
A Helyi Választási Bizottság – képviselõ
megbízatásról történõ lemondása miatt –
Budapest XIV. kerület 3. számú egyéni vá-
lasztókerületében a megüresedett mandá-
tum betöltésére

2011. május 29. napjára
(vasárnapra) tûzte ki

az idõközi önkormányzati
képviselõ-választást.

A választók nyilvántartásába tör-
ténõ felvételrõl szóló értesítõt az

ajánlószelvénnyel együtt a vá-
lasztópolgárok a lakóhelyük
(korábbi elnevezése: állandó
lakcím) szerint postán kap-
ták meg 2011. április 13. és
április 14. között.

Szavazni csak személye-
sen, a választópolgár la-

kóhelyén, az „értesítõ-
ben” meghatározott

szavazókörben, reggel
hat órától este hét óráig

lehet.
Érvényesen szavazni a jelölt

neve alatti, feletti vagy melletti kör-
be tollal írt két, egymást metszõ vonal-

lal lehet (+ vagy ×). Egyéb megjelölés pl.
aláhúzás vagy bekarikázás a szavazat ér-
vénytelenségét eredményezi.

A választópolgár akkor jogosult szavaz-
ni, ha személyazonosságát és lakcímét

megfelelõen igazolja az alábbi okmányok
valamelyikével:

a) lakcímet tartalmazó érvényes sze-
mélyazonosító igazolvány (azaz régi típusú
személyi igazolvány),

b) a lakcímigazolvány mellett a kártya
formátumú személyazonosító igazolvány,
útlevél vagy 2001. január 1-jét követõen
kiállított kártya formátumú vezetõi enge-
dély.

Abban az esetben, ha a polgár a szavazás
napján külföldön tartózkodik, választójo-
gát nem tudja gyakorolni.

Tájékoztatom, hogy Budapest XIV. ke-
rületben a Helyi Választási Iroda 

Vezetõje: dr. Sáfrán Erzsébet
Címe: Budapest XIV. kerület, Bácskai

u. 53. 
Telefonszám: 872-9154
A Helyi Választási Bizottság
Elnöke: dr. Bisothka Béla
Elnök helyettese: dr. Garabits Márton
Tagja: dr. Bakonyi Erzsébet
Póttagja: Halmai György
Címe: Budapest XIV. kerület,

Pétervárad u. 2.
A bizottság minden héten hétfõn, szer-

dán és pénteken ülésezik. Ettõl eltérõ idõ-
pontban is ülést tarthat, amennyiben azt a
beadványok határideje indokolja.

A Helyi Választási Bizottság elérhetõ a
872-9382 telefonszámon.

Helyi Választási Iroda
Jelöltek bemutatkozása a 6–7. oldalon
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Ingyenes
védõoltás
igényelhetõ
A képviselõ-testület dön-
tött arról, hogy a 1996.
január 1.–1996. decem-
ber 31. között született
zuglói lakóhellyel ren-
delkezõ leány gyerme-
kek részére ingyenesen
biztosít humán papillo-
ma fertõzés okozta méh-
nyakrák megbetegedést
megelõzõ védõoltást.

A védõoltás igénylése
kizárólag 2011. május
1–31. közötti idõszak-
ban a regisztrációs lap
benyújtásával történhet
az ügyfélszolgálati iro-
dákban (XIV., Bácskai u.
53. vagy a Csertõ park 2.)
a szülõ, illetve törvényes
képviselõ által. A regiszt-
rációs lap letölthetõ a
zuglo.hu honlapról, illet-
ve beszerezhetõ az ügyfél-
szolgálati irodákban.

A humán papilloma
fertõzés okozta méh-
nyakrák megbetegedést
megelõzõ védõoltás há-
rom oltásból áll, amely-
bõl az elsõ oltás beadási
határideje 2011. au-
gusztus 31. 

Budapest Fõváros
XIV. Kerület

Zugló Önkormányzata

Voksolás lesz Zugló 3. számú választókerületében
Tisztelt választópolgár!
Tájékoztatom a 2011. május

29-ére kitûzött egyéni önkor-
mányzati képviselõk idõközi vá-
lasztásának nyilvántartásba
vett jelöltjeirõl:

Egyéni képviselõjelöltek
3. számú egyéni választókerü-

let:
dr. Hajdu József MUNKÁS-

PÁRT (Magyar Kommunista
Munkáspárt)

dr. Imre Gergely MSZP (Ma-
gyar Szocialista Párt)

Kiss Jánosné ZÉK EGYESÜ-
LET (Zuglóiak Érdekképviseleti
Egyesülete)

dr. Kissné dr. Spira Veroni-
ka SZDSZ– SZEMA (Szabad De-
mokraták Szövetsége–Szabad
Emberek Magyarországért Li-
berális Párt)

Kovács Balázs Fidesz–KDNP
(Fidesz Magyar Polgári Szövet-
ség–Kereszténydemokrata Nép-
párt)

Várnai László LMP (Lehet
Más a Politika)

Veres Gábor JOBBIK (Jobbik
Magyarországért Mozgalom)

dr. Sáfrán Erzsébet
Helyi Választási Iroda

vezetõje

Hatalmas sikert ért el
a Zuglói Filharmónia
A Nemzeti Ifjúsági Zenekar címet 2001-ben alapította a
Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium a magas mû-
vészi szintû és az ifjúság zenei nevelésében kiemelkedõ
együttesek elismeréseként. A díjat háromévente ítélik
oda. Elsõként a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekar,
majd a Rajkó Mûvészegyüttes, 2008-ban pedig a Magyar
Virtuózok Kamarazenekar nyerte el a kitüntetést. Idén
ezt a rangos elismerést a Zuglói Filharmónia – Szent Ist-
ván Király Szimfonikus Zenekar kapta.

– Nagyon büszkék vagyunk a zenekar sikerére – kom-
mentálta a hírt dr. Papcsák Ferenc polgármester -, hisz
ilyen magas rangú elismerést csak a legkiválóbbak kap-
hatnak. És nem tagadom, hogy büszke vagyok az önkor-
mányzatra is, hisz máris beigazolódott az év eleji dönté-
sünk, hogy a kultúrát támogatni kell a kerületben.

Folytatás a 3. oldalon

Elnöki látogatás két iskolában
Zuglói diákok születésnapi köszöntõje az államfõnek

Egy héten belül két zuglói
iskolában is látogatást tett
dr. Schmitt Pál köztársasá-
gi elnök. Az Ond vezér úti
dr. Mezõ Ferenc Általános
Iskolában dr. Papcsák Fe-
renc polgármester fogadta
az államfõt. 

dr. Schmitt Pál visszaté-
rõ vendég az intézmény-
ben: amikor az intézményt
húsz évvel ezelõtt az 1928-
ban szellemi olimpiát
nyert magyar sportvezetõ-
rõl nevezték el, emléktáb-
láját a Magyar Olimpiai Bi-
zottság akkori elnöke, a

mostani köztársasági el-
nök leplezte le. 

A Mezõ-napok hagyomá-
nyaihoz tartozik, hogy az is-
kola diákjai ünnepséggel le-
pik meg a díszvendégeket,
majd ezt követõen kiosztják
az iskola kitûntetéseit és
megkoszorúzzák dr. Mezõ
Ferenc emléktábláját. Az
olimpiát megjárt sportolók
közül Gedó György,
Martinek János, Rejtõ Ildi-
kó és Köteles Erzsébet, il-
letve Csisztu Zsuzsanna és
Aranyosi István vettek részt
az ünnepségen.

Az államfõ május 11-én a
Hunyadi János Általános Is-
kolába látogatott. dr.
Schmitt Pál, aki egykor ma-
ga is zongorázott és hegedült,
lelkes híve a zenei nevelés-
nek. Mivel a Hunyadiban zaj-
ló ének-zenei oktatásnak itt-
hon és külföldön is jó híre
van - az iskola legismertebb
növendéke a Grammy-díjas
Sebestyén Márta -, az elnök
személyesen is meg akarta
tekinteni a Kodály-módszer
egyik legfontosabb fõvárosi
fellegvárát.

Írásaink a 3. oldalon

Wass Albert
tér Zuglóban
Cikkünk a 9. oldalon

Múzeum
a közösségi
házban
Cikkünk a 8. oldalon
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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. június 30. 16.00 órától
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest, Komócsy u. 5–7.
június 17. 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.
június 23. 17 órától

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.

Polgármester
Bejelentkezés dr. Papcsák Ferenc polgármester júniu-
si fogadóórájára június 7-én 8.00 órától a 872-9352-es
telefonszámon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester június 7-i (13.00–
16.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadóórájára
bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester június 27-i
(13.00–17.00 óra között megtartandó) fogadóórájára
bejelentkezés a  872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester június 10-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 elmúlt hétvégén ren-
dezték meg a „TeSzedd!
Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért” elnevezé-
sû országos hulladékgyûj-
tési akciót, amelyhez az
Önkormányzat, a zuglói
cégek, egyházi, civil és po-
litikai szervezetek, illetve
magánszemélyek is csat-
lakoztak. A szombati és
vasárnapi megmozdulá-
sokon részt vett Kovács
Balázs alpolgármester is,
aki lapunknak elmondta:
Zuglóban bevezetik a
közterület örökbefoga-
dás intézményét.

A Mexikói út, Erzsébet ki-
rályné útja keresztezõdésé-
tõl indultak május 22-én
reggel kilenckor mindazok,
akik a „TeSzedd” akció ke-
retében a Zuglói Önkor-
mányzat és az Összefogás a
Tisztább, Humánusabb, Él-
hetõbb Településért (ÖT-
HÉT) egyesület közös felhí-
vására tenni akartak a XIV.
kerület tisztaságáért. Az ön-
kéntesek a Mexikói út és a
Francia utca, az Erzsébet
királyné útja–Korong utca

közötti szakaszát és a vas-
úti aluljárókat tisztították
meg. Az akció résztvevõi a
legtöbb szemetet az Erzsé-
bet királyné útján mûködõ,
nagy forgalmú aluljáróból
és annak környékén szed-
ték össze. Miközben az ön-
kéntesek a hulladék gyûjté-
sével voltak elfoglalva, is-
meretlenek ellopták az út
szélére kikészített tartalék
védõkesztyûket és üres sze-
meteszsákokat.

– Számomra nem volt két-
séges, hogy részt veszek az
akcióban, amikor ötletével
az ÖTHÉT egyesület megke-
reste az Önkormányzatot –
mondta Kovács Balázs al-
polgármester. – Ezek a meg-
mozdulások ugyanis segíte-
nek abban, hogy kerületben
élõk magukénak érezzék
Zugló közterületeit és a jö-
võben teret kapjanak az
aluljáró kifestéséhez hason-
ló civil kezdeményezések.

Kovács Balázs úgy vélte,
az akció követendõ példa-
ként szolgált az emberek-
nek, ugyanis azzal minden-
kinek tisztában kell lennie,
hogy az Önkormányzat és a
Fõvárosi Közterület Fenn-
tartó Zrt. egyedül, az itt élõk
segítsége nélkül képtelen
Zugló minden pontján a ren-

det és a tisztaságot az elvárá-
soknak megfelelõ szinten
biztosítani. Ezért elkerülhe-
tetlen, hogy a polgárok kive-
gyék részüket a lakókörnye-
zetük, a házaik elõtti terüle-
tek rendben tartásából. En-
nek tudatában hirdette meg
a városvezetés a Virágzó
Zugló elnevezésû progra-
mot, amelynek célja az, hogy
gondozottabbá váljanak a
zuglói elõkertek. Az Önkor-
mányzat ingyenes szakmai
tanácsadással, valamint nö-
vényekkel támogatja azokat
a lakóközösségeket, ame-
lyek rendbe teszik a házaik
elõtti kiskertet.

– Szeretnénk bevezetni
Zuglóban a közterület
örökbefogadás intézmé-
nyét. Ez egyelõre kidolgo-
zás alatt áll, de a rendszer
lényege az lesz, hogy az Ön-

kormányzat támogatásával
helyi egyesületek, lakókö-
zösségek, cégek, magány-
személyek gondoznák az
örökbefogadott közterüle-
teket – jelentette ki Kovács
Balázs alpolgármester.

Makai Ferenc az ÖTHÉT
elnöke elmondta: az Önkor-
mányzattal közös akció el-
sõdleges célja az volt, hogy
segítse a tettre kész közös-
ségek kialakulását és köve-
tendõ példát mutassanak
az embereknek.

Lakatos Gabriella az ÖT-
HÉT zuglói aktivistája szin-
tén nagyon fontosnak tar-
totta az akciót, tapasztala-
tai szerint ugyanis, ahol
rend van, ott az emberek
jobban vigyáznak a környe-
zetükre, és kevésbé hajla-
mosak a szemetelésre.

Papp Dezsõ

Örökbe fogadhatóak lesznek Zugló közterületei

Közútfenntartás: A kerület
területén változó munkahe-
lyeken történi folyamatos út-
javítás, kérjük a közlekedõk
szíves türelmét a forgalom-
korlátozások alatt. Útjavítá-
si munkák várhatók a követ-
kezõ utcákban: Tihany utca,
Tihamér utca,  Füredi út15.,
Újvidék tér játszótér, Csere-
bogár utca, Titel utca, Füre-
di park 1-11., Colombus ut-
ca, Rátót utca.

