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Ifjúsági hangversenyek
a Zuglói Zeneházban
Május 17-én, kedden
18.30 órakor a nagybõgõ,
május 20-án, pénteken
18.30 órakor a fuvola mu-
tatkozik be a zenekedvelõ
közönség elõtt. A Zuglói
Filharmónia – Szent István
Király Szimfonikus Zene-
kar közremûködésével
Fánczi Gábor és Bíró Zsó-
fia, a Zuglói Filharmónia
szólistái adnak hangver-
senyt a nagybõgõ-, illetve a

fuvolairodalom legszebb
alkotásaiból. Szeretettel
várjuk mindazokat, akik
tanultak vagy jelenleg is ta-
nulnak ezeken a hangsze-
reken, és azokat is, akik
csak most fontolgatják a
nagybõgõ és a fuvola tanu-
lását. Bõvebb információ a
www.szentistvanzene.hu
honlapon található.

Az elsõdleges felmérés sze-
rint mintegy félszáz 30-as
jelzõtáblát szerelünk majd
fel Zuglóban - mondta Ko-
vács Balázs alpolgármester
a Zuglói Lapoknak. Mint
folytatta, ezen túlmenõen –
szükség szerint – sebesség-
csillapító mûtárgyakat is te-
lepít az önkormányzat.
Hozzátette: “mindenkép-
pen szeretném elérni, hogy
a leginkább balesetveszé-
lyes keresztezõdésekben
megemeljék az út szintjét,
hogy lassításra kényszerül-
jenek a KRESZ-szabályo-
kat be nem tartók.” Kovács
Balázs úgy vélekedett, tart-

hatatlan ugyanis, hogy a
gyorsabb elõrejutás érde-
kében egyre többen mene-
külõ útként veszik igénybe
például az Amerikai és a
Mexikói út csendes
kertvárosias részét, ahol
már olyan a forgalom, mint-
ha fõútvonalon járnánk. Az
alpolgármester elmondta
azt is, mielõtt bármit is ten-
nének, kikérik a lakosság
véleményét. „Azt szeret-
nénk, ha olyan megoldás
születne, amit az itt élõk a
nyugalmuk, biztonságuk
érdekében a legmegfele-
lõbbnek találnak” – mondta
el Kovács Balázs. 4. oldal

Egyre több helyen
lesz 30-as övezet

Búcsú az iskoláktól

Trianon
öröksége

Dr. Raffay Ernõ történész
érdeklõdését a nagyapja
keltette fel a trianoni béke-
diktátum iránt, amelyrõl
késõbb könyvet is írt. A ne-
ves történész korábban
Zuglóban élt, a diktátum
okait kutatva azt kezdte
vizsgálni, hogy a szabadkõ-
mûvesség milyen szerepet
töltött be az ország szétrom-
bolásában.  A tudós május
26-án elõadást tart a „Tria-
non 1920. június 4.-2010.
augusztus 20.”címû konfe-
rencián a Honvéd Kulturá-
lis Központban. 9. oldal

Barátság
és labda

A magyar és a székely him-
nusz adta meg a keretét an-
nak a futballmérkõzésnek,
amelyet a Puskás Ferenc
Stadionban rendeztek meg.
A magyar parlamenti válo-
gatott és a székely elöljáró-
ságok csapata játszott ba-
rátságos mérkõzést immár
tizenegyedik alkalommal. A
székelyek 6:1-re diadal-
maskodtak a parlamenti vá-
logatott ellen, amelyben dr.
Papcsák Ferenc polgármes-
ter is pályára lépett. Jelenlé-
tével tisztelte meg a rendez-
vényt Grosics Gyula és
Buzánszky Jenõ.    15. oldal

Önként vállalják a kockázatot

Éjszakai alkoholstop az üzletekben

A fõvárosban elsõként a XIV. kerületben alakult meg az önkéntes tûzoltóegység. Ezt
az indokolta, hogy az egyre szélsõségesebb idõjárás károkozása miatt szükség van az
önkéntesek segítségére is. 1133..  oollddaall

A május elsõ hétvégéjén elballagtak a zuglói középiskolák végzõs diákjai, de sokáig

nem pihenhettek hiszen megkezdõdtek az érettségi vizsgák, amelyek június végéig

tartanak. 77..  oollddaall

A képviselõ-testület április 28-án tartott soros ülésén arról is döntöttek, éjszaka csak az
a bolt üzemelhet, amelyik 22 órától 6 óráig szünetelteti a szeszesital árusítását. 33..  oollddaall
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FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk
Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 06-30-212-1803.
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal,
Pétervárad u. 2. II. em. 219. május 26. 16.00 órától
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest, Komócsy u. 5–7.
május 20. 17–19 óra. Elõzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: +36-20-944-70-69, e-mail: gyenes.geza@
jobbik.hu
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva park 1–3.
június 9. 17 órától. Telefon: 363-3202.
Dr. Bárándy Gergely Polgármesteri Hivatal II. 220.
május 26. 17 órától
Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal, Pétervárad u. 2.
II. em. 220. május 17. 17.30–19.00 óra között.
További információ és elõzetes bejelentkezés: Lapos
Péter, 06-30-414-1206, lapospeter@gmail.com

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester május 16-i (14.00–
17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadóórájára
bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester május 16-i
(14.00–17.00 óra között megtartandó) fogadóórájára
bejelentkezés a  872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester május 20-i foga-
dóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszámon.

Aljegyzõ
Bejelentkezés dr. Sáfrán Erzsébet polgármesteri hiva-
tali fogadóórájára az aljegyzõi titkárságon, elõzetes
egyeztetés alapján a 467-9164-es telefonszámon.

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

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

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

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

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

Ingyenes jogi tanácsadást tartanak társasházi ügyekben
tulajdonosok és közös képviselõk részére egyaránt a
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 Polgármesteri Hivatal II. 220. június 9.
18–20 óra között.

FELHÍVÁS
Zuglói kulturális adattár létrehozásához XIV. kerü-
leti székhelyen, telephelyen mûködõ, a mûvelõdés-
hez, kultúrához kapcsolódó vállalkozások – elõadó-
mûvészek, kézmûvesek, iparmûvészek, grafikusok,
dekoratõrök, rendezvényszervezõk, stb. – jelentke-
zését várjuk.

Tömör, egyszerû, lényegre törõ bemutatkozást ké-
rünk 1 oldal, illetve maximum 1 MB terjedelemben,
a rendezveny@zuglo.hu címen.

A jelentkezés ingyenes.
Budapest Fõváros XIV. Kerület

Zugló Önkormányzata

Budapest Fõváros XIV. Ke-
rület Zugló Önkormányzat
pályázatot hirdet Zuglóban
tevékenységet kifejtõ – nem
egyház által létrehozott – tár-
sadalmi szervezetek támo-
gatására.

Az egyházak, illetve az egy-
házak által létesített társa-
dalmi szervezetek támogatá-
sára külön pályázat kerül ki-
írásra, ezek a szervezetek ki-
zárólag az „E/2011” számú
pályázaton indulhatnak!

A pályázat célja: Zugló-
ban tevékenységet kifejtõ
társadalmi szervezetek
2011. évi programjainak tá-
mogatása.

Pályázni lehet:
– a társadalmi szervezet

2011. évi, az alapszabályá-
ban szereplõ tevékenységé-
vel kapcsolatos programjai
költségeinek, 

– zuglói fiatalok és gyerme-
kek 2011-ben lebonyolítan-
dó belföldi üdültetésével
kapcsolatos költségeknek,

– zuglói idõs és beteg em-
berek 2011-ben lebonyolí-
tandó belföldi üdültetésével
és társasutazásával kapcso-
latos költségeknek, 

– a társadalmi szervezet
2011. évi helyiségbérleti, il-
letve pénzügyi-számviteli
költségeinek

támogatására.
A pályázati összeg 2011.

január 1. és 2011. december
31. között keletkezett (kelet-
kezõ) fizetési kötelezettsé-
gek kiegyenlítésére használ-
ható fel.

A pályázat keretében olyan
társadalmi szervezetek, va-
lamint országos, illetve regi-
onális társadalmi szerveze-
tek zuglói csoportjai kaphat-
nak támogatást, amelyek:

a) tevékenységüket Zugló
vagy a zuglóiak érdekében
fejtik ki és

b) bírósági nyilvántartás-
ba vételük óta legalább egy
év eltelt és

c) halasztott hatályú vagy
lejárt esedékességû köztar-
tozásuk nincs és nem állnak
az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. törvény 20. §-
ában meghatározott eljárás
hatálya alatt és

d) a pályázati adatlapot és
a kötelezõ mellékleteket hi-
ánytalanul benyújtották és

e) a pályázat a kiírás sze-
rinti alaki és tartalmi feltéte-
leknek megfelelnek.

Nem kaphatnak támoga-
tást:

a) politikai tevékenységet
folytató szervezetek (politi-
kai tevékenységnek számít a
pártpolitikai tevékenység,
valamint a pályázat kiírását
megelõzõ öt évben ország-
gyûlési és önkormányzati vá-
lasztásokon jelölt állítása),

b) érdekvédelmi szerveze-
tek,

c) közalapítványok.
Azon társadalmi szerveze-

tek számára, amelyek 2010
folyamán már kaptak zuglói
önkormányzati támogatást,
az idei támogatás feltétele a
múlt évi pénzösszegrõl a tá-
mogatási megállapodásban
rögzített feltételeknek meg-
felelõ és határidõre történõ

elszámolás. Errõl a pályázó-
nak nyilatkozatot kell tennie
pályázatában.

A pályázati összegre vonat-
kozó rendelkezések: egy szer-
vezet legfeljebb 500 000 Ft tá-
mogatásban részesülhet.

Részvétel a pályázaton: a
pályázati kérelem benyújtá-
sának módja a 2011. évi pá-
lyázati adatlap kitöltése ket-
tõ (egy eredeti és egy másola-
ti) példányban. 

A pályázat kötelezõ mel-
lékletei:

– a pályázó szervezetnek –
a pályázat benyújtásával
egyidejûleg – nyilatkoznia
kell a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhe-
tetlenség illetve érintettség
fennállásáról vagy hiányá-
ról;

– a szervezet létesítõ okira-
ta és a bírósági nyilvántar-
tásba vételrõl szóló végzés
másolata;

– nyilatkozat arról, hogy
halasztott hatályú vagy lejárt
esedékességû köztartozása
a szervezetnek nincs és nem
áll az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. törvény 20. §-
ában meghatározott eljárás
hatálya alatt;

– költségvetés-tervezet a
támogatási összeg felhasz-
nálásáról;

– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy büntetõjogi fele-
lõsséget vállal azért, hogy pá-
lyázatában a valóságnak
megfelelõ adatokat közöl.

A pályázati adatlap, vala-
mint a nyilatkozat ûrlapja át-
vehetõ a polgármesteri hiva-
tal portáján (XIV., Péter-vá-
rad u. 2.), a Cserepesház Zug-
lói Mûvelõdési Házban (1144
Budapest, Vezér utca 28/B),
illetve letölthetõ az önkor-
mányzat hivatalos honlapjá-
ról (www.zuglo.hu).

A nyilatkozat ûrlapja le-
tölthetõ a www.kozpenz-
palyazat. gov.hu honlapról
is.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2011. május 31.
Ezen idõpontot követõen
csak hiánypótlás teljesítésé-
re van lehetõség, aminek
végsõ határideje 2011. júni-
us 3. 

A pályázat elbírálásának
határideje: 2011. június 20. 

A pályázatokat a Humán
Közszolgáltatási Bizottság
javaslata alapján a polgár-
mester bírálja el.

A pályázat elbírálásáról
2011. június 30-ig kapnak
értesítést a pályázók.

Pályázni ajánlott vagy
tértivevényes postai külde-
mény útján lehet az alábbi cí-
men.

Budapest Fõváros XIV.
Kerület Zugló Önkormány-
zat, dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester, 1145 Budapest,
Pétervárad u. 2. 

A borítékra kérjük ráírni:
„C/2011. pályázat”.

Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló

Önkormányzat
képviseletében

dr. Papcsák Ferenc
polgármester

Pályázati felhívás C/2011
Budapest Fõváros XIV.
Kerület Zugló Önkor-
mányzat pályázatot hirdet
Zuglóban tevékenységet
kifejtõ 

– egyházak, 
– egyházak által létreho-

zott társadalmi szerveze-
tek, 

– egyházak jogi szemé-
lyiséggel rendelkezõ szer-
vezeti egységei (a további-
akban: egyházi szerveze-
tek)

támogatására.
A pályázat célja: Zugló-

ban tevékenységet kifejtõ
egyházi szervezetek 2011.
évi támogatása.

A pályázat keretében
azok az egyházi szerveze-
tek kaphatnak támoga-
tást, amelyek zuglói lako-
sok lelki gondozásával fog-
lalkoznak, és egyházi tevé-
kenységüket Zugló köz-
igazgatási területén fejtik
ki. 

Jelen pályázat kereté-
ben nem támogathatók
olyan programok, amely-
nek elõsegítésére az ön-
kormányzat más pályáza-
tot, így különösen a civil
szervezetek támogatására
vonatkozó pályázatot hir-
det meg.

Pályázni lehet:
– egyházi szervezetek

programjainak, kiadvá-
nyainak támogatására;

– egyházi szervezetek
mûködésének támogatá-
sára;

– egyházi épületek fenn-
tartási és felújítási költsé-
geinek támogatására vagy 

– zuglói fiatalok és idõs
emberek 2011-ben lebo-
nyolítandó belföldi üdülte-
tésével kapcsolatos költsé-
gek támogatására.

A pályázati összeg 2011.
január 1. és 2011. decem-
ber 31. között keletkezett
(keletkezõ) fizetési kötele-
zettségek kiegyenlítésére
használható fel.

Azon egyházi szerveze-
tek számára, amelyek a
2010. év folyamán már
kaptak zuglói önkormány-
zati támogatást, az idei tá-
mogatás feltétele a múlt évi
pénzösszegrõl a támogatá-
si megállapodásban rögzí-
tett feltételeknek megfele-
lõ és határidõre történõ el-
számolás.

Egy pályázó legfeljebb
1 000 000 Ft támogatás-
ban részesülhet.

A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2011. má-
jus 31. Ezen idõpontot kö-

vetõen csak hiánypótlás
teljesítésére van lehetõség,
aminek végsõ határideje
2011. június 3. 

A pályázat elbírálásának
határideje: 2011. június
20. 

A pályázatokat a Humán
Közszolgáltatási Bizottság
javaslata alapján a polgár-
mester bírálja el.

A pályázat elbírálásáról
2011. június 30-ig kapnak
értesítést a pályázók.

A pályázati kérelem be-
nyújtásának módja a
2011. évi pályázati adatlap
kitöltése kettõ (egy eredeti
és egy másolati) példány-
ban. 

A pályázat kötelezõ
mellékletei:

– a pályázó egyházi szer-
vezet nyilatkozata – a pá-
lyázat benyújtásával egyi-
dejûleg – a közpénzekbõl
nyújtott támogatások át-
láthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény sze-
rinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállá-
sáról vagy hiányáról;

– a pályázó egyházi szer-
vezet létesítõ okirata és a
bírósági nyilvántartásba
vételrõl szóló végzés máso-
lata;

– költségvetés-tervezet a
támogatási összeg felhasz-
nálásáról;

– a pályázó nyilatkozata
arról, hogy büntetõjogi fe-
lelõsséget vállal azért,
hogy pályázatában a való-
ságnak megfelelõ adatokat
közöl.

A pályázati adatlap, va-
lamint a nyilatkozat ûrlap-
ja átvehetõ a polgármeste-
ri hivatal portáján (XIV.,
Péter-várad u. 2.), illetve
letölthetõ az önkormány-
zat honlapjáról
(www.zuglo.hu).

A nyilatkozat ûrlapja le-
tölthetõ a www.kozpenz-
palyazat.gov.hu honlapról
is.

Pályázni ajánlott vagy
tértivevényes postai kül-
demény útján lehet az
alábbi címen.

Budapest Fõváros XIV.
Kerület Zugló Önkor-
mányzat, dr. Papcsák Fe-
renc polgármester, 1145
Budapest, Pétervárad u. 2. 

A borítékra kérjük ráír-
ni: „E/2011. pályázat”.

Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló

Önkormányzat
képviseletében

dr. Papcsák Ferenc
polgármester

Pályázati felhívás E/2011



Az üzletek éjszakai nyitva
tartásáról, díszpolgári cím
adományozásáról, a nyári
napközis tábornak a BVSC
területén történõ meg-
rendezésérõl döntött a
képviselõ-testület április
28-án tartott soros ülé-
sén. A grémium részlege-
sen feloldotta a változta-
tási tilalmat, lépéseket
tett a kedvezményes vá-
sárlást biztosító Zugló vá-
roskártya bevezetésére. 

A tanácskozás megkezdé-
se elõtt tette le képviselõi es-
küjét Tildy Balázs, aki az
április 10-ei idõközi válasz-
táson az 1. számú egyéni vá-
lasztókörzetben a Fidesz–
KDNP jelöltjeként mandá-
tumot szerzett. 

A képviselõ-testület helyt
adott a Fõvárosi Állat- és
Növénykert, a Fõvárosi
Nagycirkusz és a Budapesti
Vidámpark Zrt. közterület-
használatra vonatkozó ké-
relmének. A városatyák
hozzájárultak, hogy a jövõ-
ben a fenti intézmények
elõtti, Zugló önkormányzat
tulajdonát képezõ járda-
szakaszt az említett cégek
díjmentesen használhas-
sák. Kovács Balázs alpol-
gármester (Fidesz) azt java-
solta, hogy a grémium az in-
gyenes járdahasználat fejé-
ben kötelezze az intézmé-
nyeket a gyalogjáró karban-
tartására, illetve tiltsa meg
annak továbbértékesítését. 

A testület módosította a
kitüntetésekrõl és díjak ala-
pításáról szóló rendeletét.
Ennek megfelelõen a jövõ-
ben adományozható lesz a
Zugló díszpolgára kitünte-
tõ cím, illetve a Hónap tûz-
oltója és a Kiváló tûzoltó el-
ismerõ oklevél. Pelyva
György (MSZP) kijelentette,
hogy nem támogatja a dísz-
polgári cím alapítását. A ko-
rábbiakban ugyanis szüle-
tett egy nyilatkozat, ami ki-
mondta, hogy a fõváros egy-
ségének kifejezésére az ar-
ra érdemesültek ne a kerü-
let, hanem Budapest dísz-
polgárai legyenek.

