok
támogatását, akik a bizal-
mukba fogadtak és rám
szavaztak – mondta Kovács
Balázs az idõközi választás
gyõztese.

A Fideszes képviselõ leg-
fontosabb feladatának a la-
kossággal való folyamatos

párbeszédet és a városrész
közbiztonságának a meg-
erõsítését tekinti. Az utóbbi
megvalósítása érdekében,
ahol szükséges javítanak a
közvilágításon, minden
szükséges és indokolt he-
lyen térfigyelõ-kamerákat
szerelnek fel. A Thököly út-
ra kiemelt figyelmet fordít,
hogy a kerület fõutcájáról
végleg eltûnjenek az öröm-
lányok. Ennek elérésében a
folyamatos rendõri és pol-
gárõri jelenlét mellet számít
a lakosság segítségére is.
Herminamezõ más részein
is sûrûbben fognak megje-
lenni az egyenruhások. A
korlátozott sebességû öve-
zetté nyilvánított területen a
sebességcsökkentõ elemek
kiépítése csak lakókkal le-
folytatott konzultáció után
valósul meg az ott élõk igé-
nyeinek megfelelõen.
Ugyanígy lesz a Columbus
utcában is, ahonnan az em-
berek azt kérték, az úttest
egyik oldalán tiltsák meg a
gépjármûvek számára a
megállást.

– Nagy hangsúlyt kívánok
fektetni Herminamezõ köz-
területeinek, zöld felületei-
nek a rendbetételére, a köz-
tisztaság javítására. Rendbe
fogom tetetni az Erzsébet ki-
rályné útjai aluljárót, a ható-
ságokkal felszámoltatom az
ott folyó illegális árusítást –
jelentette ki Kovács Balázs.

A Fideszes politikus a Ko-
rong utcában a két jármûsá-
vot elválasztó területen –
amennyiben az ott élõk tá-
mogatják – körbekerített ku-
tyafuttatót szeretne építeni,
mert úgy véli, a kutyasétálta-
tást máshol tiltó tábláknak
csak akkor lehet érvényt sze-
rezni, ha biztosítottak a ku-
tyafuttatás feltételei. A kép-
viselõ szeretné elérni, hogy
Herminamezõ egyes részein
az ott várakozó idegen gép-
kocsik tulajdonosainak par-
kolási díjat kelljen fizetni,
ugyanis egyre többen P+R
parkolóként használják a
városrész utcáit.

– Zuglóban elsõként
Herminamezõn – várható-
an már a nyáron – megkez-
dõdik a házaknál a szelek-
tív hulladékgyûjtés. Azok-
nál a társasházaknál, ahol
ezt igénylik, külön tárolóba
lehet gyûjteni a PET-
palackokat és a papírt, amit
az illetékesek meghatáro-
zott idõközönként ingyen
elszállítanak – mondta el la-
punknak Kovács Balázs.

P. D.

Kovács Balázs szerzett
mandátumot Herminamezõn
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján.

Tel.: 06/20-395-5557, e-mail:
balazs.tildy@gmail.com

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail:
zoltanbihary@yahoo.com

3. Tájékoztatás kérhetõ:
Polgármesteri Hivatal

Tel.: 872-9161
4. Rátonyi Flóra Noémi

Fidesz-KDNP
Fidesz Iroda

Thököly út 167.
Június 16. 16–18-óra között.

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

e-mail: flora0618@gmail.com 

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Széchenyi István
Általános Iskola

Könyvtára
Telepes utca 32.

Július–augusztus hónapban
nem tart fogadóórát.

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Június 10-i fogadóórájára 
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Herman Ottó
Általános Iskola

könyvtára
Egressy út 69.

Június 23. 17–19 óra között. 
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Sylvester János
Gimnázium

Pillangó park 5–7.

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

e-mail:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal II. em. 220.

Fidesz székház
Cinkotai út 92.

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.

Elõzetes egyeztetés 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.

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

e-mail:
zoltan.solt@gmail.com

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

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

Június 14. 16–19 óra között.
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.

Elõzetes bejelentkezés .
Bejelentkezés

hétköznaponként 9–16 óra
között a 06/1-273-1789-es

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

FOGADÓÓRÁK

Az elmúlt idõszakban a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.
számos változtatást veze-
tett be az ügyfélkérel-
mek kezelésével kapcso-
latosan az önkormányza-
ti vagyon, valamint a köz-
pénzek védelme érdeké-
ben. A bevezetett új vál-
toztatásokról kérdeztük
Mazsu Gergely vezér-
igazgatót.

– Milyen változások tör-
téntek az önkormányzati
bérlakásokban élõ ügyfe-
lek kérelmeinek kezelésé-
vel kapcsolatban?

– A Zrt. ezen a területen
több változtatást vezetett be
az önkormányzati vagyon
és a közpénzek védelme ér-
dekében. Ennek megfelelõ-
en a Vagyonkezelõ az élet-
veszély elhárítást és a to-
vábbi károk megelõzését le-
számítva most már nem ja-
vít ki automatikusan, saját
költségére olyan hibákat a
bérleményekben, melyek
az ügyfél szándékos kár-
okozásának vagy az ügyfél
által elkövetett esetleges
bûncselekmény eredmé-
nyei. Sajnos a korábbi veze-
tés alatt erre számos példa
volt. Emellett azon esetek-
ben sem intézkednek ezen-
túl kollégáim, amikor a mû-
szaki probléma nem az

adott ház vagy lakás szerke-
zeti elemeihez, hanem pél-
dául az ügyfél magántulaj-
donú ingóságaihoz – gondo-
lok itt mosógépre, vagy
konyhaszekrényre, stb. –
kapcsolódik. Továbbá de-
cember óta nem fogadunk
el, így nem is fizetünk ki az
ügyfelek részére olyan kar-
bantartási, felújítási mun-
kákat sem, amelyeket a bér-
lõ a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. illetõleg a tulajdonos
önkormányzat elõzetes
hozzájárulása, így a mûsza-
ki tartalom és az árak elõ-
zetes elfogadása nélkül ren-
delt meg a saját maga által
kiválasztott vállalkozónál.

– Mi a helyzet a bérlaká-
sokban élõ emberek rész-
letfizetési kérelmei eseté-
ben?

– Korábban a Zrt. vezeté-
se saját hatáskörben dön-
tött – szinte kivétel nélkül –
a részletfizetési, illetve a tar-
tozás-elengedési kérelmek-
rõl, holott erre a kapcsoló-
dó helyi rendeletek értelmé-
ben nem lett volna jogosult-
sága. Ma már ezeket a kérel-
meket ügyfélszolgálatunk
összegyûjti, és idõszakon-
ként továbbítja az illetékes
döntéshozók felé. Ez a vál-
toztatás ugyan a folyamat
lassulását eredményezte,
ám az ügyfelek nagyobbik
része elfogadta az immár
jogszerû, új szisztémát. Ter-
mészetesen most is vannak,

akik a korábban megszo-
kottak megváltozása miatt
elégedetlenek a változtatá-
sokkal, de bízom abban,
hogy hamarosan az elége-
detlen ügyfelek száma mini-
málisra csökken. Tisztában
vagyok azzal, hogy részletfi-
zetési kérelemmel a nehéz
helyzetben levõ bérlõk for-
dulnak hozzánk, akiknek
minden nap számít, így min-
dent megteszünk annak ér-
dekében, hogy ügyeiket
gyorsan intézzük.

– Milyen javaslatuk van
az ügymenet gyorsítása
érdekében?

– A Zrt. továbbra is min-
den egyes ügyfélkérelmet,
ügyfélpanaszt iktatószám-
mal lát el, nyomon követ, és
mielõbb megválaszol. Az
ügyfélkérelmek kezelésére
azonban új informatikai
rendszert tervezünk beve-
zetni, mely rögzítené töb-
bek között a beadványok
idõpontját és részleteit, az
intézkedéseket, valamint az
ügy aktuális státuszát. A be-
vezetendõ rendszerrel re-
ményeink szerint az ügyme-
net gyorsul, továbbá az ügy-
fél által is nyomon követhe-
tõ lesz. Emellett májustól
meglévõ és leendõ ügyfele-
ink részére helyi tarifával
hívható ügyfélszolgálati te-
lefonszámot, illetve, a nap
24 órájában elérhetõ mû-
szaki hibabejelentõ forró-
drótot vezettünk be.        (KD)

Változások a Zuglói 
Vagyonkezelõ Zrt.-ben

A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.
helyi tarifáért hívható kék száma: 06 (40) 520-000

munkanapokon 8.00–20.00.
Mûszaki hibabejelentések:

06 (20) 999-7888, minden nap 00.00–24.00

Bár hivatalosan csak júni-
us 1-tõl mûködik a Kassai
téri Zuglói Ifjúsági Cent-
rum, már május 31-én fon-
tos eseménynek lehetett
helyszíne a néhai Kassák
Klub. A nemrég megválasz-
tott Zuglói Gyermek- és If-
júsági Önkormányzat tagjai
ugyanis május utolsó nap-
ján itt vehették át mandátu-
mukat Rozgonyi Zoltán al-
polgármestertõl.

Május 27-én többek kö-
zött a Cserepesház és intéz-
ményeinek átalakításáról is
döntött a testület – mondta
Borbély Ádám önkormány-
zati képviselõ és ifjúsági ta-
nácsnok. – Ennek részét ké-
pezte, hogy a Zuglói Ifjúsági
Információs és Tanácsadó
Iroda a jelenlegi Egressy úti
helyérõl beköltözik a Kas-
sák Klubba. A döntés hátte-
rében az állt, hogy a ZIFI ki-
nõtte a korábbi szuterén
irodát, az új helyszínen pe-
dig nagyobb lehetõség nyí-
lik a fiatalokkal való foglal-

kozásokra. A képviselõ-tes-
tület a jobb mûködési felté-
telek érdekében hozta létre
a Zuglói Ifjúsági Centru-
mot. A Kassai téri helyiség
ugyanis kiváló lehetõséget
biztosít a közösségi progra-
mok megszervezésére. Mi-
vel a GYIÖK új tagjainak a
megválasztása éppen a kö-
zelmúltban történt meg, lo-
gikusnak tûnt, hogy az új
testület új helyszínen és új
szerkezeti felállásban kezd-
je meg a munkáját. A kor-
társ segítõk mellett a
GYIÖK lett az ifjúsági cent-
rum másik lakója. A Kas-
sák klubban korábban he-
lyet kapó Helytörténeti
Gyûjteményt átköltöztettük
a Regnum Marianum Plébá-
niára, ahol Hajnal György
kanonok plébános, illetve a
helytörténeti klub tagjai kö-
zösen gondozzák majd to-
vább a gyûjteményt. 

A kerületi oktatási intéz-
ményekben 2011. áprilisá-
ban került sor a Gyermek-

és Ifjúsági Önkormányzat
tagjainak a megválasztásá-
ra. A 24 megválasztott kép-
viselõ május 14-én   egy csa-
patépítõ tréningen vett
részt, majd az elmúlt né-
hány hétben több jelentõs
kerületi rendezvényen – a
Napközis Gálán, a Benedek
Elek EGYMI Gyermeknap-
ján és Kulturális és Sport-
fesztiválon – bizonyították
már, hogy lehet rájuk szá-
mítani. 

A demokráciát nem lehet
elég korán elkezdeni –
mondta Rozgonyi Zoltán al-
polgármester. – A gyermek-
és ifjúsági önkormányzat-
nak nagy múltja van a kerü-
letben, a zuglói modellt más
városrészek önkormányza-
tai is átvették már. A felnõtt
önkormányzat komoly
partnerként tekint a fiata-
lokra, a közösségépítõ
programokban a GYIÖK
nagy segítséget jelenthet
majd. 

Riersch Tamás

Pezsgõ élet a zuglói
ifjúsági centrumban
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– Hogyan értékeli a múlt
hét végi idõközi önkor-
mányzati képviselõi vá-
lasztás eredményét?

– A Fidesz-KDNP újabb
elsöprõ gyõzelme jelzi, hogy
az emberek továbbra is bíz-
nak a kormány politikájá-
ban, helyeslik az országban
és a kerületben lezajlott elõ-
relépéseket. Kovács Balázs
személyében olyan képvise-
lõt választottak, aki az ok-
tóber óta elmúlt idõszak-
ban külsõs alpolgármester-
ként sokat tett Zugló fejlõ-
déséért. Az MSZP által elért
harmadik helyezés pedig
azt bizonyítja, hogy a meg-
újulásról szóló, ám üres
szavakkal nem lehet meg-
nyerni a polgárok bizalmát.
Vesszõparipájuk, misze-
rint az LMP-vel össze fogva
nyerni tudtak
volna, ko-
molytalan, mi-
vel az Lehet
Más a Politika
szavazóinak
nagy része
ugyancsak el-
ítéli az MSZP-
kormányok
tevékenységét.
Az SZDSZ-
nek pedig, a maga 0,7 szá-
zalékával, továbbra sem si-
került a nagy visszatérés,
mondhatni, mindannyiunk
szerencséjére. 

– Egyéves mûködéséhez
ért a második Orbán-kor-
mány. Mi a véleménye er-
rõl az idõszakról?

– Magyarország olyan út-
ra lépett az utóbbi egy esz-
tendõben, amelyen ki tu-
dunk mászni a fenyegetõ
államadósság-csapdából,
és idõvel visszakerülhe-
tünk a térség vezetõ orszá-
gai közé. Szerintem a ka-
binet egyik legfontosabb
lépése az indokolatlan szo-
ciális juttatások és rok-
kantnyugdíjak felülvizsgá-
lata, melyek felesleges ter-
heket róttak az aktív, mun-
kából élõ lakosságra. En-

nek ellenére még nem lehe-
tünk elégedettek, most el-
sõsorban munkahelyte-
remtésre kell összpontosí-
tani, hogy a foglalkozta-
tottság bõvítésével elindul-
hasson a gazdasági növe-
kedés. A Fidesz-KDNP
kormányzásának termé-
szetesen vitatott lépései is
voltak, elég csak a magán-
nyugdíj-pénztárak államo-
sítására gondolni, de eh-
hez érdemes hozzátenni, -
mint az nemrég a hírekben
megjelent - négy nagy biz-
tosítóról megállapították,
nem az ügyfeleik érdekét
tartották szem elõtt a va-
gyonok befektetésénél, és
ezzel milliárdos károkat
okozhattak a nyugdíjpénz-
tári tagoknak. 

– A legújabb intézkedé-
sek egyike az
úgynevezett
otthonvédel-
mi akcióterv.
Mit gondol a
Bankszövet-
ség és a kor-
mányzat kö-
zötti megálla-
podásról?

– A devizahi-
telek bedõlése

manapság Magyarországon
rengeteg család megélheté-
sét – és nehezen megszer-
zett ingatlanjait – veszélyez-
teti, nap mint nap találko-
zom olyanokkal, akik nem
tudják fizetni a meg-
növekedett törlesztõ részle-
teket. Most, hogy megszû-
nik a kilakoltatási morató-
rium, ezreket fenyeget az ut-
cára kerülés veszélye. Erre
a problémára igyekszik
megoldást kínálni az akció-
terv, az árfolyamgáttal és a
Nemzeti Eszközkezelõ lét-
rehozásával. A bajbajutott
adósok lakásának megvá-
sárlásával orvosolható a ki-
lakoltatás fenyegetése, és a
hitelesek nem fogják elve-
szíteni a fejük felõl a fede-
let.

(kd)

– Mi a véleménye a hét-
végi idõközi választás
eredményérõl, annak ará-
nyairól?

– Nagyon örülök az ered-
ménynek, mert az ered-
mény azt mutatja, hogy a Fi-
desz-KDNP kerületi vezeté-
se nem vesztett a népszerû-
ségébõl, viszont az MSZP
igen. Úgy gondolom, hogy
nem felejtették még el az
emberek, hogy a szocialis-
táknak az volt a legfonto-
sabb céljuk a kerületünk-
ben, hogy társasházak és la-
kóparkok épüljenek. Ki-
szolgálták a nagy vállalko-
zókat, figyelmen kívül hagy-
va a lakosok minimális igé-
nyeit is. Ledózerolták a
sportközpontot, ezen belül
is a tanuszodát így kiszol-
gáltatott helyzetbe került az
úszás oktatás. A városköz-
pontot viszont nem kezdték
el építtetni. De a lista hosz-
szú és a hely kevés, hogy fel-
soroljam a húsz év bûnü-
ket. Az eredménybõl arra
következtetek, hogy a vá-
lasztó polgárok bíznak ben-
nünk és tudják, hogy bár az
ország és a kerület nehéz
gazdasági helyzetben van,
de mi azon dolgozunk, hogy
kerületünk lakosai ne érez-
zék meg vagy minimális
veszteséggel éljék meg a
költségcsökkentõ intézke-
déseinket, amivel helyre kí-
vánjuk állítani a kerület
anyagi helyzetét.

– Hogyan értékelné a
kormány elmúlt egy éves
tevékenységét?

–  Az elõzõ kérdésre adott
válaszomat tudom csak is-
mételni, hisz sajnos vannak
olyan intézkedések, melyek
nem kellemesek a lakosság
számára, de az elmúlt évek
pazarló és rabló gazdálko-
dásával mélypontra tették
az országot. Az intézkedé-
sek gyümölcse, majd jövõre
fogja éreztetni a hatását.
Fontos, hogy a család és a

munkához való jog elsõdle-
ges szempont a kormány
számára és nem a segélyek-
re építi a családok megélhe-
tési forrásaikat. Az oktatás
területén nagyon bízom
Hoffmann Rózsa intézkedé-
seiben, hisz a szakmunkás
képzés az alapja egy ország-
nak és nem a diploma. Mit
érünk az elméleti tudással,
ha nincs ki megvalósítsa.
Remélem a szakmai tudás
és a munka újból méltó
megbecsülést fog kapni. A
sport területe is jó kezekben
van és hiszem, hogy gyerme-
keinknek minél több lehetõ-
ségük lesz a sportolásra és
ezzel egészséges, jó testfel-
építésû felnõttekké válnak
majd az amúgy is szép ma-
gyar fiúkból és lányokból. 

– Mit gondol a kormány
lakáshiteleseket érintõ öt
pontos akciótervérõl? 

– Egyenlõre még nem tud-
ni, hogy az eladósodott la-
káshitelesek, hogy dönte-
nek a választható lehetõsé-
gek közül, de az magában
egy dicséretes tény, hogy a
kormány nem hagyja a csa-
ládokat utcára kerülni és
erõfeszítéseket tesz, hogy
megmentse a bajba jutotta-
kat. Én úgy gondolom, hogy
akik a hitelt azért vették fel,
hogy gyermekeik jobb és él-
hetõbb lakás körülmények
között nevelõdjenek fel és
ezért vállalva akár erõn felül
is a nehézségeket, azokat
nem szabad magukra hagy-
ni. Aki hitelt tudott felvenni,
azok az emberek dolgoztak
és munkahelyük volt vagy
van. A dolgozó vagy dolgoz-
ni akaró embert meg kell be-
csülni és segíteni és most
elõnybe kell részesíteni
õket, mert rászorulnak. El-
lentétben azokkal, akik az
államtól várták a lakást vagy
a segélyt és egyszerûen be-
rendezkedtek erre a megél-
hetési formára, amely eddig
remekül mûködött.       B. R.

– Mi a véleménye a hét-
végi idõközi választás
eredményérõl?