Járdajavítás várható a
Padlizsán utca 6., Balázs
utca – Szatmár utca keresz-
tezõdés., Colombus utca
10., Mogyoródi út 183/b.,
Öv utca 32. címeken.

Garanciális útjavítási
munkákat végeztet a Fõvá-
rosi Önkormányzat a Bos-
nyák téren és a Csömöri út
teljes szakaszán. A munkák
végleges befejezése a hónap
végére várható. A teljes sza-
kaszon forgalomkorlátozás
van érvényben, a jelzõlám-
pákat kikapcsolják. 

Közmûmunkák: Csator-
naépítés folyik a Gvadányi
utcában a Remény utca és a
Kerepesi út között. Elektro-
mos kábelt fektetnek a Mo-
gyoródi út 95.-109., és a
Csernyus utca 57., 62.szám
elõtt, Valamint a kassai tér –
Szikszó park szakaszon.
Vízvezeték bekötés cseré-
ket végeznek a Mirtusz utcá-
ban és a Kaffka Margit utcá-
ban. A munkálatok során
útszûkületre  kell számíta-
ni. Gázvezeték rekonstruk-
ciós munka folyik a
Nezsider parkban, Balázs
parkban, Rákospatak park-
ban és a Szikszó parkban.
Városüzemeltetési Osztály
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Folytatás az 1. oldalról
– A Zuglói Filharmónia –

Szent István Király Szimfo-
nikus Zenekart 1954-ben
alapították István Zenekar
néven. A zenekar alapítója
Záborszky József tanár úr
volt, majd a fia, Záborszky
Kálmán folytatta a szerve-
zést. Munkájuk során a ze-
nekar egyre magasabb mû-
vészi színvonalra jutott, s az
egykori amatõr, diákzene-
karból 2005-ben félhivatá-
sos zenekar vált. Magyar és
külföldi világhírû karmes-
terek, vendégmûvészek
egyöntetû véleménye sze-
rint a Zuglói Filharmónia
ma már a magyar szimfoni-
kus zenekarok élvonalába
tartozik. A kezdetektõl,
már diákzenekarként elis-
merte tevékenységüket és
szívesen vezényelte az
együttest Ferencsik János,
Kórodi András, a legutóbbi
években pedig visszatérõ
vendégkarmester Jurij
Szimonov, Vásáry Tamás,
Dénes István, Kocsis Zoltán
és Medveczky Ádám. Szá-
mos õsbemutató, így Hollós
Máté, Madarász Iván,
Csemiczky Miklós, Szalai
András mûvei és magyaror-
szági bemutató például
Bernstein Mise címû mûve
fûzõdik nevükhöz. 

– „A muzsikusvilág után-
pótlásának szinte kimerít-
hetetlen forrása az intéz-
mény, talán nincs is ha-
zánkban jelentõs együttes,

amelynek tagjai között ne
találnánk olyan zenészt, aki
a Szent István Király Zene-
iskolában nevelkedett. A ze-
nekar, amellyel több ízben
volt szerencsém dolgozni,
egyenes leképezése az okta-
tást jellemzõ folyamatok-
nak, mûködése és állapota
híven tükrözi a Kodály Zol-
tán neve által fémjelzett
technikákat.” – írta Kocsis
Zoltán zongoramûvész és
karmester, a Nemzeti Fil-
harmonikusok fõzeneigaz-
gatója abban a levélben,
melyben a Zuglói Filharmó-
nia támogatását javasolta.

– Az igényes és egyre ered-
ményesebb szakmai mun-
ka mellett az együttes meg-
õrizte fiatalos lendületét,
ugyanakkor õrzi az Istvá-
nos hagyományokat: a ne-
mes, összetartó, a közösség
érdekeit elõtérbe helyezõ
gondolkodásmódot. Tagjai
között többségben vannak
a Zuglói Zenei Mûhelyben

nevelkedett fiatalok, akik a
zenekari játék fortélyai mel-
lett a közösségben való sze-
repvállalást is elsajátíthat-
ták. Joggal hirdetik az
együttes plakátjai: „Életünk
a zene”.

– A Zuglói Filharmónia
tevékenységét sokszínûség
jellemzi: az ifjúsági koncer-
tek mellett programokat
szerveznek a kisgyermekes
családoknak, az iskolások-
nak, a nyugdíjasoknak, és
Térzene sorozatával azokat
is megszólítják, akiket ed-
dig nem lehetett becsalogat-
ni a hangversenytermekbe.

Zugló Önkormányzata el-
ismeri az együttes több évti-
zedes tevékenységét és lehe-
tõsége szerint támogatja is
– mondta Záborszky Kál-
mán. - Örömünkre szolgál,
hogy Dr. Papcsák Ferenc
polgármester úr és a Képvi-
selõ-testület is elsõbbséget
ad az oktatásnak és kultú-
rának, felismerve ezek kö-

zösségteremtõ erejét. Fon-
tos a gazdasági növekedés,
de az emberek életminõsé-
gét az oktatás és a kultúra
tudja hatékonyan javítani.
A Zuglói Filharmónia min-
den erejével és tehetségével
a zuglói lakosokat szeretné
szolgálni, ezért szervezünk
újabb és újabb programo-
kat. 2011 õszére tervezett
sorozatunkkal a zuglói is-
kolásokat és nagycsoportos
óvodásokat szólítjuk meg.
Tapasztalatunk szerint a
mûvészeti nevelés hiánya a
felnövõ nemzedéket szegé-
nyebbé teszi, hiszen mûvé-
szi élmények híján az isko-
lában tanultak – pl.: törté-
nelmi, irodalmi ismeretek –
sem tudnak kellõképpen
rögzülni. Ezért október-no-
vemberben és jövõ tavasz-
szal a kerület valamennyi
iskolását vendégül látjuk
egy-egy hangversenyre, te-
matikus koncertre. A ren-
dezvény most formálódik,
reméljük, az iskolaigazga-
tók partnerek lesznek eb-
ben a kezdeményezésben. A
kitüntetés révén várhatóan
nagyobb figyelem övezi
majd az együttes munkáját
amelynek mûvészi színvo-
nalát még magasabbra kí-
vánjuk emelni, amihez sok
mûhelymunkára lesz szük-
ség. Számítunk több felké-
résre, állami-nemzeti ünne-
peken való közremûködés-
re is.

rsc
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Az idei tanévben jubileu-
mot ünnepeltek a dr. Me-
zõ Ferenc Általános Isko-
lában. Az Ond vezér úti is-
kola ugyanis pontosan
20 esztendõvel ezelõtt
vette fel az 1928-ban szel-
lemi olimpiát nyert ma-
gyar sportvezetõ nevét.
Az eseményrõl az iskola
aulájában egy emléktáb-
la tanúskodik, melyet az
intézmény diákjai minden
esztendõben megkoszo-
rúznak. Itt látható emel-
lett dr. Mezõ Ferenc író-
asztala is.

Az emléktáblát 1991-ben
dr. Schmitt Pál, a Magyar
Olimpiai Bizottság akkori
elnöke leplezte le. A kétsze-
res olimpiai bajnok párbaj-
tõrvívó ma köztársasági el-
nök, aki szívesen elfogadta
a zuglói iskola meghívását,
és részt vett az idei jubileu-
mi Mezõ-napon.

A Mezõ-napok hagyomá-
nyaihoz tartozik, hogy az is-
kola diákjai egy szép ün-
nepséggel lepik meg a dísz-
vendégeket, majd ezt köve-
tõen kiosztják az iskola ki-
tüntetéseit. Az ünnepség
végén pedig a kitüntetettek
és a vendégek közösen
megkoszorúzzák dr. Mezõ
Ferenc emléktábláját. Az
idei évben a köztársasági

elnökön kívül külföldi ven-
dégei is voltak a rendez-
vénynek. A zuglói iskola
ugyanis egy Comenius-pro-
gram keretében spanyol,
valamint finn diákokat és
pedagógusokat fogadott.
Rajtuk kívül elfogadta még
az iskola meghívását dr.
Papcsák Ferenc zuglói pol-
gármester, illetve Kovács
Balázs és dr. Ferdinandy
István alpolgármesterek. A
Mezõ családot Mezõ Zsu-
zsanna, dr. Mezõ Ferenc le-
ánya képviselte. Az olimpi-
át megjárt sportolók közül
Gedó György, Martinek Já-
nos, Rejtõ Ildikó és Köteles
Erzsébet, illetve Csisztu
Zsuzsanna és Aranyosi Ist-
ván vettek részt az ünnep-
ségen.

– Iskolánk a Füredi úti la-
kótelep létrehozásával
együtt született meg –
mondta Litkai
Ferencné igaz-
gató – és 1991-
ben dr. Mezõ
Ferenc szelle-
mi olimpiai
bajnok nevét
vettük fel. A
névadó dísz-
vendége dr. Schmitt Pál
olimpiai bajnok, MOB el-
nök és a NOB alelnöke volt.
Az õ bábáskodása mellett a
Magyar Olimpiai Akadémia
létrehozta az Olimpiai Is-
kolák Szövetségét, mely-
nek mi is tagjai lettünk. Az
elmúlt évek Mezõ-napi ren-

dezvényein számtalan hí-
res vendég látogatott az is-
kolába. Papp László, Pus-
kás Ferenc, Novák Dezsõ,
Szekeres Pál, Kárpáti Ru-
dolf, Kõbán Rita, csak hogy
néhány nevet említsek a
sok közül. Dr. Schmitt Pál
felkérésére 1992-ben a bar-
celonai olimpiáról hazaté-
rõ magyar csapatot a mi di-
ákjaink fogadták a Buda-
pest Sportcsarnokban. A
Mezõ Klub elnöke az olim-
piai bajnok Martinek Já-
nos. Minden évben indí-
tunk sporttagozatos osz-
tályt, „Mezõ Sportözön” né-
ven, melyet minden évfolya-
mon görkorcsolya-oktatás
is kísér.

– Jómagam büszke utód-
ja vagyok dr. Mezõ Ferenc-
nek – mondta a köztársasá-
gi elnök. – Egyrészt, mert
olimpiai bajnok lehettem,

másrészt, mert
magam is tagja
voltam a Nem-
zetközi Olimpi-
ai Bizottság-
nak. Engem át-
itatott az õ szel-
lemisége, így
hozzá hason-

lóan magam is filozófiából
és sporttörténetbõl dokto-
ráltam.

Az iskolai ünnepséget
követõen a díjak átadásá-
ra került sor. A dr. Mezõ
Ferenc-díjat idén Péter
Szabó Istvánné vehette át,
míg oklevélben Vrana Tí-

mea (2010-ben Zuglóban
az Év diákja volt) 8. d osz-
tályos tanuló részesült. A
dr. Mezõ Ferenc-emlékér-
met Cziáky Péter testneve-
lõ, Perneki Ildikó akroba-
tikus rock ’n roll oktató,
Szalai Kristóf és Novák Pé-
ter 8. d osztályos tanulók,
illetve a 8. d osztály szülõi
közössége kapta. A dr. Me-
zõ Ferenc Tiszteleti Jel-
vényt Németh Ágnes,
Surányi Péter és Váradi
György Tamás 4. c osztá-
lyos diák vehette át. A tan-
testület által adományo-
zott Szeretetgyûrût pedig
Csicsákné Kovács Edina
érdemelte ki.

Riersch Tamás

Ünnepség az olimpia jegyében

A Zuglói Filharmónia nyerte el
a Nemzeti Ifjúsági Zenekar címet 2011-ben

Zuglói diákok születésnapi
köszöntõje az államfõnek
Egy iskola számára ritkán adatik meg, hogy egy állam-
fõt lásson vendégül. A Hunyadi János Általános Iskolá-
ban ez történt, ugyanis dr. Schmitt Pál köztársasági el-
nök május 11-én délelõtt az iskola vendége volt. Az elnö-
ki látogatás hátterében az állt, hogy dr. Schmitt Pál, aki
egykor maga is zongorázott és hegedült köztudottan lel-
kes híve a zenei nevelésnek, s mivel a Hunyadiban zajló
ének-zenei oktatásnak itthon és külföldön is híre van -
az iskola legismertebb növendéke a Grammy-díjas Se-
bestyén Márta-, az elnök személyesen is meg akarta te-
kinteni a Kodály-módszer egyik legfontosabb fõvárosi
fellegvárát. 

Az elnök látogatását az iskola egy rögtönzött koncert-
tel köszönte meg. A tornateremben elõbb az alsósokból
álló kiskórus, majd a felsõsök nagykórusa mutatkozott
be, legvégül a két kórus, a nem kórustag diákokkal kö-
zösen egy szülinapi köszöntõt is elénekelt dr. Schmitt
Pálnak, aki május 13-án ünnepelte a 69. születésnapját.