A képviselõk szabályoz-
ták a kerületben mûködõ
üzletek éjszakai nyitva tar-
tását. A rendelet értelmé-
ben a szeszesitalt forgal-

mazó üzletek 06.00-tól
22.00-ig tarthatnak nyitva.
Éjszaka csak az a bolt üze-
melhet, amelyik 22.00 órá-
tól 06.00 óráig szünetelteti
a szeszesital árusítását. A
vendéglátóhelyek pénte-
ken és szombaton 06.00-
tól a következõ nap 01.00-
ig, míg a hét többi napjain
06.00-tól 23.00-ig tarthat-
nak nyitva. A vendéglátó
üzletek külön engedély bir-
tokában évente legfeljebb
tízszer tarthatnak alkalmi
rendezvényt, ilyenkor hét
közben 23.00 és 06.00, il-
letve pénteken és szomba-
ton 01.00 és 06.00 között
is nyitva tarthatnak. Szil-
veszterkor a vendéglátóhe-
lyek korlátozás nélkül le-
hetnek nyitva. Harrach Pé-
ter (Fidesz–KDNP) támo-
gatta a rendeletet, mert

szerinte az a lakosság éj-
szakai nyugalmát, illetve a
minõségi szórakozást és a
kulturált italfogyasztást
szolgálja.

A grémium módosította a
január 17-én meghozott vál-
toztatási tilalomra vonatko-
zó rendeletét. Az elõterjesz-
tésbõl kiderült, hogy a vál-
toztatási tilalom a kerület-
ben élõk érdekeit szolgálja,
ugyanakkor az önkormány-
zat és a közösség szempont-
jából fontos beruházásokat
is érinti, hátráltatja a közin-
tézmények felújítását, bõví-
tését. Emellett az ECHO
Investment Hungary Kft. is
kérelmezte az önkormány-
zattól, hogy befektetési te-
rületére vonatkozóan oldja
fel a változtatási tilalmat. A
fenti problémák felszámo-
lására az elõterjesztõ egy
olyan határozati javaslatot
készített, amely ugyan te-
lektömbökre hivatkozik, de
az egyes ingatlanok helyraj-
zi számára vonatkozóan ha-

tározta meg, hogy hol szük-
séges a változtatási tilalom
feloldása. A testület úgy
döntött, hogy a Mundo vá-
rosközpontra vonatkozóan
fenntartja a változtatási ti-
lalmat, azonban az önkor-
mányzati tulajdonú cégek
kezében lévõ ingatlanokra
feloldja, hogy a közösségi
létesítményekben a szüksé-
ges felújítási, karbantartási
munkákat el lehessen vé-
gezni.

A vita során a jegyzõi ka-
binet úgy vélekedett, hogy
egyes ingatlanokat nem le-
het kiemelni a változtatási
tilalom alól, mert a szabá-
lyozás legkisebb egysége a
telektömb. Dr. Papcsák Fe-
renc polgármester (Fidesz)
szerint a változtatási tila-
lommal kapcsolatban nem
egyértelmû a jogszabály,

ezért állásfoglalást kér a
Kormányhivataltól. 

Kovács-Csincsák László
(MSZP) arról érdeklõdött,
hogy mi indokolta az ECHO
Investment kérelmének na-
pirendre tûzését, illetve ag-
godalmát fejezete ki, hogy a
tilalom esetleges feloldása
rontja az önkormányzat be-
fektetõvel folytatott tárgya-
lási esélyeit, ugyanakkor a
Mundo tulajdonosa azt hi-
heti, a beruházás az eredeti
tervek szerint folytatódhat.
Kovács Balázs válaszában
rámutatott: ha megkeresés
érkezik, azt a polgármester-
nek kötelessége a testület
elé tárni, a döntés viszont a
képviselõk kezében van,
majd hozzátette, hogy a be-
ruházás fontossága miatt a
Mundo-tömbre külön sza-
bályozási terv készül. Dr.
Papcsák Ferenc aláhúzta:
fontosnak tartja, hogy a be-
fektetõ mindent ugyanúgy
értelmezzen, mint a Város-
háza szakemberei. A pol-

gármester az MSZP-s kép-
viselõ megnyugtatására el-
mondta: az általa képviselt
irányvonal szerint nem lesz
plázásítás, a sok zöldfelü-
lettel, illetve köztérrel ren-
delkezõ városközpontban a
zuglói környezetbe illeszke-
dõ épületeket emelnek. 

A képviselõk a 2011/
2012-es tanévre 32 millió
forintot szavaztak meg ön-
kormányzati tankönyvtá-
mogatásra, illetve jóváhagy-
tak egy 8,7 milliós keretet,
amelybõl az oktatásért fele-
lõs alpolgármester engedé-
lyével részesedhetnek a ké-
relmezõ tanintézetek.

Az ülésen eldõlt, hogy a
zuglói gyerekek június 27-
tõl augusztus 19-ig tartó

napközis tábora a Buda-
pesti Vasutas Sport Club-
Zugló (BVSC-Zugló) terüle-
tén lesz. 

A grémium egymillió fo-
rinttal támogatja a XXII.
Cserkész Világtalálkozó-
ra utazó Magyar Dzsem-
bori Csapat zuglói cserké-
szeit. 

A városatyák egyetértet-
tek abban, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ
három félautomata defibril-
látort a Bosnyák téri pia-
con, illetve az Örs vezér téri
és a Stadionok metróállo-
más forgalmi ügyeletén he-
lyezzék el.

A testület támogatta a
kedvezményes vásárlást
biztosító Zugló városkártya

bevezetését, az elõkészüle-
tek költségeire bruttó 7,5
millió forintot adott. A pro-
jekt célcsoportjainak kivá-
lasztását Rozgonyi Zoltán
alpolgármesterre bízták,
aki hat hónap múlva beszá-
mol a tapasztalatokról.

A grémium ügy döntött,
hogy az Erzsébet királyné
útja, Róna utca, Thököly
út, Mexikói út által hatá-
rolt területet korlátozott
sebességû övezetté nyilvá-
nítja. Ezen a viszonylag kis
területen tavaly 53 közle-
kedési baleset történt,
amelybõl 28 járt személyi
sérüléssel. A beruházás
megvalósítása 14,3 millió
forintba kerül. 

Papp Dezsõ
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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.

Minden páros héten:
szerda 17–19 óra.

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.

Május 30. 17–19-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.

Június 6.
17–19-óra között, 

Telefon: 06/20-460-4435,
illetve a virkrisz@gmail.com

e-mail címen
6. dr. Ferdinandy István

Fidesz-KDNP
Polgármesteri

Hivatal
Május 20-i fogadóórájára 

bejelentkezés
a 872-9190-es telefonszámon

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Herman Ottó
Általános Iskola

könyvtára
Egressy út 69.

Június 9. 16–18 óra között. 
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Május 26. 17–19 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Arany J. Ált. Isk.
Újvidék tér

Sylvester János
Gimnázium

Pillangó park 5–7.

Június 6. 17–18 óra.

Május 16. 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.

Június 1. 9–12 óra között

Június 6. 17–18 óra között.
Tel.: 06/30-524-9069

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Körzeti Megbízotti
Iroda

Vezér utca 138/b

Elõzetes egyeztetés alapján.
Június 6. 17–19 óra között.

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

harrachpeter@freemail.hu 
11. Rozgonyi Zoltán

Fidesz-KDNP
Polgármesteri

Hivatal
Május 16.

13.00–17.00 óra között,
bejelentkezés a 872-9165-ös

telefonszámon.
12. Mélykuti Melinda

Fidesz-KDNP
Fidesz Iroda

Thököly út 167.
Bármely idõpontban, telefonon
történõ bejelentkezés alapján:

06/20-587-9329;
e-mail:

melinda.melykuti@gmail.com 
13. Bátki László

Fidesz-KDNP
Telefonon történõ elõzetes

egyeztetés alapján.
Tel.: 06/30-843-2996, e-mail:

batki.laszlo@gmail.com
14. Majzik Edit

Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP Iroda

Mini Plaza
Rákosfalva park

1–3.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Június 6. 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.

Június 1. 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.

Minden páros héten,
csütörtök 18 órától.

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

ZÉK Egyesület
ZÉK Székház

Mexikói u 65/a.
Május 4. 17–19 óra között.

Bejelentkezés hétköz-
naponként 9–16 óra között a

06/1-273-1789-es telefonszámon.
E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

FOGADÓÓRÁK Kovács Balázs:
cél a közlekedésbiztonság fokozása
Az Önkormányzat kikéri az
újonnan korlátozott sebes-
ségû övezetté nyilvánított
területen élõk véleményét,
hogy az igényeiknek meg-
felelõen kerüljenek kihelye-
zésre a forgalomcsillapító
eszközök – jelentette ki la-
punknak Kovács Balázs al-
polgármester a képviselõ-
testület ülését követõen. A
fideszes politikus beszélt a
Kassai tér bekamerázásáról
és a Thököly úti prostitúció
visszaszorításáról is. 

– Példátlan módon egy-
ségesen támogatta a kép-
viselõ-testület az Erzsébet
királyné útja, Róna utca,
Thököly út, Mexikói út ál-
tal határolt terület korláto-
zott sebességû övezetté
nyilvánítását. 

– Nagyon örülök, hogy je-
lenlévõ képviselõk pártál-
lástól függetlenül megsza-
vazták az indítványt és az
idõközi választás kampá-
nyában senki sem akart eb-
bõl a fontos kérdésbõl poli-
tikai tõkét kovácsolni ma-
gának. 

– Csak táblák, vagy más
sebességcsökkentõ elemek
kihelyezését is tervezik?

– Az elsõdleges felmé-
rés szerint mintegy félszáz
30-as jelzõtáblát szerelünk
majd fel. Ezen túlmenõen –
szükség szerint – sebesség-
csillapító mûtárgyakat is te-
lepítünk. Mindenképpen
szeretném elérni, hogy a
leginkább balesetveszélyes
keresztezõdésekben meg-
emeljék az út szintjét, hogy
lassításra kényszerüljenek
a KRESZ-szabályokat be
nem tartók. Ezeken a né-
hány centiméteres dombo-
rulatokon megfelelõ sebes-
séggel kényelmesen át lehet
hajtani, viszont a száguldo-
zóknak elveszi a kedvét és
más útvonalra tereli õket.
Tarthatatlan ugyanis, hogy
a gyorsabb elõrejutás érde-
kében egyre többen mene-
külõ útként veszik igénybe
például az Amerikai és a
Mexikói út csendes
kertvárosias részét, ahol
már olyan a forgalom, mint-
ha fõútvonalon járnánk.
Természetesen mielõtt bár-
mit is tennénk, kikérjük a

lakosság véleményét, mert
azt szeretnénk, ha olyan
megoldás születne, amit az
itt élõk a nyugalmuk, biz-
tonságuk érdekében a leg-
megfelelõbbnek találnak.

– Az említett körzetben
mûködik az Uzsoki utcai
Kórház, az Amerikai úti
Országos Idegsebészeti
Tudományos Intézet és a
MAZSIHISZ Szeretetkór-
háza. Ez nem igényel spe-
ciális megoldásokat?

– A kórházak környékén
külön meg fogjuk vizsgálni,
hogy mi az, amivel a sebes-
ség is csökkenthetõ, ugyan-
akkor a mentõautók moz-
gását sem nehezíti. Ilyen he-
lyeken jöhet szóba például
az útszûkítés.  

– A közelmúltban Ön és
a polgármester úr a Kassai
téren járõrözött, pár nap-
pal késõbb valaki ugyan-
ott a templom lépcsõjére
egy éles kézigránátot tett.
Milyen következtetéseket
vont le az esetbõl Zugló ve-
zetése?

– Megerõsített bennünket
abban a meggyõzõdésünk-
ben, hogy nagyságrendek-
kel növelni kell a kerület-
ben a térfigyelõ kamerák
számát. Ha a Kassai téren
lett volna kamera, most
könnyen azonosítható len-
ne az a személy, aki a hívõk
és a parkban sétálók életét,
testi épségét veszélyeztette.
Ennek hiányában a rendõr-
ség most csak sötétben ta-
pogatózik. A polgármester

úrral és a közbiztonságért
felelõs alpolgármesterrel
egyetértésben elsõk között
fogjuk bekamerázni a Kas-
sai teret és környékét. 

– A Thököly úton lakók
még mindig panaszkod-
nak az utcalányok jelenlé-
te miatt.

– Az új önkormányzat
már számos preventív in-
tézkedést tett az örömlá-
nyok Thököly útról való ki-
szorítására. A közvilágítás
megerõsítése, a kamerás fi-
gyelés, a gyakori rendõri
igazoltatások már hoztak
részeredményeket. Azt vi-
szont tudni kell, hogy az
örömlányok csak akkor
tûnnek el végleg a Thököly
útról, ha a hatóságok a je-
lenlétükkel ellehetetlenítik
a tevékenységüket, távol
tartják a kuncsaftjaikat. Ez
sajnos nem megy egyik nap-
ról a másikra. A kerületi
rendõrkapitány és a kerü-
letõrség vezetõje azt ígérte,
hogy állandóan lesznek gya-
logos járõrök Zugló fõutcá-
ján. Elõlük ugyanis nem le-
het elbújni a kapualjakba,
behúzódni a fák, bokrok
mögé, mert mindenhová be
tudnak nézni. Én úgy gon-
dolom, hogy a lakosság se-
gítségével és a hatóságok fo-
lyamatos jelenlétével, hatá-
rozott fellépésével, illetve a
térfigyelõ rendszer tovább-
fejlesztésével hamarosan
jelentõs eredményeket tu-
dunk felmutatni.

Papp Dezsõ

XX. Zuglói Táncfesztivál –Amatõr Táncverseny
A verseny szervezõje: Fórumház Egyesület. Idõpont és helyszín: 2011. május 22. va-
sárnap, Petõfi Csarnok. A verseny fõvédnöke: Dr. Papcsák Ferenc polgármester, véd-
nökei: Rozgonyi Zoltán alpolgármester és Harrach Péter Kulturális tanácsnok. Neve-
zés: május 15. vasárnap éjfélig e-mailben a forumhaz@freemail.hu-n vagy a forum-
haz@gmail.com-onlehet a nevezési lapon, mely letölthetõ a megadott honlapról. Kate-
gória: „A” – amatõr, „B” – professzionális amatõr. Korcsoportok: ovi: 6 éves korig, mi-
ni: 6-9 évesig, gyermek: 10–13 évesig, junior: 14-16 évesig, felnõtt: 17 év felett. Tánc-
kategóriák: színpadi tánc, hip-hop, mûvészi látványtánc, akrobatikus rocki, néptánc,
akrobatikus show tánc, versenytánc, majorette – tradicionális és show, break. Ver-
senyszámok ideje és létszáma: egyéni 1.00–1.30 perc, kiscsoport 1.00–2.00 perc (2-
3 fõ), csoport 2.00–4.00 perc (4–10 fõ), formáció 2.00–4.00 perc (11 fõ felett). Díjazás:
az összes induló emléklapot kap, a kategóriák dobogós helyezettjei kupa vagy érem dí-
jazásban részesülnek. Több különdíj is lesz, kiadásra kerül az „ Országos Bajnok” a
„Budapest Kupa” és a „Zugló Kupa” is. Ezen felül különleges vagy magas színvonalú
produkciókért különdíjat is kiadhat a rendezõ. A rendezvényen az Uzsoki Modell in-
gyenes szûrõvizsgálatot tart! Szívesen állunk rendelkezésre bármilyen felmerülõ kér-
déssel, kéréssel kapcsolatban: e-mail: forumhaz@freemail.hu, forumhaz@gmail.com,
telefon és SMS:06-30-682-44-57. Továbbá az összes információ megtalálható:
www.forumhazegyesulet.hu. A versenykiírásról részletesebben a versenyszabályzat-
ban lehet olvasni. Sok sikert kívánunk a felkészüléshez és a versenyzéshez! Sportbará-
ti üdvözlettel: Havasi Péter és Seres András/Fórumház Egyesület
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– A testület széleskörû-
en rendezte a boltok és
vendéglátóhelyek éjsza-
kai nyitvatartását. Miért
volt erre szükség?

– Zugló óriási átmenõ-
forgalmat bonyolít le a
Bosnyák téren, a Mexikói
úti földalatti végállomás-
nál és az Õrs Vezér téren
is. Ezeken a helyszíneken
bizony sokszor történik
olyasmi, amely zavarja a
környéken élõk nyugal-
mát. De nagyon fontos en-
nek a rendeletnek az érvé-
nyesítése a lakótelepi ré-
szeken is, hiszen ott is ha-
sonló a helyzet. Mindezek
mellett megemlíthetjük
például a Puskás Ferenc
stadiont is, ahol egy-egy
nagyobb rendezvény, fut-
ball-meccs vagy koncert
után is áldatlan állapotok
alakulhatnak ki. Persze
nincsenek illúzióink a ma-
gyar ember leleményessé-
gét illetõen, ha valaki ki
akarja játszani a rendele-
tet, biztos meg is teszi
majd. Egy biztos, hogy va-
lahol el kellett indulni, le
kellett fektetni az alapo-
kat. Késõbb a tapasztala-
tok fényében majd lehet
enyhíteni vagy éppen to-
vább szigorítani a szabá-
lyokat. 

– Döntés született a vál-
toztatási tilalom módosí-
tásáról, mert a rendelet
hátráltatja a közintéz-
mények felújítását, bõví-
tését, a szükséges kar-
bantartási munkák el-
végzését. Az  az ECHO
Investment kérését eluta-
sítva ugyanakkor példá-
ul a Mundo Városköz-
pont-beruházás esetében
fenntartották a tilalmat.
Miért? 

– Az eredeti rendelettel
az volt a célunk, hogy mi-

den változtatást állítsunk
le egy idõre és mérjük fel
a helyzetet, állítsuk meg a
zöld területek csökkenté-
sét. A zuglóiak ezt egyál-
talán nem nehezményez-
ték, inkább a rendelet
részleteirõl érdeklõdtek,
mit és hogyan csinálhat-
nak az ingatlanjaikkal.
Most az oktatási intézmé-
nyek, iskolák és óvodák
esetében ezt feloldottuk,
hogy a felújításokat, bõví-
téseket el lehessen végez-
ni. A Mundo városköz-
pont esetében fenntartot-
tuk a tilalmat, a befektetõ
ha akarta volna már el-
kezdte volna a munkát,
de nem tett semmit, csak
elbontotta a szomszédos
uszodát. Ez a projekt egy
politikai játszma részévé
vált. Zuglónak nincs egy
sétálóutcája, nem rende-
zett a Bosnyák-tér. Eze-
ket a munkákat le kell vé-
gezni.

– Támogatást nyert a
kedvezményes vásárlást
biztosító Zugló-városkár-
tya. A projekt célcsoport-
jainak a kiválasztására a
következõ hónapokban
kerül sor. Mi errõl a véle-
ménye?

– Ha a rendszer kiépül,
ha megtaláljuk azokat a
vállalkozókat, akikkel
együtt tudunk mûködni,
akkor ez nagyon hasznos
lehet a zuglóiak számára.
Már a kerület elõzõ veze-
tése is próbálkozott ezzel,
ám tevékenységüket az
ügyészség vizsgálja. Nyil-
ván mindenképpen el kell
kerülni, hogy így félre-
csússzon ez a projekt.
Tesztelni kell a tervet a
lakosok bevonásával, ez
lesz a következõ fél év fel-
adata.

K. D.

– Mi a véleménye a boltok
éjszakai nyitva tartását
szabályozó rendeletrõl,
amely az indoklás szerint a
lakók nyugalmát szolgálja?