– Beigazolódott, amit
elõre láthattunk, hogy ösz-
szefogás nélkül nem lehet
a Fideszes jelöltet legyõzni,
az önálló politizálás mel-
lett ma inkább az együtt-
mûködés a célravezetõ. A
május 29-i hétvégén és az
áprilisi idõközi választás
elõtt is megkerestük az
LMP vezetõit - Schiffer
András frakcióvezetõvel
Mesterházy Attila, az
MSZP elnöke is beszélt –
azonban az LMP elzárkó-
zott az együttmûködéstõl.
Úgy gondolom, hogy itt
Zuglóban nyitottabbak let-
tek volna az LMP-sek az
összefogásra, de úgy tûnik
önállóan még nem dönt-
hetnek ebben a kérdésben.

– Hogyan értékelné a
kormány elmúlt egy éves
tevékenységét?

– Az elszántság dicséretre
méltó tulajdonság és ez az
egyetlen pozitív jelzõ, ami a
Fidesz Kormány eddigi te-
vékenységével kapcsolat-
ban eszembe jut. A változá-
sok irányát már nem tudom
dicsérni. Túlhatalma birto-
kában a Fidesz gátlástala-
nul tett meg olyan dolgokat,
amirõl nem vagyok meg-
gyõzve, hogy az ország érde-
két szolgálnák. Úgy látszik
a kampány során tett ígére-
tek nem számítanak, mint
ahogy nem számít a kis-
vagy átlagkeresetû emberek
véleménye sem. Egy dolog
azonban fontosnak tûnik,
mégpedig a hatalom bebe-
tonozása. A Fidesz eddig el-
vette csaknem 3 millió em-
ber 12 éves magánnyugdíj-
megtakarítását, mert nem
tudta mással betömni a
költségvetésben maga által
ütött lyukakat. Csaknem
3000 milliárd forintnyi
megtakarítást einstandolt.
A közmunkaprogramok át-
alakításával szétzúztak egy
olyan mûködõ rendszert,

amin inkább javítani kellett
volna. Most a korkedvez-
ményes nyugdíjak és a kor-
határ alatti rokkantnyugdí-
jak megvonását lehetõvé te-
võ alkotmánymódosítást
tervezik. A médiában is át-
vette az uralmat a Fidesz, a
kritikus véleményeket el-
hallgattatja. Készült egy
olyan alkotmány, amit
egyetlen ellenzéki párt sem
szavazott meg. A Fidesz be-
vezette minden idõk leg-
igazságtalanabb adórend-
szerét, amelyben csak a
gazdagok, tehetõsek járnak
jól. Az egészségügyet és az
oktatást érintõ kormányza-
ti elképzelések is heves re-
akciókat váltottak ki az
érintettekbõl, a törvényja-
vaslatokhoz az utolsó pilla-
natokban benyújtott nagy-
számú módosító javaslat-
ból pedig a kapkodásra tu-
dok következtetni.

– Mit gondol a kormány
lakáshiteleseket érintõ
csomagjáról?

Amikor a Kormány öt-
pontos akciótervének néz-
tem utána, találtam rá arra
a hírre, hogy mikor két éve
a lakáshitelesek megmenté-
se napirenden volt az or-
szággyûlésben, akkor a Fi-
deszes képviselõk ahhoz
sem vették a fáradtságot,
hogy a büfébõl bemenjenek
szavazni a terembe. Most a
lakáshitelesek problémája
kétség kívül az egyik legko-
molyabb gazdasági- és tár-
sadalompolitikai kihívás a
Kormány számára, nem le-
het tudni, hogy hosszabbtá-
von mi lesz azokkal a csalá-
dokkal, akik elveszítik la-
kásukat, és további adóság-
gal kénytelenek új életet
kezdeni. A bejelentett intéz-
kedés csomag a lakáshite-
lesek problémáját úgy gon-
dolom nem fogja megolda-
ni, csak 3 évre elodázza azo-
kat, és kevesen lesznek
azok, akik valós segítséget
kaphatnak.

B. R.

Három kérdés a zuglói képviselõ-testület három tagjához

Solt Zoltán (Fidesz-KDNP) Máténé Virág Krisztina
(Fidesz-KDNP)

Imre Gergely (MSZP)

A Fidesz-KDNP újabb
elsöprõ gyõzelme jelzi,
hogy az emberek to-
vábbra is bíznak a kor-
mány politikájában,
helyeslik az országban
és a kerületben lezaj-
lott elõrelépéseket



A Gundel Étterem Szé-
chenyi termében tartotta
soros közgyûlését május
26-án a Liget Köztársaság
Egyesület (LKE). A ren-
dezvényen Kovács Ba-
lázst, Zugló alpolgármes-
terét a jelenlévõk egy-
hangúlag a szervezet fõ-
titkárává választották. 

A közgyûlést dr. Persányi
Miklós, a Fõvárosi Állat- és
Növénykert fõigazgatója, az
LKE elnöke nyitotta meg,
majd tájékoztatta a tagságot
a két közgyûlés közötti idõ-
szak eseményeirõl. Persá-
nyi bejelentette, hogy dr. Fe-
hér György, a Magyar Mezõ-
gazdasági Múzeum fõigaz-
gatója hivatali elfoglaltsága
miatt visszahívását kérte az
elnökségbõl, illetve javasol-
ta a közgyûlésnek, hogy az
LKE szervezeti szabályzatá-
val összhangban vezesse-
nek be tagdíjat az egyesület

mûködési költségeinek fe-
dezésére. A jelenlévõk elfo-
gadták a beterjesztést, a tag-
díjat évi 50 ezer forintban ál-
lapították meg. 

Persányi Miklós elõter-
jesztésére a közgyûlés Ko-
vács Balázs alpolgármestert
a Liget Köztársaság Egyesü-
let fõtitkárává, László Árpá-
dot, a Robinson étterem tu-
lajdonosát a civil közösség
tagjává választotta.

A szervezeti kérdéseket
követõen Kovács Balázs,
Zugló alpolgármestere ka-
pott szót, aki beszámolt a
közgyûlésnek az LKE kez-
deményezésére április 21-
én a Fõvárosi Állat- és Nö-
vénykertben megtartott, a
Fõvárosi és Zuglói Önkor-
mányzat, a rendõrség, a
közterület felügyelet, a Li-
getben mûködõ intézmé-
nyek, illetve a Ligetet üze-
meltetõ cégek képviselõivel
történt egyeztetésrõl. (Az
eseményrõl lapunk május
12.-i számában beszámol-
tunk. – A szerk.). 

Az elhangzottakra reagál-
va dr. Persányi Miklós ked-
vezõ tendenciaként értékel-
te, hogy az elmúlt fél évben a
Fõvárosi és a zuglói önkor-
mányzat részérõl a Városli-
get nagyobb figyelmet ka-
pott, mint a szervezet 1995-
ös megalapítása óta össze-
sen. Az egyesület által ren-
dezett Ligettel kapcsolatos
megbeszéléseken mindkét
városvezetés magas szinten
képviseltette magát, a prob-
lémákhoz konstruktívan
álltak hozzá. Az egyesület
kérésének megfelelõen in-
tézkedés történt a Városli-
getet elöntõ illegális mozgó-
árusok kiszorítására.

Krikovszky Péter, Zugló
fõépítésze a Városligettel
kapcsolatos fejlesztési, il-
letve építészeti elképzelé-
sekrõl és lehetõségekrõl tá-
jékoztatta a közgyûlés
résztvevõit. Huszár Rihárd,
a Pro Régió Nonprofit Köz-
hasznú Kft. munkatársa a
Városligettel kapcsolatos
turisztikai pályázatok lehe-

tõségeivel ismertette meg a
közgyûlést. Molnár József,
a Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Központ Non-
profit Kft. ügyvezetõje pe-
dig a Városliget Budapest
turisztikai marketingjében
betöltött szerepérõl be-
szélt.

Kovács Balázs a közgyû-
lést követõen lapunk kérdé-
sére elmondta: nagy meg-
tiszteltetésnek tekinti, hogy
az egyesület a fõtitkárává
választotta, az elismerés
azonban nem csupán neki,
hanem a zuglói önkor-
mányzatnak is szól. Mint fõ-

titkár, az LKE operatív irá-
nyítását fogja végezni, neki
kell képviselni a civil szerve-
zetet a fõváros, az egyesület-
tel kapcsolatban álló ható-
ságok és szervezetek, illetve
önkormányzatok irányában
a két közgyûlés közötti idõ-
szakban. Papp Dezsõ
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Múlt számunkban az állat-
kert hányatott sorsával zár-
tuk cikkünket. Jelen írá-
sunkban fõleg a vendéglá-
tással foglalkozunk.

A kortársak szemében a
XIX. századot lezáró ezred-
éves ünnepségek (gyakorta
talmi) csillogása és mámora
után ismét a szürke hétköz-
napok következtek a Város-
liget életében. Miközben to-
vább folyt a Millenniumi
Emlékmû építése, 1906. de-
cember 1-jén Ferenc József
jelenlétében ünnepélyes ke-
retek között átadták a Mû-
csarnokkal szemben ter-
peszkedõ területen – ahol
hajdan a Feszty körképnek
helyet adó épület állt – a
Schickedanz Albert által
tervezett tízezer négyzetmé-
teres Szépmûvészeti Múze-
umot. A közintézményben
hat és félezer négyzetméte-
ren helyezkedtek el a képtá-
rak – míg a fennmaradó ré-
szen a szoborgyûjtemény
kapott helyet. A Feszty-
körkép ma, immár sokad-
szor restaurálva Ópusztasz-
eren csodálható meg. Keve-
sen tudják, de a hosszú évti-
zedeken át összecsavarva
tárolt alkotásból Budapest
ostroma alatt ismeretlen,
szentségtörõ kezek számos
pucér nõt kivágtak. A rossz
nyelvek szerint e barbariz-

mus a szovjet katonákhoz
köthetõ.

Õsbudavára – amely az
akkori világ legnagyobb
mulatónegyedének számí-
tott – az Ezredévi Kiállítás
után még jó pár esztendõn
át mûködött. Pedig a mûvelt
rétegek nem szerették és a
lapok is gyakorta kikeltek
az ott tapasztalható, gyöke-
ret eresztett szabadosságok
ellen. A remek tömegközle-
kedésnek hála miközben a
belvárosi szórakozóhelyek
szinte kongtak az üresség-
tõl, itt folyton-folyvást telt
ház volt. Ám a firma ennek
ellenére évrõl-évre egyre na-
gyobb veszteséget termelt.

Jobban ment a Vampe-
tics. A XIX. századi Budán,
Ó-Budán és Pesten három
olyan népszerû pont volt,
ahol a közönség megpihen-
hetett, szórakozhatott. E
könnyed perceket kínáló
negyedek közül – a Tabán
és a Margitsziget mellett –
kétségtelenül a Városliget
volt a legfelkapottabb.

Mint azt korábban megír-
tuk, a török távozása után
is lakatlanul maradt fás,
mocsaras, szikes pusztát
1794-ben Boráros János,
Pest Megye egykori fõbírája
elgondolása nyomán kezd-
ték erdõsíteni. Az itt kiala-
kított léniák egy köröndsze-

rû centrumba vezettek,
ahol 1810-ben nyitott meg
az elsõ kocsma. Ez egyéb-
ként a mai keresztes emlék-
mûnél, a Damjanich utca
torkolatánál lehetett.

A debütáló vendéglõst
Grossinger Leopoldnak hív-
ták, kinek a siker legszebb
reményeit igazolta, minek
nyomán az élelmes konku-
rencia is felfedezte magának
a Városligetet. Egy 1845-
ben kelt útmutató már kö-
zel húsz vendéglátó egységet
sorolt föl errefelé.

A Gundel mai épülete
ugyancsak a millenniumi
ünnepségekre készült el,
ám már elõtte, 1868-tól itt
állt elõdje, a híres-neves
Wampetics. Az ínyenctanya
kapunyitás után – remek
konyhája és elsõrangú sze-
mélyzete révén – néhány hó-
nap alatt meghódította nem
csak a fõváros, hanem a vi-
dék új ízekre és italokra
szomjas közönségét is.

Az egykori vállalkozó
egyébként remek érzékkel
választotta meg a helyszínt,
hisz 1890-tõl itt volt a Liget-
be tartó omnibusz végállo-
mása. Azaz a parkba kiláto-
gató közönségnek önként
adódott az ötlet, hogy ha
másért nem, legalább egy
kávéra-uzsonnára betérjen
a pazar illatokat párázó, ba-

rátságos kinézetû házikó-
ba. A Wampeticsbe sikk volt
járni. Megfordult itt a kor
minden jelentõsebb politi-
kusa, mûvésze, külföldi fe-
jedelme, sõt, maharadzsák
és bukott hercegek, más ne-
vekkel takaródzó szélhá-
mosok is odatették kézje-
gyüket a vendégkönyvbe. A
mûintézményt egyébként
egy orfeumdal is népszerû-
sítette. Így volt idõ, mikor a
kifutóktól a cselédeken át a
sikkes dámákig mindenki
„A Wampeticsbe járok va-
csorázni, s hallgatom a ka-
tonazenét” címû kuplé dal-
lamait dúdolta magában.

Gundel Károly 1910-ben
vette át az alapítótól a ven-
déglõt. A nevét fogalommá
változtató férfi édesapja,
János 1857-ben, tizenhá-
rom esztendõsen, zsebében
harminc márkával indult el
a bajorországi Ansbachból,
hogy szerencsét próbáljon
Budapesten. Munkáját
mint borfiú kezdte. Éles
eszû fiatalember lehetett,
hisz húsz éves korára már
öt nyelven beszélt.

Gundel János a kiegyezés
után két esztendõvel vette
feleségül az Arany Sas tulaj-
donosának unokahúgát,
Kommer Annát. Fia, Károly
az édesapja által 1899-tõl
1904-ig bérelt István

Fõherczegben lépett a ven-
déglátás rögös útjára. Mint
pikoló és kenyeresfiú kezd-
te, majd végighaladva a
szakma lépcsõfokain, a
tátralomnici Palace szálló
vezetõjeként dolgozott.

Amikor 1910-ben átvette
a Wampeticset, úgy döntött,
a kissé megkopott vendég-
lõt ismét régi rangjára eme-
li. Jó reklámszakember-
ként a helyiséget magáról
nevezte el, mesterszakácso-
kat, zenészeket és énekese-
ket szerzõdtetett, de idõvel
egy egész szimfonikus zene-
kart és egy operaegyüttest
is hozatott. Így a nagyérde-
mû fülbemászó muzsika
hangjai mellett költhette el
ebédjét, vacsoráját.

A két háború között a
Gundel nemzetközi hírnévre
tett szert. Amikor 1937-ben
az olasz király, Viktor
Emmanuel hazánkba látoga-
tott, a kormány a Gundelt
bízta meg a székesfehérvári
bankett megrendezésével.
Az 1939. évi New York-i vi-
lágkiállítás alkalmával a New
York Times publicistája pe-
dig e sorokat vetette papírra:
„A Gundel-vendéglõ jobb hír-
verést biztosít Budapest szá-
mára, mint egy hajórako-
mány turista-prospektus.”

Gundel Károly tudását
számos könyv tanúsítja.

Tanácsaival segítette Karin-
thy Frigyes „Vendéget látni,
vendégül látni” címû mûvé-
nek születését. Világnyelve-
ken megírt kiadványai és
cikkei nagyban hozzájárul-
tak a szerzõ és a magyar
vendéglátás hírnevének
öregbítéséhez. Számos étel-
kreációja ismert, melyek
közül a leghíresebb a róla
elnevezett palacsinta.

Visszanézve az idõben, a
régi Városligetbe, 1906-ban
határozat született a Vurstli
Népligetbe történõ „kitelepí-
tésérõl” ám a költözés meg
sem kezdõdött. Viszont
1908-ban a megnyílt az An-
gol Park, amelyik egészen
más, új, friss színt hozott a
tömegszórakoztatásba. Rá-
adásul az Állatkert 1912-es
bõvítése is érzékenyen érin-
tette a mutatványosokat,
csökkent a területük – s így
a bevételük. Ekkor ismét
felmerült a költözés, most
már több mutatványos át is
települt a Népligetbe. A
Vurstlit ekkor már végképp
a szabadságolt honvédek,
pajkos cselédlányok és más
szegény csoportok látogat-
ták, az uracsok és kényes-
sikkes dámák inkább az ele-
gánsabb Angol Parkba jár-
tak az idõt múlatni.

(Folytatjuk)
Lázin Miklós András

Kovács Balázst választották a Liget Köztársaság fõtitkárává

„A Wampeticsbe járok vacsorázni, s hallgatom a katonazenét”
– a Városliget története IV.

„A Wampeticsbe járok vacsorázni, s hallgatom a katonazenét”
– a Városliget története IV.
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Zugló a Nemzetért prog-
ramsorozat következõ ál-
lomásaként május 26-án
Trianon 1920. június 4. –
2010. augusztus 20. cím-
mel rendezett elõadást a
XIV. Kerületi Önkormány-
zat a Stefánia úti Honvéd
Kulturális Központban. A
konferenciát dr. Papcsák
Ferenc polgármester,
Zugló országgyûlési kép-
viselõje nyitotta meg. A
rendezvényen felszólalt
dr. Raffay Ernõ történész,
Kovács Vilmos ezredes, a
Hadtörténeti Intézet és
Múzeum parancsnoka,
Németh Edit Linda nyom-
datörténész, illetve Kal-
már Ferenc, a KDNP alel-
nöke, országgyûlési kép-
viselõ. A szervezõk az elõ-
adásokat versekkel, film-
és hangfelvételek beját-
szásával tették színessé.

– Egy teljesen új országot
építünk, mégis fontos, hogy
megemlékezzünk Trianon-
ról – jelentette ki megnyitó
beszédében dr. Papcsák Fe-
renc, majd hozzátette: – Ma-
gyarország szétdarabolásá-
ról beszélni kell az iskolák-
ban, a tévében, a rádióban
és otthon, családi körben,
hogy megértsük a történte-
ket és kiszabadulhassunk
Trianon árnyékából. A szét-
szakított Magyarország
talpra állásában nagy szere-
pe volt annak, hogy az ak-
kori politikusok rendkívül
céltudatosan tették a dolgu-
kat. Megerõsítették a fizetõ-
eszközt, munkát adtak a rá-
szorulóknak, bevezették a
családi pótlékot, életre hív-
ták a társadalombiztosítás
rendszerét, elindították az
oktatási és kulturális refor-
mot, kiegyeztek a nagyipar-
ral és megkezdték a gazda-
ság rendbetételét. A siker-
hez természetesen az is kel-
lett, hogy az emberek el-
higgyék: Magyarország ké-
pes újra talpra állni. Ha-
zánk ma ismét bajban van,
az ország eladósodott, rosz-
szak a demográfiai muta-
tók, a nemzetgazdaság ro-
mokban hever, azonban az
1920-as évekhez képest
jobb helyzetben vagyunk,
akkor ugyanis külsõ segít-
ség nélkül, egy ellenségek-

kel körülvett, végsõkig ki-
fosztott országot kellett jó-
vátételi fizetés mellett a
semmibõl felépíteni.