– Örömmel jöttem ebbe az iskolába, mert halottam,
milyen magas színvonalú az énekoktatás - mondta meg-
hatódva az elnök. - Az iskola feladata, hogy a tehetségek
ne kallódjanak el, a tanárok  pedig az, hogy a tehetséget
kihozzák a gyerekekbõl. Visszaemlékezve a saját ko-
romra, elmondhatom, hogy én mindig be voltam fogva:
úsztam, tanultam, különórákra jártam. Mindez hasz-
nomra vált. Sportolóként olimpikon és kétszeres olim-
piai bajnok lettem, a civil karrieremet pedig részben a
nyelvtudásomnak köszönhetem. A hangszertudáso-
mért is hálás vagyok a tanáraimnak, hisz ma is gyakran
leülök a zongora mellé, és játszom rajta, ami nagyon
megnyugtat. 

R. T.

A dr. Mezõ Ferenc-díjat
idén Péter Szabó Ist-
vánné vehette át dr.
Schmitt Pál köztársa-
sági elnöktõl
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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
Június 10-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.
Június 23. 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.

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

e-mail:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal II. em. 220.

Fidesz székház
Cinkotai út 92.

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
Június 27.

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

telefonszámon.
12. Mélykuti Melinda

Fidesz-KDNP
Fidesz Iroda

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

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

melinda.melykuti@gmail.com 
13. Bátki László

Fidesz-KDNP
Telefonon történõ elõzetes

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

batki.laszlo@gmail.com
14. Majzik Edit

Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP Iroda

Mini Plaza
Rákosfalva park

1–3.

Elõzetes egyeztetés alapján.
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.
Június 1. 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 Sikeresen mûködik a Vagyonkezelõben
beindított call-center szolgáltatás
A visszajelzések alapján
az ügyfelek elégedettek
a Zuglói Vagyonkelezõ
Zrt.-nél beindított telefo-
nos ügyfélszolgálattal,
mely lényegesen gyor-
sabb ügykezelést biztosít
az ügyfelek számára. Az
áprilisi indulás óta közel
százan vették igénybe a
szolgáltatást.

Mint arról korábban be-
számoltunk, a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. a magasabb
szintû és hatékonyabb szol-
gáltatás érdekében telefonos
ügyfélszolgálati tevékenysé-
get – call-centert – vezetett be
április közepétõl. A beérke-
zõ hívásokat segítõkész,
szakmailag felkészült telefo-
nos operátorok várják, akik
nemcsak általános tájékoz-
tatást nyújtanak az ügyfelek
számára az általuk feltett
kérdésekrõl, hanem regiszt-
rálják a kérelmeket, melye-
ket minden nap továbbíta-
nak a vagyonkezelõ illetékes
munkatársai felé. A 06-40-
520-000 helyi tarifával hív-
ható kék szám, reggel nyolc-
tól este nyolcig hívható. 

A mûszaki hibabejelenté-
seket pedig a nap huszon-
négy órájában fogadják a
munkatársak a 06-20-999-
7888-as telefonszámon. 

A kommunikáció ezen
formájában – lévén, hogy az
ügyfelek bejelentései a ko-
rábbinál lényegesen gyor-
sabban jutnak el az illetéke-
sekhez – a Zrt. munkatár-
sai az ügyintézést azonnal
megkezdhetik, így az ügyfe-
lekkel a kapcsolatot min-
den esetben gyorsabban fel

tudják venni. Az intézmény
tájékoztatása szerint, a
munkatársak visszajelzései
alapján a bejelentések, illet-
ve az ügyfélkérelmek az ed-
digieknél jóval gyorsabban
jutnak el az illetékeshez, így
az önkormányzati cég is ha-
marabb tud érdemi lépést
tenni egy megoldandó ügy
érdekében. „A beérkezõ hí-
vásokat egységes, jól átlát-
ható belsõ rendszerben ke-
zeljük, melyhez az illetékes
kollégák számára azonnali
hozzáférést biztosítunk, így
az aktív, valamint a lezárt
státuszú ügyek pontosan
követhetõk” – tudatta la-
punkkal Mazsu Gergely ve-
zérigazgató, hozzátéve,
hogy az elmúlt hetekben
csaknem száz hívás érke-
zett be a vagyonkezelõ kék
számára, és az elhangzott
tapasztalatok, visszajelzé-
sek alapján az ügyfelek lé-
nyegesen elégedettebbek a
jelenlegi telefonos szolgál-
tatással, mint korábban. „A
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.
munkatársaival együtt bí-

zom abban, hogy a call-cen-
ter egyre szélesebb körben
elterjed és ügyfeleink to-
vábbra is elégedettek lesz-
nek a szolgáltatással” – tet-
te hozzá a vezérigazgató.

Mint korábban megírtuk,
a szolgáltatás célja az volt,
hogy az ügyfelek kényelme-
sebben és egyszerûbben el
tudják intézni ügyeiket, va-
lamint hogy kérelmeiket a
nap bármely szakában le-
adhassák, tehát ne legye-
nek a szûk ügyfélfogadási
nyitva tartás korlátai közé
szorítva. A kérelmek, pana-
szok és kérdések leadására
szolgáló Kérelem Bejelentõ
Lap, illetve a Mûszaki Hiba-
bejelentõ Nyomtatvány
megtalálható a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. honlapján
(www.zugloizrt.hu), vala-
mint a cég épületében is át-
vehetõ az ügyfélszolgálati
munkatársaktól. Azoknak,
akik mégis személyesen
szeretnék leadni igényeiket,
azt megtehetik a Zrt. épüle-
tében lévõ ügyfélszolgálati
munkatársaknál. (KD)

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

munkanapokon 8.00–20.00.
Mûszaki hibabejelentések:

06 (20) 999-7888 munkanapokon 00.00–24.00

1. óvodai testnevelés és
játékos sporttevékenység
támogatására

A pályázat célja: az óvo-
dai testnevelés, valamint a
szabadidõs játékos sport-
foglalkozások szervezett
formáinak, programjainak
támogatása.

A pályázat résztvevõi:
azok a zuglói önkormány-
zat által fenntartott óvo-
dák, amelyek a pályázati
kiírásnak megfelelõen a
jelzett határidõig benyújt-
ják pályázati adatlapjukat.

2. a tanulóifjúság tan-
órán kívüli, intézményen
belüli testnevelésének, va-
lamint szabadidõs sportjá-
nak támogatására.

A pályázat célja: A tan-
órán kívüli testnevelés és
szabadidõsport szervezett
formáinak, programjainak
támogatása: az egészséges
életmód kialakításáért, az

egészség megõrzéséért, az
ifjúság életesélyeinek javí-
tásáért.

A pályázat résztvevõi: a
zuglói Önkormányzat által
fenntartott oktatási intéz-
mények, és azok diák-
sportegyesületei, iskolai
sportkörei számára

Alapítványoktól nem fo-
gadunk el pályázatot.

3. Budapest XIV. kerüle-
ti székhelyû és telephelyû
sportegyesületek és szak-
osztályok részére

A pályázat célja: A kerü-
leti székhelyû sportegyesü-
letek támogatása, mûködé-
si költségeihez való hozzá-
járulás, tevékenységük to-
vábbi fenntartása, a spor-
tolni vágyók – különös te-
kintettel az utánpótlás-ko-
rúak – foglalkoztatása ér-
dekében.

A pályázat résztvevõi:
Azok a kerületi székhelyû

és telephelyû sportegyesü-
letek, amelyeknek szakosz-
tályaiban, sportcsoportjai-
ban rendszeres sportfoglal-
kozás folyik, sportolóik
alapfokú budapesti - orszá-
gos bajnokságban vesznek
részt, és mûködésüket az
általuk mûködtetett sport-
ágak legalább egyikének
szövetsége igazolja. Ha
több sportágban pályázik,
minden szövetségtõl kell
igazolás. Továbbá az ön-
kormányzat regisztrációs
felhívásának eleget tettek
és a pályázati kiírásnak
megfelelõen benyújtják a
mellékelt pályázati adatla-
pot 2 példányban.

Alapítványoktól nem fo-
gadunk el pályázatot.

A pályázatok beküldé-
sének határideje: 2011.
május 31.

A pályázatok teljes szö-
vege a www.zuglo.hu
honlapon olvasható.

Budapest fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának
Humán Közszolgáltatási Bizottsága pályázatot hirdet
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– Mi a véleménye arról,
hogy az önkormányzat a
nehéz gazdasági helyzet
ellenére is hozzájárult a
családsegítõ és gyermek-
jóléti szolgálat épületének
felújításához?

– Az elõdeinktõl egy szin-
te összeomlásra ítélt város-
vezetést örököltünk meg,
ezért a pénzügyi helyzetünk
jól átgondolt és racionális
gazdálkodást követel meg a
képviselõ-testülettõl. Van-
nak olyan dolgok, amin vi-
szont nem lehet spórolni.
Ilyen példának okáért a csa-
ládsegítõ és gyermekjóléti
szolgálat is. Sok olyan vád
éri az önkormányzatot,
hogy a rászoruló embere-
ken akar spórolni, ez az
épület-felújí-
tás is jó példa
arra, hogy ez
nem így van.
Minden érin-
tettnek segí-
tünk, termé-
szetesen a jog-
szabályi kere-
tek betartásá-
val. A családsegítõ fontos
szerepet tölt be a szociáli-
san ténylegesen rászoruló
családok és emberek köré-
ben. Gazdasági szempont-
ból pedig kapacitásnövelõ
hatása is van egy ilyen beru-
házásnak, hiszen a munka-
társak szívesebben dolgoz-
nak egy felújított épületben,
rendezett körülmények kö-
zött.

– Vitát kavart az elmúlt
idõszakban a Zuglói Fil-
harmónia finanszírozása.
Egyetért az együttesre
szánt támogatás mértéké-
vel?

– A kritikusoknak csak
annyit tudok mondani,
hogy a napokban a Zuglói
Filharmónia - Szent István
Király Szimfonikus Zene-
kar nyerte el a Nemzeti Ifjú-
sági Zenekar címet. Szerin-

tem ez örömteli hír, és ez-
úton szeretnék gratulálni
nekik. Ezt a címet még
2001-ben alapította az ak-
kori Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma a
magas mûvészi színvonalú,
és az ifjúság zenei nevelésé-
ben kiemelkedõ szerepet
játszó együttesek elismeré-
seként, az elismerést há-
romévente osztják ki. Re-
mélem, az eredmények a
kétkedõket is meggyõzik
majd, és mindenki belátja,
hogy jó döntés volt a város-
vezetéstõl, mikor felkarolta
az együttest.

– Zugló honlapján olvas-
ható, hogy a kerület támo-
gatja az úgynevezett hu-
mán papilloma védõoltást.

Errõl mit gon-
dol, miért fon-
tos ez a szol-
gáltatás az
érintettek –
ezzel együtt
az önkor-
mányzat –
számára?

– A szakem-
berek több mint százféle
HPV típust tartanak szá-
mon. A vírus egyik tulaj-
donsága, hogy jellemzõen
méhnyakrákot okoz. Na-
gyon fontosnak találom,
hogy a megmaradt védõol-
tások így nem vesznek kár-
ba. Remélem, a szülõk és
gyermekek nyugalmát és
egészségét is szolgáltuk az-
zal, hogy a védõoltáshoz va-
ló hozzájutást lehetõvé tet-
tük az 1996-ban született
zuglói leányok számára is.
Szeretnék minden szülõt és
gyermeket arra buzdítani,
hogy érdeklõdjenek a vak-
cináról az Ügyfélszolgálati
Irodákban, vagy az inter-
neten keresztül május 31-
éig. Az egészség megfizethe-
tetlen, használják ki, hogy
most elég egy jelentkezési
lapot kitölteniük. (KD)

– A nehéz gazdasági
helyzet ellenére az önkor-
mányzat úgy döntött, hogy
uniós és saját forrásból fel-
újítja a családsegítõ köz-
pont épületét. Szükség
volt-e erre a felújításra, és
ha igen, miért?

Egy nagyjából negyven-
éves épületet újítottunk fel,
ezért a renoválás kellõkép-
pen idõszerû volt, a kor jo-
gos elvárásainak megfelelõ-
en a létesítményt akadály-
mentesítettük a mozgássé-
rültek, vakok és hallássé-
rültek számára illetve tucat-
nyi új helyiséget alakítot-
tunk ki. A létesítmény köz-
üzemi számláin is megtaka-
rítást érhet el, mert energe-
tikai szempontból is mo-
dernizáltuk.

– Korábban sok vihart
kavart a Zuglói Filharmó-
niának nyújtandó támoga-
tás, illetve annak mértéke.
A zenészek azonban nem-
rég újra elismerésben ré-
szesültek. Érdemes-e tá-
mogatni a nagy múltú ze-
nekart abban a mérték-
ben, ahogy az önkormány-
zat teszi?