– Nekünk, zuglói civilek-
nek, éppen úgy figyelembe
kell vennünk a boltosok, a
zuglói vállalkozók, mint a
boltok környékén lakók ér-
dekeit. Nem beszélve azok-
nak az érdekeirõl, akik nem
érnek rá az engedélyezett
idõpontban bevásárolni.
Így, ebben a formában egy
kicsit populistának tûnik a
javaslat, ami talán nem vé-
letlen, ha belegondolunk,
hogy hamarosan, május 29-
én ismét idõközi választás
lesz egy Fidesz- KDNP-s
képviselõ, Pusztai Péter le-
mondása miatt. Ismételten
milliókat herdálunk el, egy
amúgy is nagy költségvetési
hiány mellett. 

– Döntés született a vál-
toztatási tilalom módosí-
tásáról, mert a rendelet
hátráltatja a közintézmé-
nyek felújítását, bõvítését.
Jogos-e a módosítást?

– Ezekbõl a döntésekbõl a
kívülálló azt láthatja, hogy a
zuglói vezetés úgy módosít-
gathatja a rendeleteket,
ahogy épp az érdekében áll.
Elkapkodott, át nem gon-
dolt rendeletek meghozata-
la után szembesül a követ-
kezményekkel és azokat,
utólagosan próbálja helyre
hozni. Lásd az óvodák bok-
rosítását, feleslegesen ját-
szunk több ezer ember ide-
geivel, megélhetésüket, lét-
biztonságukat veszélyeztet-
ve, a szülõk érdekeit sem-
mibe véve. A változtatási ti-
lalom bevezetésével nem
csak a lakóparkok építését
vagy a magántulajdonok fel-
újítását veszélyeztettük ha-
nem az intézményeink kor-
szerûsítését, felújítását is.
Kevés itt a jóindulatra hivat-
kozni, az itt élõk megfontolt,

jól átgondolt, felelõs dönté-
seket várnak a pártpolitikai
vezetéstõl, a megválasztott
testülettõl. Az elõzõ ciklus-
ban a Fidesz-KDNP képvise-
lõi foggal-körömmel harcol-
tak a Bosnyák téri beruhá-
zás ellen, most meg valami-
ért mégiscsak fontos lett az
új „városközpont” felépíté-
se. Úgy tûnhet az itt lakók-
nak, hogy csak addig elle-
nezték a Mundót, amíg nem
reméltek belõle hasznot.
Hozzáteszem, nekünk, akik
itt élünk, nyilvánvalóan jó,
ha felépül és egy kulturált,
rendezett, szép környezetbe
kerül az új kerületközpont
és munkahelyet, adó bevé-
telt teremt. De azt mondani,
hogy „nem lesz plázásítás”,
elég nagy felelõtlenség, por-
hintés. Az ECHO Invest-
ment szeretne egy bevásár-
lóközpontot megépíteni a
Bosnyák téren, amit ma úgy
hívunk, hogy „pláza”.

– Milyen ötletnek tartja
a Zugló-városkártya beve-
zetését?

– Hogy jó ötlet a kártya, az
biztos. De ez nem a mostani
városvezetés ötlete. Kitalál-
ták már más kerületekben,
sõt, már Zuglóban is volt
ilyen kezdeményezés. A
kérdés nem az, hogy képe-
sek vagyunk-e megint meg-
terveztetni és legyártatni va-
lakikkel több ezer plasztik-
kártyát, hanem az, lesz-e
igény a használatukra. És
most megint nem elég a
nyugdíjasokra, a szociáli-
san rászorulókra gondolni,
hanem azt is fel kell mérni,
a helyi vállalkozóknak, bol-
tosoknak van-e erre igé-
nyük. Eddig nem igazán
volt. Szívesen láttam volna
egy kimutatást, hogy meny-
nyire valósult meg a kártya
felhasználása az elõzõ cik-
lusban, vagy csak megint a
zuglóiak pénzét költjük fe-
leslegesen. B. R.

– Mi a véleménye arról,
hogy a képviselõ-testület
legutóbbi ülésén szabá-
lyozta az üzletek éjsza-
kai nyitvatartási rend-
jét?

– Ha jól értelmeztem, a
kerületvezetés célja az
volt ezzel a rendelkezés-
sel, hogy valamiképpen
korlátozza a fiatalság al-
kohol- és dohányfogyasz-
tását, illetve hogy csök-
kentse a közterületeken
olykor az éjjeli órákban
tapasztalható, sokaknak
komoly veszõdséget jelen-
tõ duhajkodásokat. Jó-
magam tehát üdvözlendõ-
nek tartom a korlátozáso-
kat, hiszen fontos a lakók
nyugalmának biztosítása,
s erre alkalmas is lehet ez
a rendelkezés. Úgy gondo-
lom egyébként, talán még
ennél is tovább mehet-
nénk. Nem tartanám pél-
dául rossz ötletnek, ha a
különbözõ nyerõgépek,
az úgynevezett félkarú
rablók üzemelését is kor-
látoznánk a vendéglátói-
pari egységekben. Ezek
ugyanis sok esetben csak
az emberek kisemmizésé-
re, földönfutóvá tételére
alkalmas eszközök, nincs
rájuk ténylegesen szük-
ség. Ugyanakkor üdvöz-
lendõnek tartanám, ha a
nyitvatartások korlátozá-
sa kihatna a nagyobb,
úgymond mammutvál-
lalatokra is, hogy ne csak
a kisebb üzletek számára
jelentsen változást, korlá-
tozást ez a döntés.

– A testület döntött a
változtatási tilalomról
szóló rendelet módosítá-
sáról is. Errõl mi a véle-
ménye?

– A témához kapcsoló-
dóan azt a törekvést min-

dig is jónak tartottam,
hogy a kerület, ha van rá
mód, vegye vissza a ko-
rábban a Mundo-nak jut-
tatott területet. Egy biz-
tos: tudomásom szerint
az elõzõ vezetés lényegé-
ben elkótyavetyélte a vá-
rosrész értékeinek jó ré-
szét, ebbõl a szempontból
a tavalyi választás óta új
idõszak kezdõdött Zugló-
ban. Az említett rendelet-
nek egyébként vannak
olyan elemei, melyeket
nem támogatok, de az
alapvetõ törekvéseket üd-
vözlendõnek tartom. Az
itt lakóknak, különösen a
gyermekeknek, vagyis a
következõ generációnak
ugyanis minél több min-
dent meg kell õriznünk,
nem szabad felelõtlenül
bánni közös tulajdonunk-
kal, ezért a mostani veze-
tést is óvatosságra inte-
ném ebben a tekintetben.

– Jó ötletnek tartja-e
az úgynevezett Zugló-
városkártya bevezeté-
sét?

– Támogatom a felve-
tést, és remélem, az ön-
kormányzat végig is viszi
ennek megvalósítását.
Sajnos azt tapasztaltam
az elmúlt idõszakban,
sok más ügyben fordult
már elõ, hogy szavaztunk
valamirõl, aztán hónapo-
kig nem lett belõle sem-
mi. Következetesnek kell
lenni, ha már döntés szü-
letik egy ügyben. A város-
kártya azért is jó lehet,
mert erõsítheti az egyéb-
ként létezõ lokálpatriotiz-
must Zuglóban, s külön-
bözõ elõnnyel járhat a he-
lyi lakosoknak. Nekünk,
ugyebár, az õ érdekeik a
legfontosabbak.

K. D.

Három kérdés a zuglói képviselõ-testület három tagjához

Gyügyei Attila (Fidesz-KDNP) Tamás László (ZÉK)Markó Elemér István (Jobbik)



A zuglói Dudás Imre egy ko-
rábban megírt tanulmánya
alapján fejlesztett ki egy cég
vak emberek számára, köz-
lekedésüket segítõ, hangjel-
zéseket adó készüléket. „A
vak ember támponttól tám-
pontig halad az úton. Ez
sokféle lehet: tudja, hogy az
oszlopnál kell elkanyarod-
nia, vagy egy fûsáv, ház…
Azonban ha nincsenek meg
ezek a támpontok és irány-
tartó vonalak, a vak ember
nagyon könnyen eltéved, el-
veszíti a biztonságérzetét,
vagy nem találja meg a cél-
pontot… A legtöbb vak em-
ber a fülével is közlekedik…
A környezet megszokott za-
jaira figyelve plusz támpon-
tokat kaphat…” – írta tanul-
mányában Dudás Imre.

– Ezt a szöveget már vagy
hat-nyolc évvel ezelõtt ír-
tam. Fontosnak tartottam
összefoglalni a magam szá-

mára is, hogy mi mindenre
kell odafigyelnünk. Igye-
keztem aprólékosan, min-
den részletre kiterjedõen
fogalmazni. Konferenciá-
kat szerveztünk, elõadáso-
kat tartottunk arról, hogy
milyen vakon élni, mi a kü-
lönbség a vakon születettek
és a látásukat késõbb el-
vesztettek problémái kö-
zött – mondta lapunknak
Dudás Imre. Kovács Zol-
tán, aki tíz éve foglalkozik
vak emberek számára
használható eszközök ki-
fejlesztésével, erre a tanul-
mányra vezeti vissza új ta-
lálmányának keletkezését.
„Az aktuális pályázat témá-
ja a vak emberek közleke-
dését segítõ, hangjelzése-
ket adó készülék volt,
amelynek neve
NaviSensor. Dudás Imrével
már többször dolgoztunk
együtt, így ismertem az idé-

zett tanulmányt” – mondta
Kovács Zoltán, aki kifej-
lesztett már magyarul be-
szélõ személymérleget,
zsebórát, vérnyomásmérõt
is.Az új készülék kapcsán

kifejtette, az egy európai
uniós pályázat kapcsán ké-
szült, amelyet a Zojox Kft.
nyújtott be, sikerrel. A
NaviSensor az autókban lé-
võ tolatóradar elvén alapul,

de annál jóval bonyolul-
tabb. Azt is jeleznie kell,
hogy milyen távol van, és
milyen irányban az adott
tárgy. A prototípus elkészí-
tését többszáz oldalas ta-
nulmány elõzte meg. Ez
szól az ultrahangról, a meg-
lévõ, fejlesztés alatt álló
trendekrõl és a hallással
kapcsolatos vizsgálatokról
kutatásokról. Megoldandó
feladat még ez is, hogy a fej-
hallgatóban megszólaló in-
formációs hangok ne zár-
ják el a felhasználót a külsõ
zajoktól – magyarázza Ko-
vács Zoltán. Arra is kitér,
hogy a prototípus már elké-
szült, s az elsõ tesztelések
lezárultak. A vizsgálatsoro-
zat csak az eszköz mûködé-
sére szorítkozott. Az ered-
mények jók, a rendszer az
elvárt paramétereket telje-
sítette. A NaviSensort jelen-
leg vak emberek próbálják
ki, akik elvárásaiknak
megfelelõen, életszerû kör-
élmények között tudják a

rendszer használhatóságát
vizsgálni. A szakember ab-
ban bízik, lesz a találmány
iránt érdeklõdés külföldrõl
is, ha nagy mennyiségben
tudják forgalmazni, akkor
ez kedvezõen befolyásolja
majd a hazai árát is.Dudás
Imre elmondja, emlékszik,
gyerekkorában milyen féle-
lemérzet volt benne, ami-
kor a Hungária körúton
kellett átmennie. „Minden-
kinek, látónak és nem látó-
nak, egyaránt az a legfonto-
sabb, hogy biztonságban
érezze magát az utcán. Le-
het, hogy nem minden vak
tudja majd használni ezt a
készüléket. De az a lényeg,
hogy aki használja, ne érez-
ze magát veszélyeztetve.”
Dudás Imre hangsúlyozza:
õ is vállalkozó üzletember-
ként dolgozik, de ennél a
készüléknél nem az a cél,
hogy megérje gyártani, ha-
nem az, hogy segítsen a rá-
szorultakon, a sorstársain. 

Vennes Aranka
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Befejezõdött a Zuglói
Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Központ komplex
fejlesztése. Az Európai
unió által is támogatott
projekt százmillió forint-
ba került, melybõl 89 mil-
liót az unió biztosított. A
komplex fejlesztés egy-
részt infrastrukturális bõ-
vítést és átalakítást, más-
részt a szolgáltatások ki-
szélesítését jelentette.

A beruházás során össze-
sen 12 új dolgozószobát és
helyiséget alakítottak ki. Az
épület területét ugyanis egy

terasz beépítésével, illetve
egy épületszárny hozzácsa-
tolásával 200 m2-rel sike-
rült megnövelni. Ezen kívül
az épület külsõ és belsõ
korszerûsítésére is sor ke-
rült. A falakat hõszigetelt-
ék, a nyílászárókat kicse-
rélték, a fûtést és az ener-
giafelhasználást korszerû-
sítették. Eközben a teljes
épületet – szintén kívül és
belül – akadálymentesítet-
ték.

A felújítás alatt hat-hét
hónapon keresztül áldatlan
körülmények között kellett
dolgoznunk – mondta dr.
Sziszik Erika, az intézmény
vezetõje. – De megérte a sok
nehézséget átvészelni, mert

azóta egy fantasztikusan
szép környezetben tudunk
dolgozni. Március 1-jétõl
megalakult az Utca Szociá-
lis Munkacsoportunk,
melynek a feladata, hogy
részben a kerületben élõ fel-
nõtt hajléktalanokat, rész-
ben pedig a lakótelepeken
csellengõ fiatalokat megis-
merje és a lehetõségéhez
mérten segítsen nekik. A
napokban együttmûködést
kötöttünk az IKEA-val, hisz
a hajléktalanoknak és a
csellengõ fiataloknak az
áruház elõtti tér az egyik
gyûjtõhelye. Hasonló tár-
gyalásokat kezdeményez-
tünk az Árkád és a Sugár
Üzletközponttal is. A kerü-

let egy másik pontján (a Sta-
dionok metrómegállóhoz
közel esõ kerületrészben) a
Tiszta Jövõért Alapítvány-
nyal kötöttünk hasonló
megállapodást. Hasonló
együttmûködésre készü-
lünk a Kassai tér környékén
is, ahol az Ifjúsági Irodától
kapunk segítséget, de ke-
ressük a polgárõrséggel va-
ló együttmûködés lehetõsé-
gét is. 

– Az önkormányzat szá-
mára is nagyon fontosak
ezek a feladatok – tette hoz-
zá dr. Ferdinandy István
alpolgármester. – Olyan-
nyira, hogy kezdeményez-
tük egy kerekasztal-beszél-
getést az érintett szakem-

berek, civil szervezetek be-
vonásával. Nagyon fontos,
hogy átfogó képet kapjunk
ezekrõl a fiatalokról, a szo-
kásaikról, cselekedetik in-
dítékáról. A munka márci-
us 1-jével indult, a szociá-
lis munkások a nagy for-

galmú tereken, az Örs ve-
zér terén, a Csertõ park-
ban, a Bosnyák téren. A
Kassai téren és a Csáktor-
nya parkban keresik majd
a 6–18 év közötti csellengõ
fiatalokat.

Riersch Tamás

Kívül-belül átalakult a családsegítõ

Radarkészülékkel segítenének a vakokon

Tisztelt Választópolgár!
Tájékoztatom a 2011. május 29-

ére kitûzött egyéni önkormányzati
képviselõk idõközi választásának
nyilvántartásba vett jelöltjeirõl:

Egyéni képviselõjelöltek a 3.
számú egyéni választókerületben:

dr. Hajdu József MUNKÁS-
PÁRT (Magyar Kommunista Mun-
káspárt)

hajdu.jozsef@munkaspart.hu
dr. Imre Gergely MSZP (Magyar

Szocialista Párt)
dr.imre.gergely@gmail.com
Kiss Jánosné ZÉK EGYESÜ-

LET (Zuglóiak Érdekképviseleti
Egyesülete)

zuglo@zek.org.hu
dr. Kissné dr. Spira Veronika

SZDSZ–SZEMA (Szabad Demok-
raták Szövetsége–Szabad Embe-
rek Magyarországért Liberális
Párt)

veronika.spira@gmail.com
Kovács Balázs FIDESZ–KDNP

(FIDESZ Magyar Polgári Szövet-
ség–Kereszténydemokrata Nép-
párt)

kovacsbalazs@fidesz.hu
Várnai László LMP (Lehet Más

a Politika)
varnai.laszlo@lehetmas.hu
Veres Gábor JOBBIK (Jobbik

Magyarországért Mozgalom)
zuglo@jobbik.hu

dr. Sáfrán Erzsébet
Helyi Választási Iroda Vezetõje

Budapest XIV. kerületben
2011. május 29. napjára kitû-
zött 3. számú egyéni válasz-
tókerületi önkormányzati
képviselõ-választás naptár
szerinti határnapjainak
megállapítása

1. A választójogosultság
nyilvántartása

1. A névjegyzékbe történõ fel-
vételrõl szóló értesítõt az ajánló-
szelvénnyel együtt 2011. április
11. és április 17. között kell meg-
küldeni a választópolgároknak
[a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a további-
akban: Ve.) 14. § (1) bekezdés].

2. A névjegyzéket 2011. április
13-tól április 17-ig közszemlére
kell tenni [Ve. 14. § (1) bekezdés].

3. A névjegyzékbõl való kiha-
gyás, illetõleg törlés vagy a név-
jegyzékbe való felvétel miatt
2011. április 13-tól április 17-én
16.00 óráig lehet kifogást be-
nyújtani [Ve. 20/E. § (1) bekez-
dés]

4. A módosított névjegyzék
2011. május 27-én 16.00 óráig
tekinthetõ meg a polgármesteri
hivatalban [Ve. 15. § (3) bekez-
dés].

2. A választási szervek

1. A helyi választási bizottság
és a szavazatszámláló bizottsá-
gok megbízott tagjait legkésõbb
2011. május 13-án 16.00 óráig
lehet bejelenteni [Ve. 25. § (2) be-
kezdés].

3. A választási 
kampány

1. A Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala a névjegyzékben
szereplõ választópolgárok csa-
ládi és utónevét, valamint lak-
címét a jelölteknek, jelölõ szer-
vezeteknek kérésükre, díjfize-
tés ellenében, azonos feltételek
mellett 2011. május 9-ét köve-
tõen adja át [Ve. 45. § (1) bekez-
dés].

2. A közszemlére tett névjegy-
zék másolatát a helyi választási
iroda vezetõje a jelölt, jelölõ szer-
vezet kérésére 2011. május 9-ét
követõen adja át [Ve. 45. § (2) be-
kezdés].

3. A helyi közszolgálati mû-
sorszolgáltatók 2011. május
14-tõl május 25-ig a jelölés ará-
nyában legalább egyszer ingye-
nesen közlik a jelölõ szerveze-
tek politikai hirdetését [Ve.
106. § (1) bekezdés].

4. A választási kampány 2011.
május 28-án 24.00 óráig tart [Ve.
40. § (1) bekezdés].

5. Kampányt folytatni 2011.
május 29-én 00.00 órától 19.00
óráig tilos [Ve. 40. § (2) bekez-
dés].

6. Az 1. vagy a 2. pont szerint
teljesített adatszolgáltatás adata-
it legkésõbb 2011. május 29-én
kell megsemmisíteni. Az errõl
készült jegyzõkönyvet 2011. jú-
nius 1-ig át kell adni az adatszol-
gáltatónak [Ve. 45. § (3) bekez-
dés].