Zugló polgármestere fi-
gyelmeztette hallgatóságát,
hogy a honi magyarságnak
kötelessége szolidaritást
vállalni mindazokkal, akik
91 évvel ezelõtt, akaratu-
kon kívül a határainkon kí-
vül rekedtek, akiket ma-
gyar származásuk miatt
bántalmaztak, meghurcol-
tak. Tisztelettel kell gondol-
nunk mindazokra, akik so-
kat tettek és ma is tesznek a
magyarság fennmaradásá-
ért, naponta igyekeznek
gyógyítani a trianoni sebe-
ket. Emlékeztette hallgató-
ságát, hogy a tavaly hivatal-
ba lépett új magyar kor-
mány elsõ intézkedései kö-
zött szerepelt az a magyar
nemzet lelki egyesítését
szolgáló döntés, amely júni-
us 4-ét Nemzeti Emléknap-
pá nyilvánította. Kijelentet-
te: büszke arra, hogy Zugló
országgyûlési képviselõje-
ként igennel szavazott a ha-
táron túli magyarság szá-
mára állampolgárságot adó
törvényre.

Megkezdõdött 
a gyógyítás

A tervek szerint a konfe-
rencia elõadói között szere-
pelt volna Tõkés László, az
Európai Parlament alelnö-
ke is, aki más irányú elfog-

laltsága miatt nem tudott
megjelenni a rendezvé-
nyen. Az erdélyi református
püspök a konferenciának
eljutatott levelét Raffai Er-
nõ ismertette a jelenlévõk-
kel. A politikus így fogalma-
zott: „Az elszakítottságban

szülõföldünkön megma-
radtunk, boldogultunk,
õriztük anyanyelvünket,
kultúránkat, hagyománya-
inkat. Nemzeti hovatarto-
zásunkat soha meg nem ta-
gadtuk, mert végig tudtuk,
hogy jó magyarnak lenni.
1989 karácsonyán azt hit-
tük, leromboltuk a hallga-
tás falát, helyette azonban
a hazugság fala épült fel. Az
anyaországban a kommu-
nisták és örököseik uszítá-
sára 2004. december 5-én
románként tagadtak meg
bennünket magyar testvé-
reink.” Tõkés László üdvö-
zölte, hogy a magyar válasz-
tók döntése nyomán tavaly
változás következhetett be
a nemzetpolitikában és
megkezdõdhetett Trianon
gyógyítása. A magyar ál-
lampolgárság megadása,
Magyarország és a környe-
zõ államok Európai Uniós
csatlakozása ugyanis lehe-
tõvé teszi az önfeladás nél-
küli határok feletti nemzet-
egyesítést.

Mit tud a világ 
Trianonról?

Dr. Raffay Ernõ történész
elõadásában elõször arról
beszélt, hogy mit tud a világ
Trianonról. A kutató ta-
pasztalataira hivatkozva
szomorúan állapította meg,
hogy Európában az átlag-
ember szinte semmit sem
tud a békediktátumról.
Ezért fontos, hogy Nyugat-
Európa közvéleményével
megismertessük a trianoni
döntést. Ezt követõen a ku-
tató a trianoni veszteség
nagyságát vette górcsõ alá,
az emberveszteséggel kap-
csolatos megállapításait egy
1986-os demográfiai szá-
mítás alapján ismertette
hallgatóságával. Az egykori
népszámlálási és magyaro-
sodási adatok figyelembe-
vételével készült számítás
szerint amennyiben fenn
maradt volna a történelmi
Magyarország, annak terü-
letén 1986-ban 36 millióan
éltek volna, közülük 30,5
millió lett volna magyar. Ez-
zel ellentétben a trianoni
döntés nyomán ma tíz or-
szágban élnek magyarok,
de hogy mennyien, azt pon-
tosan senki sem tudja. Ez-
után a történész a békedik-
tátum hazánkat sújtó kö-
vetkezményeivel ismertette
meg hallgatóságát, majd a

Trianon utáni magyar kor-
mányok nemzetpolitikájá-
ról beszélt. Raffay Ernõ zár-
szavában nemzetépítõ tör-
vénynek nevezte a magyar
állampolgárság könnyített
felvételét lehetõvé tevõ, ta-
valy megalkotott jogsza-
bályt.

Dr. Kovács Vilmos ezre-
des elõadásában a trianoni
békediktátum katonai kö-
vetkezményeivel ismertette
meg hallgatóságát. Kovács
ezredes elmondta: az elsõ
világháborút lezáró béke-
diktátum katonai passzusa
védtelenné tette Magyaror-
szágot a kisantanttal szem-
ben. 

A katonai 
következmények

A honvédséget kizárólag
rendfenntartó és határ-
rendõri feladatokra lehetett
alkalmazni. A magyar had-
erõ létszámát 35 ezer fõben
maximálták, melyet csak
toborzással lehetett kiegé-
szíteni. A honvédségben
csupán 1750 tiszt, 2334 al-
tiszt és 30 916 legénységi ál-
lományú szolgálhatott.
Megtiltották a légierõ és a
nehézfegyverek tartását, re-
pülõgépek és hadihajók
gyártását, a korábban világ-
színvonalú magyar hadiipa-
ri üzemek mûködését. A
szerzõdésben foglaltak be-
tartását a Szövetséges Ka-
tonai Ellenõrzõ Bizottság
végezte. Kovács Vilmos alá-
húzta: Magyarország az el-
sõ pillanattól igyekezett ki-
játszani a méltánytalan kor-
látozásokat és elõírásokat.
Az ország védelméhez szük-
séges fegyveres erõt az úgy-
nevezett „rejtett alakulatok”
biztosították. Ezek késõbb
nagyban hozzájárultak a
magyar haderõ újjászerve-
zéséhez. 

Magyarország felállt
a büntetõpadról

Kalmár Ferenc ország-
gyûlési képviselõ elõadásá-
ban elõbb azt mutatta be,
hogy a Trianoni békediktá-
tum máig hatóan hogyan
befolyásolta egy átlag ma-
gyar család sorsát, majd ar-
ról szólt, hogy a második vi-
lágháborút követõen a ma-
gyarságot a szovjet befolyás
alá került környezõ álla-
mok a magyar kommunis-
tákkal együttmûködve bar-
bár, bûnös nemzetnek kiál-
tották ki és büntetõpadra
ültették. Kifejtette: a 2010-
ben hivatalba lépett magyar
kormány kettõs állampol-
gárságot lehetõvé tevõ tör-
vényének legfontosabb üze-
nete a világ számára az,
hogy Magyarország felállt a
büntetõpadról, mert ben-
nünket is ugyanazok a jo-
gok illetnek meg, mint bár-
melyik másik európai nem-
zetet. Kalmár Ferenc sze-
rint a határon túli magyar-
ság fennmaradása számára
kardinális kérdés az auto-
nómia kiharcolása. Ha ez
belátható idõn belül nem
valósul meg, jelentõsen le-
csökken az elszakított terü-
leteken élõ nemzettársaink
létszáma, az asszimilációs
folyamat ugyanis felgyor-
sult. Amennyiben megvaló-
sul a székely autonómia,
vagy amire a románok talán
nyitottabbak, a székely ön-
kormányzatiság, az üzenet
lehet azoknak a szomszéd
országoknak, ahol magya-
rok élnek.

Németh Edit Linda elõ-
adásában a Székely Had-
osztály megalakulásával,
mûködésének történetével
ismertette meg hallgatósá-
gát. Mint a történész el-
mondta, a katonai szerve-
zetet az Erdélybe betört ro-

mán csapatok elleni véde-
kezésre hozták létre Ko-
lozsvárott. A Kratochwill
Károly ezredes vezette had-
osztálynak több mint tizen-
kétezer katonája volt. A hiá-
nyosan felszerelt alakulatot

a budapesti kormány gya-
nakvással figyelte, számára
ellátást nem biztosított, fo-
lyamatosan támadta a tisz-
tikart. Ennek ellenére szé-
kely katonák 1919. február
1-jén Szatmárnémetiben
hûséget esküdtek a Magyar
Köztársaságnak, engedel-
mességükrõl biztosították
a mindenkori kormányt,
azonban az Erdélyt sorsára
hagyó Tanácsköztársaság-
gal nem kívántak együttmû-
ködni, azzal szemben a
fegyveres fellépésre is haj-
landóak lettek volna. A szé-
kelység nem csak a szûkebb
hazájáért, hanem a törté-
nelmi Magyarország integ-
ritásáért is harcolni kívánt.
Annak ellenére, hogy a had-
osztály a kormánytól sem-
miféle segítséget nem ka-
pott, a fegyverletételig hõsi-
esen harcolt a szülõföld
szabadságáért.

Papp Dezsõ

A Keresztény Kulturális
Akadémia (KKA) és a pol-
gári kormány hivatalba lé-
pésének elsõ évfordulója
alkalmából Szép vagy,
gyönyörû vagy Magyaror-
szág címmel ünnepi gála-
mûsort rendezett a KKA
Védnöki Testülete május
25-én a Kassai Téri Kato-
likus Közösségi Házban.
Az esten megjelent dr.
Papcsák Ferenc polgár-
mester, Zugló országgyû-
lési képviselõje és Kovács
Balázs alpolgármester.
A mûsor házigazdája
Haeffler András volt. 

A rendezvény nyitánya-
ként Pajor András atya, a
Herminamezõi Szent Lélek
Plébánia plébánosa, a KKA
elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, köztük a zuglói
közélet kiemelkedõ szemé-
lyiségeit, majd a Magyar Ba-
rokk-zenei Egyesület elõ-
adásában Eszterházy Pál:
Harmonia Caelestis címû
mûvének dallamaival kez-
detét vette a gálaest. A zene-
mûvet követõen Kubik An-
na, a Magyar Színház tagja
lépett a közönség elé, aki

elõbb Csóri Sándor: Láto-
más fényes nappal – Tria-
non mindennapos emléké-
re címû versét, majd Tóth
Bálint keresztény költõ Ma-
gyar litániáját adta elõ. A
vastapssal jutalmazott elõ-
adást követõen Faragó Lau-
ra énekmûvész Liszt Fe-
renc: Ave Mariáját énekelte
el, majd Ady Endre: Áldozás
piros kedvvel és Köszönöm,
köszönöm, köszönöm címû
verseinek Reinitz Béla, illet-
ve Bágya András által meg-
zenésített változatát hallhat-

ta a közönség Hegedûs Va-
lér zongorakíséretében.

Oberfrank Pál, a veszpré-
mi Petõfi Színház igazgató-
ja Dsida Jenõ: Psalmus
Hugaricus címû versét
mondta el, amit az elisme-
résüknek hangot adó nézõk
állva tapsolta meg. A szûnni
nem akaró tapsot követõen
Dévai Nagy Kamilla lépett a
színpadra. Az elõadómû-
vész Koltay Gergely: Isten
ujja megérint, Mártonffy
Miklós: Piros szív, fehér hó,
zöld levél, Menyhárt János

–Homonyik Sándor–Viki-
dál Gyula: Föld és ég gyer-
mekei címû dalával, illetve
Karinthy Frigyes: Levél kis-
fiamnak – Trianon emlék-
napján címû novella részle-
tével szórakoztatta a közön-
séget. Az est utolsó fellépõje-
ként Hegedûs Valér Liszt Fe-

renc: Mária eljegyzése címû
mûvét adta elõ zongorán.

A rendezvény záróak-
kordjaként a közönség a
mûvészekkel közösen el-
énekelte Köteles István:
Szép vagy, gyönyörû vagy
Magyarország címû dalát. 

papp

Gálaest a Katolikus Közösségi Házban

A Keresztény Kulturális Akadémia az egyetemes ke-
resztény gondolkodás magyarországi szervezete, amely
mind az anyaországi, mind a határokon túli regionális
csoportokkal egy kultúrát terjesztõ hálózatot képez és
kapcsolatot tart fenn a többi keresztény értelmiségi
mozgalmak között. Az akadémia feladatának tekinti,
hogy az európai embert, családot és nemzeti közössé-
get visszavezesse eredeti szellemi forrásaihoz.

Trianonra emlékeztek
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Bár rendelet tiltja a busz-
megállókban a dohányzást,
a tiltást szemmel láthatóan
kevesen tartják be. Két hó-
nappal ezelõtt megírtuk, az
érvényes szabályok szerint
a bódéktól húsz-húsz méter
az a sáv, ahol tilalmas a füs-
tölgés. Közterület-felügye-
lõt keveset látni – ugyanak-
kor igaz, ha föltûnnek a szí-
nen, a renitensek azonnal
eldobják a bûzrudacskát.

Kedd délutáni látvány: el-
dobott csikk füstölög a 7-es
busz Keleti Pályaudvar felé
tartó Amerikai úti megálló-
jában. Arrább közterület-
felügyelõk jönnek hosszú
lépésekkel. Egyikük elta-
possa a parázsló rudacs-
kát, s merõen elkezdi fixí-
rozni a körben álló négy em-
bert. A kellemetlen helyze-
tet egy jármû beérkezése
oldja föl: az utasok fölszáll-
nak, az egyenruhások ma-
radnak.

„Mi nem nyilatkozha-
tunk” – hárítja el érdeklõdé-
sünket az egyik férfi. Végül
hosszas gyõzködés után
név nélkül mégis hajlandó
valamit mondani. Szavai-
ból kiderül, ma sem isme-
rik alaposabban a szabályo-
kat, mint télen megszólított
kollégáik. 

„Odabent azt mondták,
balra-jobbra húsz-húsz, ol-
dalt pedig öt méter az a ha-
tár, ahol tilos a bagózás” –
világosít föl egyikük. Mérõ-
szalagot továbbra sem kap-

tak, s valljuk meg õszintén,
vélhetõen minden járókelõ
idiótának nézné õket, ha
nekiállnának a megállóban
méricskélni. A felügyelõk
amúgy már büntethetnek –
a helyszíni bírság akár az
ötvenezer forintot is elérhe-
ti. Faggatódzásunkra, mi
szerint hány esetben kellett
föllépniük, csak percekig
tartó kéz- és fejszámolás
után felelnek. Nincs egy tu-
cat ügyük sem. „Az embe-
rek többsége azért betartja
az ukázt. Inkább az a baj,
hogy messzirõl látszunk, s
nem az orrunk elõtt dobják
el a csikket. Tanúskodni
ugyanis senki nem akar, mi
meg keveset tehetünk: hiá-
ba mondjuk, hogy õ volt, ha
az arcunkba röhög az illetõ”
– véli a páros. A két férfi
amúgy most abban töri a fe-
jét, hogy elbújik az Ameri-
kai út sarkán, s váratlanul
„esik” be a megállóba.

Érdemes szóról szóra föl-
idézni, mit írtunk télen. Ezt
azért is tesszük, hogy dohá-
nyos olvasóinknak irány-
mutatást adjunk, mihez kell
tartaniuk magukat: „A ren-
delet értelmében tilos rá-
gyújtani a várakozás céljára
elkülönített közterületen, il-
letve, ha egyéb jelzés nincs,
akkor például az autóbusz-
megállóknál egy-két méter
széles, és tizennyolc méter
hosszúságú területen. Villa-
mosmegállóknál a tiltott zó-
na kétszer harmincöt méte-

res, míg a HÉV-eknél két-
szer százhúsz méter hosszú.
A tilalom megszegését a köz-
terület-felügyelõk ötvenezer
forintig terjedõ pénzbírság-
gal szankcionálhatják” –
mondták két hónappal ez-
elõtt érdeklõdésünkre a
közterület-felügyelet irodá-
jában. Kiderült, azokon a
helyeken, ahol nem egyértel-
mû, meddig tart a megálló
területe, a járdaszegélytõl
számítva két méter széles a
tilos szegmens, a hosszúsá-
ga pedig az adott jármûtípus
nagyságától függ. A legjelen-
tõsebb piros zóna a fentebb
említett HÉV megállóknak
jutott; itt 120-szor két méte-
res darabon kerül sokba
egy-egy rágyújtás.

Lapunk munkatársai
hosszas keresgélés után
sem találtak olyan polgárt,
akit megbüntettek. Mindez
jó jel is lehetne – ám a hely-
zet sajnos nem ennyire meg-
nyugtató, ugyanis a megál-
lókban még mindig sokan
füstölögnek. Gyors felméré-
sünk szerint a Thököly úton
a Róna utcai, a piac melletti
és a Stefánia úti megállóban
a legtöbb a csikk. Utóbbinál
vélhetõen a közeli vendéglá-
tóhelyekrõl érkezõ közön-
ség a „ludas.”

„Megszokásból gyújtok
rá, nem rosszindulatból” –
mondta kérdésünkre a kö-
zépkorú Klára, aki az egyik
zuglói nagykövetség dolgo-
zója. Kiderül, munkahelyén

már rég megtiltották a ba-
gózást, így õk az épületet
körülvevõ park fái alá szo-
rultak. „Jó idõben még el-
megy, de télen cidrizünk” –
mondja, többször próbált
leszokni ám mérsékeltnek
sem nevezhetõ sikerrel járt.

„A minap azt olvastam a
neten, hogy a világ legidõ-
sebb asszonya 114 évesen
tette le a cigarettát, amit
nem mellékesen kilencven-
hat évig szívott. Szerintem
nem a nikotinnal van a baj,
hanem a hajlammal” – adja
kéretlenül tudtunkra a vé-
leményét a Thököly úti kö-
zépiskolába járó Anna. Sa-
ját bevallása szerint betart-
ja a szabályokat, mert tisz-
teli más véleményét, egész-
ségét, de elvárná, hogy az
„egészségmániások” is
hagyják õt békén a hóbort-
jával. „Ha rá akarok gyújta-
ni, ne szóljanak bele” – teszi
hozzá, s fölszáll az éppen
begördülõ buszra.

Lázin Miklós András

Így kezdõdött
A fõvárosi önkormányzat
illetékes szakbizottsága
tavaly nyáron fogadta el a
Városi és Elõvárosi Közle-
kedési Egyesület (VEKE)
javaslatát, hogy az aluljá-
rókra tervezett dohány-
zási tilalmat a felszíni tö-
megközlekedési megál-
lókra is terjesszék ki, ez-
zel elkerülve, hogy egy-
másra fújják a mérgeket
a várakozó utasok.

Még füstölögnek a megállók

Ötpontos megállapodás jött
létre a kormány és a Magyar
Bankszövetség között a la-
káshitelesek ügyében. Miu-
tán kerületünkben is sok
ezren lehetnek érintettek,
az alábbiakban részletez-
zük az egyezség pontjait.
Miután azonban a deviza-
alapú jelzáloghitellel ren-
delkezõket az a terv érinti
leginkább, mely szerint egy
átmeneti idõszakra törlesz-
tési árfolyamuk rögzítését
kérhetik, így egy ideig men-
tesülhetnek az árfolyam-
kockázatból fakadó anyagi
terhek alól, ezt a témát kü-
lön részletezzük.

Otthonvédelmi akcióter-
vet hoztunk létre – jelentet-
te be a megállapodást köve-
tõen Orbán Viktor minisz-
terelnök, aki emlékeztetett
arra is, hogy a lakáshitelt
felvevõket senki sem figyel-
meztette az árfolyamválto-
zás kockázatára, sem a gaz-
dasági összeomlás veszé-
lyére. Õk az elõzõ nyolc év
áldozatai, akik a spekuláció
kiszámíthatatlan világába
csöppentek. A kormányfõ
felidézte, hogy a kabinet
megalakuláskor vállalták a
múlt hibáinak kijavítását.
Ezek egyike a lakáshitele-
sek megsegítése.