– A kultúra olyasvalami,
amire költeni kell, nehézsé-
gek között is, ettõl vagyunk
civilizált emberek, akkor is,
ha ez közvetlen haszonnal
nem jár, viszont a Filmhar-
mónia tevékenysége hasz-
nos is. Elismerésben nem
csak a zuglói önkormány-
zat részesítette a több mint
félévszázados együttest, ha-
nem a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztérium is dí-
jazta.  A jutalommal egyéb-
ként évente 25 millió forint-
nyi javadalmazás is jár, há-
rom éven át. A „Nemzeti If-
júsági Zenekar” – címet az-
elõtt olyan zenekarok nyer-
ték el, mint például a jó ne-
vû Rajkó Mûvészegyüttes.
Ilyenformán a Filmharmó-
nia városmarketing szem-

pontból is jelentõsnek
mondható.

– A fiatal lányok méh-
nyakrák elleni védõoltásá-
nak költségeit az önkor-
mányzat fedezi. Indokolt-
e ez a lépés, miért fontos
erre áldozni?

– Hazánkban évente 1200
nõ betegszik meg méh-
nyakrákban, 500-an pedig
meghalnak. A szûrés nem
eléggé elterjedt volta is hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy ha-
zánkban a halálozási arány
körülbelül a háromszorosa
az EU országaiban jellemzõ
adatoknak, ezért Zugló a
szûrést is lehetõvé tette. A
legfontosabb a megelõzés,
ami több tízezer forintba
kerülhet, az idõzítés azon-
ban fontos, vagyis ezen nem
spórolhatunk. Az oltás ak-
kor fejti ki a teljes védelmet,
ha az adott személy, sem-
milyen HPV fertõzésben
nem részesült azelõtt, ezért
általában a nemi élet meg-
kezdése elõtt, vagy ahhoz
közeli idõpontban érdemes
beadatni. Ezért tavaly az
1997-1999 között született
leányok részesülhettek vé-
dõoltásban, de csak a jogo-
sultak 55,6%-a (571 fõ) re-
gisztrált. Idén a 2000-es
születésûek váltak kedvez-
ményezetté, azonban ismét
alig 60% jelentkezett. A ke-
rület közbeszerzési eljárás
keretében 1421 fõ három
oltására elegendõ vakcinát
rendelt, ezért a fennmaradt
oltóanyagok felhasználásá-
nak érdekében az 1996-ban
született leánygyermekek
részére 1 hónapos jelentke-
zési lehetõséget biztosít má-
jus 1 és 31 között, úgy, hogy
augusztus 31-ig az elsõ ol-
tást meg kell kapnia az
igénylõnek. Ezúton is bízta-
tok minden 1996-ban szü-
letett leányt, hogy jelentkez-
zenek az oltásra.

B. R.

– Egyetért azzal, hogy
az önkormányzat a nehéz
gazdasági helyzet ellené-
re is hozzájárult a család-
segítõ és gyermekjóléti
szakszolgálat épületének
felújításához, kibõvítésé-
hez?

– Egyetértek vele, különö-
sen azért, mert a beruházás
döntõ részben pályázati for-
rásból valósulhatott meg.
Mint az egyik kerületi isko-
la iskolaszékének volt tag-
ja, mondhatom, nagy szük-
ség van az intézményre, az
elmúlt években ugyanis
megnõttek a problémák a
családsegítés területén. A
döntést amúgy még az elõzõ
képviselõ-testület hozta
meg, az indoklás szerint pe-
dig az elõbb említett romló
tendenciák miatt került rá
sor. Fontos, hogy a gyerme-
keink minél nagyobb biz-
tonságban, minél jobb kö-
rülmények között nõhesse-
nek fel Zuglóban. Tehát nél-
külözhetetlennek tartom
ezt a munkát, különösen,
ha a prevenció felõl közelít-
jük meg a témát. Így termé-
szetesen támogattam az
szolgálatnál eszközölt fej-
lesztéseket.

– Kisebb vita bontako-
zott ki a képviselõk között
a Zuglói Filharmónia ön-
kormányzati finanszíro-
zása kapcsán. Az együttes
nemrég elnyerte a Nemze-
ti Ifjúsági Zenekar címet.
Mit gondol errõl?

– Valóban, voltak nézet-
eltérések a témában. Elsõ-
ként annak kapcsán, hogy
a polgármester által készít-
tetett egyik tanulmány meg-
szüntetésre ítélte a filhar-
móniát, mondván, annak
fenntartása nem alaptevé-
kenység. Amikor emiatt rá-
kérdeztem az ügyre, termé-
szetesen az volt a válasz,

hogy megmarad a zenekar,
hiszen az a kerület büszke-
sége. Ezzel egyet tudtam ér-
teni. A következõ vita az évi
ötven milliós támogatás
megduplázása kapcsán
alakult ki az idei költségve-
tés tárgyalásakor. Ehhez
tudni kell azonban, koráb-
ban arról volt szó, hogy a
társaság finanszírozásá-
nak jó része egy idõ után sa-
ját bevételbõl, például
hanghordozók értékesíté-
sébõl történik majd. Ezek a
várakozások nem váltak
be, erre hivatkozva emelte
ötvenrõl száz millióra a fil-
harmónia éves támogatását
az önkormányzat. Ha jól
emlékszem, végül minden
képviselõ megszavazta az
elõterjesztést. Tehát a ke-
rületi hozzájárulásról nem,
csupán annak mértékérõl
folyt némi vita. És ha már a
kultúránál tartunk: ki-
emelten fontosnak tartom
az együttes mellett az ön-
kormányzati fenntartás-
ban mûködõ mûvészeti is-
kolák támogatását is, ezek
ugyancsak a XIV. kerület
büszkeségei.

– Mit gondol arról, hogy
az önkormányzat biztosít-
ja az úgynevezett humán
papilloma védõoltást a ti-
nédzser lányoknak?

– Még a korábbi képvise-
lõ-testület határozott az ol-
tóanyagok beszerzésérõl,
ám ezek egy része megma-
radt. Most arról született
döntés, hogy a lekötött
mennyiséget egy másik
korosztály számára is –
nem kötelezõ jelleggel –
hozzáférhetõvé tegyük. Azt
gondolom, fontos a megelõ-
zés, a védõoltás a fiatal lá-
nyok számára, ezért he-
lyénvaló, hogy a kerület
ilyen formában hozzájárul
ehhez. (KD)

Három kérdés a zuglói képviselõ-testület három tagjához

Bihary Zoltán (Fidesz-KDNP) Füle Bernadett (Fidesz-KDNP)Pelyva György (MSZP)

,,Vannak olyan dolgok,
amin viszont nem le-
het spórolni. Ilyen pél-
dának okáért a család-
segítõ és gyermekjóléti
szolgálat is’’.
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Voksolás lesz Zugló
3. sz. választókerületében

szavazókör közterület elnevezése páros házszám
intervallum

páratlan házszám
intervallum

014 DOROZSMAI UTCA 44-66/B 15-21
014 ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 20-30/B x
014 HORVÁT BOLDIZSÁR UTCA 2-16 15-19
014 KASSAI TÉR 2-8 1-9
014 KASSAI TÉR 22-34 23-29
014 LAKY ADOLF UTCA x 65-77
014 LAKY KÖZ 2-14 1-15
014 LAPÁLY UTCA 2-14 1-13
014 NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 216-226 x
014 RÓNA UTCA 222-234 219-231
014 UZSOKI UTCA 56-64 47-57
015 ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA x 41-41/C
015 GYARMAT UTCA 48-62 x
015 LIMANOVA KÖZ 2-4 1-3
015 LIMANOVA TÉR 2-26 1-27
015 LIMANOVA UTCA 2-4 1-5
015 NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 178-214 x
015 RÓNA UTCA x 173-217
016 AMERIKAI ÚT x 33-65
016 BÁCSKAI UTCA 12-36 x
016 ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA x 21-39
016 GYARMAT UTCA 18-46 13-43
016 KORONG UTCA 28-58 23-49
016 LAKY ADOLF UTCA 14-46 13-51
016 RÓNA UTCA 174-220 x
016 TITEL UTCA 4-10 1/C-11
016 UZSOKI UTCA 24-44 23-45
017 AMERIKAI ÚT 58-88 x
017 COLUMBUS UTCA 44-66 47-69/E
017 ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA x 5-19
017 GYARMAT UTCA 10-16 x
017 KORONG UTCA 2-26 11-21
017 MEXIKÓI ÚT 60-66 59-67
018 AMERIKAI ÚT 36-56 27-31/B
018 BÁCSKAI UTCA 2-10/B 1-19
018 COLUMBUS UTCA 22-42 25-45
018 GYARMAT UTCA 2-8 1-11/B
018 KORONG UTCA x 1-9
018 LAKY ADOLF UTCA 2-12 x
018 MEXIKÓI ÚT 48-58/B 49-57
018 THÖKÖLY ÚT 108-128 x
019 BÁCSKAI UTCA x 21-41/B
019 CSANTAVÉR KÖZ 2-12 1-15
019 CSANTAVÉR UTCA 2-12 1-13
019 LAKY ADOLF UTCA x 1-11
019 RÓNA UTCA 142-172 147-155
019 THÖKÖLY ÚT 130-148 147-151/B
019 TITEL UTCA 2/A-2/B 1/A-1/B
019 TORONTÁL UTCA 60-60 x
019 VARSÓ UTCA 2-12 x
020 AMERIKAI ÚT 28-34 11-25
020 COLUMBUS UTCA 12-20 15-23
020 FORRADALOM TERE T T
020 GYERTYÁN UTCA 2-20 1-23
020 MEXIKÓI ÚT 44-46/B 45-47/B
020 SZABÓ LÕRINC UTCA 2-12 x
020 SZITAKÖTÕ UTCA 2-20 1-5
020 TALLÉR UTCA 2-32 9-31
020 THÖKÖLY ÚT x 103-145
020 TORONTÁL UTCA 24-48/B x
020 TÖRÖKÕR UTCA 64-70 65-77

Kiss Jánosné

ZÉK EGYESÜLET
(Zuglóiak Érdekképviseleti Egyesülete)

Huszonhat éve él a kerületben családjával
a Zuglóiak Érdekképviseleti Egyesületének
(ZÉK) jelöltje Kiss Jánosné, aki bevallása
szerint korábbi munkahelyein, illetve a tár-
sadalmi vállalásaiban mindig is szerette a a
kihívásokat, és a közösség hasznos, tevékeny
tagja volt. 

– Ma is rendszeresen segítek az idõseknek,
rászorulóknak és mindenkinek, aki hozzám
fordul problémájával. Pártoktól, pártérde-
kektõl függetlenül, csak az itt élõk érdekeit
akarom képviselni, mint civil. Nem a másik
„legyõzése” a célom, hanem a közös munka,
a „civil kontroll” megjelenítése a döntések
elõkészítésében és azok megvalósításában –
hangsúlyozta a ZÉK jelöltje. Hozzátette: szá-
mára sokkal fontosabb, hogy az itt élõk jól
érezzék magukat, a mindennapjaikban bol-
dogak legyenek, szeressenek a kerületben
lakni. 

– Kiss Jánosné képviselni akarja az érde-
keiket, közvetíteni a döntéshozók felé a min-
dennapi problémájukat, ezzel is segítve azok
megvalósulását, végrehajtását. 

– Én nem ígérgetni akarok, megnyerve ez-
által a választók szimpátiáját, majd a válasz-
tások után elfelejteni az ígéreteimet, hanem
tenni, cselekedni a köz érdekében a köz javá-
ra – húzta alá. Konkrét céljairól kifejtette:
szükségesnek tartja a választókerület egyes
csendes részeinek lakó-pihenõ övezetté nyil-
vánítását, és a parkosítást a Róna utcai a tro-
libuszfordulónál. Emellett ugyanilyen fon-
tosnak nevezte a területen található közleke-
dési eszközök állapotának javítását, az aka-
dálymentesítést, a zebrák újra festését, ke-
rékpárutak tovább építését, a zöld területek
karbantartását, felújítását, valamint a köz-
biztonság érdekében a közterületi kamera
rendszer kiépítését. 

– Zugló jelentõs része családi házas öve-
zet, viszont a lakosok többsége társasház-
ban él, akik a döcögõ panelprogramok miatt
csak nehezen tudnak a saját környezetük fej-
lõdésében tevékenyen részt venni – mutatott
rá a jelölt. Ezért, mint választott képviselõ,
az itt élõk érdekében végzett tevékenység két
módját akarom támogatni a lakóközösség
összefogásával, egy jól megfogalmazott és ki-
vitelezhetõ közös célért, a házak környéké-
nek rendbe tételét, az erkélyek, házak elõtti
terület virágosítását – tette hozzá. Kiss
Jánosné fontosnak tartja a zuglói lakosokat
összehozni egymással, hogy közösen ismer-
jék fel és oldják meg a problémákat. Ehhez
szerinte egy jó csapat kell, amelyben min-
denki megtalálhatja a helyét, akár aktív dol-
gozó, akár nyugdíjas. A Zuglóiak Érdekkép-
viseleti Egyesülete éppen az a szervezet, ahol
a Zuglóért tenni akaró polgárok összefogás-
ban cselekedhetnek a lakókörnyezetük ér-
dekében – hangsúlyozta. 