7. A plakátot az, aki elhelyezte,
vagy akinek érdekében elhelyez-
ték 2011. június 28-ig köteles el-
távolítani [Ve. 42. § (6) bekez-
dés].

4. A jelölés

1. Jelöltet ajánlani 2011. ápri-
lis 29-én 16.00 óráig lehet [Ve.
46. § (3) bekezdés].

2. A jelöltet legkésõbb 2011.
április 29-én 16.00 óráig lehet
bejelenteni a helyi választási bi-
zottságnál [Ve. 52. § (1) bekez-
dés]

3. A jelöltnek, illetõleg jelölõ
szervezetnek a be nem nyújtott
ajánlószelvényeket 2011. május
2-án 16.00 óráig kell megsemmi-
sítenie. Az errõl készült jegyzõ-
könyvet 2011. május 5-én 16.00

óráig kell átadni a helyi választá-
si bizottságnak [Ve. 60. §].

4. Az ajánlószelvényeket, vala-
mint a technikai nyilvántartást a
helyi választási iroda 2011. má-
jus 29-én megsemmisíti [Ve. 59.
§ (3) bekezdés].

5. A szavazatok 
összesítése

1. A Budapest XIV. kerületben
mûködõ Helyi Választási Bizott-
ság a szavazatszámláló bizottsá-
gok jegyzõkönyvei alapján legké-
sõbb 2011. május 30-ig összesíti
a szavazatokat, és megállapítja a
választási eredményt [Ve. 73. §
(3) bekezdés].

2. A szavazóköri jegyzõköny-
vek egy példánya a helyi választá-
si irodában 2011. június 1-jén
16.00 óráig megtekinthetõ [Ve.
75. § (2) bekezdés].

3. A szavazólapokat a polgár-
mesteri hivatalban 2011. au-
gusztus 27-ig kell megõrizni.
2011. augusztus 27. után a vá-
lasztási iratokat - a jegyzõköny-
vek kivételével – meg kell sem-
misíteni [Ve. 75. § (3) bekez-
dés].

4. A jegyzõkönyveket 2011. au-
gusztus 27. után kell átadni az il-
letékes levéltárnak [Ve. 75. § (4)
bekezdés].

Idõközi választás lesz Zugló 3. sz. választókerületében
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A május elsõ hétvégéje csak
rövid pihenõt engedélyezett
a középiskolák diákjai és
pedagógusai számára. Míg
április utolsó napjait a sze-
renádok, illetve a ballagás
tette színessé és izgalmas-
sá, addig május másodiká-
tól kezdve már az érettségi
okozott komoly izgalmakat
az intézményekben.

Szokásunkhoz híven áp-
rilis 29-én magunk is ott
voltunk az önkormányzati
fenntartású gimnáziumok
ballagásain. A sort a Teleki
Blanka Gimnázium nyitot-
ta, ahol négy osztályban
összesen 137 diák balla-
gott. Az iskola hagyományai
szerint Rudas Péter igazga-
tó idén is kiosztotta a Tele-
ki-díjakat. Az intézmény

legmagasabb rangú kitün-
tetését – a diákok szavaza-
tai alapján – azok a diákok
vehették át, akiket az osz-
tályfõnökeik ajánlását kö-
vetõen a tantestület tagjai is
megszavaztak. Idén a Tele-
ki-díj elsõ fokozatát Faze-
kas Brigitta (13. C osztály),
második fokozatát Szili
Fanni (13. D), míg a harma-
dik fokozatát Dezsõ
Daniella (12. D) kapta. Az
iskola hagyományai alap-
ján a közösségi munkájá-
ért, a kiváló tanulmányi
eredményéért és az iskolai
diákbizottságban végzett
munkájáért további 20 vég-
zõs diák vehetett át elisme-
rést.

A Szent István Gimnázi-
umban is a Telekivel egy

idõben kezdõdött a balla-
gás. Itt 122 diák búcsúzott
el az alma matertõl. A Szent
István Gimnáziumban nagy
hagyományra tekint vissza
a legjobb végzõs tanulók dí-
jazása. Lázár Tibor igazga-
tó idén is több elismerést
osztott ki. A legrangosabb
elismerést, az István-pla-
kettet idén három diák és
egy szülõ vehette át. A diá-
kok közül Kovács Viola (12.
a), Szlamka Zsófia (12. b),
illetve Nagy Dániel (13. e), a
szülõk közül pedig Kádár
Zsuzsanna részesültek eb-
ben a rangos elismerésben.
A kitûnõ tanulmányi ered-
ményért járó „Kiváló Tanu-
ló Érdemérmet” négy osz-
tályból összesen hét diák
kapta. Az iskola tanárai ál-

tal alapított és a legkiemel-
kedõbb teljesítményt pro-
dukáló diáknak járó Pro Al-
ma Matre díjat Mihályi Pet-
ra (13. e), az iskola korábbi
GYIÖK képviselõje és szín-
játszója kapta.

Az Álmos Vezér Gimnázi-
umban két nappali tagoza-
tos osztályban összesen 58
diák búcsúzott az iskolától.
Puszter Bernadett igazgató-
nõ a ballagási ünnepségen
adta át az iskola legmaga-

sabb rangú kitüntetését, az
iskola volt tanáráról elneve-
zett Lux Alfréd-díjat, melyet
idén Koch Tímea 12. a és
Gazsó Gábor 12. b osztá-
lyos diák vehetett át.

Riersch Tamás

Május 2-án a magyar
írásbelivel kezdõd-
tek meg a középis-

kolások érettségi vizsgái,
másnap a matematikavizs-
ga következett, majd szer-
dán történelembõl írták
meg a diákok dolgozatukat.

A magyar középszintû
érettségi szövegértési fel-
adattal kezdõdött: Nemes
Nagy Ágnes párbeszédes
formájú esszérészletéhez
tettek fel a diákoknak kér-
déseket. A dolgozat máso-

dik részében három feladat
közül egyet kellett megolda-
niuk a vizsgázóknak. A kö-
zépszintû érvelési feladat-
ban egy Szophoklész-idézet
kapcsán az emberi termé-
szet sokszínûségérõl kellett
érvelni, a véleményt irodal-
mi hõsök magatartásának
bemutatásával alátámaszt-
va. A mûértelmezési feladat
Móricz Zsigmond: A világ
végén már szép és jó címû
novellájának adott szem-
pontú vizsgálatát kérte. Az

összehasonlító elemzésben
Csokonai Vitéz Mihály: Az
álom leírása és Petõfi Sán-
dor: Az álom… címû versé-
nek összevetése szerepelt, a
költemények címében is
szereplõ motívum közép-
pontba állításával.

Az emelt szintû írásbeli
érettségin a nyelvi-irodalmi
mûveltségi feladatsor kiin-
duló szövege Szegedy-
Maszák Mihály tanulmány-
részlete volt. A tizenegy fel-
adat a szöveg megértésén túl

nyelvtani és irodalmi isme-
reteket várt el. A mûértel-
mezési feladat Karinthy Fri-
gyes paródiájának elemzé-
sét kérte. A reflektálás egy
jelenségre nevû feladatban
az olvasói szokások változá-
sáról kellett kifejteni a véle-
ményt. A gyakorlati írásbe-
liség elnevezésû feladat té-
mája egy hivatalos levél,
melyben Az év diákja díjra
lehetett felterjeszteni egy is-
kolatársat.

Másnap a matematika
írásbeli vizsga következett.
Kombinatorika, térfogatszá-
mítás, exponenciális egyen-
letek és halmazok is szere-
peltek a dolgozat elsõ részé-
ben. A második feladatla-
pon statisztikai, valószínû-
ség számítási, koordináta-
geometriai és térgeometriai
feladatokat kellett megolda-
niuk a végzõs diákoknak.
Érdekességnek számít,
hogy a tavalyihoz hasonlóan,
idén is szerepelt kamatoska-
mat-számítás a feladatsorok
között. A történelem közép-
szintû írásbeli érettségin a
vizsgakövetelmények tizen-
két témakörének mindegyi-
kébõl tartalmazott feladatot.

A nyolc esszékérdésbõl (pél-
dául a gótikus építészet, a re-
formáció kulturális hatásai,
Hunyadi Mátyás jövedelmei,
a Kádár-korszak) – bizonyos
választási szabályok betar-
tásával – hármat kellett ki-
dolgozni. A rövidebb felada-
tok, amelyek az egyetemes
és a magyar történelemre vo-
natkoznak, idõrendben kö-
vették egymást, szerepelt a
feladatok között a római ko-
ri Pannóniára, a középkori
mezõgazdaságra, Magyaror-
szág XVIII. századi újbóli be-
népesülésére, a szomszédos
államokban élõ magyar ki-
sebbségre, a fejlõdõ orszá-
gokban bekövetkezõ népes-
ségrobbanásra, az állampol-
gári jogokra vonatkozó kér-
dés.

Az emelt szintû történe-
lemvizsgán feladatai között
szerepelt a középkori ke-
reszténységre, a XVIII. szá-
zadi nagyhatalmi küzdel-
mekre, Erdély társadalmá-
ra, a dualizmus korának
gazdaságára, XX. századi
magyar politikusokra vo-
natkozó kérdés. Itt is meg-
jelentek a napjainkhoz kap-
csolódó kérdések, így pél-

dául Jugoszlávia felbomlá-
sa vagy a magyarországi de-
mográfiai helyzet. A diá-
koknak tíz esszéfeladatból
négyet kötelezõen meg kel-
lett oldaniuk. Az esszék kö-
zött szerepelt például a har-
mincéves háború, a gyar-
matok függetlenedési folya-
mata, a szövetségesek má-
sodik világháborús együtt-
mûködése, a középkori ma-
gyar királyok jövedelmei, a
reformkori magyar társa-
dalom, valamint Klebels-
berg Kunó egykori minisz-
ter kultúrpolitikája.A múlt
héten írásbeli vizsgát tartot-
tak még angolból, német-
bõl, nemzetiségi nyelvek-
bõl, a héten informatika
(emelt szint), latin, biológia,
társadalomismeret (emelt
szint), kémia, földrajz kerül
sorra. Májusban ének-ze-
nébõl, fizikából, rajzból, fi-
lozófiából, médiaismeret-
bõl, spanyolból, franciából,
oroszból tartanak írásbeli
vizsgákat. A szóbeli megmé-
rettetést emelt szinten júni-
us 2. és 8. között, míg kö-
zépszinten június 14. és 28.
között tartják.

(zp)

Búcsú az iskoláktól

Így lehettek érettek

Németországból vásárol
Budapest használt trolikat,
ezzel a lépéssel az öreg szov-
jet buszok felújítását vált-
ják ki, az új jármûvek be-
szerzése továbbra is napi-
renden van – közölte a Bu-
dapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK). A tizenöt ala-

csonypadlós német MAN
gyártmányú troli mindegyi-
ke alacsonypadlós, megkí-
mélt mûszaki állapotú és
energiatakarékos hajtás-
rendszerrel rendelkezik.A
tavaly õsszel kiírt közbe-
szerzési eljáráson eredmé-
nye szerint a Barnimer

Busgesellschaft GmbH
szállíthatja le a buszokat,
amelyeket eddig a német
Eberswalde lakosai hasz-
nálhatták. Fokozatosan
váltják ki új jármûvekkel a
régi, még a ’70-es években
üzembe helyezett szovjet
trolikat: az elsõ buszok vár-
hatóan idén novembertõl
állhatnak forgalomba, az
utolsó darabok 2012 nya-
rára érkezhetnek meg. A
Budapesten történõ forga-
lomba állításukig kisebb
beavatkozások is történ-
nek: növelni fogják a nyit-
ható ablakfelületeket, meg-
újítják a jármûvek utas-
tájékoztatási rendszerét és
vizsgálják a klíma beépíté-
sének lehetõségét is.A jár-
mûvek mintegy 532 ezer
euróba (a jelenlegi árfolya-

mon mintegy 143 millió fo-
rintot) kerülnek, darabon-
ként tehát tízmillió forint
alatt marad egy használt
busz ára.

A BKK közölte azt is, a
használt jármûvek beszer-
zése a tarthatatlan mûszaki
állapotok enyhítését szol-
gálja, nem helyettesíti az ez-
zel párhuzamosan az autó-
buszpark, a trolibuszok és
a villamosok jelentõs részé-
nek lecserélését célzó nagy-
projekteket, amelyeket a
BKK megkezdett. A buszok
beszerzésére a BKK által
elõkészített és a Fõvárosi
Közgyûlés által márciusban
elfogadott, a korábbi évek-
nél jelentõsebb tömegköz-
lekedési beruházási támo-
gatás ad fedezetet. A tizen-
egymilliárd forintos céltá-

mogatásnak villamospá-
lyák felújítása, HÉV-re-
konstrukció, a forgalomirá-
nyítási rendszer megújítása
mellett a használt autó-
buszok és trolibuszok be-
szerzése is részét képezte.

A Fõvárosi Közgyûlés áp-
rilis 27-i döntése nyomán a
BKK folytatja a villamos és
trolibusz jármûbeszerzési
uniós projekt elõkészítését,

melyben közel 100 darab
villamos és ugyanennyi tro-
libusz beszerzését tûztük ki
célul. A projektben beszer-
zendõ trolibuszok a továb-
bi magaspadlós, öreg jár-
mûveket váltanák ki, tehát
ezen nagyprojekt sikere
esetén is szükség lesz a
most beszerzett alacsony-
padlós trolibuszok üzemel-
tetésére. (zp)

Lecserélik a trolibuszokat



A Városliget helyzetérõl,
jövõjérõl tartottak ta-
nácskozást a Fõvárosi Ál-
lat- és Növénykertben áp-
rilis 21-én a Fõvárosi és
Zuglói Önkormányzat, a
rendõrség, a közterület-
felügyelet, Budapest má-
sodik legnagyobb zöld
felületû közparkjában
mûködõ intézmények, ci-
vil szervezetek, illetve a
Ligetet üzemeltetõ cégek
képviselõi. 

A tanácskozáson elhang-
zottakból kiderült, hogy a
Városliget rendbetételére
az elmúlt években több
koncepció is készült, azon-
ban a megvalósítás pénz hi-
ányában rendre elmaradt.
Pedig nagy szükség lenne a
helyreállításra, mert utoljá-
ra felújítás 30 éve, fejlesztés
több mint 35 éve volt. A

park elhasználódott, egyes
részei, mint például a bota-
nikus kert, elpusztult, a tó-
rendszer elalgásodott, ke-
vés a parkolóhely, az is
rossz állapotú. Problémát
jelent a kutyaürülék, ami-
bõl évente 7,3 tonna kelet-
kezik a Városligetben. A
közpark romos épületeiben
hajléktalanok tanyáznak,
kevés az illemhely, a vízve-
zeték-hálózat elöregedett,
megszaporodtak a rongálá-
sok és lopások, sok esetben
a rendezvények is otthagy-
ják nyomukat a parkon.
Külön gondot okoznak az il-
legális árusok, illetve a Pe-
tõfi Csarnok hétvégi bolha-
piaca után hátramaradó
nagy mennyiségû hulladék
eltávolítása. Jelenleg éven-
te 180 millió forint áll ren-
delkezésre a Városliget kar-
bantartására. A szakembe-
rek szerin még legalább
ugyanennyi pénzre lenne
szükség a park jó állapotba
hozatalához.  

A jelenlévõk egyetértettek
abban, hogy a Városliget
minél vonzóbbá tétele alap-
vetõ érdeke az ott mûködõ
intézményeknek, ugyanak-
kor a nagy látogatószám
többletfeladatot ró a parkot
gondozó Fõkert Nonprofit
Zrt.-re.

A konferencián résztve-
võk úgy vélekedtek: a köz-
park fennállásának 200. év-
fordulója alkalmából 2013-
at a Városliget évévé kell
nyilvánítani, amit a nemzet-
közi figyelmet magára irá-
nyító rendezvényekkel, kul-
turális eseményekkel, kiál-
lításokkal kell emlékezetes-
sé tenni.  

Dr. Papcsák Ferenc, Zug-
ló polgármestere szerint
erõsíteni kell a Városliget
közpark jellegét, növelni
kell annak zöld felületét. Így
például földalatti parkolók
létesítésével a felvonulási út
ismét a Liget része lehetne.
A megvalósítás érdekében
befektetõk bevonását sem

tartotta elképzelhetetlen-
nek. A polgármester üdvös-
nek tartaná, ha a Városli-
getben megszûnne az átme-
nõ gépjármûforgalom. 

Csomós Miklós, Buda-
pest oktatásért és kultúrá-
ért felelõs fõpolgármester-
helyettese szerint a Városli-
get Budapest egyik kiemelt
turisztikai centruma, ezért
vonzóvá tétele fontos fel-
adat. Mint elmondta, a Vi-
dámpark kinõtte a jelenlegi
helyét, ezért elköltöztetik és
a város peremén egy jól
megközelíthetõ helyen be-
fektetõk bevonásával egy, a
kor követelményeinek meg-
felelõ modern szórakozta-
tócentrumot hoznak létre.
A felszabadult területet az
állatkerthez csatolják, így
lehetõség nyílik annak bõ-
vítésére, fejlesztésére. A Pe-
tõfi Csarnok mûködtetése a
jelenlegi formájában meg-
szûnik, hasznosítására bér-
leti pályázatot írnak ki. Fel-
vetõdött az intézmény meg-
szüntetésének és lebontá-
sának a lehetõsége, azon-
ban a fõvárosban jelenleg
nincs olyan az ifjúság szá-
mára helyet adó, biztonsá-
gos, sok ember befogadásá-
ra alkalmas épület, amivel
ki lehetne váltani. A fõpol-
gármester-helyettese beje-
lentette: az egyik sportszer-
gyártó óriáscég jelezte, hogy
szívesen építene a Városli-
get köré futópályát. Az aján-
lat elgondolkoztató, ugyan-
is a közpark ingyen juthat-
na egy jó minõségû, modern
sportlétesítményhez. 

Dr. György István, Buda-
pest városüzemeltetésért
felelõs fõpolgármester-he-
lyettese nem látott reális le-
hetõséget a Városligeten át-
menõ forgalom elterelésé-
re, sem egy Liget alatti alag-
út megépítésére. Célszerû-
nek tartaná viszont a par-
kolóhelyek fizetõssé tételét,
s azt, hogy az így keletkezett
bevételt a közpark fenntar-

tására, fejlesztésekre for-
dítsák. 

Kovács Balázs, Zugló al-
polgármestere a különbözõ
fejlesztésekben gondolko-
zók figyelmét arra hívta fel,
hogy a hatályos építési sza-
bályzat értelmében a Város-
liget túlépített, tehát csak a
meglévõ objektumok elbon-
tása után lehet újat építeni.

(Papp)
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Mi lesz veled Városliget?