Ezen a téren az elsõ pont
egy árfolyamgát, amely ön-
kéntes lesz, vagyis a hitel-
felvevõ döntheti el, hogy
igényli-e. A svájci frank ese-
tén 180 forintban rögzítette
a megállapodás az árfolya-
mot, amely 2014. december

31-ig fennmarad. A minisz-
terelnök szerint ez az idõ
elegendõ lehet a háztartá-
sok gazdálkodásának hely-
reállítására. Az euróban és
a jenben eladósodottak szá-
mára is megoldást találtak,
így e két valuta esetén is
megalkották a plafont.

A második pont a lakás-
árverezésrõl szól. A kila-
koltatási moratórium júli-
us 1-jéig még fennmarad,
de az már tovább nem tart-
ható fenn. Elõször a nagy
értékû, nagy alapterületû
lakások árverezése indul-
hat majd el egy megalko-
tandó kvótarendszer sza-
bályai szerint. A harmadik
döntés, hogy a kormány se-

gítséget nyújt a bajbajutot-
taknak, és létrehozza a
Nemzeti Eszközkezelõt. Új
házépítési program indul,
másfelõl pedig segít az ál-
lam abban, hogy az adós la-
kását megvegye az eszköz-
kezelõ, a korábbi tulajdo-
nosnak pedig lehetõsége

nyílik az ingatlan bérbevé-
telére. Negyedik lépésként
a kormány visszaállítja az
euróalapú lakáshitelezést.
A miniszterelnök az ötödik
pillért is megnevezte, ez pe-
dig az otthonvédelmi ka-
mattámogatás bevezetése.
Ha valaki nagyobból kisebb
lakásba kíván költözni, eh-
hez öt éven át akár évi há-
romszázalékos kamattá-

mogatást is tud majd a költ-
ségvetés biztosítani.

Ugyanakkor a devizaala-
pú jelzáloghitellel rendel-
kezõket ezek közül az a terv
érinti leginkább, miszerint
egy átmeneti idõszakra tör-
lesztési árfolyamuk rögzí-
tését kérhetik, így egy ideig

mentesülhetnek az árfo-
lyamkockázatból fakadó
anyagi terhek alól. A követ-
kezõ hetekben, hónapok-
ban az lehet a frankhitele-
sek fõ dilemmája, éljenek-e
a védõárfolyam lehetõsé-
gével.

Mindenesetre tízezres
nagyságrendû törlesztõrés-
zlet-csökkenéssel jár majd,
ha 180 forintos frankárfo-

lyam alapján kellene fizetni
a devizahitelek tör-
lesztõrészleteit. A gyors
könnyítés lejártakor vi-
szont a törlesztõk azzal is
számolhatnak, hogy a kü-
lönbözetet vissza kell majd
fizetni, ez pedig várhatóan
sok százezres tétel lesz.

De vegyünk egy átlagos
hitelt, amely 10 millió fo-
rint, és 240 hónapos futam-
idejû. Ha az adós ezt 2006
decemberében vette fel, 164
forintos svájci frank ala-
pon, akkor most 96 352 fo-
rintot törleszt 215-ös frank-
forint árfolyam mellett. 180
forintos árfolyamnál ez a
havi fizetési kötelezettség
lecsökken 80 667 forintra,

vagyis a különbség jelentõs:
15 685 forint. A gondot az
jelenti, hogy a hátralék hal-
mozódik, ami akkor, ha a
kliens ezt a lehetõséget ké-
ri, 2014. december végéig
több mint 900 ezer forintra
rúg majd.

Végezetül nézzük, kinek
is ajánlható, illetve nem, az
árfolyamvédelem? Aki je-
lenleg fizetõképessége hatá-
rán mozog, és a mostaninál
erõsebb frankárfolyam
mellett nagy valószínûség-
gel késedelembe esne. Aki
számára fontos, hogy a tör-
lesztõrészlete a következõ
négy évben legalább árfo-
lyamszempontból kiszá-
mítható legyen, ezt követõ-
en azonban már képes lesz
elviselni az árfolyammozgá-
sokat. Aki képes a 42 hóna-
pon keresztül elért tör-
lesztõrészlet-megtakarítá-
sait félretenni.

Ugyanakkor nem ajánl-
ható az árfolyamvédelem az
alábbi esetekben. Aki min-
den nehézség nélkül képes
jelenleg is törleszteni, de
tart attól, hogy a frank hosz-
szú távon jelentõsen erõ-
södni fog, így elõbb szeret-
né letudni a törlesztések egy
részét. Aki számára fontos,
hogy tõketartozása késõbb
se nõjön, mert például hite-
le elõ-, illetve végtörleszté-
sén gondolkodik. Aki úgy
látja, nem jelent számára
vonzó befektetési lehetõsé-
get a havonta elérhetõ meg-
takarítás. 

Szajlai Csaba

Tízezres nagyságrendû könnyítést hoz a mentõcsomag
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� pezsgõfürdõ � finn szauna � infraszauna
� szolárium � úszóiskola: (gyermek, felnõtt)
� fitnesz � masszázs � jóga � fodrász

� kozmetika � manikûr � ökó-sportbolt � büfé
Füves területen: ping-pong, tollas pálya

Erzsébetligeten:
gyermek játszótér, strandfoci- kézi-, röpi pálya!

Töltse nálunk a nyári szabadságát
a XVI. kerületi uszodákban!

Nyitva tartás:
hétköznap: 6–22, munkaszüneti nap: 8–19

www.uszodak16.hu

1165 Bp. Újszász u. 106-108
Tel.: 402-2148
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Dr. Kondász Erzsébet XIV., XVI. kerületi tiszti
fõorvos tájékoztatja Zugló lakosságát, hogy a
BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Járványügyi Osztály DDD Csoportja június
hónapban a XIV. kerületben az alábbi idõpontok-
ban és helyszíneken végez földi szúnyogirtást:

június 14–15.
Zugló zöld területei
Rákos-patak mente

Esõnapok: június16–17.



Turczi Istvánt, Babérko-
szorú- és József Attila-dí-
jas költõ-mûfordítót, a há-
rom legnagyobb hazai író-
egyesület közös küldöttét
a május 27-én Turkuban
megtartott tisztújító köz-
gyûlésen beválasztották
az európai írószakmai
csúcsszervezet elnöksé-
gébe. Zugló díszpolgárát,
a kerületünkben mûködõ
Parnasszus folyóirat és ki-
adó alapító szerkesztõjét
az errõl a megtiszteltetés-
rõl, a közéleti szereplés
elõnyeirõl és hátrányairól,
valamint az idei Könyv-
hétre megjelent új kötete-
irõl kérdeztük.

– Mit jelent valójában ez
a pozíció, és mi kellett ah-

hoz, hogy hazánk  képvise-
lõje sikerrel vehesse fel a
versenyt a nagy befolyású
nyugat-európai írószerve-
zetek jelöltjeivel?

– Az 1977 óta mûködõ, de
más néven induló Európai
Írók Tanácsa 35 ország 60
tagszervezetébõl több mint
százhúszezer írót, költõt,
mûfordítót és elméleti szak-
embert tömörít. Az Európa
Parlament erkölcsi, és az
Európai Unió anyagi támo-
gatását élvezi, így nem vélet-
lenül van a székhelye
Brüsszelben. A 60 tagszer-
vezet teljes egészében lefedi
azt, amit a jelenkor európai
irodalmának nevezünk, hi-
szen a nagy múltra visszate-
kintõ angol, francia, német,
svéd, spanyol, olasz írószö-

vetségeken kívül ide tartoz-
nak az unió új tagállamai-
nak egyesülései is. Már az is
megtisztelõ volt – és a hazai
irodalmi szervezetek
kompromisszumkészségét
mutatja –, hogy a Magyar
Írószövetség, a Szépírók
Társasága és a fiatal írók
József Attila Köre koráb-
ban egy közösen aláírt levél-
ben engem delegált a köz-
gyûlésre. Azután gondol-
tunk egy merészet, és bead-
tam pályázatomat az elnök-
ségi jelölésre. Rosszul in-
dult minden, az izlandi vul-
káni füst miatt egy nappal
késõbb tudtam csak elre-
pülni, és szinte beestem a
rendezvényre. Szerencsére
még idõben. Nem elég, hogy
a kandidáló személyek tel-

jes életrajza és publikációs
jegyzéke közkézen forgott,
még öt percben kortes-
beszédet is kellett monda-
nunk. Utólag visszagondol-
va ez volt a szerencsém,
mert a többi jelölttel szem-
ben engem nem ismertek
személyesen, így „csak” az
döntött, amit és ahogyan
mondtam. 

–  Milyen hatása lehet
megválasztásának a ha-
zai irodalmi életre?

– Mandátumom három
évre szól, de talán nem sze-
rénytelenség kijelenteni,
hogy további terveim is van-
nak. Az elnökségi tagság
presztízsértékkel is bír. Er-
re jó példa, hogy már ezen a
héten meghívást kaptam az
Európa Parlament Kulturá-
lis Bizottsága négy tagjának
nyilvános meghallgatására,
ahol a téma a szerzõi jogok
jövõje a digitális korban
lesz. Nem a pozíció számít
igazán, hanem azok az em-
beri és szakmaközi kapcso-
latok, amelyek révén, egy
kicsit a magyar irodalom
követeként, tovább erõsít-
hetem literatúránk amúgy
is jó hírét.

– Miért fontos, hogy egy
magyar költõ ilyen aktív
közéleti hídszerepet tölt-
sön be? Nem vesz ez el túl
sok idõt a valódi irodalmi
tevékenységtõl, magától
az írástól?

– Ne felejtse el, hogy tanár
is vagyok, és szerkesztõ,
több nyelven beszélõ kom-
munikátor. Az évek során

sok tévés és rádiós mûsort
vezettem, és eközben rájöt-
tem az értékközvetítés fon-
tosságára. Arra, hogy nem
elég lenni, látszani is kell.
Ha bölcsebb nem is lettem
ötvenévesen, de az idõ meg-
tanított arra, hogy egyen-
súlyt keressek és teremtsek
a nekem legfontosabb dol-
gok között. Amikor írnom
kell, írok, amikor beszélni
kell, képviselni egy csopor-
tot, egy szakmát, egy orszá-
got, akkor azt teszem. Arra
van idõm, amire szakítok.
Az idei Könyvhétre jelent
meg a legújabb könyvem, A
változás memóriája. Ez a ti-
zenötödik verseskötetem,
szép kerek szám. És úgy
alakult, hogy két regényfor-
dításomat szintén a könyv-
ünnepre idõzítették. A vi-
lághírû Schindler listája
írójának újabb remekmûve
mellett egy igen olvasmá-
nyos, jó humorú amerikai
regényt jegyzek fordítóként.
Vagyis teszem a dolgomat,
mert a messzirõl jött ember
azt mond, amit akar, és
csak a mûvek jelentik sza-
vai igazi aranyfedezetét.

– Szûkebb hazája, Zugló
profitálhat-e valamit a ki-
nevezésébõl?

– Amikor a kilencvenes
évek második felében ide-
költöztem, fél év alatt meg-
szerveztem, összeállítot-
tam és bemutattam az elsõ,
és azóta is egyetlen zuglói
irodalmi antológiát, A szív
földrajza címmel. Itt mûkö-
dik a Parnasszus, Közép-
Kelet-Európa egyetlen köl-
tészeti folyóirata, és az el-
múlt évtizedben a Kanapé-
estektõl a zuglói Könyvna-
pon át számtalan sikeres
rendezvénnyel bizonyítot-
tuk be, hogy a kerületben
van színvonalas, értékte-
remtõ irodalmi élet. A kö-
zönség a kitartó jelenlété-
vel, a mindenkori városve-
zetés pedig a támogatásával
mutatta ki megbecsülését.
Egyazon cél érdekében
munkálkodunk, ki-ki a ma-
ga helyén. Ha a következõ
években sikerül egy-két ko-
moly nemzetközi rendez-
vényt és híres alkotót ide-
hoznunk, akkor már nem
dolgoztunk hiába. Rajtam
nem fog múlni. R. T.
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Március 14-én, a nemzeti
ünnep alkalmából átadták
a Kossuth- és Széchenyi-dí-
jakat. A díjazottak között
volt Berecz András mese-
mondó, népdalénekes is,
aki a néhány évvel koráb-
ban neki ítélt Alternatív
Kossuth-díj után immár a
hivatalos, állami kitünte-
tést is átvehette.

„Ha a Kossuth-díjról kí-
ván faggatni, arra nem tu-
dok semmit mondani – fo-
gadott. – Én minden elisme-
résnek egyformán örülök,
nem teszek köztük különb-
séget, egyformán megbe-
csülöm õket, mert mind azt
bizonyítják, hogy észrevet-
tek, s hogy odafigyeltek a
meséimre, dalaim-
ra.”Berecz András késõi
gyerekként sok idõt töltött
az édesanyjával, akitõl szá-
mos családi történetet, me-
sét hallott. Pályája azonban
sokáig elkanyarodott a me-
séktõl, népdaloktól. Eleinte
festõnek készült, majd há-
rom évig jogásznak tanult,
aztán volt erdõmûvelõ és
sétaút-karbantartó, hogy
aztán mégiscsak visszata-
láljon a saját útjára: a me-
sékhez, dalokhoz. Megala-
pította az Ökrös, majd az
Egyszólam együttest, maga
pedig folkloristaként kuta-
tott, írt, fotózott és feldolgo-
zott. Számos lemeze, CD-je
és könyve jelent meg, és

ahova tud, oda személyesen
is elmegy, hogy élvezetes stí-
lusával, utánozhatatlan elõ-
adásmódjával – itthon és
külföldön – megkacagtassa
a hallgatóságát.

– A magyar népdalok leg-
díszesebb formái is Erdély-
ben virágzanak, pedig az a
virágzás is hanyatlóban van
már. A székely ember sok
mindenét lecserélte, a vise-
letét már régebben – neki is
szaladnia kell a megélhetés
után, és ez sok mindenben
nincs javára, mint ahogy a
pénztõl megsarkantyúzott
embernek külön arckifeje-
zése szokott lenni –, viszont
egy valamirõl egészen bizto-
san nem fog lemondani, az
pedig a nyelve. Édesapám
sõregi, édesanyám kunh-
egyesi volt. Fényévnyire volt
a gondolkodásuk a környe-
zetemtõl. Amikor pesti be-
szédet hoztam haza, azt
édesanyám lecsavarta a
számról egy perc alatt. Ked-
vesen kigúnyolt, mondta,
hagyd meg azt a pesti gyere-
keknek. Úgyhogy már kis-
iskolás voltam, sok min-
dent úgy tudtam megfogal-
mazni azonnal kétfélekép-
pen, hogy odahaza is megfe-
leljen, meg a kortársaim-
nak bent az iskolában is.
Talán itt kezdõdött. Édes-
apám nem nagyon szerette
az ittenit, a fõvárosit. Azt,
hogy ez, fiam, germaniz-

mus, én már az óvodában
megkaptam. De a nagyon jó
mesemondást odahaza
kaptam meg úgy, mint
televíziótlan ember. A fõ
mûsoradás édesanyám
volt, aki kifogyhatatlan volt
és megmaradt kunh-
egyesinek halálig. Késõn is
került el onnan, amikor
már nem változik az ember,
iskolát sem járt, úgyhogy az
eredetiségét nem volt, ami

kikezdje. Õmellette minden
olyan érdekes volt, minden-
re olyan könnyedén, kedve-
sen oda tudott csodálkozni,
ezerféle arcjátékot tudott,
és könnyedén, mindenbõl
kerek történetet gyúrt. Hát
ez volt az én iskolám. Ehhez
jött hozzá aztán Erdély,
Moldva, és itt aztán már be-
kerültem én a sûrûbe, azóta
sem találok ki.Berecz And-
rás régóta Zugló lakója. Há-

za a Rákos-patak és a Kör-
vasút közti csöndes terület-
re esik. Nyugodt, vidéki
hangulatot árasztó környék
ez, és a ház elõtt álló két ha-
talmas fenyõ idõnként még
Erdélyt is eszébe juttatja.

– Zugló lassan olyan mint
egy nyüzsgõ nagyváros. Oly-
kor kimegyek a patakpart-
ra, ahol megpróbálom a
nagy zajongásban meghalla-
ni a pacsirták hangját. Erre
leginkább hajnalban van le-
hetõség. Ha nyitott szemmel
sétál az ember a patakpar-
ton, sok mindent észreve-
het: a búbos bankát, a fácán-
kakast vagy éppen a patká-
nyokat is. De nem tudja nem
észrevenni, hogy mivé ala-
kult át az egykor oly szép és
oly csendes környék. Jóma-
gam például egyenesen bûn-
nek tartom a környékbeli la-
kóparkok építését.

Berecz András a saját si-
kerei mellett a családjára is
nagyon büszke. A felesége
profi néptáncos volt, egykor
a Kodály Táncegyüttes tagja
volt, majd a Budapest Tánc-
együttesben is szerepelt. In-
nen ment el szülni, hogy az-
óta fõállású anyaként élje az
életét. A négy gyerek közül a
legnagyobb, István jelenleg
a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem joghallgatója,
imád táncolni és furulyáz-
ni, illetve kiválóan tárogató-
zik is. Húga, Kati az ELTE

Bölcsészkar informati-
ka–könyvtár szakos hallga-
tója. A két kisebb gyerek kö-
zül Mihály a Szent István Ki-
rály Zeneiskolában hege-
dül, egy másik zeneiskolá-
ban pedig zongorázni tanul.
Tavaly mind a fõvárosi,
mind pedig az országos
zongoraversenyt megnyer-
te, tagja a Zenemûvészeti
Szakközépiskola zenekará-
nak, többször volt már kül-
földön is. Öccse, Marci pe-
dig szintén a Szent István
Király Zeneiskolában trom-
bitál, illetve István bátyjától
még furulyázni is tanul.

– A csuvasoknál a sördal
nem feltétlen a sörrõl szól,
benne a legfontosabb és leg-
érdekesebb elem a rokon-
dicséret. Amikor elõször ta-
lálkoztam ezzel, teljesen fej-
becsapott. S egyre jobban
izgatott, hogy mi az, amit
ebbõl haza tudok hozni. Ne-
kem a közelmúlt legfájóbb
eseménye 2004. december
5-e volt, amikor az ország
nem élt azzal a lehetõséggel,
hogy az elszakadt nemzet-
részt magához emelhesse.
Ilyen helyzetben a sördalok-
kal szinte gyógyítottam ma-
gamat. Mert arról szólnak,
hogy akkor vagy erõs, ha le
tudsz ülni egy asztalhoz a
testvéreddel. Nem úgy van
igaza, hogy közben szid,
korhol. Hanem kedélyesen. 

Riersch Tamás

Hivatalosan is Kossuth-díjas a zuglói mesemondó

Az irodalom európai nagykövete
Turczi Istvánt a brüsszeli Európai Írók Tanácsa elnökségébe választották
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Zugló berlini testvérkerüle-
tébe, Steglitz-Zehlendorfba
látogatott május elején az
önkormányzat delegációja,
amelynek Dr. Papcsák Fe-
renc polgármester mellett
tagja volt Rozgonyi Zoltán
alpolgármester és Harrach
Péter kulturális tanácsnok,
a Fidesz-KDNP frakció ve-
zetõje is. A berliniek az ott
megrendezett Magyar Hét
alkalmával látták vendégül
a magyar küldöttséget.
Ahogy Dr. Papcsák Ferenc
beszámolójából is kiderül,
a 2008-ban testvérkerület-
té váló Steglitz-Zehlendorf-
ban hagyománynak számít,
hogy egy kulturális ese-
ménysorozat keretében be-
mutatják azt az országot,
amely éppen az Európai
Unió Tanácsának soros el-
nökségét tölti be.