– A ZÉK önkormányzati képviselõjelöltje-
ként az országos pártpolitikai szempontok-
tól függetlenül kívánok helyi érdekekért fel-
lépni – tette hozzá. Kiss Jánosné azt ígéri,
hogy kizárólag a városrész problémáira,
azok megoldására fog koncentrálni a válasz-
tók segítségével, amennyiben bekerül a kép-
viselõ-testületbe.

dr. Imre Gergely

MSZP
(Magyar Szocialista Párt)

Ma már egyre világosabb, hogy a Fidesz be-
csapta a szavazókat. Gyakorlatilag az ellen-
kezõjét teszi mindannak, amit a kampány,
illetve az elmúlt 8 év során hangoztatott és
ígért. Mi, szocialisták már a kampányban fi-
gyelmeztettünk a kétharmad veszélyére.

Tudtuk, hogy a túlhatalom birtokában a
Fidesz gátlástalanul megtesz mindent. Lát-
juk azt is, semmi nem állhat útjába: legyen
az a tüntetések sokasága, tízezrek dühe, mil-
liók elégedetlensége, legyen az egy alkot-
mánybírósági döntés, legyen az bármelyik
uniós vagy nemzetközi emberjogi szervezet
véleménye. A Fidesznek nem számít, mi len-
ne elfogadható az emberek számára, nem
számítanak a kis- vagy átlagkeresetû embe-
rek, nem számít, hogy mit mondott a kam-
pányban. Mert csak egy dolog számít: saját
hatalmának a bebetonozása. 

A Fidesz elvette csaknem 3 millió ember
12 éves magánnyugdíj-megtakarítását, mert
nem tudta mivel betömködni a költségvetés-
ben maga által ütött lyukakat. Csaknem

3000 milliárd forintnyi megtakarítást ein-
standolt, azzal a hazugsággal, hogy ezeket a
pénzeket a pénztárak eltõzsdézték. Most,
amikor a költségvetés süllyesztõjébe kerül-
nek ezek a pénzek, az elszámolásnál derül
ki, hogy még profitot is termeltek a pénztá-
rak. 

A médiában is átvette az uralmat a Fidesz,
a kritikus véleményeket elhallgattatja. Írt egy
olyan alkotmányt, amelyet egyetlen ellenzéki
párt sem szavazott meg. 

A Fidesz vezette be minden idõk legigaz-
ságtalanabb adórendszerét, amelyben csak
a gazdagok, a felsõ tízezer jár jól. A szegé-
nyek még szegényebbek lettek. A gazdagok-
nak két kézzel ad, a szegényektõl azt is elve-
szi, ami megmaradt, s nincs honnan pótolni
az adórendszerbõl kiesõ bevételeket.

A Fidesz ámokfutását meg kell állítani! Ad-
dig, amíg nem viszi teljes csõdbe a családo-
kat, az emberek, mindannyiunk életét, azo-
két, akik tisztességesen próbálnak megélni.

Ezért lett volna nagy szükség az LMP-vel
összefogni. Összefogás nélkül nem lehet
meghátrálásra kényszeríteni a Fideszt a ma-
ga kétharmadával. Az LMP nem ismerte fel
az emberek, de saját jól felfogott érdekét
sem, így sajnos az országét, az egyszerû em-
berek érdekét sem. Összefogással bejuttat-
hattunk volna képviselõnket az önkormány-
zati testületbe, összefogással most is jobbak
lennének az esélyeink. 

Akik nyomon követték az elmúlt években
a kerületrész változásait, tapasztalhatták az
évrõl-évre megvalósuló beruházásokat, fej-
lesztéseket, tapasztalhatták a közszolgálta-
tások jó színvonalát, valamint azt, hogy igen-
is jó itt lakni. Számos, a kerület életében mi-
nõségi változást hozó beruházások valósult
meg: úgy mint az M3-as zajvédõ fal, az Uzsoki
utcai kórház felújítása, a Thököly út felújítá-
sa, a Róna utcai parkolók kibõvítése, vagy
akár a Kassai téri sportpálya felújítása. 

Mi ezeket a fejlesztéseket folytatni akar-
juk. Olyan kerületben szeretnénk élni, ahol
saját magunk döntünk a közösség sorsáról,
életérõl. Ahol nem erõltetnek ránk központi
ukázt. Ahol nem szólnak bele a magánéle-
tünkbe, ahol szabadon dönthetünk gyere-
keink beiskoláztatásáról, ahol biztonságban
tudjuk a vagyonunkat, munkánkat, egészsé-
günket. Olyan kerületben akarunk élni, ahol
jogbiztonság és szabadság van. 

Összefogásban az erõ, tartja a mondás.
Fogjunk össze közösen, hogy tehessünk Zug-
ló jövõjéért.

dr. Hajdu József

MUNKÁSPÁRT
(Magyar Kommunista Munkáspárt)

Tisztelt Választópolgárok!
Hajdu József, 62 éves pedagógus vagyok.

Köszönöm és kérem az Önök bizalmát az
idõközi önkormányzati választáson. A Mun-
káspártot képviselem, az egyetlen olyan pár-
tot, amelyik a dolgozó, a munkájukból élõ
emberek érdekeit tartja szem elõtt. Jelenleg
a reális programmal bíró politikai erõk kö-
zül csak a Munkáspárt nincs képviselve Zug-
lóban.

Itt születtem a 3. számú választási körzet-
ben, itt is nõttem fel. Ismerem a terület min-
den szegletét, felújítatlanul ugyan, de isme-
rõsen néznek rám a gyermekkorom óta vál-
tozatlan homlokzatú lakóházak. Iskolába
menet rápillanthattam arra az épületre, ame-
lyikben József Attila, a költõ élt és alkotott. 

Ars poeticám: Szakmailag igényes, a lakos-
ság véleményére alapozó önkormányzati
munkát! Szeretném, ha Zuglóban a kormány-
zat irányába megmutatkozó „lakáj megfele-
lés” politikája helyett valóságos humán érté-
kek teremtõdnének! Többet adnának a kis-

embernek, megértéssel kezelnék az egyedül-
állók problémáit.

Az Önök képviselõjeként szorgalmazni fo-
gom, hogy a kerületben szûnjön meg a va-
gyonfelélés, az Önkormányzat fektessen
hangsúlyt a közvagyon gyarapítására. Nem
fogok hozzájárulni, hogy a városvezetés a
közpénzt „rovásírásos utcatáblákra,” ellent-
mondásos tudományoskodó „népgyûlések-
re” fordítsa, a megszokott közterületeket el-
lentmondásos személyiségekrõl nevezzék át.
Elfogadhatatlannak tartom, hogy a kerület-
be alpolgármestert „importáltak,” akit most
a zuglóiak hátán a testületbe is be akarnak
tuszkolni.

Életünk elválaszthatatlan eleme lakhatá-
sunk, közlekedésünk. Ki fogok állni a kerület
zöldövezeti jellegének megõrzéséért, Zugló
köztisztaságának a helyreállításáért. Szüksé-
gesnek tartom, hogy városrészünk lakóháza-
inak megújulását pályázati programok segít-
sék. Célom, hogy a Nagy Lajos király útját
szép korzóvá alakítsák. Javasolni fogom,
hogy választókörzetem több utcáját – köztük
a Korong utcát – nyilvánítsák pihenõ övezet-
té, ugyanakkor a gyerekeknek létesítsenek
biztonságos bicikli utakat. A választókörze-
temben élõk nyugalmának biztosítása, a kör-
nyezet megóvása érdekében a gépjármûfor-
galom csökkentését elõsegítõ indítványt nyúj-
tok be. Terveim között szerepel a térfigyelõ
kamerarendszer bõvítése. Küzdeni fogok,
hogy a Metró épüljön meg a Bosnyák térig.
Támogatom, hogy a Vidámpark kitelepítésé-
vel felszabadult területet a Fõvárosi Állat- és
Növénykert kapja meg.

Mozgalmat indítok annak érdekében, hogy
a kerület lakói elsõdlegesen zuglói kisvállal-
kozók szolgáltatásait vegyék igénybe.  Az Ön-
kormányzati intézmények felújítását zuglói
munkáskezek végezzék. Kerüljenek felszá-
molásra a komfort nélküli életterek, helyük-
re a XXI. század színvonalának megfelelõ bér-
lakások épüljenek.

Megválasztásom esetén nem adom szava-
zatomat az oktatási és az egészségügyi intéz-
mények megszüntetéséhez. Meggyõzõdé-
sem, hogy a Hermina úti szakorvosi rendelõ-
nek továbbra is változatlan formában kell
mûködnie. Kiemelt kerületi feladatnak te-
kintem gyermekeink számára a bölcsõdei és
óvodai férõhelyek biztosítását. 

Tisztelt Választópolgárok! Kérem, szava-
zatukkal támogassák személyemben a MUN-
KÁSPÁRT jelöltjét, hogy közösen hozzunk új
színt a Zuglói Önkormányzatba.

Újabb idõközi önkormány-
zati képviselõ-választást
tartanak május 29-én, va-
sárnap Zuglóban, ezúttal a
3. számú egyéni választóke-
rületben. A voksolásra
azért van szükség, mert a
tavaly õsszel mandátumot
szerzett fideszes Pusztai Pé-
tert egy önkormányzati cég
vezetõjévé nevezték ki, és
mivel ez a tisztsége össze-
férhetetlen a képviselõség-
gel, lemondott mandátu-
máról. A képviselõi helyért
heten szállnak majd harc-
ba, mindegyikük valami-
lyen párt vagy szervezet
képviseletében. 

Szavazni csak személye-
sen, a választópolgár lakó-
helyén, a kiküldött értesítõ-
ben meghatározott szava-
zókörben, reggel hat órától
este hét óráig lehet. A vá-
lasztópolgár akkor jogosult
szavazni, ha személyazo-
nosságát és lakcímét meg-
felelõen igazolja. Érvényes-
ségi küszöb nincs, a szava-
zásban résztvevõk számá-
tól és a szavazatok megosz-
lásától függetlenül az a je-
lölt szerzi meg a képviselõi
mandátumot, aki a legtöbb
szavazatot kapta. Ez alól
csak az jelent kivételt, ha
legtöbb voksot szerzõ jelöl-
tek ugyanannyi szavazatot
szereznek.

Zuglo 2011-10.qxd  2011.05.25.  11:39  Page 6



7MOZAIKXXI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2011. MÁJUS 26.

Veres Gábor

JOBBIK
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

A gyermek a jövõ záloga

Elege lett abból, hogy az elmúlt húsz évben
nem a magyarság, a magyar ember érdekei
mentén folyik a politizálás, az orrunknál fog-
va vezetik az emberek az országban és Zugló-
ban is – bevallása szerint ezért kezdett el
2004-ben a közélettel foglalkozni és indul el
az idõközi választáson Veres Gábor, a Job-
bik 33 éves jelöltje, aki hat éve él a kerületben
feleségével és kislányával. – Ismerem a kerü-
let sajátosságait, nehézségeit, és testközelbõl
látom a bölcsõdék és óvodák szükségét, az is-
kolák erõfeszítését gyermekeink testi, lelki
fejlõdésének biztosítására, az elhanyagolt ját-
szótereket, a romló közbiztonságot – szögez-
te le Veres Gábor. Programjának alapgondo-
lata, hogy a gyermek a jövõ záloga. Szerinte az
õ egészséges fejlõdésük, igaz magyar ember-
ré nevelésük fõleg a család, mint a legszûkebb
közösség feladata, de nem kizárólagosan. –

Nekünk az életkorunkat tekintve aktív népes-
ségnek kötelessége, hogy biztosítsa a jövõ ge-
nerációk számára az alaptörvényben is lefek-
tetett alapjogokat – tette hozzá. Ennek a gon-
dolatnak a szellemében kisgyermekes szülõ-
ként is jelenleg a két probléma megoldását
tartja kiemelten fontosnak: a kerületi oktatá-
si intézmények összevonásának megakadá-
lyozását és a nemcsak a kerületben, de város-
és országszerte tapasztalható közbiztonság
leromlásának megállítását. Veres nem tartja
elfogadhatónak az oktatási intézmények kap-
csán, hogy a jelenlegi városvezetés, anyagi
okokra hivatkozva, a gyermekek jövõjét tegye
kockára. A számok és nevek mögött emberi
sorsok húzódnak, családok, melyeket pl. az
iskola-összevonásokkal nagyon nehéz hely-
zetbe is sodorhatnak. Az oktatási intézmé-
nyektõl történõ elvonások helyett például a
szociális segélyezés rendszerének felülvizs-
gálatával és a közmunka-program minél szé-
lesebb körû kiterjesztésével kigazdálkodható
lenne az összevonásokkal megtakarítani
szánt pénzösszeg – fejtette ki a Jobbik jelölt-
je. A közbiztonság javítását Veres két részre
bontja: a turisztikai szempontból kiemelt te-
rületeken és a közlekedési csomópontokon
tapasztalható bûnözéssel szerinte fõképp a
rendõrség tud hatékonyan megbirkózni, míg
a lakótelepeken és a kertvárosi részeken el-
terjedt besurranásos lopások, rablások meg-
elõzése és az erre hajlamos réteg elijesztése a
polgárõrség jelentõs megerõsítésével, a
járõrözés gyakoribbá tételével érhetõ el. A
Jobbik jelöltje nem csak az autós, hanem a
gyalogos és kerékpáros járõrszolgálat beve-
zetését is szorgalmazná. Veres Gábornak ha-
tározott véleménye van a kerület elõzõ vezeté-
sének tevékenységérõl. Az elmúlt húsz évben
gyakorlatilag minden mozdíthatót pénzzé tet-
tek az akkori illetékes elvtársak, mára már
csak az oktatási intézmények és a sportléte-
sítmények maradtak szabad prédának –
mondta. Szerinte az utóbbi évek privatizá-
ciós szerzõdéseit és a kerülettõl „kiszerve-
zett” feladatok után járó pénz útját fel kell de-
ríteni, a felelõsöket meg kell nevezni, a bizo-
nyítékokat megfelelõ hatóságoknak át kell ad-
ni. Ebben viszont szerinte a jelenlegi vezetés
nemigen jeleskedik.