Múlt számunkban Buda
ostrománál hagytuk abba a
Liget történetének ismerte-
tését. Beszámoltunk róla,
hogy a polgárok egyéb he-
lyek mellett itt kerestek me-
nedéket Hentzi ágyúinak lö-
vedékei elõl.

Mikor véget ért a szabad-
ságharc, az embereknek ki-
sebb gondja is nagyobb volt
annál, hogy a Városligettel,
annak szépítgetésével, köz-
állapotaival törõdjenek. A
korábbi, nagy tömegeket
vonzó szórakoztató mulat-
ságok teljesen elmaradtak.
Oka mindennek egyszerû:
igazán senkinek sem volt
mersze és kedve effélékre
engedélyt kérni, lévén, az
idegenbõl importált elnyo-
mó hatósági emberek eleve
a rendezõt tették felelõssé a
találkozók „köznyugalmat
meg nem zavaró levezénylé-
séért.” Márpedig az akkori
viszonyok között már egy
pár tucat embert vonzó „bu-
lit” nehéz volt úgy összehoz-
ni, hogy az azon megjelen-
tek ne adjanak hangot a
fennálló rend elleni érzése-
iknek. Fokozta a bajt, hogy
a park eredeti tulajdonosa,
a korábbi számokban több-
ször is emlegetett Szépítõ
Bizottság lassan, de bizto-
san tehetetlenné vált. A „zül-
lés” oly mértékû volt, hogy a
kormány 1856-ban fel is
oszlatta a testületet, s ezzel
a birtok hivatalosan vissza-
került a városi tanács hatás-

körébe. Paradoxon, de köz-
ben a Pest széli pagony nép-
szerûsége, így látogatottsá-
ga nem csökkent, sõt, emel-
kedett. A gyöngyösi születé-
sû Vahot Imre, a kor neves
tollforgatója írja az általa
1857-tõl 1862-ig szerkesz-
tett Napkelet címû lapban:
„A kocsik megállóhelyénél
van a fõ vendéglõ, melynek
kertjébõl gyönyörû, elraga-
dó szépségû kilátás nyílik a
hegyekre és az erdõk koszo-
rúzta ligeti tóra, melyen
csolnakázók, télen korcs-
olyazók egész vetélkedõ
hadserege tûnik fel. Ilyen
szép festõi tájkép látható a
Pávaszigetrõl is, hol esténk-
int a szabadban mulat a nép
és ünnepnapokon száz és
száz pár táncol a gyepen.”
Vahotról tudni illik, hogy õ
indította útjára 1844-ben a
Pesti Divatlapot, ahová se-
gédszerkesztõnek nem ki-
sebb embert, mint Petõfi
Sándort vett maga mellé egy
esztendõre. Az orgánum
egyaránt foglalkozott politi-
kával, divattal, mûvészettel
és irodalommal. Az újság
elõdje, a Regélõ Pesti Divat-
lap folytatásaként és a cen-
zúra szabta keretek között
Kossuth Lajos reformesz-
méit támogatta. A nagy idõk
jelesei, Jókai Mór, Tompa
Mihály és Vörösmarty Mi-
hály egyaránt dolgoztak ne-
ki. Az újság amúgy 1848 ka-
rácsonyán szûnt meg. Talán
nem tévedünk sokat, ha azt

állítjuk, prózánk jelesei gya-
korta megfordulhattak a Li-
getben. Ami bizonyos, az or-
gánumban gyakorta jelen-
tek meg ismertetõk a külön-
bözõ találkozókról, bálok-
ról, így egyebek mellett oly-
kor beszámolt a hajdani li-
geti életrõl is.

Visszakanyarodva a fák
alá, akkoriban már ott mû-
ködött a Fischof József-féle
vízgyógyintézet. A foglalko-
zására nézve embergyógy-
ász végzettségû vállalkozó
nem az elsõ volt, hiszen fél-
száz esztendõvel megelõzte
õt Rumbach Sebestyén pes-
ti orvos, aki a városligeti ho-
mokos szõlõtelkek parcel-
lázása alkalmával 1806-
ban négy egymás mellett
fekvõ birtokot vásárolt a
mai Rudas László utca és
Munkácsy utca sarkán. A
derék polgár kútfúrás köz-
ben vasas vizet lelt, és ebbõl
aprócska gyógyfürdõt léte-
sített. Az intézmény az egy-
korú lapok szerint tizenhat
kádas szobából állt, majd
idõvel kis szálloda és foga-
dó is nyílt mellette. A tér-
képrõl akkor radírozták le,

amikor a mai Munkácsy Mi-
hály utcát létrehozták.

A szakirodalom szerint
Rumbach módszerei nem a
Zsigmondy-féle gyógyvízkú-
ráknak az õsei, mert ez a
gyógyvíz kezdettõl fogva fõ-
városi kezelésben volt, ha-
nem inkább a Batizfalvy, a
Park és Fasor Szanatóri-
umnak voltak az elõdei.
Ezek a vagyonos emberek
képzelt vagy valódi betegsé-
geinek kezelésére speciali-
zálták magukat. Rumbach
és a hipochonderek ellátói
között mindössze annyi volt
a közös, hogy mindannyian
a Városliget tiszta levegõjé-
re és kellemes vidékére ala-
pították vállalkozásukat.

Érdekes figura volt Holhut
Károly, aki a Drótszigeten
gründolt kávécsarnok bérlõ-
jeként próbált boldogulni.
Volt itt zenekar is, így ünnep-
napokon kellemes muzsiká-
val szolgáltak a nagyérdemû-
nek. Az üzletmenetre nem le-
hetett panasz, hiszen a nép
szó szerint áradt a vendéglõ-
be. A másik szárazulaton –
amely ma a Széchenyi für-
dõnek ad otthont – is üze-

melt egy vendéglõ. Igaz, itt
nem habos kávét, hanem
bort szolgáltak fel. Följe-
gyezték még, hogy errefelé
vasárnaponként sok száz
pár táncolt a gyepen.

A Városliget elsõ mutatvá-
nyosbódéját egy bizonyos
Wexlehner Sebestyén nevû
pesti polgár nyitotta 1838-
ban, aki a kilátogató népe-
ket igyekezett szerény díja-
zás ellenében szórakoztatni
egy tûznyelõ mágussal. Ami-
kor ez elvesztette újdonsá-
gát, akkor egy Horánszky
nevû, testhezálló csíkos ru-
hába öltözött untermannt,
magyarul erõembert szer-
zõdtetett, akivel birkózóver-
senyeket rendezett. Sok ér-
dekes eseményre került sor
a szabadságharc után a Vá-
rosligetben. E rész zárása-
ként érdemes megemlékez-
ni egy – ma így mondanánk
– köztisztasági akcióról,
amelyet 1862 augusztusá-
ban, az István király-ünnep
utánra idõzítettek. A szerve-
zõk ekkor egy nagy szabad-
téri ünnepélyt tartottak ab-
ból a célból, hogy a befolyt
bevételbõl elvégezhessék a

mai Városligeti-tó újrasza-
bályozását. Minderre azért
volt szükség, mert a sás és a
nád úgy benõtte a vízfel-
színt, hogy azon már nem le-
hetett csónakázni. A mocsár
igen kellemetlen szagot
árasztott, s akkor még szót
sem ejtettünk a milliárdnyi
vérszívóról, amelyek erõsen
megkeserítették ükanyáink
és apáink életét. A munkára
vállalkozó társaság az elõze-
tes felmérések után huszon-
ötezer forintos ajánlatot
adott a városi magisztrátus-
nak, amely – ismerõs jelen-
ség a mából – sokallta az
összeget. Mivel a rendez-
vény bevétele csak a felét jö-
vedelmezte a szükséges
összegnek, a hiányzó részt
Pest kasszájából kellett fe-
dezni. Morgolódtak is érte
eleget a szenátorok. A ki-
egyezés sem hozott rögvest
jó viszonyokat a liget fái alá:
a magánkezdeményezések
gyorsan, ám a közös kassza
terhére megvalósított beru-
házások csak nyögvenyelõ-
sen fejlõdtek.

(Folytatjuk)
Lázin Miklós András

Dr. György István, Budapest városüzemeltetésért fele-
lõs fõpolgármester-helyettese a munkamegbeszélést kö-
vetõen lapunknak elmondta: a Fõvárosi Állat- és Nö-
vénykertben megtartott, a Városliget jövõjét taglaló
munkamegbeszélésnek az adott aktualitást, hogy 2013-
ban lesz a közpark 200 éves. Az évfordulóra való felké-
szülés szükségessé teszi minden érintett részérõl az
együttgondolkozást, a problémák, gondok feltárását, a
megoldási lehetõségek kimunkálását. A Városligettel
kapcsolatban az elmúlt húsz évben több elképzelés is
napvilágot látott. A Budapesti Várostervezési Intézet
(BUVATI) még 1991-ben készített egy tervet a közpark
rendezésére. Ezt 2001-ben aktualizálták. 

– Most újra kézbe vesszük a tervet, hogy lássuk, mi va-
lósítható meg belõle. Szeretnénk, ha két év múlva egy
olyan intenzív zöld felülettel rendelkezõ, újjáélesztett
közpark fogadná a turistákat és a budapestieket, amely
megfelel a huszonegyedik század igényeinek, ahová ér-
demes elmenni, mert ott mindig jól érzik magukat az
emberek, sport, kulturális és szórakozási lehetõségeket
biztosít – húzta alá a fõpolgármester-helyettes. 

György István az értekezlet mérlegét meghúzva úgy
vélte, a nap legnagyobb eredménye, hogy a közös érde-
keken alapuló együttgondolkozás megkezdõdött. A to-
vábbi munkába be kívánják vonni a helyi civil szerveze-
teket, a Fõvárosi Önkormányzat, illetve a Zuglói Önkor-
mányzat tisztségviselõit, szakembereit. Reményei sze-
rint õszre elkészülhet az a koncepció, amely utat mutat
a megvalósításhoz, hogy 2013-ban egy kulturált köz-
park fogadja a Városligetbe látogatókat. 

– A Fõváros padlását az elõzõ ciklus végére lesöpör-
ték, ennek ellenére úgy gondolom, hogy az olyan kiemelt
fejlesztésekre, mint amilyen a Városliget rendbetétele,
meg fogjuk találni a szükséges forrásokat – hangsúlyoz-
ta György István fõpolgármester-helyettes.

Gyógyvíz és kávé 
– a Városliget története III.
Gyógyvíz és kávé 
– a Városliget története III.
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Dr. Raffay Ernõ történész érdeklõdé-
sét a nagyapja keltette fel a világtörté-
nelem legméltánytalanabb békediktá-
tuma iránt, amelyrõl késõbb egyetemi
tanárként könyvet írt. A neves törté-
nész, aki korábban a XIV. kerületben
élt, a trianoni probléma okait kutatva
azt kezdte vizsgálni, hogy a szabadkõ-
mûvesség milyen szerepet töltött be
Magyarország szétrombolásában. 

– Merre lakott Zuglóban?
– Nem messze a Magyar Honvédség

Stefánia úti mûvelõdési házától. Szeret-
tem a XIV. kerületben lakni. Én elköl-
töztem, de a gyermekeim itt teleped-
tek le.

– Miért éppen Trianont választotta
kutatási területének?

– A nagyapám irányította rá a figyel-
memet, akit 1948-ban századosként „B”
listáztak a hadseregbõl és olajipari se-
gédmunkásként dolgozott
Bázakerettyén. Kisfiú koromban, ami-
kor nála nyaraltam, gyakran sétáltunk
együtt a közeli erdõben. Ilyenkor sokat
mesélt nekem a régi idõkrõl és Trianon-
ról. Így történhetett meg, hogy a béke-
diktátumról elõbb tudtam, mint a hon-
foglalásról. Késõbb aztán az 1980-as
években a szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem tanáraként kezdtem
mélyrehatóan foglalkozni Trianon okai-
val, amit a Trianon titkai címû könyvem-
ben tártam az érdeklõdõk elé. 

– Milyen céllal jött létre 2007-ben a
Trianon Kutató Intézet?

A Trianon Kutató Intézetet egy görög
szociológus barátommal, Sziviropulosz
Archimédésszel alapítottuk, hogy nem-
zeti sorstragédiánkat két tudományág,
a szociológia és a történelem kutatási
módszereivel vizsgáljuk meg és korrekt,
szélsõségektõl mentesen képet rajzol-

junk a problémáról. Eredményeinket a
Trianoni szemle címû folyóiratunkban
tesszük közzé, melynek ma már mint-
egy hetven, fõként fiatal tudósokból álló
szerzõgárdája van. 

– Mire figyelmezteti a ma emberét
Trianon? 

– A legfontosabb üzenete az, hogy a ho-
ni és a kárpát-medencei magyarság fo-
gyását meg kell állítani, különben végleg
maga alá temet bennünket Trianon. A
magyarság lendületes szaporodása a
ránk erõszakolt békeszerzõdés után le-
lassult, majd megállt, az elmúlt idõszak-
ban pedig megindult a népesség fogyá-
sa.  Ezért tartom nagyon fontosnak a
második Orbán kormány családcentri-
kus intézkedéseit, amelyek megnyithat-
ják az utat a nemzet szaporodása elõtt.
Az elszakított területeken, ha finomabb
formában is, de él a magyarellenes poli-
tika. Emiatt például Szlovákiában me-
redeken zuhan a magyar iskolába beíra-
tott gyerekek száma. A Kárpát-meden-
cében megnõtt az elvándorló magyarok
száma, az idegen etnikumok betelepe-
dése. Felgyorsult a szlovákosodás, ro-
mánosodás, szerbesedés folyamata.
Szerintem ezek ismeretében történelmi
jelentõségû lépés az állampolgárság
megadása a határon túli magyaroknak.
Ez ugyanis segíthet megállítani az asszi-
milációt, erõsítheti a nemzetazonosság-
tudatot és azt a meggyõzõdést, hogy ér-
demes magyarnak lenni. 

– Miért kezdett el a szabadkõmûves-
ség rejtélyes világával foglalkozni?  

– Trianon külsõ és belsõ okait kutatva
kezdtem el vizsgálni, hogy a magyar sza-
badkõmûvesek milyen szerepet játszot-
tak a történelmi Magyarország szétrom-
bolásában. Kutatásaim eredményét há-
rom kötetben adom közre. Az elsõ része
tavaly decemberben jelent meg, a másik

kettõ az idén májusban, illetve novem-
berben kerül a könyvesboltokba. 

– Milyen szerepe volt a honi szabad-
kõmûveseknek a Trianoni gyalázat-
ban?

– A magyarországi szabadkõmûvesek
a Jászi Oszkár féle, önmagát polgári ra-
dikálisnak mondó csoport kivételével
nem járultak hozzá a trianoni tragédiá-
hoz. 

– Az Európai Unióban légiessé vál-
tak az országhatárok. Ebben az új
helyzetben lát-e esélyt egy határmó-
dosítás nélküli nemzetegyesítésre?

– Az esély megvan, azonban ehhez hi-
hetetlenül nehéz út vezet. Az Európai
Unió és a NATO azon kívül, hogy garan-
tálja Magyarország számára a trianoni
határokat, semmit nem tesz a magyar
nemzet fennmaradásáért. Annak ellené-
re, hogy Szlovákia, Románia és Szerbia
éppen baráti arcot mutat, mert a pilla-
natnyi érdekük ezt kívánja, most is a
magyar nemzet tönkretételén munkál-
kodik. Ha a magyar kormány bármit
próbál tenni a nemzet határmódosítás
nélküli egyesítéséért, azonnal megindul
a hisztériakeltés, Magyarország igazta-
lan rágalmazása, lejáratása, a világ elle-
nünk hangolása. Ezt láthattuk a közel-
múltban a Médiatörvény kapcsán és
ugyanez tapasztalható a Szent Koronát
felvállaló új Alkotmány esetében is. Na-
gyon nehéz helyzetben vagyunk, amibõl
a kivezetõ utat Magyarország megerõsö-
désén túl a magyar nemzet szaporodá-
sában látom. Ha elõbb az anyaország-
ban, majd a határainkon kívül is sikerül
a népességi mutatóinkat pozitívra fordí-
tani, akkor a magyar nemzetnek van jö-
võje, ha a csökkenést nem tudjuk meg-
állítani, az egy nagy múltú nemzet végét
jelentheti.

(Papp)

Tanulnunk kell Trianonból
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Az orvos is ember
Én egy gátlásos pasas vagyok…

Dr. Mogyorós László a
Zuglói Egészségügyi Szol-
gálat igazgató fõorvosa,
1948-ban született Mis-
kolcon. Negyven évvel
ezelõtt kezdte orvosi pá-
lyafutását, mint igazság-
ügyi orvosszakértõ. Dol-
gozott belgyógyászként,
volt kórházigazgató, de
igazi szerelme a társada-
lom-orvostan, amely tu-
lajdonképpen a közössé-
gi szintû gyógyítást, az
egészségügyi szervezõ-
munkát jelenti. Mind-
emellett negyven éve
férj, valamint apuka, kez-
dõ nagypapa és egy „gát-
lásos pasas”, ahogy õ fo-
galmaz magáról, amit jól
álcáz.

– Volt beteg valaha az
életében?

– Igazán még soha. A
negyven év alatt egy napot
sem voltam betegállo-
mányban. Most is, lekopo-
gom, kiválóan érzem ma-
gam. Persze a vérnyomás-
mérõ egy megterhelõ nap
után már nem a 120-at
mutat, de szerencsére ez
sem komoly. Igyekszem
egészségesen élni.

– Mit tud ajánlani az
embereknek, hiszen, aki
63 évesen még soha nem
volt igazán beteg, annak
a tanácsait érdemes
megfogadni.

– Azzal kezdeném, hogy
soha ne mondják semmi-
re , hogy:  ó, ez már a kor-
ral jár! Se a súlyfölösleg-
re, se a magas vérnyomás-
ra, se a derékfájásra és fõ-
leg ne mondják azt, hogy

nincs idõm mozogni. Én
például most szabadul-
tam meg tíz kilótól. Vet-
tem néhány edzõgépet és
minden áldott este torná-
zom, miközben valame-
lyik sportcsatornát né-
zem. Figyelek magamra,
kevesebbet eszem, min-
den harmadik alkalom-
mal veszem csak meg a
tortát, amit megkívánok.
Egyébként pedig minden-
evõ vagyok, nagyon szere-
tem a húst, a tésztát sõt az
édességet is. 

– Két év múlva lejár a
szerzõdése. Negyven év
„pörgés” után, nem fél a
nyugdíjas évektõl?

– Fogalmam sincs, hogy
nyugdíjasként mit kezdek
majd magammal, de most
azt gondolom, hogy ezt a
pályát 65 éves korban ab-
ba kell hagyni, mert nem
könnyû feladat. Az egész-
ségügy napi gondokkal
küzd, óriási probléma pél-
dául a fiatal orvosok el-
vándorlása, bár lekopo-
gom, nálunk Zuglóban,
ugyan nagy erõfeszítések
árán, de minden szakterü-
leten kiváló orvosok gyó-
gyítanak. Hét évvel ezelõtt
kerültem a Zuglói Egész-
ségügyi Szolgálathoz és itt
szeretném befejezni a pá-
lyafutásomat.   