A delegáció szembesült a
Zugló és több civil szervezet
összefogásával lérejött

Kinszki Imre nemzetközi
rangú fotográfus mûveibõl
készült „Kinszki Budapest-
je” címû fotókiállítás ottani
sikerével. A kiállítás ma már
Budapestre érkezett a föld-
alatti állomásain látható.A
két városrész egy összefo-
gott kulturális külkapcsola-
ti stratégia eredményeként
több területen is sikeres
együttmûködést alakított ki:
a zeneiskolák zenekarai ját-
szottak már együtt Budapes-
ten és Berlinben, közös kiál-
lításon mutatták be a két ke-
rület történeti negyedeit, a
szakértõk szakmai megbe-
széléseket folytattak a mû-
emlékvédelem, a helytörté-
net, az oktatás, a felnõttkép-
zés, az ifjúságvédelem és a
közbiztonság kérdéseirõl.
2010 õsze óta egy a berlini-
ek által adományozott mû-
szaki mentõautó segíti a zug-
lói hatóságok munkáját a
katasztrófahelyzetek elhárí-

tásában. A programok lehe-
tõséget nyitottak arra, hogy
elsõsorban Steglitz-Zehlen-
dorf, de Berlin mai politikai,
kulturális, gazdasági viszo-
nyairól is tájékozódjon a
magyar küldöttség. Közben
hasznos példákat láthattak
a közterek alakítására, a
zöldterületek védelmére
vagy a helyi mûemlékekre,
nevezetességekre figyelmet
felhívó, ezekrõl informáló,
nem csak a turistáknak, ha-
nem a helyi érdeklõdõ pol-
gároknak is szóló, tájékoz-
tató táblákra.

A küldöttség Steglitz-
Zehlendorf polgármesteré-
vel és a kerület vezetõivel
folytatott közös és négy-
szemközti megbeszélése-
ken áttekintette azokat a le-
hetõségeket, amelyeken a
további együttmûködés
megvalósítható. Ezek kö-
zött továbbra is kiemelke-
dik a zenei iskolák között
kooperáció, a programot a
Goethe Intézet finanszíroz-
za. A felnõttképzés rendsze-
re példaértékû Berlinben,
azért a német tapasztalato-
kat – a magyar viszonyokat
figyelembe véve – fel lehetne
használni –, írta összefogla-
lójában Dr. Papcsák Fe-
renc. A sportkapcsolatok
kiépítésének lehetõségét és
fontosságát, különösen a vi-
zes sportok, az atlétika és a
labdarúgás területén a ber-
lini fél külön kiemelte. Nor-

bert Kopp polgármester
emellett jelezte, hogy a zug-
lói egyházügyi tanács és a
Steglitz-Zehlendorfban en-
nek megfelelõ ökumenikus
szervezet kapcsolatfelvétel-
ét személyes ügyének tekin-
ti. A magyar delegáció szor-
galmazta továbbá, hogy a
Zuglóban a német nyelv ok-
tatásában résztvevõ taná-
rok továbbképzésére, illet-
ve berlini anyanyelvi taná-
rok fogadására alakítsanak
ki iskolai partnerségeket a
két kerület intézményei kö-
zött. – Meglepetést okoz-
tunk a berlinieknek azzal,
hogy a többi kelet-európai
testvérvárosukkal ellentét-
ben nem csak protokolláris
látogatást tettünk, hanem
érdemi munkát akartunk
végezni – hangsúlyozta az
utat értékelve Harrach Pé-
ter, a Fidesz-KDNP frakció-
vezetõje. Nagyon fontos ne-
künk ez a kapcsolat, hiszen
Steglitz-Zehlendorf földraj-
zilag és strukturálisan is
nagyon hasonlít Zuglóhoz.
A frakcióvezetõ elmondta: a
képzõmûvészeti és zeneis-
kolák közötti együttmûkö-
dés mellett szeretnének
kapcsolatot teremteni a
színházi területen is, ven-
dégelõadásokat szervezni a
két kerületben. Célunk,
hogy történelmi felekezete-
ink is vegyek fel egymással
a kapcsolatot és ebben Nor-
bert Kopp polgármester úr

személyes közbenjárást
ígért. Erõsítenénk az okta-
tási intézmények kooperá-
cióját is, elsõ körben egy ta-

nárcsere majd késõbb di-
ákcsere program keretében
– mondta Harrach.

B. R.

További együttmûködési lehetõségek Berlinnel

Berl ini testvérkerületünkbõl érkezett Zuglóba Kinszki

Imre fotográfus vándorkiállítása. A tárlatnak a Millen-

niumi földalatti ál lomásai adnak helyet. A Hõsök terei

megnyitón dr. Ferdinandy István alpolgármester méltat-

ta az alkotót

A holokauszt áldozatává vált zuglói mûvésznek a Róna

utca 121. számú ház falán elhelyezett emléktábláját lá-

nya, Kinszki Judit és Rozgonyi Zoltán alpolgármester

leplezte le

AA  zzuuggllóóii  ddeelleeggáácciióó  ééss  nnéémmeett  vveennddééggllááttóóiikk
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És sajnos egyre többen. Tu-
dom, hogy mostanában ku-
tyás berkekben a csapból is
a kullancs folyik, talán épp
ezért ideje, hogy összefogla-
lóan foglalkozzunk a témá-
val, rendszerezve azokat a
néha téves információkat,
melyek a köztudatban él-
nek. Szót ejtünk a kullan-
csokról és az általuk ter-
jesztett betegségekrõl, illet-
ve a megelõzésrõl, védeke-
zésrõl is.

A kullancs ízeltlábú állat,
az atkák alosztályába tarto-
zik, azok közül a legna-
gyobb. 702 fajuk van, ebbõl
kb. 20 Magyarországon is
megtalálható. Parazita, az-
az életviteléhez szüksége
van egy vagy több gazdaál-
latra. A kullancsoknak há-
rom aktív fejlõdési alakjuk
van: a lárva (kisebb mint 1
mm), a nimfa (1–2 mm) és
az adult (2–8–10 mm).
Mindhárom alak képes
önálló mozgásra, hat, illet-
ve nyolc lábuk van. A to-
vábbfejlõdéshez minden
fejlõdési ciklusban vért kell
szívniuk. Tulajdonképpen
a problémát is ezzel a szük-
ségletükkel okozzák, mivel
a vérszívással okozott mini-
mális gondot jelentõsen te-
tézik azokkal a kórokozók-
kal, melyeket terjesztenek.
Ezek közül a legfontosabb a
kutyákat megtámadó egy-
sejtû, a Babesia (canis) és a
Lyme-kórt okozó baktériu-
mok, a Borreliák, melyek-
nek több faja (Borrelia bur-
drogferi, B. afzerii, B. gar-
nii) is gondot okozhat. 

A Babesiosis kórfejlõdé-
sének lényege, hogy az egy-
sejtû vérélõsködõt a kul-
lancs bejuttatja a véráram-
ba, innen az a vörösvértes-
tekbe vándorol, azokban
szaporodik, majd onnan
úgy jut ki, hogy szétrombol-
ja a sejthártyát, azaz szét-
esik a vörösvértest. A szét-
rombolt sejthártyán ke-
resztül kiszabadul a vörös-
vértestekbõl a vörös szín-
anyag, ekkor látványosan
felszökik az állat láza. Ezt a
színanyagot a vérbõl a vese
szûri ki, ekkor jelenik meg
a látványos vér-
festékvizelés. A vese azon-
ban nem alkalmas erre a
terhelésre, és rövid idõn be-
lül felmondja a szolgálatot,
az állat pedig elpusztul.
Ezért szoktuk mondani,
hogy ha már a véresen fes-
tõdõ vizeletnél tart a beteg-
ség, rossz a kórjóslat, ami
nem jelent biztos halált,
csak esetleges maradandó
vesekárosodást, mellyel
szerencsés esetben hosszú
ideig tünetmentesen lehet
élni. Minden kétséget kizá-
ró laboratóriumi diagnózis
felállítható egy egyszerû

vérvizsgálattal, de a gyakor-
latban mire megjön az ered-
mény, addigra beadjuk a
megfelelõ gyógyszert, mely
prevencióra, azaz a beteg-
ség megelõzésére is alkal-
mas egy hónapig. Ezt a vár-
ható elõnyök és kockázatok
figyelembevételével tesz-
szük, azaz helyesebb bead-
ni az injekciót az egészséges
állatnak – így az még védett
is lesz egy hónapig –, mint
késlekedni akár egy napot
is, kockáztatva a súlyos ve-
sekárosodást.

A Lyme-kór sokkal össze-
tettebb probléma, a tünetek
jellegtelensége, esetleg sok-
félesége, illetve a gyógykeze-
lés kétséges sikeressége mi-
att. A betegség egy amerikai
városról kapta a nevét, ahol
ízületigyulladás-járvány
volt 1975-ben. Az ízületi
gyulladásos tüneteken kí-
vül a kór bõrtüneteit, illetve
idegrendszeri tüneteit
mind leírták egymástól füg-
getlenül, de csak 1982-ben
Willy Burgdorfer találta
meg a kórokozót, illetve
kapcsolta össze jelenlétük-
kel a változatos tüneteket.
A Borreliák spirális alakú
baktériumok (spiro-
cheták), rokonai pl. a szifi-
liszt okozó baktériumnak
(Treponema pallidum). A
fertõzés sokáig tünetmen-
tes, mert a Borreliák a fe-
hérvérsejtek burkát átfúrva
belebújnak abba és azt ál-
ruhaként használva, mint
„fehérvérsejt-zombik” köz-
lekednek a szervezetben ki-
cselezve így az immunrend-
szert, mely nem veszi észre
hosszú ideig a betolakodót.
Ugyanilyen okból a betegség
minden kétséget kizáró la-
boratóriumi igazolása vér-
vizsgálattal is különösen
nehéz és drága. Az olcsó
módszerek a korai fertõzést
nem mutatják ki, illetve
gyakran fals pozitív ered-
ményt adnak (vagy lezajlott
betegség után, vagy a
Borreliákhoz hasonlító

kórokozók jelenléte miatt),
így az állatorvosok számára
is marad a költséges, ún.
„Western blot” eljárás, mely
elérhetõ hazánkban is.

A kullancs rendkívül jól
alkalmazkodott az életcik-
lusainak megfelelõ szük-
ségletekhez. Jellemzõen a
növényeken, utak mellé-fö-
lé benyúló cserjéken, ma-
gas fûszálak lelógó részén
térd-derékmagasságban
várakozik áldozatára (tehát
nem a fákról ugrik le), majd
arra rásodródva és megka-
paszkodva megkeresi a leg-
vérbõbb, legmelegebb he-
lyeket, és a bõrbe befúrva
megcsapolja az ott futó vé-
kony ereket (kapilláriso-
kat). Ezt rendkívül ügyesen
oldja meg, mivel véralva-
dásgátló, értágító, fájda-
lomcsillapító és immun-
rendszer-blokkoló anyago-
kat fecskendez be a gazda
szöveteibe, mellyel nehezíti
a szervezet védekezését.
Egyes fajok, melyek feje rö-
videbb, cementszerû anya-
got választanak ki, és azzal
rögzítik magukat a bõrhöz.
Az áldozatok észleléséhez
speciális, ún. Haller-féle
szervük van. Ez a két elülsõ
láb elsõ ízében (ha emberi
végtagban gondolkodunk,
csukló és könyök közt) ta-
lálható összetett érzék-
szerv, amellyel a levegõ
mozgásait, a hõmérsékle-
tet, páratartalmat, szén-di-
oxidot, ammóniát, fajtársa-
ik által kibocsátott fer-
omonokat és a potenciális
gazdaállatuk által kibocsá-
tott szaganyagokat tudják
érzékelni.

Mindezekbõl jól látható,
hogy állataink parányi el-
lensége rendkívül jól felvér-
tezte magát az esetleges tá-
madások ellen, tehát az el-
lenük való védekezés is ke-
mény feladatot jelent szá-
munkra. Legfontosabb az
unos-untalan hangoztatott
megelõzés, ami az állat tar-
tási helyének tisztán tartá-

sa, illetve kullancsriasz-
tó-irtó szerek hasz-
nálata. Ezek
megtalálha-
tók spray,
spot on
(rácse-
pegtetõ
oldat) és
nyakörv
formá-
jában. A
Lyme-
kór ellen
kapható
vakcina,
melyet jó
szívvel
ajánlok
mindenki-
nek, mivel
Zuglóban
mindenhol
nagy számban
megtalálhatók a kullan-
csok. Most került az ország-
ba a Babesiosis elleni vak-
cina is, ez új fejlesztés, és
bár igen drága, féléves vé-
dettséget ad. (Elsõsorban
vadászok, horgászok, aktív
természetjárók számára ér-
demes beruházni rá.) A mi
ajánlásunk: nyakörv egész
évben és havonta rácsepeg-
tetõ oldat, ezenkívül Lyme
elleni vakcinázottság. Ezek
után elmondhatjuk, hogy
mindent megtettük annak
érdekében, hogy kedven-
cünket megóvjuk ettõl az
apró, ám annál veszélye-
sebb parazitától.

Mit tegyünk, ha megvan a
baj, azaz észrevettük a kul-
lancsot állatunkban, vagy
annak tartási helyén teleszí-
vott kullancsot találunk?
Amennyiben még az állat-
ban van a kullancs, célsze-
rû azt azonnal eltávolítani.
Semmiképpen ne kenjük
be a kullancsot, ne próbál-
juk megfojtani, mert fulla-
dozás közben nagy mennyi-
ségû nyálat és kórokozót
juttat állatunk szervezeté-
be! A jelenlegi álláspont sze-
rint a legcélszerûbb egy csi-
pesszel vagy kullancskisze-

dõvel a
kullancsot a fejéhez le-

hetõ legközelebb megfogni,
majd többszöri óvatos hú-
zással eltávolítani. Mikor
elkezdjük húzni a kullan-
csot, az maga is érzi, hogy
nagy a baj, és mivel nem
akar kettészakadni, elkezd
magától pánikszerûen ki-
hátrálni a bõrbõl, ezért ér-
demes pár másodpercen-
ként meghúzni, majd kö-
rülbelül a harmadik húzás-
nál kiszakítani azt a bõrbõl.
Gyakorlati tapasztalatunk
szerint segít, ha kifele csa-
varjuk a kullancsot húzás
közben, annak ellenére,
hogy a szájszerve fogazott
és nem csavaros. Ha esetleg
beszakad a feje, nem kell
aggódni, már csak egy me-
chanikus idegen testként
van jelen a bõrben, ennek
megfelelõen ártalmatlan,
kis helyi gyulladással (mint
serdülõ gyermeken egy pat-
tanás) a szervezet kilöki
magából két héten belül.
Ezek után keressük fel ál-
latorvosunkat, hogy beadja
az ilyenkor célszerû
Babesiosis elleni injekciót
akár kezelési, akár preven-
ciós céllal. A Lyme-kórt a
fertõzés egész korai stádiu-
mában nehéz kimutatni.

Ezért azt szoktuk javasol-
ni, hogy fél év múlva a

gazdi végeztessen
Lyme-tesztet, illetve

akkor, ha jelleg-
telen ízületi gyul-
ladásos tünetei

vannak a fiatal ál-
latnak, vagy egysze-

rûen belázasodik és nem ta-
láljuk az okát. 

Végezetül pár szót a zug-
lói helyzetrõl. A kullancs
nem kiirtható. Helyi perme-
tezéssel

ugyan rö-
vid idõre

megtisztít-
ható egy-egy

terület, ám ez
költséges mivolta,

illetve a vegyszerek kocká-
zata miatt nem célszerû. A
fertõtlenített területet na-
pok alatt újból befertõzik
a szabadban élõ állatok

által, mert a kullancs nem
csak kutyában, macská-
ban, hanem madarakban,
sõt hüllõkben is élõsködik.
Ráadásul életének csak
10%-át tölti a gazdaállaton,
egyéb idõszakban a környe-
zetben, párás közepes hõ-
mérsékletû, napfénytõl vé-
dett helyeken tanyázik. Két
példával illusztrálnám a
helyzetet. Az elsõ egy Kerék-
gyártó utcabeli kiskutya,
amelyikbõl mintegy 60(!)
kullancsot szedtünk ki, il-
letve egy Mályva téri ko-
mondor, amelynek nyírása
során derült ki erõs kul-
lancsfertõzöttsége: 60-80
vérszívó volt raja.

Remélem, ez az összefog-
laló elegendõ információt
tartalmaz a veszély mérté-
kének és okainak megérté-
séhez. Végezetül jó szívvel
ajánlok figyelmükbe egy
internetes hivatkozást, ami
egy Baxter-gyógyszercég ál-
tal szponzorált animációs
kisfilm és tökéletesen de-
monstrálja a kullancsok vi-
selkedését.

www.youtube.com/
watch?v=kt-gX4FY-

Mg&feature=
player_embedded

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kullancsok pedig vannak

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.

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
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Május 24-én rendhagyó ese-
ménynek adott otthont a
zuglói Szent István Gimná-
zium. Az Ajtósi Dürer sori
intézményben ugyanis egy
olyan tehetségnapot tartot-
tak, melyen nem csak ma-
gyar, hanem német diákok
is megmutatták a tehetsé-
güket.

– A rendezvény az Embe-
ri hangok – Csillagok hang-
ja és a matematika zenéje
címet viselte – mondta
Borosné Jakab Edit pro-
jektfelelõs. – A címbõl is ki-
derül, hogy két olyan terü-
letet próbáltunk összehoz-
ni (a zenét és a matemati-
kát), amely látszólag távol
áll egymástól, mi azonban
szerettük volna bebizonyí-
tani, hogy ez nem így van.
Mindez jól szimbolizálja azt

a széleskörû tehetséggon-
dozást is, mely az iskolánk-
ra jellemzõ.

A rendezvény védnöke
Harrach Péter országgyûlé-
si képviselõ volt, aki egyko-
ron maga is a zuglói intéz-
ményben érettségizett le. 

A program a Thököly úti
Rózsafüzér Királynéja Plé-
bánia templomban kezdõ-
dött. A domonkos temp-
lomban a Szent István Gim-
názium énekkara mellett a
zuglói iskola Comenius-
partnere, egy magdeburgi
iskola kórusa is bemutat-
kozott. Ezt követõen az is-
kola dísztermében a tehet-
séges diákok és mestereik
közremûködésével a Zene
és matematika témakörben
tartottak szakmai konfe-
renciát. Az eseményen elsõ

ízben adták át az Istvános
tehetségekért kitüntetést,
amelyet ez alkalomra alapí-
tottak, és amit a jövõben
rendszeresen odaítélnék
majd. Az elismerést elsõ-
ként Pusztai Mária és Ko-
vács Ilona magyartanár és
Szalayné Tahy Zsuzsanna
informatikai pedagógus ve-
hette át.