Kovács Balázs

Fidesz–KDNP
(Fidesz Magyar Polgári Szövetség–

Kereszténydemokrata Néppárt)

Tisztelt Zuglói Polgárok!
Kovács Balázs, 38 éves gazdasági mérnök,

egy gyermekes családapa és nem utolsó sor-
ban az Önök választókörzetében a Fi-
desz–KDNP egyéni képviselõjelöltje vagyok.
tizenkét éves egyéni önkormányzati képvise-
lõi tapasztalattal rendelkezem. Az elmúlt
négy évben a Fõvárosi Közgyûlés tagja vol-
tam, a kiemelt fejlesztések bizottságában
dolgoztam. Az õszi helyhatósági választások
óta alpolgármesterként és immár hermi-
namezõi lakosként szolgálom Zuglót. A pol-
gármester általános helyetteseként a költség-
vetésért, a városfejlesztésért, a városüzemel-
tetésért, valamint a környezetvédelemért va-
gyok felelõs.

Számomra nagyon fontos, hogy folyama-
tos és közvetlen kapcsolatban álljak mind-
azokkal, akiknek a szolgálatára vállalkoz-
tam, mert elsõ kézbõl csak így értesülhetek a
gondjaikról, problémáikról. 

Amennyiben a 3. számú választási körzet-
ben a szavazásra jogosultak többsége rám
adja a voksát, mint alpolgármester – a többi
önkormányzati képviselõvel ellentétben –
nem vagyok jogosult tiszteletdíjra. Ez, ha
megválasztanak több mint 7,5 millió forin-
tos megtakarítást jelent Zugló számára. 

Egyéni képviselõként egyik legfontosabb
feladatom Herminamezõ közbiztonságának
a javítása és az örömlányok Thököly útról
való kiszorítása lesz. Lobbizni fogok a város-
rész térfigyelõ kamerarendszerének tovább-
fejlesztéséért, illetve azért, hogy minél több
gyalogos rendõr és kerületõr mozogjon a leg-
veszélyeztetettebb útszakaszokon.

A lakosság nyugalma, illetve a közlekedés-
biztonság növelése érdekében elõsegítem,
hogy Herminamezõn az itt élõk elvárásainak
megfelelõ helyeken korlátozott sebességû
övezetek jöjjenek létre. A szóbeszéddel ellen-
tétben az Önkormányzatnak rendelkezésére
áll a közelmúltban korlátozott sebességû
övezetté nyilvánított Erzsébet királyné útja,
Róna utca, Thököly út, Mexikói út által hatá-
rolt területen elvégzésre váró munkák anya-
gi fedezete. A megvalósítás azonban csak
azután indulhat meg, ha egyeztettünk az itt
lakókkal, hogy olyan megoldás szülessen,
ami az igényeiknek is megfelel és a környék
kórházaiba irányuló betegszállítást sem ne-
hezíti meg. 

Egyéni képviselõként nagy hangsúlyt kívá-
nok fektetni Herminamezõ közterületeinek,
zöld felületeinek a rendbetételére, a köztisz-
taság javítására, a parkolási gondok orvoslá-
sára. Kezdeményezésemre Zuglóban elsõ-
ként Herminamezõn kerül bevezetésre a há-
zaknál megvalósuló, ingyenes szállítású sze-
lektív hulladékgyûjtés az erre igényt tartók-
nál. Javaslatomra az Önkormányzat az idén
õsztõl a kertes házak elé bármilyen gyûjtõ-
zsákban kitett zöld hulladékot mennyiségi
korlát nélkül, ingyenesen elszállíttatja.

Tisztelt Választópolgárok! Köszönöm azt
a közel 900 ajánlószelvényt, amellyel a jelölt-
ségemet támogatták. Egyéni képviselõjelölt-
ként három munkával eltöltött választási
ciklus során megszerzett tapasztalataimat
tudom felajánlani Herminamezõ polgárai-
nak.

Kérem, május 29-én szavazzanak rám.
Meg fogom szolgálni a bizalmukat!

dr. Kissné dr. Spira Veronika

SZDSZ– SZEMA
(Szabad Demokraták Szövetsége–
Szabad Emberek Magyarországért

Liberális Párt)

KEDVES ZUGLÓIAK!
Több, mint negyven éve élek Zuglóban. Ti-

zenkét évig a Teleki Blanka Gimnázium ta-
nára, majd huszonnégy évig az ELTE Trefort
Ágoston Gyakorlóiskola vezetõtanára vol-
tam. Gyermekeim a Liszt Ferenc Zenei Álta-
lános Iskolába (Hermina út 23.), majd a Rad-
nóti Gimnáziumba jártak. 

A tanítás mellett oktatáspolitikával foglal-
koztam mint a Fõvárosi Önkormányzat Ok-
tatási Bizottságának alelnöke, illetve a Zug-
lói Oktatási és Ifjúsági Bizottság megválasz-
tott szakértõje. Három gyermekem és három
unokám van, a férjem egyetemi tanár.

1990 óta vagyok az SZDSZ tagja. A május
29.-i választáson a Liberális Együttmûködés
jelöltjeként indulok. Az európaiság, az em-
beri jogok, a liberális demokrácia elkötele-

zett híveként hiszek abban, hogy a magyar
politikai közéletnek szüksége van ezeknek
az értékeknek a markáns képviseletére. 

Tanárként és az oktatási bizottság koráb-
bi tagjaként fontos célomnak tekintem, hogy
Zugló iskolái és óvodái jól felszerelt, a peda-
gógusok munkáját megbecsülõ, gyermek-
központú és hatékony intézmények legye-
nek, amelyek képesek mind a legtehetsége-
sebbek, mind a nehézségekkel küzdõk ered-
ményes oktatására, nevelésére. Támogatom
az óvodai és bölcsõdei férõhelyek bõvítését a
családok, a dolgozó nõk életének megköny-
nyítése érdekében.

Zugló nagy értéke, hogy területének jelen-
tõs része ma is zöldövezet. Fontos, hogy ezt
az értéket megõrizzük, fejlesszük, mint
ahogy fontos, hogy a lakóépületek, panel- és
társasházak felújítására rendelkezésre állja-
nak helyi, önkormányzati források, pályáza-
ti lehetõségek. Tegyünk még többet az utak
állapotának javításáért, az utcák, közterek,
parkok tisztaságáért, gyermekeink számára
a játszóterek folyamatos, gyermekbarát meg-
újításáért, az élhetõ, esztétikus környezetért.
Bõvítsük tovább a sportolási lehetõségeket
mind a fiatalok, mind a felnõttek, sõt a nyug-
díjasok számára is. Tegyünk meg mindent a
kerület közbiztonságának megõrzéséért, fej-
lesztéséért.

Olyan gazdaságpolitikát szeretnék támo-
gatni, amely kedvezõ körülményeket teremt
a vállalkozóknak, ugyanakkor jól mûködõ
szociálpolitika segíti az alacsony nyugdíjból
élõket, az önhibájukon kívül nehéz anyagi
helyzetbe került családokat.

Olyan önkormányzati munkában szeret-
nék részt venni, amely együttmûködésre,
konszenzusra törekszik a kerület fejlesztése
érdekében, amely partnernek tekinti a civil
szervezeteket, és amely tiszteletben tartja vi-
lágnézettõl, pártállástól, származástól, val-
lástól függetlenül minden ember méltóságát.

A Liberális Együttmûködés célja a szabad-
ság és a szolidaritás.

Kérem, hogy támogassanak szavazataik-
kal!

Üdvözlettel:
Dr. Spira Veronika

Várnai László

LMP
(Lehet Más a Politika)

Én nem csak „Szeretem Zuglót!”  de isme-
rem is, hiszen születésem óta, 43 éve itt,  a
Herminamezõn élek. Az Amerikai úton nõt-
tem fel, a Május 1. úti suliba jártam, én itt
tényleg minden fát ismerek. Fotográfus és a
Talpalatnyi Zöld címû tévémagazin szerkesz-
tõje vagyok.  A Gyarmat utcában élünk más-
féléves fiammal és spanyoltanár párommal.

A pártok jelöltjei közül egyedüliként én la-
kom a választókörzetben, és ez baj, mert egy
egyéni képviselõ legfontosabb dolga, hogy a
körzetbeli problémákat a saját bõrén érezze. 

Ahogy én ismerem a környéket, úgy engem
is sokan ismernek itt: a Civilzugló Egyesület
vezetõje vagyok. Mi akadályoztuk meg, hogy
a kisföldalatti végállomásra egy, a környékre
nem való monstrum pláza épüljön.  Mi ren-
dezzük a Kassai téri Herminamezei napot, a
kerület iskoláit bemutató kulturális utca-
bált. Egyesületünk festi ki évrõl évre a Ko-
rong utcai, Erzsébet Királyné úti aluljárókat,

de igazán akkor leszek elégedett, ha az otta-
ni áldatlan állapotokat is sikerül megszün-
tetni.

Õsszel az LMP polgármester-jelöltje vol-
tam és listán kerültem a képviselõ-testület-
be. Egyéni elõterjesztésemként fogadta el a
testület a Helyi Védettség rendeletet, mely
ezentúl  Zugló értékeit, régi épületeit, hangu-
latát védi az elmúlt évtizedre jellemzõ túlépí-
tések ellen.  Februárban kikértem a polgár-
mester úr által kötött tanácsadói szerzõdé-
seket. Felháborodva láttam, hogy az új veze-
tés – bár elszámoltatásról beszél – folytatja a
régi gyakorlatot: volt fideszes képviselõknek,
debreceni cégeknek, rokonoknak fizetünk.
Az ügy bejárta az országos sajtót. Sajnos el-
mondható, az elmúlt félévben nem történt
érdemi munka, tényleges változás a kerület-
ben, sõt a gazdálkodás pazarlóbb és átlátha-
tatlanabb, mint valaha.  A polgármester
egyszemélyben dönt a közbeszerzésekrõl, a
létrehozott új cégek vezetõinek fizetése sok-
milliós költség, eddig két, most három alpol-
gármesterrel mûködünk, egyre több a ta-
nácsnok és fõtanácsadó, miközben harma-
dára csökkentették a szociális segélyre szánt
összeget. Óvoda-összevonásokon akarnak
spórolni, miközben több száz óvodai, böl-
csõdei férõhely hiányzik.

A környék baleseteit látva az áprilisi testü-
leti ülésre elõterjesztettem a 30 km/h forga-
lomcsillapított lakóövezetté nyilvánítást. Bár
a fideszes képviselõk képmutatóan az elvet
támogatták, a 338/2011 határozattal nem
szavazták meg a megépítéshez szükséges
14,3 millió forintot. Ezután meghökkenve
láttam, hogy a fideszes jelölt a Papcsák Fe-
renc által hozott külsõs alpolgármester –
nemrég még XVI. kerületi képviselõ – immár
zuglói lokálpatriótaként saját ötletként kam-
pányol azzal,  amit õ és társai nem támogat-
tak. Ez lenne Zugló szeretete? 

Szeretnék annak a környéknek, ahol élek
egyéni, felelõs képviselõje lenni. Ígérni csak
azt ígérhetem, hogy az eddigiekhez hason-
lóan keményen ki fogok állni a kerületért, az
átlátható, felelõs gazdálkodásért, az itt lakók
érdekeiért.

Kérek mindenkit, aki tavasszal rám szava-
zott, ismét jöjjön el, szánja rá ezt a tíz percet.
Álljunk ki magunkért!
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Az 1867-es kiegyezés sem
hozott rögvest jó viszonyo-
kat a liget fái alá: a magán-
kezdeményezések gyorsan,
ám a közös kassza terhére
megvalósított beruházások
csak nyögvenyelõsen fejlõd-
tek. Nehezen ment például
a sétányok rendberakása:
az utak még az 1870-es
években sem voltak kikö-
vezve, azok csak az 1885-ös
országos kiállításra lettek
teljesen pormentesek. On-
nantól a könnyû kocsikon
érkezõ uracsok már nem
hajthattak be akárhova –
csak a közlekedés elõtt
megnyitott helyekre. A XIX.
század nyolcvanas éveinek
a közepén vágták ki a csö-
kött akácfákat, s került a
helyükre értékesebb nö-
vényzet. S ha már az égbe-
törõ növényeknél tartunk,
érdemes megemlíteni,
azért, hogy az országos ki-
állítás pavilonjai elférjenek,
rengeteg idõs fát is le kellett
dönteni. A barbár akció el-
len senki nem emelte föl a
szavát – hiába, akkor még
nem létezett Greenpece,
akinek tagjai tiltakozásul

odaláncolják magukat a
törzsekhez.