– Mi az, ami most ennél
a szolgálatnál a legin-
kább foglalkoztatja, amit
szeretne megvalósítani?

– A zuglói betegellátás
megállja a helyét bármi-
lyen országos viszonylat-
ban, de jó lenne egy kor-
szerû egészségügyi köz-
pontot létesíteni, amely-
ben nem több telephelyen
szétszórva látnánk el  a be-
tegeket. A városközpont
tervezése kapcsán ez min-

dig vissza-visszatérõ gon-
dolat. 

– Attól tartok, ha meg-
kérdezem mi a hobbija,
akkor azt mondja majd,
hogy a munkája...

– Akár mondhatnám is,
de azért van más hobbim
és ez az olvasás. Olyan
szinten mindenevõ vagyok
benne, hogy amikor betût
látok, képtelen vagyok el-
lenállni. Most épp egy
olyan regényt olvasok,
amelyben a fiatalkoromat
látom visszaköszönni,
nagy élmény. Elalvás elõtt
mindig olvasok, nekem ez
szükséges a kikapcsoló-
dáshoz.

– Olyan tökéletesnek
tûnik az élete, van vala-
mi, ami nyomasztja?

– Van egy rémálmom,
egy visszatérõ álom, még-
pedig az, hogy matemati-
kából érettségiznem kell.
Pedig valójában jelesre
érettségiztem, de sose sze-
rettem ezt a tantárgyat és
ez a mai napig kísért.
Negyvenöt év után is azzal
álmodom, hogy sok-sok
zárójelet kell felbonta-
nom, és azzal én nem bol-
dogulok. 

– Szerencsés embernek
tartja magát?

– Azt gondolom, szeren-
csés vagyok, mert minden
munkahelyemen jó kihí-
vásokkal birkóztam meg,
és ami számomra a legfon-
tosabb, hogy jó emberi kö-
zösségekben dolgozhat-
tam. Így visszatekintve azt
gondolom, hogy az emberi
közösségek, az emberi
kapcsolatok azok, ame-
lyek valójában meghatá-
rozzák az életemet. 

Jó fõnökeim, jó munka-
társaim voltak mindig. 

Szgy

Rendet tettek a Szatmár utcában
Ezúttal olvasóink nem le-
vélben értesítettek ben-
nünket gondjaikról, prob-
lémáikról, hanem megke-
resték egyéni képviselõjü-
ket, aki azonnal a segítsé-
gükre sietett.

– Április 4-én a fogadó
órámon felkeresett egy
hölgy és egy úr, hogy a
Szatmár és Rákospatak ut-
ca sarkán lévõ feltehetõleg
önkormányzati területen
már jó ideje egy tákolt sá-
torban egy hajléktalan él, és
az utóbbi idõben a csúnya
látványon kívül rendkívül
kellemetlen bûz terjeng a
környéken – mondta Virág
Krisztina önkormányzati
képviselõ. – Arról is tájé-
koztattak, hogy a területre
több mint öt éve a Szatmár
utca 46. szám lakója, aki
idõközben már elhunyt, ga-
rázslejárót építtetett, mely

azóta sincs használva, így
szeméttel hordták tele, ami
szintén kellemetlen szagot
áraszt. Az ingatlan lakatlan,
ugyanakkor rendszeresen
hajléktalanok és kábítósze-
resek tanyája, és a környe-
zõ lakók félnek esténként
hazamenni. Április 8-án
délelõtt 10 órakor kimen-
tem a bejelentett területre a
Myrai Szent Miklós Keresz-
tény Egyház munkatársai-
val, akik vállalták, hogy se-
gítenek a hajléktalant meg-
felelõ helyre elvinni. Köz-
ben megtudtam, hogy
Szatmár utca 46. szám alat-
ti ingatlan örökösei megke-
resték a polgármester urat,
akinek a segítségét kérték,
mondván, már õk sem mer-
nek a saját telkükre bemen-
ni. Az örökösök az önkor-
mányzat számára felaján-
lották, hogy szívesen elad-

nák a telket. Április 14-én a
helyszínen razziát tartot-
tunk a rendõrökkel, a pol-
gárõrökkel, a Myrai mun-
katársaival, a vagyonkezelõ
ingatlan becslõjével és a tu-
lajdonossal. Az önkor-
mányzat területét addigra
megtisztították, a hajlékta-
lant egy hajléktalan szállás-
ra vitték, a sátrát pedig elta-
karították. A tulajdonos se-
gítségével be tudtunk men-
ni a Szatmár utca 46. szám
alatti ingatlanba, ahol szin-
tén egy hajléktalant talál-
tunk. A férfi egy hetet ka-
pott, hogy a társaival el-
hagyják az ingatlant. Az ak-
ció alatt felmértük a telek
értékét, és elkezdtük ter-
vezni, hogy mire lehetne a
két telket hasznosítani.
Természetesen ez ügyben
várjuk a lakosság vélemé-
nyét. (R.T.)

POSTALÁDÁNKBÓL
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Kos – Még mindig
meglepõdhetünk
rajtuk – hisz annyi-

ra kedvesek, segítõkészek –
a szeretet csak úgy sugárzik
belõlük, amit máskor, a
bennük levõ harciasság,
gyõzni akarás nehezen en-
ged a felszínre kerülni. Mo-
solyukat, álmaikat – ottho-
nukba munkahelyükre is
elviszik.

Bika – A Kozmosz
energiája õket is egy
magasabb energia-

szintre emelheti, ahol az
adás, a segítségnyújtás ke-
rül elõtérbe, s most képesek
elengedni a máskor szá-
mukra oly fontos tárgyakat,
érzelmeket, birtoklást –
amitõl lelkük meg tud nyílni
a szerelem, a gyerekeik felé.

Ikrek – A baráti tár-
saságuk összefogá-
sán fáradozhatnak,

nem is kis sikerrel. Amit
szeretnének, azt meg tud-
ják valósítani. A szerelem-
ben, a gyermekikkel a kap-
csolatuk viszont próbára le-
het téve. Ha odafigyelnek a
másikra – õk is megértésre,
odafigyelésre találnak.

Rák – Otthonuk át-
alakulása, az eset-
leges „hadiállapot-

ok”, a költözés lehetõsége
megviselheti õket. Sze-
rencsére hatalmas életerõ
van most bennük, ha ten-
ni kell valamit, õk három-
szor annyit is képesek
most tenni, s mindezt
szívvel-lélekkel, érzelmi
mélységekkel.

Oroszlán – Nagyon
sok tanulnivalójuk
lehet, amihez viszont

– érezhetnek most kedvet,
erõt, s minden segítséget
meg is kaphatnak ehhez. A
céljaik elérésében szüksé-
gük van erre, hisz õk vezetni
szeretnének, elöl menni – s
ebben a tudásuk, nagyobb
rálátásuk sokat segíthet.

Szûz – Teljes átala-
kulásban van még
mindig a gondolko-

dásmódjuk – nagy felisme-
rések, régi elképzeléseik se-
lejtezése lehet most idõsze-
rû. Érzékenyek lehetnek,
de a pozitív értelemben,
másokkal együttérzõk, gyó-
gyítók, segítõk, áldozatot
hozók – az anyagi nehézsé-
gek ellenére.

Mérleg – Szerelem-
ben, kedvességben,
mosolyban – bõség,

annak ellenére, hogy na-
gyon magányosnak is érez-
hetik most magukat. Mégis
– áradnak a világ felé, s ter-
mészetesen a világ is árad
feléjük, visszatükrözve
õket. Az elengedést mégis
tanulniuk, gyakorolniuk
kell.

Skorpió – Feszült-
ség, türelmetlenség,
bezárkózás, hideg-

ség – most mind bennük le-
het, s köréjük rendezõdhet.
A tudásuk, a hitük, az érzel-
mek tudnak segíteni nekik,
s ha beengedik a „napfényt”,
a szeretet ebben a „borús
idõben”, átmelegedhetnek
õk is, s a környezetük is.

Nyilas – Még az
anyagi nehézségek
sem tudják õket ki-

lendíteni a bennük levõ lel-
kesedésbõl, hitbõl, a szere-
lem, a végtelen szeretet ér-
zésébõl. Tele vannak ötlet-
tel, lendülettel, majd kicsat-
tannak az energiától – jól is
teszik, ha a fölösleget spor-
tolással leadják. 

Bak – A munká-
juk, a céljaikban
felmerülõ gyöke-

res változások, nehéz
döntések miatt érezhetik
magukat úgy, mintha
prés alatt lennének. S va-
lóban, az elengedést kell
tanulniuk, hogy újjászü-
lethessenek. Otthonuk-
ból nagyon sok segítségre
számíthatnak.

Vízöntõ – Az anyagi
problémák rende-
zõdhetnek, ami hoz-

zásegítheti õket – akár új te-
lefonhoz, autóhoz, számító-
géphez. De most szükségük
is lehet a kommunikációs,
a közlekedési eszközökre,
hisz rengeteg mondanivaló-
juk, tanácsuk lehet a világ-
nak.

Halak – Pénzügyi
vonalon számíthat-
nak váratlan for-

dulatokra, akár pozitív,
akár negatív irányban. Ál-
maikat most valóra sze-
retnék váltani, s van is rá
esélyük. A baráti kapcso-
lataikban még mindig tar-
tanak a próbatételek, a se-
lejtezõdések lehetõsége
fennáll.

Kováts Krisztina, 
06-20-916-0640, 

www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp május 12-tõl

Az ember a külvilággal, em-
bertársaival nemcsak a szó,
a beszéd útján van kapcso-
latban, de gesztusaival, mi-
mikájával, szemével, egész
testével „beszél”, vagy ép-
pen ezekkel próbálja be-
csapni környezetét, azaz
képes ilyen módon akár ha-
zudni is.Ezt a viselkedési
formát nevezzük testbe-
szédnek, és ez az, ami az ál-
latok között jóformán az
egyetlen kapcsolattartási
mód. Az állat testbeszéde
azonban mindig az adott
pillanatban kialakult érze-
lemmegnyilvánulást jelenti,
tehát az állatok nem tudnak
hazudni (jól felfogott érde-
kükben színészkedni igen),
vagyis amit testükkel jelez-
nek, azt komolyan is gon-
dolják.A kutya testbeszéde
komplex jelenség, részt
vesz benne az egész test a
szimatoló orrtól a farok vé-
géig. Ennek alapján a ku-
tyák testbeszédét feloszt-
hatjuk külsõ jelekben,
hangadásban, szaglásban

és a hallásban megnyilvá-
nuló kommunikációra.
Külsõ jelekben megnyilvá-
nuló kommunikációs jelek:
az egész test tartása, a fa-
rok, a fül tartása, a szájszé-
lek felhúzásával a felsõ fog-
sor mutogatása, a vicsorí-
tás, tekintet, a pupillák ál-
lapota. A külsõ jeleket álta-
lában hangadás is kíséri,
ami a „gyerekes” nyöször-
géstõl, „sírdogálástól”, a
hangos, dühödt ugatáson át
a fájdalmas vinnyogásig,
üvöltésig terjedhet. Ezen
belül a hangszín változtatá-
sa, a hangadás gyakorisága
is jelentõséggel bír. Az álla-
tát ismerõ gazdi már az eb
ugatásáról tudja, hogy álla-
tának kedvenc „ismerõse”
áll az ajtó elõtt vagy megy az
utcán, avagy éppen olyan,
akit nem kedvel. Ezeken
látható, a kapcsolattartást
felvevõ, illetve tartó jeleken
kívül a hallásnak is szerepe
van. A kutyák egymás hang-
ját megismerik – amennyi-
ben egyébként is ismerték

egymást –, a hang útján egy-
másnak jelzéseket tudnak
adni. A kutyák hallása kivá-
ló, minden gazda ismeri azt
a jelenséget, hogy kedvenc
állata a panelház parkolójá-
ba beálló jó néhány kocsi
motorhangja közül is meg-
ismeri a családi autó – az
ember számára egyébként
általában jellegtelen – hang-
ját. Az is gyakori, hogy fo-
lyosón lépkedõ lakótársak
lépéseire nem reagál, de
idegen lépészajt figyeléssel,
morgással jelez. A kutyák
társas érintkezésénél, a
kapcsolat felvételénél, az is-
mertség megállapításánál
legfontosabb szerepe az
igen kiváló szaglásnak van.
Az állatok a vizeletükkel, a
testükben található miri-
gyek váladékával bejelölik
az általuk bejárt területet.
Ezt õsi ösztönüknél fogva
teszik, ez lenne az a territó-
rium, élettér, vadászterü-
let, amelyet más állatnak il-
lik figyelemben tartani. Ter-
mészetesen a háziasított

kutyánál ez jelentõségét
vesztette, kivéve az udvar-
ban vagy tanyán tartott álla-
tokat, akik védik is ezt a te-
rületet. Ezek a szaganyagok
különböznek minden ku-
tyánál, úgymond ez az állat
személyi igazolványa,
amely minden lényeges jel-
lemzõt tartalmaz.A kutya-
sétáltató gazdik ismerik,
hogy az utcát, a bokrokat
valósággal porszívózó ebeik
az egyik helyrõl nyugodtan
továbbmennek, a másik
pontot pedig gondosan lelo-
csolják. A magyarázat az,
hogy ott egy ismeretlen ku-
tya hagyta a szagnyomát,
amit kutyánk a saját szag-
nyomával igyekszik leta-
karni. Az is közismert, hogy
az egymással találkozó – el-
sõsorban egymást még nem
ismerõ – kutyák élénk ér-
deklõdést tanúsítanak egy-
más farka alatti tájékára
(ott vannak ugyanis elsõ-
sorban a személyi adatok),
és az ott tapasztaltak alap-
ján eldöntik, hogy barátok

lesznek, közömbösek vagy
ellenségek.A kutyák testbe-
szédének jelentõs része ösz-
tönös, amelyeket távoli, vad
õsétõl hozta magával. Az
embertársadalomban illõ
viselkedést, annak testi jele-
it kiskutya korban, az ún.
szocializálódás, a jelzések
bevésõdése idejében kell
megtanulnia. Erre valók

azok a nagy játékok, hancú-
rozások, különféle hangok-
kal kísért, vadnak tûnõ bir-
kózások, amelyek a kutya-
családot jellemzik. Ekkor
tanulja meg a kutyakölyök,
hogy kik a domináns, ural-
kodásra termett testvérei.

(Folytatjuk)
Dr. Schuster Zoltán

www.zugloallatorvos.hu

A kutyák testbeszédérõl I.

2011. június 16-tól augusztus 26-ig (heti turnusokban).

Érdeklõdni: +36 30 663-6851, +36 30 663-6852 telefonszámokon.
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Március 5-én a Várna ut-
ca egyik lakását törte fel egy
négyfõs banda, majd az in-
gatlanból 150 000 Ft érté-
ket tulajdonítottak el. A ház
biztonsági kamerái azon-
ban rögzítették az esetet, és
így a rendõrök jó minõségû
felvételekhez jutottak. Eze-
ket a rendõrség belsõ háló-
zatán szétküldték, melynek
meg is lett az eredménye,
hisz az egyik kapitányság
dolgozóinak sikerült beazo-
nosítaniuk az egyik elköve-
tõt. A zuglói rendõrök ápri-
lis 28-án aztán letartóztat-
ták a gyanúsítottat. Másik
három társa ellen körözést
adtak ki.

Április 28-án 15 óra kö-
rül a Rákosfalva park egyik
lakásában egy férfi bántal-
mazta az élettársát, majd
erõszakkal elvette tõle
a mobiltelefonját. A nõ az
eset következtében köny-
nyebben megsérült. A férfit
az asszony feljelentése alap-
ján fogták el a rendõrök, és
ellene rablás miatt indítot-
tak vizsgálatot. A férfirõl ki-
derült, hogy kábítószer-füg-
gõ, így feltételezhetõen
depgvásárlás miatt volt
szüksége pénzre, és ezért
rabolta el az élettársa tele-
fonját.

Április 29-én 16.30-kor a
VIII. kerületi Harmincket-
tesek terén egy 30 év körüli
férfi és egy nõ kirabolt egy
fiatal párt. A támadók egy
késsel megfenyegették,
majd értékeik átadására
kényszerítették áldozatai-
kat. A sértettek az esetet kö-
vetõen rendõri segítséget
kértek, s mivel a VIII. kerü-
let nagy része be van kame-
rázva, a térfigyelõ-rendszer
segítsége révén a rendõrök
figyelemmel tudták kísérni
a rabló pár mozgását. Elfog-
ni õket azonban csak Zug-
lóban, a Stadionoknál levõ
buszpályaudvaron sike-
rült. A rablás során a táma-
dók 30 000 Ft értéket tulaj-
donítottak el a sértettektõl.

Április 30-án a XVII. ke-
rületbõl szállított egy köny-
nyebb sérültet az Uzsoki ut-
cai kórházba a mentõ. A
szállítás közben a sérült
szóváltásba keveredett a
mentõtiszttel, akit a vita he-
vében egyszer arcon ütött.
A mentõs rendõri segítséget
kért, az agresszív beteget
pedig a kórházi ellátást kö-
vetõen elõállították.

Május 2-án 20 óra körül
bejelentés érkezett a kerü-
leti kapitányság ügyeletére,
mely szerint a Rákos-ren-

dezõ pályaudvar területén
gyanús személyek tartóz-
kodnak. A rendõrök azon-
nal a helyszínre mentek, és
a két férfi a rendõrök köze-
ledtére azonnal futásnak
eredt. A járõrök egy rövid
üldözést követõen elfogták
õket. Mint kiderült, a két
férfi a parkoló szerelvé-
nyekrõl szerelte le a fémbõl
készült fékalkatrészeket. A
rendõrök kiérkezéséig kö-
rülbelül 30–40 fékberende-
zést szereltek már szét. 

Május 3-án nem sokkal
éjfél elõtt a Hungária körút
egyik kocsmájában két férfi
iszogatott. A 45 éves  idõ-
sebbik elõvett egy pisztolyt,
és azt büszkén mutogatta
25 éves ivócimborájának. A
fiatalabb férfi nem hitte el,
hogy a pisztoly töltve van, el-
kérte, majd ráfogta az idõ-
sebbre, és elsütötte. Sze-
rencsére a pisztoly csak
gázriasztó fegyver volt, ám
a csattanásra így is felfigyel-
tek a kocsma alkalmazott-
jai. Ez utóbbiak távozásra
szólították fel az ittas ven-
dégeket, ám a fiatalabb férfi
a kezében levõ pisztollyal
két alkalommal az alkalma-
zottakra is célzott lövéseket
adott le. 

Riersch Tamás
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BÛNÜGYI KRÓNIKA
Lövöldözés egy zuglói kocsmában

A Zuglói Polgárõr és Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület több
szempontból is mintaérté-
kû Budapesten. Egyrészt,
mert az egyik legjobban
szervezett egyesület, más-
részt, mert kiemelkedõ inf-
rastruktúrával rendelke-
zik. Nem csoda, hogy a fõ-
városban elsõként a XIV.
kerületben alakult meg az
önkéntes tûzoltóegység.