– A kerület oktatását meg-
ismerve megállapítható,
hogy a zuglói diákok képes-
ség alapján három kategó-
riába sorolhatók – mondta
dr. Ferdinandy István al-
polgármester –, így gyen-
gébb, átlagos képességû és
tehetséges diákokról be-
szélhetünk. Oktatáspoliti-
kusként úgy gondolom,
mindegyikkel érdemes és
szükséges foglalkozni. A

gyengébb képességû gyere-
kek felzárkóztatása érdeké-
ben õsztõl egy óvodai pre-
venciós programot indí-
tunk. Az átlagos gyerekek
képességfejlesztése érdeké-
ben bevezettük a 3–4. osz-
tályos gyerekek tudásszint-
jének felmérését, s abban
az iskolában, ahol magyar-
ból és matematikából az át-
lag alatt teljesítenek a diá-
kok, felzárkóztató progra-
mokat szervezünk számuk-
ra. De nem feledkezünk
meg a tehetséges diákokról
sem, akik számára a
Herman Ottó Általános Is-
kolából indult Tehetségvo-
nat programot ajánlanánk.
A program célja, hogy meg-
találja és gondozza Zugló-
ban a tehetségeket. Azt ta-
pasztaltuk, hogy azokban
az iskolákban, amelyek
részt vettek a TÁMOP tehet-
séggondozási pályázatán,
ugrásszerûen nõtt a színvo-

nal, éppen ezért fontosnak
tartjuk, hogy minél több in-
tézményt tudjunk bekap-
csolni ebbe a programba. A
zuglói önkormányzat a te-
hetséggondozásra pályáza-
tot ír ki, melyre június 10-ig
jelentkezhetnek az iskolák.
A zuglói programhoz a for-
rást a kerületi önkormány-
zat biztosítja majd.

A TÁMOP 3.4.4 projekt-
záró rendezvényen a Szent
István Gimnázium színját-
szóköre Pygmallion-impro-
vizációk címû darabjának
bemutatójára is sor került. 

– A Tehetséggondozó kö-
zépiskola címet 2009 szep-
temberében nyertük el –
mondta Borosné Jakab
Edit – és az azzal járó fel-
adatok ellátásával alkal-
massá vált iskolánk a tehet-
ségpont státuszra. 2010 ok-
tóberében regisztrált Tehet-
ségpontunk akkreditálási
folyamaton ment keresztül,

amelynek folyamán elnyer-
tük a Kiváló Akkreditált Te-
hetségpont címet, amit
2011. február 26-án vehet-
tük át a GÉNIUSZ Tehet-
ségnapon. A hagyományok-
ból következõen a matema-
tikában és a természettudo-
mányokban tehetséges gye-
rekeket választunk ki és
gondozunk, de az OKTV-
ben való szereplésünk a hu-
mán területen is kiváló
egyéni tehetséggondozást
mutat. Tantestületünk a te-
hetséges diákok számára
rendszerszintû tehetség-
gondozást biztosít a szak-
körök keretében, továbbá
az alulteljesítõ, de tehetsé-
ges diákokkal egyéni tan-
rend szerint foglalkozunk.
Lehetõségük van a kiemel-
kedõ tehetségûeknek elõre-
hozott vizsgákat tenni, ily
módon számukra osztályt
átlépni. 

Riersch Tamás

POSTALÁDÁNKBÓL

Tóth László olvasónk leve-
lével még március végén ke-
reste meg szerkesztõségün-
ket, melyben arra hívta fel a
figyelmet, hogy miután a 2-
es metró a Stadionok állo-
mást elhagyja és a felszínre
ér, a vagonokban még szik-
rázó napsütésben sem kap-
csolják le a világítást. Olva-
sónk problémájával lapunk
megkereste a BKV sajtóosz-
tályát, ahonnan a közel-
múltban az alábbi választ
érkezett:

„A Metró Szakszolgálat,
mint a jármûfenntartásért
felelõs szervezet állomá-
nyában üzemelõ 369 met-
ró motorkocsi az utastéri
világítás tekintetében
alapvetõen két típusba so-
rolható.

Az eredeti konstrukciós
kialakítás alapján egyik tí-
pusú metrókocsi vezetõ-
pultján sincs az utastéri vi-

lágítás ki- és bekapcsolá-
sára szolgáló készülék.

Az EV3 típusú kocsik egy
részén a jármûakkumulá-
torok töltése a 825 V-os
vontatási feszültségrõl, az
utastéri izzókon keresztül
történik.

Az EV3, EV és 81-es típu-
sú motorkocsikon már
egyedi feszültség-átalakí-
tók vesznek részt a fény-
források tápellátásában,
de ezeken a típusokon is
jelentõs, hatósági enge-
délyhez kötött mûszaki be-
avatkozást igényelne a ve-
zetõ által mûködtethetõ
„utastéri világításkapcso-
ló” kialakítása. Ennek
gazdaságossága – figye-
lembe véve a jármûvek át-
lagos életkorát – erõsen
megkérdõjelezhetõ. Ezért
az energia-megtakarítási
javaslatokat támogatjuk
ugyan, de a szükséges át-

alakítások elvégzését nem
támogatjuk.

Mindezeken túlmenõen
azt is figyelembe kell ven-
nünk, hogy az Országos
Vasúti Szabályzat mellék-
leteként kiadott Metró Jár-
mû Szabályzat 200 lux
megvilágítási erõsséget ír
elõ a jármû utasterére vo-
natkozóan. Ez az érték
csúcsidõben, a jármûvek
közel 100 százalékos telí-
tettsége esetén mestersé-
ges megvilágítás nélkül
nem garantálható.

Továbbá annak ellené-
re, hogy munkatársaink
mindent elkövetnek az el-
használódott, kiégett fény-
források mielõbbi kicseré-
lése érdekében, érkeznek
hozzánk olyan észrevéte-
lek, miszerint az utastér
megvilágítása nem megfe-
lelõ.”

(P. D.)

találkozásaA matematika és a zene találkozása



Május 24-én napközben
a 3-as villamoson egy férfi,
akit állítólag az utasok kö-
zül többen büdösnek nevez-
tek, és arra kérték, hogy
szálljon le a jármûrõl, elve-
szítette a fejét, kiabálni kez-
dett, egy idõsebb nõi utast
meg is ütött, majd egy zse-
bébõl elõvett késsel hado-
nászva fenyegette az õt kö-
rülvevõ embereket. Az uta-
sok közül többen is jelezték
a kapitányságnak az esetet,
így a rendõrök néhány meg-
állóval odébb elfogták az il-
letõt, aki ellen garázdaság
ügyében indítottak vizsgá-
latot.

Ugyanezen a napon, a dél-
utáni órákban a Vezér úton
két testvér vitázott össze. A
vita hevében az egyikük be-
ült az autójába, és szándé-
kosan nekitolatott a testvé-
re kocsijának, mire az vá-
laszképpen egy szívlapátot
kapott elõ a csomagtartó-
ból, és azzal többször a má-
sik autóra csapott. Ez utób-
bi jármû vezetõje ekkor ér-
tesítette a rendõrséget.
Mindkettõjük ellen garáz-
daság vétségében indítanak
majd vizsgálatot.

Május 27-én a Bosnyák
téren a járõrök egy hajlék-

talan kinézetû férfit igazol-
tattak. A férfinél nem volt
fényképes igazolvány, ezért
egy születési anyakönyvet
adott át a rendõröknek, ám
hamar kiderült, fogalma
sem volt sem volt, milyen
adatok találhatók az anya-
könyvben. Mivel a férfi ha-
mis dokumentummal kí-
vánta igazolni magát, a
rendõrök elõállították. A
kapitányságon kiderült,
hogy a férfi ellen a mátészal-
kai bíróság már korábban
körözést adott ki.

Május 29-én a városligeti
Gyermeknapon két eltûnt
gyerekrõl is tudomást sze-
reztek a rendõrök. Az egyik
kétéves kisfiút járókelõk ta-
lálták meg a liget egyik ját-
szóterén, a másik, kilenc
éves kisfiúra szintén a járó-
kelõk bukkantak rá. A
rendõröknek mindkét eset-
ben sikerült a gyerekek szü-
leit megkeresniük,

Május 30-án a reggeli
órákban egy 40 év körüli
férfi kövekkel dobálta a
Fogarasi út – Gvadányi utca
keresztezõdésén áthaladó
autókat. Szerencsére egyi-
ket sem sikerült eltalálnia.
a rendõrök elõállították a
kerületi kapitányságon.

Május 31-én este rendez-
vényt tartottak a Pákozdi té-
ren levõ Kissebségek Házá-
ban. A rendezvény résztve-
või a hajnali órákban konf-
liktusba keveredtek egy-
mással, és elõbb vita, majd
verekedés tört ki. Az egyik
férfi egy golfütõvel fejbecsa-
pott egy másikat, aki cseré-
be karon szúrta a támadó-
ját. A megszúrt férfit törté-
netesen ugyanabba a kór-
házba vitették a rendõrök,
mint ahova a golfütõvel fej-
becsapott személy is került,
aki meghallván, hogy az ál-
tala megszúrt férfit is a kór-
házba hozták, sietve elhagy-
ta az épületet, és ismeretlen
helyre távozott.

Május utolsó napján az
egyik kerületi általános is-
kolában egy 17 esztendõs
(!) nyolcadikos diák bántal-
mazta az egyik tanárt. A di-
ák azt sérelmezte, hogy a ta-
nár õt az elõzõ szünetben
az igazgatóhoz küldte.
Elõbb rátámadt a tanárra,
akit lökdösni, majd fojto-
gatni kezdett, és közben a
másik kezével a hátát is
ütötte. A tanár nem bántot-
ta a diákot, ám az ügyben
feljelentést tett. A diákot a
rendõrök elõállítottak, s
bár fiatalkorúnak számít,
már bûncselekményként
közfeladatot ellátó személy
elleni erõszakként kezeik a
tettét.

Riersch Tamás
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BÛNÜGYI KRÓNIKA
Vér folyt a békésnek
induló rendezvényen

Dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester személyes ja-
vaslatára május hónap-
ban indult útjára a Virág-
zó Zugló 2011 utcafront
szépítési program. A kez-
deményezés egyik példa-
értékû sajátossága, hogy
Zugló Önkormányzata és
a zuglói lakosok közösen
hozzák rendbe, teszik vi-
rágzóvá a lakóházukhoz
tartozó utcafrontot, elõ-
kertet.

A zuglói lakók és lakókö-
zösségek részére meghirde-
tett pályázat sikerességét mi
sem bizonyítja jobban, mint
a felhívás közzétételét köve-
tõen a polgármesteri kabi-
nethez beérkezõ több száz
jelentkezés és az eddig elké-
szült, Zugló számos pontján
megtekinthetõ közel félszáz
utcafronti virágágyás.

Papcsák Ferenc polgár-
mester, aki szívügyének
tartja az ápolt és virágos
közterületek megteremté-
sét, a szakmai koordinálást
Megyeri Szabolcs zuglói
kertészmérnökre bízta.

– Mit tehet, aki most sze-
retne jelentkezni, és milye-

nek az eddigi tapasztala-
tok?

– Lapzártánkig a jelentke-
zõ lakóközösségek száma
meghaladta a 300-at, de to-
vábbra is várjuk a pályázó
kertbarátokat – számolt be
a program vezetõje, Megye-
ri Szabolcs. – Akik levélben
vagy e-mailben elküldik a
jelentkezésünket, a legfon-
tosabb lépést már meg is
tették annak érdekében,
hogy a program a lakhely-
ükön is megvalósuljon.
Minden pályázatra vissza-
igazoló levelet küldünk,
ezért nagyon fontos, hogy a
jelentkezõk pontosan adják
meg az elérhetõségüket –
hívta fel a figyelmet a szak-
ember.

A program egész évben
tart, a késõ õszi fagyok be-
köszöntéig, tehát mindenki
sorra fog kerülni, a jelent-
kezést követõen azonban
minden pályázónak türe-
lemmel kell várnia a kap-
csolatfelvételéig.

A program elsõ szakaszá-
ban – a helyszíni felmérést
követõen, elõre egyeztetett
idõpontban – a lakóközös-
ség a koordinátor szakmai
irányításával közösen ülte-
tik el az önkormányzat által
biztosított növényeket. Az
ültetésben több alkalom-

mal a területért felelõs ön-
kormányzati képviselõk is
közremûködnek.  A növé-
nyek telepítéséhez szüksé-
ges kézi szerszámokat a
zuglói kertbarátok részére
a program támogatója, a
FISKARS Magyarország
biztosítja.

A második szakaszban,
elõreláthatóan az õszi hó-
napokban a szakember
elõzetes egyeztetést köve-
tõen ismét felkeresi az el-
készült utcafrontok, elõ-
kertek tulajdonosait a ta-
pasztalatok közös értéke-
léséhez. 

– A program egyik legfon-
tosabb célja, hogy felhívja
a nyilvánosság figyelmét
közterületeink rendbeté-
telének, tisztántartásának
fontosságára, ezért az ülte-
tés folyamatáról és az elké-
szült területrõl fényképfel-
vétel és kisfilm is készül,
ami felkerül a program
honlapjára és a résztvevõk
is kapnak saját példányt –
mondta Megyeri Szabolcs.
-  Felemelõ érzés látni azt a
példaértékû összefogást a
lakóközösségekben, mely
a fõváros szívében, Zugló-
ban bontakozik ki a közös
cél, a virágzó Zugló megte-
remtéséért.

D. K.

Sikeresen indult útjára 
a Virágzó Zugló 2011 program

A Csanádi Árpád Általános
Iskola és Gimnázium idei
Csanádi-napjának díszven-
dége Schmitt Pál köztársa-
sági elnök felesége, az
1964-ben olimpiai ezüstér-
mes tornász Makray Kata-
lin volt, aki azért látogatott
el a zuglói iskolába, hogy az
egykori barátjáról, az olim-
piai bajnok kalapácsvetõ-
rõl, Zsivótzky Gyuláról el-
nevezett tantermet felavas-
sa. Az Õrnagy utcában nagy
hagyománya van, hogy az
osztálytermeket neves
sportolókról nevezik el, és
az sem ritka, hogy az olim-
piai bajnokok egyes osztá-
lyokban tiszteletbeli osz-
tályfõnökséget vállalnak.

– Négy éve, hogy
Zsivótzky Gyula eltávozott
közülünk – mondta Makray
Katalin. – Személyében egy
kiváló sportembert veszí-

tettünk el. Én abban a sze-
rencsés helyzetben voltam,
hogy ismerhettem õt, sõt
1968-ban személyesen is
jelen lehettem az olimpiai
címe megnyerésekor. Aka-
ratereje, a küzdeni tudása
csodálatos volt, úgy vélem
méltó példaképet választott
az iskola vezetése a diákok
számára.

A résztvevõk a terem mel-
lett egy emléktáblát is fel-
avattak. A Zsivótzky-család
tagjai – az özvegy, Komka
Magdolna többszörös baj-
nok magasugró és a két fiú,
Attila, a világbajnoki bronz-
érmes tízpróbázó és Gyula,
az egykori NBI-es labdarú-
gó – meghatódva fogadták a
zuglói diákok köszöntõjét.
(Komka Magdolna a harma-
dikos osztály kérésére a
tiszteletbeli osztályfõnök-
séget is elvállalta.)

A Csanádi-napon, melyen
többek között a névadó
Csanádi Árpád és az iskola
volt igazgatójának, Schlegel
Oszkárnak az emléktáblá-
ját is megkoszorúzták, ha-
gyománynak számít, hogy a
legjobb diákokat is megju-
talmazzák. Idén az Elek Ilo-
na-díjat Kiss Renáta, a
Cséfay Sándor-díjat Bor-
bély Ádám Zoltán, a Koz-
ma-díjat pedig Losonczi Ot-
tó kapta. Az iskola legran-
gosabb elismerésében, a
Csanádi-díjban pedig
Horváthné Nováki Erika, az
iskola magyartanára része-
sült. 

A rendezvényen a kerü-
leti önkormányzatot dr.
Ferdinandy István alpol-
gármester és Rátonyi Gá-
bor sporttanácsadó képvi-
selte.

R. T.

Zsivótzky Gyulára emlékeztek



SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV.
kerületi gyorsszolgálat. Csator-
nák, lefolyók tisztítása azonnal,
falbontás nélkül, garanciával. Tel.:
228-6193, 06 (30) 921-094.

VILLANYSZERELÉS, hibaelhá-
rítás, gyorsszolgálat, bojlerjavítás
Zuglóban kiszállási díj nélkül. Te-
lefon: 06 (20) 939-3799.

TETÕFEDÕ-BÁDOGOS meg-
bízható szakember rövid idõn be-
lül javításokat is vállal garanciával.
Telefon: 252-3894 (üzenetrögzí-
tõs), 06 (30) 232-1037.

GÁZ-, VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS,
gázkészülékek javítása, karban-
tartása. Gázmûveknél engedélyez-
tetés! Tel.: 06 (30) 944-6513,
www.nl-gaz.hu, info@nl-gaz.hu

Társasházak, lakásszövetkeze-
tek közös képviseletét vállalom
mûszaki, jogi, gazdálkodási (köny-
velési) ismeretekkel. ÖKOplusz,
ZBR, panelprogram pályázatok
elõkészítésében segítséget nyúj-
tok. Tel.: 06 (30) 224-5726, ingat-
lanmedia@freemail.hu

CSÕTÖRÉSEK MÛSZERES
KERESÉSE-JAVÍTÁSA. Víz-
szerelés gyorsszolgálat és
duguláselhárítás, kerti csap
udvari vezetékcseréje ásással.
WC-k, csapok cseréje, javítása.
Tel.: 06 (30) 914-3588.

PÁRA, PENÉSZ MEGSZÜNTE-
TÉSE, gázkészülékek légellátása,
nyílászárókba utólagosan beépí-
tett résszellõzõvel (fa, mûanyag).
Szabályozhatóan szellõzik. Tel.:
220-3575, 06 (20) 956-7241,
Honti.

BÁDOGOS, TETÕFEDÕ kisebb
kõmûvesmunkát, kéményfelújí-
tást vállalok. Tel.: 280-1271, 06
(20) 532-7823.

ZÁRCSERE, AJTÓ-, ABLAKJA-
VÍTÁS, SZIGETELÉS, bútorjaví-
tás, gondnokság. Tel.: 06 (30) 755-
2209.

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

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, gipszkartonozás, teljes körû
lakásfelújítás, megbízható szak-
emberekkel precízen. Musál An-
tal. Tel.: 06 (70) 948-9959. Áraján-
lat ingyenesen.

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB SZAKEMBEREI-
VEL. Alacsony áron vállalunk szo-
bafestést, mázolást, tapétázást,
parkettázást, vízszerelést, villany-
szerelést, burkolást, kõmûves-
munkát, gipszkartonszerelést.
Tel.: 220-5731. Mobil: 06 (20)
9946-279.

FESTÕMESTER vállal szoba-
festést, mázolást, tapétázást, pe-
nészes falak szakszerû rendbeho-
zatalát, villany- és fûtésszerelõk
utáni kisebb kõmûvesmunkákat.
Hosszú távú garanciával. Tel.:
285-2882, 06 (30) 878-8977.

CÉGTÁBLA, reklámfelirat, au-
tógrafika, üzletdekoráció, esküvõ,
rendezvénydíszítés, kirakatrende-
zés. Tel.: 220-2849, 06 (30) 9744-
754. ket.toth@chello.hu

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL
HELYSZÍNEN, garanciával!
Orion, Videoton, ITT-Nokia,
Grundig, Nordmende, Panaso-
nic, Samsung, Vestel,
Thomson, Schneider. Tel.: 06
(20) 531-7638.

KONYHABÚTOR-KÉSZÍTÉS
MÉRETRE. Munkalapcsere,
ajtófrontcsere, lapra szerelt búto-
rok összeszerelése, bútoráta-
lakítás, ingyenes felmérés és ár-
ajánlat. Tel.: 06 (30) 354-6767,
220-2849.