Fontos megemlíteni, a
mai tó körüli növõ mocsári
ciprusok, hársak, juharok
és fenyõk egy részét még Jó-
zsef nádor hozatta alcsúti
birtokáról. Mivel a tavacska
vize a rendre elvégzett vizs-
gálatok szerint egészségügyi
szempontból szennyezett-
nek bizonyult, ezért az
1898-as ezredéves kiállítás
nyitására a Rákos-patak egy
részét ide vezették. E mun-
kával párhuzamosan feltöl-
tötték a Nádor-sziget ágát –
azaz a mai Széchenyi-fürdõt
körülölelõ öblözetet. Immár
a XX. században, 1907-ben
a fõváros vezetése egymillió
koronáért lebetonoztatta a
tó medrét. A rajta átívelõ hi-
dat Zielinski Szilárd tervez-
te és Korb Flóris és Giergl
Kálmán építette.

Visszakanyarodva a XIX.
századba, a Városligetért
különösen Andrássy Gyula
tett sokat, aki újra összehí-
vott egy Szépítõ Bizottságot,
amely javaslatokat tett a fõ-
város fejlesztésére. A testü-
let elsõ tennivalói közé so-

rolták egy új sugárút kiépíté-
sét a város központjából a li-
getbe. A Fõvárosi Közmun-
kák Tanácsa azonban hatá-
rozottan tiltakozott az ellen,
hogy az új sugárutat sínek-
kel csúfítsák el, ezért eluta-
sította a lóvasút társaság
ajánlatát, hogy a Ligetbe vo-
nalat vezessenek ki és csak
az omnibuszra bólintott rá –
ám arra is csak ideiglene-
sen. Rossz magyar szokás-
hoz híven az építkezés kor-
rupcióval járt: ma már tud-
ható, maga a nagy hatalmú
Andrássy Gyula is besározó-
dott. Õ – elõre tudván, mer-
re vezetik majd a közlekedé-
si folyosót – telkeket vásá-
rolt, amelyeket késõbb sú-
lyos összegekért sajátítottak
ki. Amúgy a megközelítési
nehézségektõl megszabadí-
tott park pont a század vé-
gén érte el a fénykorát. Ak-
kor jött létre az Állatkert, a
Budapesti Korcsolyázó Egy-
let és elindult a Zsigmondy-
féle artézi kút fúrása. Utóbbi
a mai Hõsök terei emlékmû
Árpád szobra elõtt fakad,
úgy négy méterrel a felszín
alatt. Zsigmondy Vilmos tíz

éven át fúrta, s amikor befe-
jezte, csaknem hetven fokos
víz jött a felszínre – amelyet
a közeli Szechenyi-fürdõbe
vezettek. Az, hogy a polgárok
nem fõnek meg benne, pusz-
tán annak köszönhetõ, hogy
egyszerû kútvizet kevernek
hozzá hûtésként. Mélysége
1.054 méter, csöve végig s
roppant tartós vörösfenyõ-
bõl készült. Amikor leg-
utóbb fölújították, csak az
utolsó négy méteres sza-
kaszt kellett benne kicserél-
ni.

A hatvanas évek derekán,
1866. augusztus 9-én nyílt
meg itt a fentebb már emlí-
tett Állatkert. Az ünnepsé-
gen Pest és Buda elõkelõsé-
gei mellett távoli országok
képviselõi is megjelentek.
Egyebek mellett ott járt Er-
zsébet királyné is, aki egy
nyakorjánt, azaz zsiráfot
ajándékozott a parknak.
Gesztusa ragadós volt : a
magyar mágnások – de még
a kisemberek is – igyekez-
tek gazdagítani az új nem-
zeti intézményt. Az Afriká-
ban vadászgató mágnások
épp úgy küldtek egzotikus

vadakat, mint kormány és
államfõk. A korabeli viszo-
nyok amúgy nem nevezhe-
tõek rózsásnak: erre utal-
nak azok „Az állatokat bán-
talmazni tilos!” feliratú XIX.
századi zománctáblák,
amelyek az Állatkert igazga-
tójának irodájában tekint-
hetõek meg.

1873-tól kezdve vásári
attrakcióknak is teret en-
gedtek, hogy még több pol-
gárt csábítsanak az árnyat
adó fasorok alá. Világjáró
artisták, tûznyelõk, hintá-
sok kötéltáncosok, óriások
és törpék, sziámi ikrek, lég-
hajósok, szörnyszülöttek,
különbözõ vad népek, cow-
boyok és indiánok, pipázó
nõk és távolról hozatott
szerecsenyek mutogatták,
kellették magukat. Felépült
a Wulff-féle cirkusz az Állat-
kert területén, Vampetics
pedig megnyitotta hamar
híressé vált vendéglõjét. Az
állatok lassan a bérelt terü-
let nyugati felébe szorultak
a keleti részét maradéktala-
nul kisajátították a különfé-
le mutatványos vállalkozá-
sok, a körhinta, az óriáske-

rék, a hullámvasút. Kiala-
kult az Angol Park, amely
nem más, mint a mai Vidám
Park õse. Aztán 1907-ben a
fõváros 64.000 koronáért
megvásárolta az állatokat,
és modern stílusban, kiváló
építészek – például
Hauszmann Alajos – közre-
mûködésével felépítette és
1912-ben megnyitotta az ál-
talunk ismert Állatkertet. A
mesterséges sziklavárat a
zergék, kecskék, míg a ben-
ne lévõ barlangokat a med-
vék kapták. A vasúti korom
– lévén, akkor a gõzvonta-
tás dívott – és zaj ellen föld-
töltésekkel védekeztek. A
fõkaput és az elefántházat
Neuschloss Kornél, a ki-
sebb faházakat székely né-
pi stílusban Koós Károly és
Zrumeczky Dezsõ tervez-
ték. Minden állatot abban a
környezetben igyekeztek a
közönségnek bemutatni
amelyben szabadon élt,
vagy amely arra a fajtára jel-
lemzõ. Akváriumot és pál-
maházat is létesítettek nagy
költséggel és hozzáértéssel.

(Folytatjuk)
Lázin Miklós András

Ezredéves forgatag – a Városliget története III.
Múlt számunkban a városligeti közállapotok be-
mutatásánál fejeztük be ismertetõnket. Jelen
részben az ezredéves kiállítások idejéig jutunk el.

Kevesen tudják, hogy a
Zoborhegy téri Regnum
Marianum Plébánia kö-
zösségi házában a Lohr
Ferenc grafikáit bemuta-
tó tárlat mellett más kiál-
lítások is mûködnek. Itt
van Zugló egyetlen hely-
történeti múzeuma és az
Öv utcában lebontott
Zsolnay gyár emlékszo-
bája is, melyet a többi be-
mutatóval együtt dr. Haj-
nal György, a Regnum
Marianum Plébánia plé-
bános-protonotárius ka-
nonoka hívott életre.  

– Miután felépült a
Zoborhegy téri templom és
kulturális központ, a helyi
illetõségû szüleim hagyaté-
kából összeállítottam egy
kisebb kiállítást, hogy má-
soknak is megmutathas-
sam a régi idõk használati
tárgyait. A híveknek nagyon
tetszett a kezdeményezé-
sem. Sokan elhozták a pad-
láson porosodó régi tárgya-
ikat, mert úgy érezték, az én
gyûjteményemben jobb he-

lyen lesznek. A lassan téma
szerint szétváló kiállítások
azon darabjait, amelyekhez
másképp nem juthattam
hozzá, a saját pénzembõl
vásároltam meg – meséli dr.
Hajnal György atya a tárla-
tok megszületésérõl. – Hely-
történeti kiállításunk a ma-
gyar történelemben oly fon-
tos Rákosmezõ históriáját,
illetve egy XX. század eleji
helyi családi ház enteriõrjét
tárja a látogató elé. Nálunk
található az ország egyetlen
olyan Zsolnay kiállítása,
amelyik a Pécsi Zsolnay
Gyár 1899-ben megnyitott
– majd a második világhá-
ború után felszámolt – Öv
utcai üzemében elõállított
jellegzetes fehér porceláno-
kat mutatja be. A templom
alatti térben Téglamúzeum
mûködik. Itt több mint ezer
különféle monogramos, cí-
meres, pecsétes téglát õr-
zünk. Ezek között számos
olyan darab van, ami csak
nálunk lelhetõ fel. A Litur-
gikus és Ötvösmûvészeti ki-
állítás az elmúlt ötszáz év
egyházi emlékeit tárja a lá-
togatók elé. Gyûjteménye-
inkben számos kuriózum
található. Ilyen például az

úgynevezett byroni mûvé-
szetet képviselõ árász mise-
ruha, illetve az 1500-as
években az Ibériai félszige-
ten készült liturgikus ruha.
Õrzünk egy unikum szám-
ba menõ, 1914-ben készült
szatirikus ország ábrázolá-
sú Európa térképet, van egy
Jókai Mór hagyatékából
származó mángorlónk.
Van egy 35 ezer kötetes
könyvgyûjteményünk is. Mi
mûködtetjük az ország
egyetlen katolikus közmû-
velõdési könyvtárát.  

– Az idén lesz hatvan
éve, hogy 1951 õszén a vá-
rosligeti Regnum Maria-
num templomot megsem-
misítette a Rákosi diktatú-
ra. Ön fiatalemberként
szemtanúja volt az értel-
metlen pusztításnak.

– A bontást 1951. szep-
tember 23-án kezdték meg.
Az utolsó vasárnapi szent-
misére rengeteg hívõ jött el.
Ekkor a templom már üres
volt, elvitték a berendezési
tárgyait. Döbbenetes volt a
zokogó hívõk látványa. 23-
án kora reggel még megen-
gedték, hogy bemenjünk
imádkozni a templomba.
Nyolc órakor aztán megjöt-

tek az ÁVO-sok és kizavar-
tak bennünket az épületbõl.
Ekkor élõlánccal vettük
körbe a templomot, de nem
volt kegyelem. Nemsokára
hallottuk, amint odabent le-
döntötték az áldoztató rá-
csot. Késõbb három mun-
kás felmászott a vörösréz
kupolára és csákánnyal el-
kezdte szétverni a csúcsán
lévõ, kõbõl faragott szent-
koronát. A tömeg felzúdult.
„Ne tedd!… Ne tedd!” – kia-
bálták az emberek, de a
munkások annál elszántab-
ban csákányoztak. Hama-
rosan újabb államvédelmi-
sek érkeztek és szétkerget-
tek bennünket. Egyesek ha-
zamentek, míg mások a Vá-
rosliget fái mögé húzódva fi-
gyelték az eseményeket. A
bontást végzõk nem bírtak
el a falakkal, ezért késõbb
szovjet segítséggel felrob-
bantották a templom föld
feletti részét, a törmeléket
pedig az altemplomba töl-
tötték. 

– Kapott-e kártérítést az
egyház a Regnum Maria-
num lerombolásáért?

– Sem az egyház, sem a
Zoborhegy téren mûködõ
jogutód, a Regnum Maria-

num Plébánia nem része-
sült kártérítésben. 

– Vannak, akik úgy vé-
lik, újjá kellene építeni a
Regnum Marianumot. Lát
erre esélyt?

– A jelen körülmények kö-
zött nem, azonban a késõb-
biekben lépcsõzetesen, fo-
kozatosan megvalósítható.

– Ön most mit tartana
célszerû megoldásnak? 

– Az altemplom megtisz-
títását követõen egy tetõt
kellene föléje emelni. Így a
hely alkalmassá válna kiál-
lítások, istentiszteletek,
koncertek és egyéb kulturá-
lis rendezvények megtartá-
sára. Papp Dezsõ

Kulturális központ a Zoborhegy téren
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A közelmúltban a Balázs ut-
cában élõ Neumann Anna
szerkesztõségünkhöz eljut-
tatott olvasói levelében két
témát is érintett. Mint írta,
egyik korábbi lapszámunk-
ban azt olvasta, hogy a Ba-
lázs utca 48–52. közötti jár-
daszakasz is szerepel az
Önkormányzat felújítási
tervében. Az illetékesek az
említett szakaszra sárga je-
leket festettek – amik idõ-
közben elhalványultak –,
azonban ezen kívül más
nem történt, a gyalogjáró ál-
lapota változatlan. A továb-
biakban a levél írója arról
érdeklõdött, hogy a Zuglói
Lapok 8. számában megje-
lent, Kovács Balázs alpol-
gármesterrel készült inter-
júban említett kerti avar in-
gyenes elszállítási akció mi-
ben fog különbözni az idén
a tavaly õszitõl. Akkor az
Önkormányzat ingyenes
gyûjtõzsákokat adott, ami-
ket csütörtökönként a
„zöldjárat” térítésmentesen
elszállított.