– Az önkéntes tûzoltók a
mai hivatásos tûzoltók elõ-
dei – mondta Kardos Pál, az
egyesület elnöke. – Az or-
szág számos településén
mind a mai napig tevékeny-
kednek önkéntes tûzoltók.
Ellentétben a fõvárossal,
ahol a II. világháborút köve-

tõen teljes egészében eltûn-
tek, helyüket pedig a hiva-
tásos tûzoltók foglalták el.
Bennünket az sarkallt e ré-
gi hagyomány feltámasztá-
sára, hogy 2006 óta az egy-
re szélsõségesebb idõjárás
Zuglóban is komoly káro-
kat okozott. Ezért úgy érez-
tük, hogy szükségük van a
hivatásos tûzoltóknak a se-
gítségre. 

A zuglói polgárõrségen
belül öt évvel ezelõtt tízen
megalakították az önkéntes
tûzoltócsoportot. Elsõdle-
ges feladatuk az elöntött
pincék, szuterénlakások
kiszivattyúzása, és a kidõlt
fák, letört faágak eltakarítá-
sa volt. (Ebben az esetben

szét kell választani a polgár-
õrséget és az önkéntes tûz-
oltóságot. Bevetéseknél
ugyanis csak az egyik funk-
cióban lehet intézkedni. Az
önkéntes tûzoltók tevé-
kenységét egyébként egy
törvény is szabályozza.)

– Amikor 2006-ban
együttmûködési megálla-
podást kötöttünk a Fõváro-
si Tûzoltó-parancsnokság-
gal, Bende Péter vezérõr-
nagy történelmi lépésnek
nevezte az önkéntes tûzol-
tóság létrejöttét.

A történelmi hûség ked-
véért Zuglóval egy idõben, a
II. kerületben is megalakult
az önkéntes tûzoltószerve-
zet. Az eltelt öt esztendõben

a budai kerületben már egy
második egység is létrejött,
és azóta már a XXII. és a X.
kerületben is létrehoztak
ilyen önkéntes tûzoltó-egye-
sületet.

– Mára a fõvárosban kö-
rülbelül száz önkéntes tûz-
oltót tartanak nyilván, kö-
zülük harmincketten Zug-
lóban tevékenykednek. A
tagok kiválasztása önkén-
tes alapon történik – nem-
igen kell toborozni õket, a
polgárõrök ugyanis szíve-
sen vállalják a pluszfelada-
tot – és minden jelentkezõ-
nek egyrészt orvosi vizsgá-
laton kell átesnie, másrészt
pedig az Országos Kataszt-
rófavédelmi Fõigazgatóság
akkreditált képzésén kell
részt venni. Ez utóbbi egy
elméleti és gyakorlati kép-
zést jelent, melynek végén a
jelentkezõknek vizsgát kell
tenniük. A tanulás ezzel
azonban nem ér véget, hisz
az önkéntes tûzoltók által
használt eszközök is egytõl
egyig szakvizsgát igényel-
nek. A fiúk minden héten
kétszer, szerda délután és
szombaton egész nap gya-
korlatoznak.

A sok munkának megvan
az eredménye. Ma már a Fõ-
városi Tûzoltó-parancs-
nokság ügyelete – a bejelen-
téstõl függõen – az önkéntes
tûzoltókat is riasztja. A zug-
lói önkéntesek a meteoroló-
giai szolgálattal is kapcso-
latban vannak, tehát vihar
közeledtekor már elõre ké-

szülni tudnak a lehetséges
károk elhárítására.

– Nemrégen a Szentmi-
hályi úton egy égõ autót si-
került idõben eloltanunk,
ami azért is volt fontos,
mert a lángok nem tudtak
átterjedni a szomszédos au-
tókra. De olyan is akadt,
hogy az égõ lakásból kellett
kihoznunk a lakót. A men-
tési munka mellett azonban
nagy hangsúlyt helyezünk a
prevencióra is. Ma már egy-
re több iskola, óvoda hív
meg bennünket, hogy tart-
sunk nekik elõadást vagy
bemutatót. Nagyon fontos,
hogy mind az önkormány-
zattal, mind pedig a zuglói
tûzõrséggel kiváló a kap-
csolatunk.

A Zuglói Polgárõr és Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület el-
sõsorban központi pályáza-
ti forrásokból, az egyesület
költségvetésébõl, helyi vál-
lalkozók támogatásából és
a tagok önerejébõl szerzi be
a felszereléseket. Jelenleg
három autójuk van, a leg-
utóbbit, egy 25 esztendõs
Mercedest tavaly a berlini

önkéntes tûzoltóktól kap-
ták ajándékba.

– Sok felszerelésünk van,
autóink is egyre jobban fel-
szereltek, de azért van még
hova fejlõdnünk. Egyelõre
nincs olyan jármûvünk,
mely vizet tudna szállítani,
így pedig nem tudunk részt
venni az oltásokban. A Mer-
cedest persze át lehetne ala-
kítani, de ez is sokba kerül,
elõbb tehát támogatót kelle-
ne találni. Ugyancsak fon-
tos lenne a védõruhák cse-
réje is, hisz ezeket már ele-
ve használtan kaptuk és az
idõ múlásával, illetve a sok
használat miatt már ugyan-
csak amortizálódtak. Arról
nem is beszélve, hogy az
egyre emelkedõ üzem-
anyagárak bennünket is
érintenek. A mi autóink
ugyanis az átlagnál többet
fogyasztanak, s ha figyelem-
be vesszük, hogy 2010-ben
több mint 200 alkalommal
kellett használni õket, ki-
számolható, hogy költség-
vetésünk jelentõs részét
kell az üzemanyag beszer-
zésére fordítanunk. R. T.

Önként vállalják a kockázatot

A hónap rendõre elismerõ oklevelet vehetett át Sebõkné Barad Márta rendõr fõ-

törzsõrmester dr. Papcsák Ferenc polgármestertõl (felsõ képünkön).  A kerület elsõ

embere kiváló kerületõr elismerõ oklevéllel jutalmazta Nemeskéri Miklósnét. A pol-

gármester rajtuk kívül 96 zuglói rendõrt részesített pénzjutalomban az ápril is végi

testületi ülés elõtt.



SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV.
kerületi gyorsszolgálat. Csator-
nák, lefolyók tisztítása azonnal,
falbontás nélkül, garanciával.
Tel.: 228-6193, 06 (30) 921-
0948.

FESTÕMESTER vállal szoba-
festést, mázolást, tapétázást, pe-
nészes falak szakszerû rendbe-
hozatalát, villany- és fûtésszere-
lõk utáni kisebb kõmûvesmun-
kákat. Hosszú távú garanciával.
Tel.: 285-2882, 06 (30) 878-
8977.

CSÕTÖRÉSEK MÛSZERES
KERESÉSE-JAVÍTÁSA. Víz-
szerelés gyorsszolgálat és du-
gulás-elhárítás, kerti csap ud-
vari vezetékcseréje ásással.
WC-k, csapok cseréje, javítá-
sa. Tel.: 06 (30) 914-3588.

ABLAKOK, AJTÓK különbözõ
színekben, mûanyagból, szállí-
tással 5-7 kamrás profilból. Fa-
redõnyök felújítása gurtnic-
serével. Tel.: 256-1236.

ZÁRLAKATOS GYORSSZOL-
GÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés,
betörésbiztos hevederzár-szere-
lés azonnal. Rácskészítés, ka-
puk, kerítések, galériák, egyéb
lakatosmunkák. Tel.: 06 (30)
299-1211.

VILLANYSZERELÉS, hibael-
hárítás, gyorsszolgálat, bojlerja-
vítás Zuglóban kiszállási díj nél-
kül. Telefon: 06 (20) 939-3799.

JÁRÓLAPOZÁST, CSEMPÉ-
ZÉST VÁLLALOK referenciák-
kal! Tel: 06 (30) 227-9616.

TETÕFEDÕ- BÁDOGOS meg-
bízható szakember rövid idõn
belül javításokat is vállal garan-
ciával. Telefon: 252-3894 (üze-
netrögzítõs), 06 (30) 232-1037.

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

Társasházak, lakásszövetke-
zetek közös képviseletét válla-
lom mûszaki, jogi, gazdálkodási
(könyvelési) ismeretekkel.
ÖKOplusz, ZBR, panelprogram
pályázatok elõkészítésében se-
gítséget nyújtok. Tel.: 06 (30)
224-5726. ingatlanmedia@
freemail.hu.

BÁDOGOS, TETÕFEDÕ, ki-
sebb kõmûves munkát, kémény
felújítást vállalok. Tel.: 280-
1271, 06 (20) 532-7823.

ZÁRCSERE, AJTÓ-, ABLAK-
JAVÍTÁS, SZIGETELÉS, bútor-
javítás, gondnokság. Tel.: 06
(30) 755-2209.

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

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

PÁRA, PENÉSZ MEGSZÜN-
TETÉSE, gázkészülékek légellá-
tása, nyílászárókba utólagosan
beépített résszellõzõvel (fa, mû-
anyag). Szabályozhatóan szellõ-
zik. Tel.: 220-3575, 20-956-
7241, Honti.

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

TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE
lépcsõházfestést, kerítésmázo-
lást – LAKOSSÁG RÉSZÉRE fes-
tést, mázolást, tapétázást garan-
ciával vállalok. Tel.: 400-0679,
06 (20) 964-2137.

Amennyiben még nem találta
meg társasházának a megfelelõ
közös képviselõt, hívja kft.-nket.
Jelszavunk: megbízhatóság,
szakértelem, kiváló munka reá-
lis áron. Tel./üzenetrögzítõ: 223-
1497, e-mail: lillilus@citro-
mail.hu.

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, gipszkartonozás, teljes kö-
rû lakásfelújítás megbízható
szakemberekkel, precízen.
Musál Antal. Tel.: 06-70-948-
9959. Árajánlat ingyenesen.

Minõségi REHAU, WEKA,
SCHÜCO FENSTHERM mû-
anyag ablakok beépítése,
helyreállítása, szállítása. Re-
dõnyök, reluxák. Tel.: 256-
1236.

DOLGOZTASSON BUDA-
PEST LEGOLCSÓBB SZAKEM-
BEREIVEL. Alacsony áron válla-
lunk szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, márványfestést, vízsze-
relést, villanyszerelést, burko-
lást, kõmûvesmunkát, gipszkar-
tonszerelést. Tel.: 220-5731.
Mobil: 06 (20) 994-6279.

FESTÉS 500 Ft-tól/m², mázo-
lás 1600 Ft-tól/m² anyaggal, ta-
pétázás. Kisebb munkát válla-
lok! Zuglói szakembertõl. Nyug-
díjasnak árkedvezmény! Tel.: 06
(20) 358-5302, 222-4745.

ASZTALOSMUNKÁK. Ajtó-,
ablakjavítás, küszöbkészítés,
légszigetelés, zárszerelés, bútor
összeszerelése, javítása, pántok,
zsanérok cseréje. Tel.: 251-
9483, 06 (20) 381-6703.

VILLANYSZERELÉS, DIGI-
TÁLIS KAPUTELEFON-TELE-
PÍTÉS, elektromos hálózatki-
építés és -felújítás. HAJDÚ VIL-
LANYBOJLER javítása, vízkõte-
lenítése garanciával. Érintésvé-
delmi felülvizsgálat, nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény. Tel.:
06 (30) 440-1586, 252-0813.

KÁRPITOS JAVÍTÁST, áthú-
zást vállalok! 1148 Bp., Nagy La-
jos Király út 43/B. (Fogarasi út
sarkánál) Tel.: 221-2392, 06
(20) 553-8582.

CÉGTÁBLA, relkámfelirat,
autógrafika, üzletdekoráció, es-
küvõ, rendezvénydíszítés, kira-
katrendezés. Tel.: 220-2849, 06
(30) 974-4754. ket.toth@chel-
lo.hu.

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

ÉPÍTÉSZ-KIVITELEZÕ régi
házak tetõtér-ráépítését vállal-
juk. A megrendelõnek a munka-
végzéshez nem kell kiköltöznie.
Tel.: 06 (20) 345-1895.

KERÍTÉSEK, épületek ter-
méskõ lábazatainak felújítása,
megtisztítása, újjávarázsolása
ipari célgéppel, vizes technológi-
ával, vegyszerek alkalmazása
nélkül. Tel.: 06 (20) 345-1895.

Minõségi Munkával Kedve-
zõ Áron Vállalunk: víz-, fûtés-
szerelést, szobafestést, má-
zolást, tapétázást, kõmûves,
burkoló munkákat, parkettá-
zást. ZUGLÓI MEGRENDE-
LÕKNEK KEDVEZMÉNY!
Tel.: 405-3305, 06 (30) 952-
4725.

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

HÛTÕSZEKRÉNYEK, fa-
gyasztók, klímák, autóklímák
javítását vállalom hétvégén is,
garanciával! Tel.: 419-8264, 06-
70-211-7760.

ÜVEGEZÉS HELYSZÍNEN.
(Hagyományos ablakok átalakí-
tása hõszigetelõ üveggel.) Nyílás-
zárók profi utólagos szigetelése.
Üvegfelületek biztonsági fóliázá-
sa. Tel.: 220-3575, 06 (20) 956-
7241, Honti.

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVARO-
ZÁS! Gyors ügyintézéssel,
precíz munkavégzéssel.
Igény szerint ingyenes kar-
tondobozok. 10%-os hétvégi
kedvezmény. Tel.: 06 (70)
214-4235, 06-1-280-2542.

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

OLCSÓN! HATÉKONYAN!
JÓL! Víz-gáz központifûtés-sze-
relés és duguláselhárítást válla-
lok! Hívjon bizalommal! Tel.: 06
(20) 249-3743.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉ-
TÁZÁST ingyenes takarítással,
PARKETTALERAKÁST, parket-
tacsiszolást, parkettajavítást,
víz-, gáz-, gipszkarton-szerelést,
csempézést, villanyszerelést, kõ-
mûves, asztalos munkát vállal
kisiparos garanciával. Tel.: 202-
2505, 06 (30) 251-3800.

BIZTONSÁGTECHNIKA: Rá-
csos ajtó, ablakrács, folyosóle-
választás, hevederzár, erkélybe-
építés, kerítés, kapu, kovácsolt-
vas. Egyéb lakatos munkák tár-
sasházaknak. Ingyenes áraján-
lat. Tel.: 410-5428, mob.: 06
(30) 941-5280. www.sulyok-t.
hu.

AUTÓMATA MOSÓGÉPEK ja-
vítását garanciával, rövid határ-
idõvel vállalom. Marton Tamás
Zuglóban lakó kisiparos! Tel.:
221-1691 üzenetrögzítõvel. Mo-
bil: 06 (20) 342-7898.

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

VILLANYSZERELÉS, hibael-
hárítás, épületek szerelése, ka-
putelefon-telepítés, villanytûz-
hely-, bojlerjavítás, VÍZVEZE-
TÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, víz-
óracsere. Tel.: 260-4870, 06
(20) 979-0624, Pungor.

BECSÜLETES SZAKMUN-
KÁSOK vállalnak festést, mázo-
lást, tapétázást, burkolást, teljes
felújítást, javítást, társasházak
karbantartását. A legkisebb
munkákat is elvállaljuk. Tel.: 06
(30) 609-4294.

Családi és társasházak, nyara-
lók ereszeinek és faszerkezetei-
nek festése, mázolása alpintech-
nikával is. Telefon: 273-1857,
06 (20) 471-1870.

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

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

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

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

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

MASSZÁZSVARIÁCIÓK, gyö-
nyör a testnek, a léleknek. 0–24-
ig, házhoz is megyek. Hívj biza-
lommal. Tel.: 06 (20) 628-0038.

FRISSÍTÕ, relaxáló svéd-
masszázs: hát, láb, talp, celluli-
tisz, testfelület masszázsa ked-
vezõ áron. Kérésre házhoz me-
gyek. Tel.: 06 (20) 825-0257.

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

PSZICHOLÓGUS MAGÁN-
RENDELÉS Zuglóban, stressz-
problémák, szorongás, életveze-
tési nehézségek, tanácsadási
igény esetén forduljon hozzám
bizalommal. Elõzetes idõpont
egyeztetés Tel.: 06 (30) 393-
2184. 

„Csilla” Pedikûr, GOMBÁS
körmök, TYÚKSZEMEK fájda-
lommentes kezelése. XIV., Fran-
cia 40/A. 11-tõl-17-ig. Telefon:
06 (30) 855-3443.

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

INGATLAN

MÁTRÁHOZ KÖZELI, Pásztó
város központjában eladó egy
igényesen kialakított 100 m²-es
családi ház. Zuglói kertes csalá-
di házra is cserélhetõ. Tel.: 06
(20) 572-4067.

Társasház Erzsébet királyné
útja 29/A kiadja 22 m²-es gará-
zsát. Közös képviselõ: 220-
9732, 06 (30) 282-6272.

KIADÓ lakásokat, házakat és
szobákat keresünk! 20–100 000
Ft között!

Lõrincz Péter, tel.: 351-9578,
06-70-383-5004.

Keresünk-kínálunk eladó, ki-
adó ingatlanokat 16 éves ingat-
lanpiaci tapasztalattal, XIV., XV.
XVI. kerületekre specializálód-
va. Tel.: 06-1-315-0031, 06-70-
775-9334. amadex@amadex.
hu, www.amadex.hu.

26 m²-es dupla garázs, Mogyo-
ródi út 109., kerti automata ka-
puval szemben, lankásan elérhe-
tõ (fehér automata garázskapu)
– eladó:15 000 euro, vagy hosz-
szú távon bérelhetõ: 100
euro/hó. Tel.: 06-70-505-7799
(12–17 óra között).

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû
iroda, 70 m², Zugló központjá-
ban, kiváló parkolással. Kony-
ha-, fürdõszoba-használat,
ugyanitt száraz, 30 m²-es raktár-
helyiségek kiadók. Tel.: 06-70-
212-6478.

ZUGLOILAKASOK.HU eladná
saját zuglói lakását? Hirdessen
INGYENESEN a zuglói lakások
speciális honlapján. Tel.: 06 (30)
821-4610.

TÁRSASHÁZ Erzsébet Király-
né útja 29/A kiadja 22 m²-es ga-
rázsát. Közös képviselõ: 220-
9732, 06 (30) 282-6272.

SZOBRÁNC utcában 1+2 fél-
szobás, magasföldszinti, jó álla-
potú lakás sürgõsen eladó 12,9
millióért. Katona Judit: 06 (20)
489-9790, katonajudit56@
gmail.com.

MAGÁNSZEMÉLY KERES kis
lakóközösségû, téglaépítésû
házban egyedi fûtésû, 2-3 szobás
lakást, gépkocsitárolási lehetõ-
séggel. Tel.: 06 (20) 464-0900.

OKTATÁS

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

NÉMET-nyelvtanárnõ vállal
oktatást, korrepetálást, felkészí-
tést nyelvvizsgára, érettségire,
munkavállalásra, kedvezõ áron
a Bosnyák téren. Tel.: 221-2376,
06 (30) 959-6759.