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

HÛTÕSZEKRÉNYEK, fagyasz-
tók, klímák, autóklímák javítását
vállalom hétvégén is, garanciával!
Tel.: 419-8264, 06 (70) 211-
7760.

ÜVEGEZÉS HELYSZÍNEN.
(Hagyományos ablakok átalakítá-
sa hõszigetelõ üveggel.) Nyílászá-
rók profi utólagos szigetelése.
Üvegfelületek biztonsági fóliázása.
Tel.: 220-3575, 06 (20) 956-7241.
Honti

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

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., Fû-
rész u. 22.

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

TETÕFEDÕ BÁDOGOS. Régi te-
tõk felújítása, javítása, új tetõk fe-
dése, cserepezés, palázás, zsinde-
lyezés, bádogozás, kisebb ács-
munkák. Tel.: 291-0081, 06 (30)
401-7462.

OLCSÓN! HATÉKONYAN! JÓL!
Víz-, gáz-, központi fûtésszerelés
és duguláselhárítást vállalok! Hív-
jon bizalommal! Tel.: 06 (20) 249-
3743.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁ-
ZÁST ingyenes takarítással, PAR-
KETTALERAKÁST, parkettacsi-
szolást, parkettajavítást, víz-, gáz-,
gipszkartonszerelést, csempézést,
villanyszerelést, kõmûves-, aszta-
losmunkát vállal kisiparos garan-
ciával. Tel.: 202-2505, 06 (30)
251-3800.

KÖLTÖZTETÉS, FUVARO-
ZÁS! Gyors ügyintézéssel, pre-
cíz munkavégzéssel. Igény sze-
rint ingyenes kartondobozok.
10%-os hétvégi kedvezmény.
Tel.: 06(70) 214-4235, 06 (1)
280-2542.

BIZTONSÁGTECHNIKA: Rá-
csos ajtó, ablakrács, folyosólevá-
lasztás, hevederzár, erkélybeépí-
tés, kerítés, kapu, kovácsoltvas.
Egyéb lakatosmunkák társashá-
zaknak. Ingyenes árajánlat. Tel.:
410-5428, mob.: 06 (30) 941-
5280. www.sulyok-t.hu

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

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

BECSÜLETES SZAKMUNKÁS-
OK vállalnak festést, mázolást, ta-
pétázást, burkolást, teljes felújí-
tást, javítást, társasházak karban-
tartását. A legkisebb munkákat is
elvállaljuk. Tel.: 06 (30) 609-4294.

Családi és társasházak, nyara-
lók eresz és faszerkezeteinek fes-
tése, mázolása alpintechnikával is.
Telefon: 273-1857, 06 (20) 471-
1870.

TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE lép-
csõházfestést, kerítésmázolást.
LAKOSSÁG RÉSZÉRE festést,
mázolást, tapétázást garanciával
vállalok. Tel.: 400-0679, 06 (20)
964-2137.

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

Minõségi Munkával Kedvezõ
Áron Vállalunk: víz-, fûtéssze-
relést, szobafestést, mázolást,
tapétázást, kõmûves burkoló-
munkákat, parkettázást. ZUG-
LÓI MEGRENDELÕKNEK
KEDVEZMÉNY! Tel.: 405-
3305, 06 (30) 952-4725.

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

TÁRSASHÁZAK TAKARÍTÁ-
SÁT, lakások ablaktisztítását kor-
rekt áron vállalja Seprõ Bt.
Klementné. Tel.: 06 (1) 220-6851,
06 (30) 370-1150.

LAPOSTETÕK hõ- és csapadék-
víz elleni szigetelése garanciával.
Homlokzatfelújítás, festõ- és kõ-
mûvesmunkák hagyományos áll-
ványozással és alpintechnikával.
Stúdió Trend Design Kft. Telefon:
273-1857, 06 (20) 471-1870.

Kárpitos bútorok felújítása asz-
talosmunkával, széles szövetvá-
lasztékkal. Tel.: 06 (20) 957-4391.
Konyha- és beépített szekrények
méretre készítése. Tel.: 06-(30)
940-6342.

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁ-
LIS KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS,
elektromoshálózat-kiépítés és -
felújítás. HAJDÚ VILLANYBOJ-
LER-JAVÍTÁS, vízkõtelenítés ga-
ranciával. Érintésvédelmi felül-
vizsgálat, nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel.: 06 (30) 440-
1586, 252-0813.

ÉPÜLETLAKATOS-MUNKÁK!
Kerítések, nagykapuk, tolókapuk,
lépcsõházkorlátok, erkélykorlá-
tok, vasajtók, ablak-, ajtórácsok,
aknafedelek, elõtetõk készítése.
Tel.: 06 (30) 984-7684.

ANTENNASZERELÉS és -ja-
vítás, földi és mûholdas rendsze-
rek telepítése garanciával. Tel.:
384-3948, 06 (30) 212-3870.

ASZTALOSMUNKÁK vállalása!
Egyedi elképzelések megvalósítá-
sa! Ajtók, ablakok helyszíni javítá-
sa, passzítása, bútorok készítése,
javítása, összeszerelése, zárak cse-
réje. T.: 06 (70) 512-9743, 06 (20)
554-7004.

REDÕNY, RELUXA

REDÕNYÖSMUNKÁK, gurtnic-
sere, rövid határidõvel! Redõny,
reluxa, harmonikaajtó, szúnyog-
háló, szalagfüggöny-készítés, -
javítás. Tel.: 410-7924, 06 (20)
934-5728.

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

ÕRIZZE MEG TESTI-LELKI
egyensúlyát! Igényes, szakszerû
svédmasszázs a Stadionoknál.
Tel.: 06 (30) 446-5239. Kedvezmé-
nyek!

KOR-NO nõi MOZGÁSSTÚDIÓ
a Bosnyák téri piacnál. XIV., Lõ-
csei u. 43. Tel.: 251-0925, 06 (20)
958-0506, www.kornotorna.hu.
Gerinctorna, Pilates, alakformáló-
zsírégetõ torna, erõsítõ-nyújtó tor-
na, Zumbaâ, intimtorna minden
korosztálynak. Ingyenes elsõ óra! 

ADAMOV ANNA TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS,
akupunktõr, spirituális gyógyító.
XIV., Erzsébet királyné 11. Min-
den betegséget gyógyítok. Tel.:
220-8165, 06 (30) 450-0821.

ÉRSZÛKÜLET, ÉRELME-
SZESEDÉS gyógyítása. Érfalak
tisztítása, kardiológus vezeté-
sével. SONOTERÁPIA Bp. XIV.
ker., Örs vezér tere 16. Tel.:
220-4641, 240-2996, 06 (20)
349-4277.

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

„Csilla” Pedikûr, GOMBÁS kör-
mök, TYÚKSZEMEK fájdalom-
mentes kezelése. XIV., Francia
40/A. 11-tõl 17-ig. Telefon: 06 (30)
855-3443.

FOGTECHNIKUSMESTER
vállalja fogpótlások készítését,
javítását garanciával. Fogfehérí-
tõ sablon és éjszakai harapás-
emelõ készítése. Tel.: 252-4067,
06 (20) 445-8421. Petõfalvi,
Ilosvai utca 25.

ÖRS VEZÉR TÉRI magánorvosi
rendelõben magánpraxis részére
kedvezõ feltételek mellett biztosí-
tunk bérleményt. Tel.: 06 (30) 921-
2418.

INGATLAN

ZUGLÓ legforgalmasabb ré-
szén, Stadion patika felett 1. eme-
leti 87 nm-es felújított lakás ma-
gánszemélytõl rendelõnek, irodá-
nak kiadó. Tel.: 06 (30) 921-
2418.

TÜKRÖS 80 nm-es táncterem
pedagógiai és nyári egész napos
foglalkozásokhoz kedvezõ áron ki-
adó a Sugárnál. Tel.: 06 (30) 921-
2418.

Utcára nyíló garázs eladó vagy
kiadó (14 m2) a Telepes u. 87.-ben.
Raktározásra is megfelel. Érdek-
lõdni: 06 (30) 771-6959.

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû
iroda, 70 nm, Zugló központjá-
ban, kiváló parkolással. Konyha-
, fürdõszoba-használat, ugyanitt
száraz, 30 nm-es raktárhelyisé-
gek kiadók. Tel.: 06 (70) 212-
6478.

ZUGLOILAKASOK.HU eladná
saját zuglói lakását? Hirdessen IN-
GYENESEN a zuglói lakások spe-
ciális honlapján. Tel.: 06 (30) 821-
4610.

26 nm-es dupla garázs, Mogyo-
ródi út 109., kerti automata kapu-
val szemben, lankásan elérhetõ
(fehér automata garázskapu) – el-
adó: 15 000 euró, vagy hosszú tá-
von bérelhetõ: 100 euró/hó. Tel.:
06 (70) 505-7799. (12–17 óra kö-
zött).

Keresünk-kínálunk eladó, ki-
adó ingatlanokat 16 éves ingatlan-
piaci tapasztalattal, XIV., XV., XVI.
kerületekre specializálódva. Tel.:
06 (1) 315-0031, 06 (70) 775-
9334. amadex@amadex.hu, www.
amadex.hu

OKTATÁS

Pótvizsgára felkészítést vállal
zuglói pedagógus 1–8. osztályig
minden tárgyból, nyelvek kivételé-
vel. Házhoz is megyek! Tel.: 06 (20)
953-3407.

ANGOLOKTATÁS gyakorlott,
diplomás tanárnál. Társalgás már
kezdõ szinten. Eredményes felké-
szítés bármely vizsgára. Tel.: 383-
0461.

NÉMETNYELV-TANÁRNÕ vál-
lal oktatást, korrepetálást, felké-
szítést nyelvvizsgára, munkaválla-
lásra, kedvezõ áron a Bosnyák té-
ren. Tel.: 221-2376, 06 (30) 959-
6759.

KÖNYV

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRA-
KAT (régit, újabbat) antikváriu-
munknak vásárolok. Azonnal, díj-
talanul házhoz megyek! Tel.: 06
(20) 425-6437.

MUNKÁT KÍNÁL

SZERETNÉL egy nívósabb lég-
kondicionált szalonban dolgozni?
Gyere hozzánk akár a kedvenc kol-
legáidat is magaddal hozhatod.
Fodrászok, kozmetikus és mani-
kûrös jelentkezését várjuk csak
vállalkozói engedéllyel. Tel.: 06
(20) 976-2979.

Öv utcában lévõ szépségszalon-
ban vállalkozói engedéllyel, gya-
korlattal rendelkezõ mûkörmös-
pedikûrös kolleganõt keresünk
vendégkörrel, azonnali belépéssel.
Érd.: 06 (20) 988-2211.

IDÕS édesanyám mellé keresek
megbízható gondozónõt. Jelent-
kezni a 06 (20) 956-5260, 06 (20)
317-9536-os telefonszámon lehet.
18–21 óra között.

Zuglói autószervizünkbe kere-
sünk nyugdíjas urat, udvar rend-
ben tartására, kétheti rendszeres-
séggel. Benkõ és Tsa. Kft. 1141.
Bp., Fogarasi út 189. Tel.: 383-
8055.

MUNKÁT KERES

KISEBB társasházak kezelését
garanciával 20 év gyakorlattal, mû-
szaki és egyéb ügyintézést válla-
lom. Leinformálható. Tel.: 06 (20)
324-8711.

Munkanélküli dolgozna, ha len-
ne munkahelye! Sajnos magyar!
Ezen a télen még nem sikerült
megfagyni! Medziborszky (53).
Tel.: 06 (30) 366-9878.

SZÁMÍTÓGÉP

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás,
telepítés, alkatrészcsere garanciá-
val. Ingyenes kiszállással. Deme-
ter Attila. Tel.: 256-8680, 06 (30)
970-4870.

EGYÉB

Zuglói bejelentett lakcímre,
csak lakcímkártyára lenne szük-
ségem 6 hónapra, ellenérték fejé-
ben, ottlakás nélkül: bpattila
@yahoo.com, tel.: 06 (30) 933-
9122.

CSECSEMÕ- és gyermekgondo-
zó nõ gyermekgondozást vállal.
Tel.: 06 (30) 221-9729.

TÁRSASHÁZAK közös képvise-
letét vállaljuk (jogi, mûszaki, köny-
velés) korrekt áron. Tel.: 06 (20)
923-4639, 222-8561.

Társasházak közös képviseletét
vállaljuk. Pályázatok-felújítások
elõkészítése, lebonyolítása, tár-
sasházak könyvelése, épületgond-
noki 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)

12. június 15. június 23. 16. szeptember 28. október 6.

N y á r i s z ü n e t
17. október 12. október 20.

18. október 26. november 3.

13. augusztus 17. augusztus 25. 19. november 9. november 17.

14. augusztus 31. szeptember 8. 20. november 23. december 1.

15. szeptember 14. szeptember 22. 21. december 7. december 15.

Könyvelés
Székhelyszolgálat

Adótanácsadás

VVáállllaalljjuukk:: KKfftt..,,  BBtt..
eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóó,,  ttáárrssaasshháázz

kköönnyyvveelléésséétt,,  bbéérrsszzáámmffeejjttéésséétt,,
tteelljjeesskköörrûû  üüggyyiinnttéézzéésséétt..
TTeell..::  0066  ((3300))  998866--66664422

ee--mmaaiill::  ffookkuusszzkkfftt@@hhddssnneett..hhuu

Társasházkezelés
TTáárrssaasshháázzaakk

kköözzööss    kkééppvviisseelleettéétt
nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall  vváállllaalljjuukk..

KKoommpplleetttt  kkeezzeellééss,,
kköönnyyvveelléésssseell,,

mmûûsszzaakkii  hhááttttéérrrreell..
TTeell::  0066  ((3300))  998866--66664422

eemmaaiill::ffookkuusszzkkfftt@@hhddssnneett..hhuu

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
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Gulácsi Péter az U21-es ma-
gyar labdarúgó válogatott if-
jú kapusa 20 éves kora elle-
nére gondoskodott arról,
hogy ismertté tegye a nevét.
A fiatal hálóõr ugyanis az
eggyel idõsebb, 1989-es
korosztállyal már 2006-
ban Európa-bajnoki döntõ-
be jutott. Az U17-es magyar
csapat akkor a kontinens-
tornán az 5. helyet szerezte
meg.  A Gulácsi Péter nevé-
vel kezdõdõ együttes 2008-
ban ismét kijutott a korosz-
tályos Európa-bajnokság-
ra, ahol a harmadik helyen
végzett, és így kvalifikálta
magát az egyiptomi korosz-
tályos világbajnokságra is.
Egy évvel késõbb az egész
ország Egyiptomra figyelt,
mert bár a csapat egy ször-
nyû meccsen kikapott Hon-
durastól, utána összeszed-
te magát és sikert sikerre
halmozva egészen az elõ-
döntõig menetelt, ahol csak
hajszálon múlott, hogy nem
sikerült Ghánát is legyõz-
nie. Az Egyiptomban szer-
zett bronzérem a magyar
labdarúgás elmúlt húsz évé-
nek a legnagyobb sikere
volt.

A sikercsapat kapusa,
Gulácsi Péter tõsgyökeres
zuglói, családjával egy ideig
a Gizella úton lakott, majd
a Szõnyi útra költöztek. A

kisfiú az ELTE Radnóti
Miklós Gyakorló Gimnázi-
umában és Általános Isko-
lájában kezdte meg a tanul-
mányait. A közeli BVSC pe-
dig kiváló sportolási lehetõ-
séget nyújtott a számára.
Édesapja focizni íratta be,
és Hernádi András annyira
megszerettette a játékot Pé-
terrel, hogy a focilabdát
már nem is akarta más
sportszerre lecserélni.
Csak egy kapuskesztyûvel
egészítette ki, mivel egy-két
év után eldõlt, hogy õ a leg-
jobb kapus a csapatban.

– A BVSC színeiben 2003
nyaráig fociztam. Ekkor vi-
szont két lehetõség közül
kellett választanom: vagy
abbahagyom, és csak a ta-
nulásra koncentrálok, vagy
egy komolyabb szintû csa-
pathoz igazolok.  

A magyar labdarúgás sze-
rencséje, hogy Gulácsi Pé-
ter ez utóbbi lehetõséget vá-
lasztotta. Elment az MTK-
hoz, ahol sorrendben Ko-
vács István, Urbányi István
és Tamás Zsolt, illetve
Lippai József kapusedzõ
foglalkoztak vele a Csömöri
úti pályán, majd Agárdon, a
Sándor Károly Labdarúgó
Akadémián.

– Az akadémián hét köz-
ben tanultunk és edzet-
tünk, hétvégén pedig bajno-

ki meccset játszottunk. Ál-
talában csak vasárnap tud-
tunk a családunk körében
pihenni. 

Péter a tartalékcsapat
mellett a felnõtt keretben is
helyet kapott. Igaz, csak a
harmadik számú kapus-
ként. Az NB I-es bemutatko-
zásra tehát még ki tudja,
meddig kellett volna várnia.
És ekkor érkezett a világhí-
rû Liverpool FC ajánlata. 

– Két társammal, Németh
Krisztiánnal és Simon And-
rással együtt szerzõdtettek
le bennünket. Engem már
egy éve figyeltek, és 2007
nyarán Liverpoolba is meg-
hívtak, ahol tíz napon ke-
resztül edzhettem a felnõt-
tekkel. Néhány héttel a ha-
zaérkezésemet követõen
kaptam meg a szerzõdés-
ajánlatot. Természetesen
nem a nagycsapathoz, ha-
nem a tartalékokhoz, de ez
a bajnokság jó erõpróbá-
nak számított a Premier
Legue elõtt. 

Péter 2007 nyarán költö-
zött ki Angliába. Egy család-
nál kapott szállást, mellette
együtt edzett Steven
Gerrardékkal, nyelvórára
járt, és remélte, hogy a baj-
nokságban minél több já-
téklehetõséget kap. Õsszel
azonban csak 3-4 meccsen
szerepeltették, ami rendkí-

vül nehézzé tette számára
az angliai beilleszkedést.
Szerencsére télen változott
a helyzet, és a bajnokság vé-
gére sikerült a kezdõcsa-
patba verekednie magát. 

– A 18. születésnapom
után másnap az Anfield
Roadon (a Liverpool FC
szentélyében) játszottuk a
tartalékbajnokság döntõjét
az Aston Villa ellen. Ezt a
meccset 10 000 ember néz-
te, és tapsolt nekünk, ami-
kor 3-0-ás gyõzelemmel
bajnoki címet nyertünk. Ez
Angliában nagyon fontos
dolog, mert arrafelé min-
den sikert nagyon megbe-
csülnek.

Gulácsi Péter ma már
nem az az ijedt kisfiú, aki
elõször betoppant a világhí-
rû FC Liverpool öltözõjébe.
Megtanulta, hogy a profi fut-
ballban csak profi mentali-
tással lehet karriert építeni.
Egyelõre még a csapat elsõ
számú kapusa a spanyol
Reina, de Péter minden
mérkõzésre úgy készül,
hogy bármikor a pályára
léphet.

– A nevelõegyesületem-
mel folyamatosan tartom a
kapcsolatot – mesélte a sza-
badságát a Szõnyi úti ottho-
nában töltõ fiatal kapus. –
Ha tudok, akkor segítek ne-
kik, aláírt kapuskesztyût,

dedikált mezeket, Liver-
pool-relikviákat hozok ne-
kik, amiket elárverezhet-
nek vagy szétoszthatnak a
gyerekek között. Sajnos,
hallom, milyen nehéz hely-
zetben van a klub, és ez na-
gyon elszomorít. Amikor le-

látogatok a Szõnyi útra, azt
látom, hogy ma már csak
András bácsi és Pallagi Pé-
ter lelkesedése miatt fociz-
nak még a gyerekek az egy-
kor nagy meccseket megért
focipályán.

Riersch Tamás

az összeállításLiverpoolban is vele kezdõdött az összeállítás

Kemény Dénes szövetségi
kapitány legényei gálamecs-
cset játszottak június 2-án a
Szõnyi úti uszodában. A
nagy érdeklõdéssel várt ta-
lálkozóra a BVSC-Zugló
centenáriuma alkalmából
került sor. A szervezõk
ugyanis arra kérték a válo-
gatottat, hogy játszanak egy
bemutatót azokkal a játéko-
sokkal, akik egykor a
BVSC-ben kezdték a pálya-

futásukat, és a Szõnyi úti
pólósikerek részesei voltak.
A BVSC férfi pólósai hét baj-
noki címet és öt kupagyõzel-
met szereztek, 1995-99 kö-
zött például zsinórban négy-
szer voltak bajnokok és a
nõi csapat is öt alkalommal
végzett a bajnokság élén.

A gálameccsen a játéko-
sok többsége mindkét csa-
patban játéklehetõséghez
jutott. Így például  a BVSC-

Zugló legnagyobb sztárja
Szécsi Zoltán, aki a vasutas
csapat kapusaként két
olimpiai bajnoki címet
szerzett. Azóta mint az Eger
játékosa háromra növelte
az aranyai számát és jelen-
leg is tagja a Londonra ké-
szülõ válogatottnak. A
meccset, mely végül 12-10-
es válogatott-gyõzelemmel
végzõdött egy öregfiúk talál-
kozó vezetett fel.  Pontosab-

ban seniortalálkozó, mert
Horkaiék mellett a mérkõ-
zésen a 90-es évek nõi vízi-
labdacsapatának tagjai is
szóhoz jutottak.

A BVSC-Zugló Vízilabda
Szakosztályához kapcsoló-
dik még egy hír: az idei esz-
tendõben a serdülõ-csapat
aranyérmet nyert a kiemelt
bajnokságban, így a klub
nem maradt bajnoki cím
nélkül a centenáriuma évé-
ben sem.

R. T.

Június elsõ napján ünnepel-
te fennállásának századik
évfordulóját a BVSC-Zugló.
A nehéz anyagi helyzetben
levõ patinás klub a lehetõsé-
geihez mérten szerényen, de
mégis méltóképpen kívánta
megünnepelni a centenáriu-
mát. A klubon belüli össze-
fogásra jellemzõ, hogy az
egyesület szakosztályai kü-
lön-külön is készültek a
nagy eseményre. A 100 éves
évforduló gálaünnepségét
pedig június 1-én a Stefánia
Palotában tartották.

Ez utóbbi helyszínen –
ahogy Csisztu Zsuzsanna
olimpikon tornász, a ren-
dezvény házigazdája fogal-
mazott – „koncentráltan
nagy volt az egy m2-re jutó
olimpiai bajnokok aránya”.
Az ember amerre csak né-
zett vagy neves mesteredzõ-
ket, vagy olimpián, világbaj-
nokságon, Európa-bajnok-
ságon eredményes verseny-
zõket láthatott. 

Száz évvel ezelõtt néhány
vasutas sportolási lehetõsé-
get szeretett volna magának
teremteni – mondta Szentpá-
li Gábor, a klub ügyvezetõ
igazgatója. – A kezdeménye-
zésükbõl jött létre ez a klub.

Azóta viszont eltelt száz esz-
tendõ, ami alatt sok minden
megváltozott. A sportegyesü-
let is átalakult, de jó hír, hogy
nem szûnt meg, hanem na-
gyon is él, és remélhetõleg a
jövõben is élni fog. Ha össze-
számoljuk a klub színeiben
szerzett olimpiai, világ- és
Európa-bajnoki címeket, hi-
hetetlenül nagy számot ka-
punk. A 223 aranyéremre
sok nemzet büszke lenne. Ez
a klub azonban nem csak
bajnokokból áll, hanem ren-
geteg elszánt emberbõl. Az,
hogy most százévesek let-
tünk, nekik is köszönhetõ. S
hogyan tovább? Mindenkép-
pen azon leszünk, hogy to-
vábbroboghassunk. Sokan
úgy gondolják, hogy ez a klub
mind a mai napig értéket
képvisel. Szeretnénk a kap-
csolatainkat továbberõsíteni
Zuglóval is, hisz ez a kerület
nem csak az otthonunk, ha-
nem a versenyzõink jó része
is ebbõl a kerületbõl került ki.

Szekeres Pál helyettes ál-
lamtitkár, háromszoros
paralimpiai bajnok vívó, az
1988-as szöuli olimpia

bronzérmes vívója, a BVSC
egykori kitûnõsége elsõsor-
ban a személyes élményeit
osztotta meg a közönséggel. 

Mit köszönhetek a BVSC-
nek? Elõször is a felesége-
met, akit a klubban ismer-
hettem meg. Aztán azt, hogy
mindhárom gyermekem a
BVSC-ben vív, és én nyugodt
vagyok, ha õk a vívóterem-
ben vannak. Aztán a baráto-
kat, azt az erõs közösséget,
amely ezt a klubot legendás-
sá tette, illetve azt, hogy
olyan kitûnõ embereket is-
merhettem meg, mint Bay
Béla, vagy Nedeczky László. 

A 16 olimpiai és 33 világ-
bajnoki elsõséggel rendel-
kezõ klub a centenáriumi
ünnepségen a klub „Örökös
Bajnoka” címmel jutalmaz-
ta meg az egykori és jelenle-
gi sikerkovácsokat. A ki-
tûntettek között volt többek
között a háromszoros olim-
piai bajnok párbajtõrvívó
Fenyvesi Csaba, a klub le-
gendás elnöke, Szemõk Bé-
la, aztán dr. Kamuti Jenõ,
Horkai György, Gyenge Va-
léria, Gergely Gábor, Kon-

rád János, Bóbis Ildikó,
Szekeres Pál vagy a maiak
közül Kapás Boglárka,
Barta Nóra, Lontay Balázs,
Szécsi Zoltán. És még so-
kan mások. Szentpáli Gá-
bortól közel 50 sportoló ve-
hette át ezt az elismerést.

A BVSC-Zugló Magyaror-
szág kiemelkedõ egyesülete
– mondta dr. Papcsák Fe-
renc zuglói polgármester.-
Értéke a kerületnek, a fõvá-
rosnak és az egész ország-
nak is. Mindig hangsúlyoz-
tam, hogy Zugló nem csak
zenei, kulturális, hanem
sportnagyhatalom is. A ke-
rületi sportsikerek a ma-
gyar sporttörténelemben is
kiemelkedõ helyet foglal-
nak el. Az olimpiákon szer-
zett 23 arany, 18 ezüst- és
10 bronzérem, illetve a vi-
lágbajnokságokon elért 49
arany-, 53 ezüst és 44
bronzérem úgy gondolom,
magáért beszél. De mint
volt labdarúgó, had említ-
sem Dárdai Pált is, aki a
Szõnyi útról indulva éppen
a kerület testvérvárosában,
Berlin Steiglitz-Zehlendorf

kerületében, a Herta BSC
csapatában ért el komoly
nemzetközi karriert. A ta-
valyi választások eredmé-
nyeképpen egy olyan veze-
tése lett az országnak, mely
szívén viseli sport támoga-
tását. Ennek pedig elõbb
vagy utóbb meglesz az ered-
ménye. Ugyanakkor egy
olyan nagyságú és presztí-
zsû vállalatnak, mint a MÁV
Zrt. is biztosítania kell a
dolgozói számára a sporto-
lási lehetõséget.

Dr. Papcsák Ferenc ezt
követõen egy váratlan beje-
lentéssel rukkolt elõ: a ke-
rület vezetõje ugyanis a cen-
tenáriumi ünnepségre idõ-
zítette a bejelentését, mely
szerint eleget tesz a klub ké-
résének, és vállalja az egye-
sület társadalmi elnöki
tisztjét. A bejelentést vas-
taps köszöntötte. Mint aho-
gyan vastapsot kapott egy
másik fontos bejelentés is.
Ez utóbbit Molnár Zoltán, a
Magyar Olimpiai Bizottság
fõtitkára tette, aki a Borkai
Zsolt MOB elnök szavait tol-
mácsolva bejelentette, hogy

az év végi MOB közgyûlésen
a 100 éves BVSC-Zugló az
Olimpiai Érdemrendet ve-
heti majd át. Dr. Fenyvesi
Csaba, a klub egyik legen-
dás alakja pedig természe-
tesen az 1972-es müncheni
olimpiát emelte ki. Ezen az
ötkarikás játékon ugyanis
minden fegyvernem döntõ-
jében képviseltette magát a
zuglói egyesület, és dr. Feny-
vesi Csaba, Erdõs Sándor,
Gerevich Pál, Bóbis Ildikó,
dr. Kamuti Jenõ és dr.
Kamuti László révén három
arany, két ezüst és egy
bronzérmet szerzett.

A BVSC-Zugló centenári-
umi programjához tartozik
még, hogy a Magyar Testne-
velési és Sportmúzeumban
január 3-án egy, a klub száz
évét bemutató kiállítás
nyílt. Ugyancsak fontos tud-
nivaló, hogy az ünnepelt
egyesületrõl Dobor Dezsõ
sportriporter, a Zugló Tv
munkatársaival közösen
egy dokumentumfilmet for-
gatott, míg dr. Hencsei Pál
és Surányi Péter egy jubile-
umi könyvbe gyûjtötte ösz-
sze a klub száz évének leg-
fontosabb eseményeit.

riersch

Boldog születésnapot, BVSC-Zugló!

Zuglóban járt a vízilabda-válogatott
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371.90

284.90

359.90

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.

Teljes körû
fogászati ellátás

új!

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

Nyitva: 8 órától

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

Nyitva: 8 órától

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 

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

megvárható melybõl 
10% engedmény 
ezen hirdetés felmutatójának

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 

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

megvárható melybõl 
10% engedmény 
ezen hirdetés felmutatójának

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

A betegeket kellemes környezet és szak-
képzett dolgozók várják

A perifériás érbetegség, közismertebb nevén érszûkület, az általános érelmeszesedés
egyik megjelenési formája, amely esetben a vérkeringési zavar az alsó végtagban lép fel. Az
érszûkület elõfordulásának gyakorisága a korral együtt nõ. Az alsó végtagon kialakult ér-
szûkület akadályozhatja mindennapi életünket, késõi felismerése a végtag elvesztéséhez,
amputációhoz vezethet. Magyarországon közel 5000 az amputációk száma évente érszûkü-
let miatt. A statisztikák szerint az érszûkületes betegeknél kétszer nagyobb az esélye a
szívinfarktusnak vagy szélütésnek. Bár az érszûkület jellegzetes tünetekkel járhat, gyako-
ri, hogy a járáskor fellépõ lábikragörcsöt vagy erõtlenséget a beteg a korral vagy ízületi pa-
naszokkal magyarázza, és nem fordul orvoshoz. A felismerést nehezíti az is, hogy a beteg-
ség sokáig tünetmentes maradhat, ebben a stádiumban csak szûrõvizsgálattal lehet kimu-
tatni. A romló alsó végtagi keringés típusos tünete a járáskor a vádliban vagy a combban
fellépõ görcs, fáradtság- vagy nehézségérzés, fájdalom, amely pihenéskor rövid idõ alatt
megszûnik. Súlyosabb esetben a romló vérellátás következtében a fájdalom éjszaka, nyu-
galomban is jelentkezhet, illetve a lábon nem gyógyuló seb, fekély is kialakulhat. Az idõ-
ben megkezdett gyógykezeléssel megelõzhetõ lehet a mozgást akadályozó, az életminõsé-
get rontó súlyos végtagi keringési zavar és az amputáció. A perifériás érbetegség megálla-
pítása egyszerû, a diagnózis alapja egy egyszerû mûszeres vizsgálat, az úgynevezett bo-
ka/kar index mérése, amely tünetmentes esetben is alkalmas az érszûkület megállapítá-
sára. Amennyiben megállapításra kerül az érszûkület, egy országosan alkalmazott
fizioterápiás eljárás, a Nashwan-Parasound eljárás segíthet. A kezelés alapja a megfelelõ
életmód mellett alkalmazott infra-, ultra- és hallható hangot kibocsájtó készülékkel el-
végzett kezelés. A kúra 20 alkalmas, napi egy kezeléssel, mely teljesen fájdalommentes,
valamint a test megnyitása nélkül végezhetõ el. Az eljárás alkalmazása mellett alapvetõ
fontosságú a dohányzás felfüggesztése, a rendszeres mozgás, a koleszterinszint csökken-
tése, az esetlegesen fennálló magas vérnyomás és cukorbetegség megfelelõ kezelése. Az
eljárást az ország egész területén alkalmazzák már. Budapesten 5 helyen is megtalálható

a kezelõcentrum, többek között a XIV.,
XV. és XXIII. kerületben is.

További felvilágosítás 
és idõpont-egyeztetés: 

www.medhungary.com vagy 
06 (30) 249-9289, 06 (20) 327-6835,
06 (70) 290-3216, 06 (72) 551-714.

Az érszûkület
életminõség-romláshoz

vezethet

Kétheti horoszkóp
június 9-tõl

Kos – A legtöbb
gondjuk most a
pénz megteremtésé-

vel van, ott kell harcolni,
küzdeni, de az eredménye
is láthatóvá válhat, hisz na-
gyobb összeg is érkezhet,
amibõl mások segítésére,
adakozásra is juthat. A tü-
relmetlenségük most foko-
zódhat, az újjászületésük
elkezdõdik. 

Bika – A bölcsesség
és szeretet járja át
õket, amit elsõsor-

ban a barátaik érzékelhet-
nek. Annak ellenére, hogy a
pénzügyi dolgaik stabilizá-
lódnak, váratlan kiadások-
ra számíthatnak. Õk érte-
nek legjobban a pénzhez,
mégis ébernek kell lenniük,
mert most becsaphatók.

Ikrek – Nem jellem-
zõ erre a jegyre, de
most túl érzékenyek

lehetnek, amit a talajtalan-
ság érzése is még fokozhat.
A racionális ész, a gyakorla-
ti tudás most nem tud mit
kezdeni azokkal a benyo-
másokkal, ami már az
anyagon túli, s ez megzavar-
hatja, bizonytalanná teheti
õket.

Rák – A munkájuk-
kal, fõnökükkel ne-
héz helyzetbe kerül-

hetnek, és a testvérükkel
való kapcsolatuk is döcö-
gõsre válthat. Lendületük
viszont segíthet, õk is meg-
lepõdhetnek teremtõképes-
ségükön. Társukkal való
kapcsolatukat az angyalok
segítik, áradni tud a szere-
tet.

Oroszlán – Vágyai-
kat, álmaikat pró-
bálják megteremte-

ni, de most mindent túl ér-
zékenyen foghatnak fel, ami
kilendítheti õket a stabilitá-
sukból. A munkahelyükön
komoly változások lehet-
nek, a munkatársaikkal va-
ló kapcsolataik is megvál-
toznak.

Szûz – Álmaikban
már nyaralnak,
külföldön vannak,

a valóságban viszont
szembe kell nézni, hogy a
biztonságot jelentõ pénz
még kevésnek bizonyul-
hat. Az egyébként rájuk
oly jellemzõ racionalitás
most eltûnhet és ez meg-
lepheti õket.

Mérleg – A kar-
mikus elszámolta-
tások, az akadá-

lyok még mindig nagy
nyomást gyakorolhatnak
rájuk, ami miatt a félel-
meik a felszínre törnek.
Nehéz ilyenkor higgadt-
nak maradni, de hát õk
épp ezt a veszekedést
akarják a leginkább elke-
rülni. Vállalják inkább
magukat!

Skorpió – Igazi nyo-
más alatt lehetnek
még mindig, ám er-

re szükségük is van ahhoz,
hogy ismét és ismét újjá-
szülessenek. Így tudnak fej-
lõdni, s ha valami közép-
szerû, azt õk nem is szere-
tik. A közlekedésben to-
vábbra is legyenek óvato-
sak, megállíthatják az uta-
kon õket. 

Nyilas – Jól vannak.
Az angyalok, jó meg-
érzéseik, szerete-

tük, segíteni vágyásuk ve-
lük van, ezek áradnak a vi-
lág felé. Igaz, pénzügyi ne-
hézségeik még mindig le-
hetnek, de ki tudnak lépni
az anyagi világból, egy ma-
gasabb szintre tudnak
emelkedni. Barátaikkal fe-
szültségek lehetnek. 

Bak – A tiszta gon-
dolataik tudják õket
átsegíteni ezen a ne-

héz idõszakon, ami szinte
minden területet érint. Ha
tudnak segíteni másoknak,
mernek adni abból, amijük
van, akkor az belsõ békét,
szeretetet tud hozni szá-
mukra és fel tudnak emel-
kedni a magasabb szférába.

Vízöntõ – Hiába jön
be pénz – akár na-
gyobb összeg is –, ha

legbelül érzik azt a nyomást,
ami szinte préseli õket, s
nem hagyja abba addig, míg
az öncélú akaratot el nem
engedik. A józan eszükre
hallgassanak, de az is lehet,
hogy egy szerelem vagy gye-
rekáldás segíti ki õket.

Halak – Annak elle-
nére, hogy a pénz-
ügyi vonal katasztro-

fális lehet, jól vannak, a bé-
ke és a szeretet járhatja át
lelküket. A segítés és adni
vágyás lelki síkon hozza
meg nekik a jutalmukat. Na-
gyon szépen, bölcsen tud-
nak most beszélni. Fennáll
a költözés lehetõsége.

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

Harmony cukrászda
Budapest, Gvadányi út 13. (Harmónia lakóparkban)

– Olasz gyártóktól származó sütemé-

nyek, jégkrémek és fagylaltok

– Frappé, hideg csoki, jégkása, kávé, tea

és röviditalok

– Tortára megrendelést felveszünk

Nyitva: 11–19 óra között

Állandó akció:

szerdán és pénteken 16 óra után

minden sütemény

50% kedvezménnyel

KKÖÖZZ++ÉÉRRZZEETT

EEGGYYEESSÜÜLLEETT

KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYEESS  TTÁÁBBOORR
((hhaazzaajjáárróóss))

„„LLeehheett  NNeekkeedd  iiss  jjoobbbb  jjeeggyyeedd!!””
((ttaannuulláássii  mmóóddsszzeerreekk  mmeeggiissmmeerrééssee

jjááttéékkoossaann  ,,  77––1144  éévveesseekknneekk))

„„NNeemm  mmiinnddeenn  kkeezzddeett  nneehhéézz  !!””
((iisskkoolláákkbbaa  kkéésszzüüllõõkknneekk

kkééppeessssééggffeejjlleesszzttééss,,  66––77  éévveesseekknneekk))

IIddõõppoonntt::  aauugguusszzttuuss..  1155––3311..
RRéésszzvvéétteellii  ddííjj  ::  22999900  fftt//ffõõ//nnaapp

((hháárroommsszzoorrii  ééttkkeezzéésssseell))

JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ::  jjúúlliiuuss  1100..

ÉÉrrddeekkllõõddnnii  ::  0066  ((2200))  558899--33008844