ANGOLOKTATÁS beszédcen-
trikusan, minden szinten, inten-
zív vizsgára felkészítés, üzleti
szakangol gyakorlott szaktanár-
nál egész nap az Örsnél. Tel.: 06
(20) 545-4666.

KÖNYV

Útban lévõ, kidobásra szánt
könyveit elszállítom. Nem va-
gyok kereskedõ. Tel.: 06 (20)
956-4084.

MUNKÁT KERES

Cipõjavító, kulcsmásoló ügyes
kezû fiatalember tízéves gyakor-
lattal saját gépekkel is elhelyez-
kedne. Tel.: 06 (20) 485-6474.

Munkanélküli dolgozna, ha
lenne munkahelye! Sajnos ma-
gyar! Ezen a télen még nem sike-
rült megfagyni! Medziborszky
(53). Tel.: 06 (30) 366-9878.

SZÁMÍTÓGÉP

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen is, hétvégén is. Vírus-
irtás, programok telepítése, al-
katrészcsere garanciával. Deme-
ter Attila. Tel.: 256-8680, 06
(30) 970-4870.

COMPUTERKLINIKA – számí-
tógép-javítás, -karbantartás, bõ-
vítés, vírusirtás, telepítés ingye-
nes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06 (30) 857-2653.

EGYÉB

TÁRSASHÁZAK közös képvi-
seletét vállaljuk (jogi, mûszaki,
könyvelés) korrekt áron. Tel.: 06
(20) 923-4639, 222-8561.

Társasházak közös képvisele-
tét vállaljuk. Pályázatok-felújítá-
sok elõkészítése, lebonyolítása,
társasházak könyvelése, épület-
gondnoki szolgáltatás, takarí-
tás! Tel.: 06 (30) 611-2634. E-
mail:giluma@t-email.hu.

Teljes körû könyvelés, TB-
ügyintézéssel, APEH-regisztráci-
óval, képviselettel. Adóbeval-
lások készítése, adótanácsadás.
Tel.: 221-0687.
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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)

10. május 18. május 26. 15. szeptember 14. szeptember 22.

11. június 1. június 9. 16. szeptember 28. október 6.

12. június 15. június 23. 17. október 12. október 20.

N y á r i s z ü n e t
18. október 26. november 3.

19. november 9. november 17.

13. augusztus 17. augusztus 25. 20. november 23. december 1.

14. augusztus 31. szeptember 8. 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

XIV. kerületi
ingatlanközvetítõ irodáinkba
munkatársakat keresünk.

Középfokú végzettség
szükséges. Fényképes

önéletrajzot
a vanbt@t-online.hu
címre kérjük küldeni.

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

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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI,

PEDAGÓGIAI,
KISGYERMEK-

GONDOZÓ
ASSZISZTENS-

KÉPZÉS,
KASZA SZAKKÉPZÉS

Tel.: 276-5918
www.kaszaszakkepzes.hu

(Ny.sz.: 01-0064-04)
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Szécsi Zoltán a magyar ví-
zilabdasport egyik legfé-
nyesebb csillaga. A ZF
Eger kapusa egykor a
Szõnyi úti uszodában
kezdte a pályafutását. In-
nen lett válogatott, majd
két olimpián is sikerrel
képviselte a zuglói klubot.

Szécsi Zoltán most ismét
nagy feladatokra készül.
Amennyiben klubjával, az
Egerrel megnyerné a baj-
nokságot, illetve a váloga-
tottal ismét olimpiai bajno-
ki címet nyerne, minden-
képpen sporttörténelmet
írna. Az egri vízilabdacsa-
pat még sosem volt bajnok,
a magyar vízilabdasport-
ban pedig eddig senkinek
nem sikerült négy olimpiai
bajnoki címet szereznie.

– Nekem is, mint minden
vízilabdázónak, úszóként
kezdõdött a pályafutásom –
mesélte Zoli két edzés kö-
zött. – A szüleim már há-
roméves koromban levittek
úszni. Hamar versenyezni
kezdtem, s utánpótlás szin-
ten egész jó eredmények-
kel, ám nyolcéves koromra
meguntam a monoton faltól
falig úszást. Mozogni sze-
rettem, ezért több mindent
kipróbáltam. Aztán egyszer
csak fájni kezdett a hátam,
s az orvos azt mondta, vagy
megmûti, vagy menjek visz-
sza a medencébe. A mûtét-
tõl féltem, ezért inkább a

medencét választottam.
Úszni nem akartam, így
csak a vízilabda maradt ne-
kem. Egy osztálytársam,
Pszota László a BVSC-ben
vízilabdázott, így én is oda-
igazoltam. Egyik edzésen az
akkori mesterünk, Benkõ
Sanyi bácsi beállított a ka-
puba, ahol jól teljesíthet-
tem, mert végleg ott ragad-
tam. 

Szécsi Zoltán tehetségére
Sanyi bácsin kívül a korosz-
tályos válogatottak vezetõi
is felfigyeltek. A BVSC ifjú
kapusa így 1995-ben az ifi
Európa-bajnokságon má-
sodik helyezett, majd 1996-
ban a junior Eb-n, 1997-
ben pedig a junior vébén
ezüstérmes csapatnak is a
tagja lehetett.

– 1988-tól egészen 2004-
ig voltam a BVSC sportoló-
ja. Ez a 16 év rendkívül
meghatározó volt az életem-
ben. A csapattal az 1990-es
években négy bajnoki címet
és két kupát nyertem, 1996-
ban KEK-döntõt játszhat-
tam, 2000-ben pedig a BL-
ben a Final Fourba jutot-
tunk. De leginkább azt kö-
szönhetem ennek a klub-
nak, hogy a 2000-es és a
2004-es olimpiára is kijut-
hattam. Sydneyben még
kezdõként adatott meg ne-
kem, hogy védhessek. A
sors úgy hozta, hogy csere-
kapus létemre a döntõben
én védhettem. Egészen más
volt a helyzet 2004-ben,
hisz világbajnokként érkez-
tünk az olimpiára, ahol ma-

gabiztosan meneteltünk a
döntõig. Ott azonban meg-
zavart bennünket a kazah
bíró, aki rendszeresen elle-
nünk fújt. Szerencsére tud-
tunk váltani, és a háromgó-
los hátrányt ledolgozva meg
tudtuk fordítani az ered-
ményt. Ráadásul mindezt a
nagy rivális szerbek ellen.

Szécsi Zoltán az athéni
olimpiát követõen Egerbe
igazolt, ahol azóta már két
kupagyõzelmet sikerült be-
gyûjtenie. Most, 34 évesen
is meghatározó szerepet
tölt be Kemény Dénes csa-
patában, de szinte biztos,
hogy a londoni lesz élete
utolsó olimpiája.

– Eddig három olimpián
szerepeltem, mindegyik
fantasztikus volt, mégsem
tudnék köztük különbséget
tenni. Talán csak annyiban,
hogy olimpiáról olimpiára
én is változtam, bölcsebb és
tapasztaltabb lettem. Most
úgy gondolom, negyedszer-
re megnyerni az olimpiát,
csodaszámba menne, ám
ennek ellenére nem tartom
elképzelhetetlennek. Két-
ségtelen, hogy míg koráb-
ban köztünk és a szerbek
között dõlt el az olimpia,
addig ma már sokkal ki-
egyenlítettebb a mezõny.
Nagyon jók és éremesélye-
sek a montenegróiak, a hor-
vátok, és egyre jobbak az
olaszok és a spanyolok is.
Mi egyelõre egyik csapat el-
len sem készülünk, meg-
próbáljuk majd a saját játé-
kunkat és akaratunkat rá-

juk erõltetni. Eddig minden
olimpián úgy játszottam,
hogy lehet, ez lesz az utolsó
esélyem. Aztán nem így lett,
most azonban kijelenthe-
tem, nagy valószínûséggel
ez lesz életem utolsó olim-
piája.

Szécsi Zoltán idõnként
megfordul a Szõnyi úti me-
dencében. Van, hogy ellen-
félként, hisz a bajnokság-
ban többször is találkozott
már volt csapatával, s van,
hogy csak látogatóként. De
minden esetben úgy érzi,
hogy hazaérkezett.

– A BVSC egy család, a
bajnoki mérkõzéseken is
baráti a hangulat, hisz a né-

zõtéren túlnyomórészt csak
a rokonok, ismerõsök ül-
nek. Én mindig nagyon örü-
lök, ha itt járok, mert ez egy
egészen különleges világ.
Persze, az sem titok, hogy
nagyon elszomorít, ami ne-
velõegyesületemmel törté-
nik. Úgy érzem, egy száz-
éves klub nem ezt érdemel-
né. A BVSC a rendszervál-
tás egyik nagy vesztese.
Amíg korábban a MÁV biz-
tos alapot jelentett neki, és
ez meg is látszott a nagysze-
rû eredményeken, addig
mára magára maradt a
klub. Egerben azt látom,
hogy egy város képes eltar-
tani egy egyesületet, Zugló-

ban pedig kétszer annyian
laknak, mint Egerben. Kí-
vánom, hogy az elkövetke-
zendõ években a kerület ve-
gye szárnyai alá a klubot, és
ezáltal újabb dicsõséges
korszak kezdõdhessen a
BVSC életében.

Szécsi Zoltán június 2-án
– remélhetõleg már magyar
bajnokként – ismét vízbe
száll majd Zuglóban. A
Szõnyi úti uszodában
ugyanis június 2-án a Ke-
mény Dénes vezette magyar
válogatott játszik majd be-
mutatómeccset a BVSC-bõl
lett válogatott játékosokból
alakult alkalmi csapattal. 

R. T.

Két olimpiai aranyat köszönhet a BVSC-nek

Röviden így lehetne össze-
foglalni azt a labdarúgó-
mérkõzést, melyet május 7-
én a Puskás Ferenc Stadion-
ban rendeztek. A Parla-
ment-válogatott immár 11.
alkalommal csapott össze a
székely elöljáróságok csa-
patával. A mérkõzéseket,
hol Székelyföldön, hol pedig
Magyarországon rendezik,
de elõször került sor ilyen
rangos helyszínen az össze-
csapásra. A mérkõzés hely-
színe tehát Zugló volt, ahol
a kerület polgármestere, dr.
Papcsák Ferenc kevés sza-
badidejében megpróbál mi-

nél több idõt a sportpályán
tölteni. A labdarúgás külö-
nösen közel áll hozzá, egy-
kor ugyanis maga is NB II-es
játékos volt. Ezúttal is pá-

lyára lépett a székely kollé-
gák ellen.

A  korábbi tíz találkozó-
ból  hatot a magyar ország-
gyûlési képviselõk nyertek
a székely elöljárók ellen, így
a statisztika nekünk kedve-
zett. A 2×40 perces mérkõ-
zés ezúttal egy rendhagyó
eseménnyel kezdõdött: a
két csapat, illetve a rendez-
vény díszvendégei, Grosics
Gyula és Buzánszky Jenõ,
az Aranycsapat tagjai és a
Nemzet Sportolói, Dunai
Antal olimpiai bajnok lab-
darúgó, a parlamenti csa-
pat edzõje a mérkõzés elõtt
megkoszorúzták a magyar
válogatott labdarúgók em-
lékmûvét. A stadion fõbejá-
rata elõtt 2001-ben, az
MLSZ centenáriumán Sepp
Blatter, a FIFA elnöke avat-
ta fel azt az emlékmûvet,
melyre 836 válogatott játé-
kos nevét vésték fel. A vilá-
gon elõször Magyarorszá-
gon állítottak emlékmûvet

az egykori válogatott labda-
rúgóknak. Késõbb 2004-
ben aztán Zürich egyik for-
galmas terén, a FIFA cente-
náriumán is avattak egy ha-
sonlót.  

A játékosok ezt követõen
a pályára mentek, ahol a
magyar himnusz  eléneklé-
sét követõen megkezdõdött
a találkozó. A mérkõzés
kezdõrúgását Buzánszky
Jenõ végezte el, akit Kövér
László, az Országgyûlés el-
nöke és a parlamenti csapat
kapitánya egy pólóval aján-
dékozott meg. A székely
csapat aztán már az elsõ
percben megadta a meccs
alaphangját: akkor ugyanis
Fóri Endre talált Bánki
Erik kapujába. Az elsõ gólt
két Kalamár Andor-találat
követte, melyre csak
Bohács Zsolt országgyûlési
képviselõ tudott válaszolni.
A 3-1-gyel végzõdött elsõ fél-
idõt követõen a második-
ban újabb két Kalamár An-

dor-gól, illetve egy Basa Szi-
lárd találat következett, így
a székely csapat fölényes 6-
1-es gyõzelmet aratott. Ha-
rag azonban nem volt, sõt a

két csapat játékosai a mér-
kõzés végén közösen eléne-
kelték a székely himnuszt,
majd egy baráti beszélgeté-
sen már nagyokat derülve
idézték fel a meccs pillana-
tait. A találkozó krónikájá-
hoz tartozik még, hogy
Buzánszky Jenõ mindkét
csapat kapitányának egy-
egy serleget adott át, illetve
jutalomban részesítette a
két csapat legjobbját: az
egyetlen parlamenti gól
szerzõjét, Bohács Zsoltot,
illetve a négy találatot elérõ
Kalamár Andort. 

Riersch Tamás

Bátor székelyek, udvarias házigazdák
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376.90

284.90

355.90

204.90

Köszönetettel fogadjuk
személyi jövedelemadójuk 1%-át,

melyet fogyatékossággal élõ
embertársaink

társadalmi integrációját elõsegítõ
programokra fordítunk.

VIZUS Alapítvány
a látássérültekért

Adószám: 18051276-1-42

Teljes körû
fogászati ellátás

új!

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

Nyitva: 8 órától
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� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 

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

megvárható melybõl 
10% engedmény 
ezen hirdetés felmutatójának
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50 ÉVE ÖNÖKÉRT!50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

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.

Zugló,

Bosnyák utca 19. szám

alatti 21 lakásos

társasházban lévõ

új építésû lakásaink

„A” és „A+”

energetikai

minõsítéssel

rendelkeznek!

Mielõtt meghozná élete egyik legjobb befektetési döntését,
már adunk Önnek ajándékba 2 óra szabadidõt!

Nézze meg jövõbeni otthonát íróasztala mellõl 3D-s képeken!
A lenti linket használva bejárhatja az egész házat. 

A háromdimenziós fotók, és egy bemutató film segítségével
meggyõzõdhet a kivitelezés magas minõségérõl!

www.energiatakarekos-lakas-zuglo.3dvalosag.hu

Zuglói panoráma,
22 000 Ft ÉVES fûtési költséggel.

ÉRDEKLI?

Zuglói panoráma,
22 000 Ft ÉVES fûtési költséggel.

ÉRDEKLI?

Az eljárás megkezdése elõtt és után is
orvosi vizsgálat történik

Évrõl évre növekszik a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedõk aránya. Ennek egyik
fõ oka a helytelen életmód és táplálkozás. Az érszûkület kialakulása hosszú éveken át tar-
tó, alig észrevehetõ folyamat. Felismerése rendkívüli fontosságú, hiszen kellõ óvintézke-
désekkel megelõzheti az olyan súlyos szövõdményeket, mint a szívinfarktus, az agyvérzés,
az agyi infarktus, a végtagi üszkösödés és az ebbõl fakadó végtagi amputáció. Magyaror-
szág a szív- és érrendszeri betegségek gyakorisága tekintetében az Európai Unió tagálla-
mai között az elsõ helyen áll. A lábakban megjelenõ érszûkületnek négy stádiuma van – sú-
lyosságtól függõen. Legenyhébb formájában panaszok, tünetek nincsenek, csak mûszeres
vizsgálatokkal lehet a betegséget kimutatni. A betegség folyamatának második stádiumá-
ban terheléskor, járáskor jelentkezik a lábikrában vagy a combban, estlegesen fartájon fáj-
dalom vagy görcs, ami a beteget megállásra kényszeríti. Rövid, 1-2 perces pihenés után a
fájdalom szûnik és a járás folytatható. A harmadik stádiumban már nyugalomban, fõleg
fekvõ helyzetben, éjszaka lép fel lábfájdalom. Az utolsó, negyedik stádiumban gangraena
vagyis üszkösödés alakul ki, jelezve a szövetelhalást. Az érszûkület kialakulásában szere-
pet játszó kockázati tényezõk: a magas vérnyomás, a dohányzás, családi halmozódás (örök-
letes), a cukorbetegség, a magas koleszterinszint, a megnövekedett vérzsírszint, a túlsúly,
a stressz, az életkor, a mozgásszegény életmód és az állati zsírban dús ételek fogyasztása.
Ma már esély nyílt a javulásra. Az új fizioterápiás eljárás már az ország számos nagyvárosá-
ban elérhetõ, Budapesten öt helyen, többek között a XIV. kerületben is megtalálható a ke-
zelõcentrum. Segítségével a páciensek döntõ többségénél jelentõs javulás érhetõ el. A di-
agnózis és a kezelés egy egyszerû, fájdalommentes, beavatkozással nem járó mûszeres
vizsgálat, melyet egy húsz kezelésbõl álló fájdalommentes kúra követ, napi egy alkalom-
mal. Az esetenként félórás kezelések többek közt a mellékerek keringésképzésére serken-
tik a szervezetet. Az ennek köszönhetõen kialakuló érpályák átveszik a beszûkült fõér
funkcióját. Egyben javul az érfalak tápanyagfelvétele, azaz visszanyerik rugalmasságukat,

ami jelentõséggel bír az érelmeszese-
dés késleltetésében, megelõzésében.

További felvilágosítás
és idõpont-egyeztetés:

www.medhungary.com honlapon
vagy telefonon a 06 (30) 576-8487,

06 (20) 541-1466,
06 (70) 290-3216, 06 (72) 551-714

számokon.

Ne hagyja, hogy
az érszûkület

megkeserítse életét!

OPTIKA-FOTÓ

Szemvizsgálattal
Új üzlet nyílt a XIV. kerület

Ilka u. 23-ban.
Tel: 06-20-498-8093

Új 100 Ft-os bolt nyílt
a XIV. kerület Ilka u. 25-ben.

Új sportág mutatkozott be Zuglóban
Május 4-én szokatlanul sokan gyülekeztek az Egressy út és a Rákos-patak találkozásá-
nál az elsõ zuglói Nordic Walking edzésre érkeztek. A síbothoz hasonló eszköz segítsé-
gével ûzött sport Finnországból ered. Az Önkormányzatnak köszönhetõen az oktatás
rendszeres és ingyenes lesz. Németh Károly sportreferens elmondta: az edzések heten-
te három nap – hétfõn, szerdán és pénteken – két turnusban (14.00–14.50 és
15.00–15.00) lesznek majd a patakparton. Az év végégig minden résztvevõ számára in-
gyenesen biztosítják a botot. Rozgonyi Zoltán alpolgármester köszöntötte, aki kihang-
súlyozta, hogy az önkormányzat a jövõben is támogatni kíván minden olyan kezdemé-
nyezést, mely az egészséges életmódra szoktatja az embereket. RT