Sövér Judit, a Városüze-
meltetési Osztály osztály-
vezetõ-helyettese tájékoz-
tatása szerint a járdákon
megjelenõ jelölések nem
feltétlenül jelentik azt,
hogy ott munkát fognak vé-
gezni. A Városüzemelteté-
si Osztály mûszaki ellen-
õre februárban és márci-
usban a kerület több jár-
dáján – így a Balázs utca,
Szatmár utca, Erzsébet ki-
rályné útja páros oldalán –
is végzett elõfelmérést és
tett azokra jelöléseket. Az
elõfelmé-résre azért volt
szükség, hogy az éves költ-
ségvetés elfogadása után a
közút- és járdajavítási
címlisták minél gyorsab-
ban elkészülhessenek. A
fent említett járdarészen
munkát a Szatmár utcai
csatlakozásnál végeztek.
Itt a balesetveszélyes fa-
gyökereket eltávolították
és a burkolatot helyreállí-
tották. A teljes szakasz
rendbetételére azonban
nincs fedezet.  

Kovács Balázs alpolgár-
mester lapunk érdeklõdé-
sére elmondta: 2009-ben és
2010-ben az Önkormány-
zat nem vásárolt, így nem is
adhatott a lakosságnak
olyan emblémás avargyûjtõ
zsákokat, amelyeket aztán
a meghatározott idõpont-
ban a Fõvárosi Közterület
Fenntartó Zrt. gyûjtõjáratai
ingyen elszállítottak. A fent
említett években Zugló Ön-
kormányzatának költség-
vetésében avargyûjtõ zsá-
kok vásárlására vonatkozó
tétel nem volt. Az idén vár-
hatóan már nem is lesz
szükség a jelzéssel ellátott
zsákokra. A tervek szerint
ugyanis a levélhullás idõ-
szakában a kertes házak-
ban élõk a meghatározott
napokon bármilyen mû-
anyag zsákokban kitehetik
a kapujuk elé a növényma-
radványokat, azokat az Ön-
kormányzat a zsákok
számtól függetlenül, ingye-
nesen elszállíttatja. 

(P.D.)
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Abban, hogy Wass Albert
ismertsége még inkább a
köztudat és a közgondol-
kodás részévé váljon, óri-
ási jelentõsége van annak
a lépésnek, hogy a zuglói
képviselõ-testület dönté-
se alapján a XIV. kerület-
ben közterületet nevez-
nek el az erdélyi íróról –
nyilatkozta lapunknak
Fráter Olivér történész,
akit az 1998-ban elhunyt
mûvész munkásságáról
kérdeztünk.

– A zuglói képviselõ-tes-
tület döntése értelmében
közteret neveznek el Wass
Albertrõl a XIV. kerület-
ben. Mit kell tudnunk a ne-
ves erdélyi íróról?

– Wass Albert munkássá-
gának megítélését még a
rendszerváltozás utáni
években is hátráltatta az a
körülmény, hogy mûvei
nem voltak hozzáférhetõek.
A kilencvenes évek végéig
könyveit csak az Országos
Széchenyi Könyvtár egykori
zárt állományának polcain,
és antikváriumok eldugott
zugaiban lehetett megtalál-
ni. Aztán – némi jogvitától
kísérve – két kiadó is gon-
dozásába vette a hagyaté-
kot, így mostanra a legszé-
lesebb olvasóközönséghez
is eljuthatnak mûvei.

– A millennium környé-
kén egyfajta kultusza volt
az alkotónak és mûveinek.
Mi volt ennek az oka?

– Akkoriban divat volt
Wass Albertet olvasni. Elsõ-
sorban azért, mivel – ahogy
említettem –, mûvei mind-
addig szinte hozzáférhetet-
lenek voltak. Ez a leginkább
érzelmi alapon közelítõ tár-
sadalmi érdeklõdés jelen-
tõs mértékben járult hozzá
ahhoz, hogy az addigra
szinte teljesen elfeledett, a
magyar irodalomtörténet-
bõl gyakorlatilag kiírt író
közismertsége újból megte-
remtõdjön.

– Hogyan foglalható ösz-
sze az író erdélyi alkotói
korszaka?

– Pályája a húszas évek-
ben, elsõsorban lírai költé-
szetével indult, s a harmin-
cas évek közepére érte el el-
sõ csúcspontját. Az 1935-
ben megjelent Farkasverem
címû regénye országos is-
mertséget hozott számára,
megkapta az akkori legma-
gasabb magyar írói elisme-
rést, a Baumgarten-díjat is.
A kolozsvári egyetem ké-
sõbb díszdoktorává avatta,
1944-ben pedig a Magyar
Tudományos Akadémia vá-
lasztotta tagjai közé. Irodal-
mi munkásságának színvo-
nalát mindemellett jól pél-
dázza, hogy a korszakban
rendszeres résztvevõje volt
a báró Kemény János ma-
rosvécsi birtokán minden
évben megrendezésre kerü-
lõ helikoni írótalálkozók-
nak. Az ott résztvevõ erdé-
lyi minõségi írók, Kós Ká-
rolytól Dzsida Jenõig, Mol-
ter Károlytól Tamási Áro-
nig, Áprily Lajostól Wass Al-
bertig, állandó szerzõi vol-
tak az Erdélyi Helikon címû
folyóiratnak, amely Erdély
irodalmi életének egyik leg-
fõbb színtere volt.

– Az említett Farkasve-
rem mellett melyek voltak
a jelentõsebb munkái?

– Számomra, és bevallot-
tan az író számára is a leg-
kedvesebb mû A Funtineli
boszorkány. A mû a szülõ-
föld végtelen szeretetének
és a marcangoló honvágy-
nak a monumentális regé-
nye. Tájleírásainál megra-
gadóbbat magyar író szinte
még nem alkotott. Meseszö-
vése varázslatos, nyelvezete
páratlan, s mindez már ön-
magában is a magyar iroda-
lom klasszikusává avatja az
írót. Wass Albert általam
legnagyobbra tartott mûve
azonban mégis a Kard és
kasza, amely családregény,
dokumentumértékû hely-
történet és önéletírás is egy-
ben. A család ezeréves tör-
ténetét bemutató kétköte-

tes mû a helytállás és a hû-
ség példatára, amelyben az
élettörténeteket a felelõsség
és a szeretet próbatételén
keresztül ábrázolja az író.
Különleges értéktöbbletét
az adja a mûnek, hogy az õsi
Wass-család huszadik szá-
zad forgatagában megsem-
misült okmánytárának je-
lentõs anyagát történeti hi-
telességgel dolgozta be e
mûvébe.

– Mikorra kerülhet visz-
sza az író a szépirodalom
fõsodrába?

– Megítélésem szerint
Wass Albert helye ma is a
kanonizált magyar iroda-
lomban, nagy nemzeti író-
ink pantheonjában van. Írói
felfogásának és hitvallásá-
nak központi eleme a tran-
szilvanizmus volt, Erdély
számára nem csak egy föld-
rajzi egységet jelentett. Eb-
ben a szóban nála benne van
mindaz, ami igaz, jó és tisz-
tességes. Meglátása szerint
erdélyi ember, legyen ma-
gyar, szász vagy román,
nem téveszti össze a kultú-
rát a civilizációval, a valósá-
got a látszattal, a hazafisá-
got az elfogultsággal, az iga-
zat a hamissal, és a jót a
rosszal. Wass úgy érezte,
Erdély levegõjében van vala-
mi láthatatlan, megnevezhe-
tetlen transzcendentális
erõ, mely mintha a földbõl
sugározna elõ, belenõ a fá-
ba, a hegyekbe, de legfõkép-
pen az emberi lélekbe és
gondolkodásba. Ez az erõ
az erdélyi lélek, az erdélyi
szellem, amely által – ha ide-
gen tényezõk nem avatkoz-
nak közbe – Erdély az em-
beri lélek virágos kertjévé
válhat. Vannak, akik szá-
mára ez a gondolat idegen
és értelmezhetetlen. Azok,
akik kritikával illetik Wass
Albert munkásságát, mûve-
it többségében nem isme-
rik, azokat nem olvassák, és
felszínes tudásuk és félmû-
veltségük alapján akarnak
értékítéletet alkotni. Azt
gondolom, hogy ez téves és
helytelen. Ahhoz, hogy az író

tényleges szakmai megbe-
csültsége helyreálljon, ab-
ban az oktatásnak van óriá-
si feladata és felelõssége.
Abban pedig, hogy az író is-
mertsége még inkább a köz-
tudat és közgondolkodás
részévé váljon, óriási jelen-
tõsége van annak a lépés-
nek, hogy a zuglói képvise-
lõ-testület döntése alapján a
kerületben közterületet ne-
veznek el Wass Albertrõl.

– Nemrég felvetõdött,
hogy az államfõ posztu-
musz megadhatná szá-
mára a magyar állampol-
gárságot. Elképzelhetõ-
nek tartja ezt?

– Wass magyar állampol-
gárként hunyt el, csupán az
akkori, Kuncze Gábor ve-
zette Belügyminisztérium
felesleges, neki is rosszul
esõ, bürokratikus eljárásá-
nak tudható be, hogy kérel-
me alapján csupán egyetlen
esztendõre kapta meg az ál-
lampolgárságot, amelyet
vélhetõen meghosszabbí-
tottak volna, ha idõközben
nem következik be a halála.
A fõ kérdés azonban nem
ez, hanem az, hogy a Mezõ-
ség gyermeke soha nem
Csonka-Magyarországra,
hanem Erdélybe, a szülõ-
földjére szeretett volna ha-

zamenni, amely eddig azon-
ban még hamvaiban sem
adatott meg számára.

– Többen azért óvnak
Wass Albert tiszteletétõl,
mert háborús bûnösnek
tartják. Jogosan teszik?

– A tisztánlátás kedvéért
nem árt rögzíteni a ténye-
ket. Az 1946-ban a nem ép-
pen jogállami keretek kö-
zött mûködõ kolozsvári
Népbíróság õt és édesapját
felbújtóként vádolta meg a
magyar szervek által
Omboztelkén és (Vasas)
Szengothárdon 1940-ben
statáriálisan végrehajtott
kivégzések kapcsán. Az íté-
let eredményeként távollét-
ükben háborús bûnösként
halálra ítélték õket. A Nép-
bíróság által meghozott íté-
let az egymásnak ellent-
mondó tanúvallomások
alapján, és a közvetlen ter-
helõ bizonyítékok hiányá-
ban született. Tény ugyan-
akkor, hogy a bíróságnak
Wass Albert eseményekkel
összefüggõ szerepére sem-
milyen közvetlen és egyér-
telmû bizonyíték nem állt
rendelkezésére. Az ügy hát-
terében a család és a falu
(Szentgotthárd) román la-
kói között, az egykor a csa-
ládtól elvett, majd vissza-

szolgáltatott föld birtoklása
kapcsán kiújult érdekellen-
tét játszhatott szerepet. Ez
az ítélet azonban a mai na-
pig hatályban van Románi-
ában. A vád és az ítélet ko-
molytalanságát jelzi az is,
hogy Wass Albert Ameriká-
ban született Huba nevû fia,
az amerikai hadsereg tá-
bornokaként részt vett az
Irak elleni Sivatagi Vihar fe-
dõnevû hadmûveletben is.
Egy ténylegesen háborús
bûnös fia az Egyesült Álla-
mokban nyilvánvalóan nem
érhetett volna el ilyen ma-
gas katonai rendfokozatot.
Visszatérve a rehabilitáció
kérdéséhez. A román ható-
ságok – ahogy a szlovákok
Esterházy János felvidéki
magyar mártírpolitikus
esetében – mindeddig eluta-
sították az összes perújra-
felvételi kérelmet. Ennek
oka – megítélésem szerint –
az elvi okokban keresendõ.
Mégpedig azért, mivel egyik
országban sem kívánatos
egy olyan magyar nemzeti-
ségû személy rehabilitáció-
ja, aki a magyarság szülõ-
földön történõ megmaradá-
sának és a nemzetek békés
egymás mellett élésének el-
kötelezett híve.

KD

Wass Albert helye nemzeti íróink pantheonjában van

POSTALÁDÁNKBÓL
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Az elõzõ cikkemben a ku-
tyatársadalom kialakult
kapcsolattartó-, illetve kap-
csolatfelvevõ rendszerérõl,
a kutyák testbeszédérõl,
annak kialakulásáról, meg-
nyilvánulásáról írtam. Most
ezekrõl a konkrét jelekrõl
szólok.

A dominancia már egy-
két napos korban is megál-
lapítható, mert az a pici ál-
lat, amelyik egy határozott
fejmozdulattal lesepri a
tesóját a legjobban tejelõ ci-
cirõl, feltételezhetõ, hogy
nagy korában is falkavezér-
ségre tör. Az ilyen állat ne-
velésénél erre fokozottan
kell ügyelni, mert az emberi
családban (neki az egy ku-
tyafalka) is megpróbálja a
fõnök szerepét átvenni, ez-
zel pedig a család életét ke-
seríti meg. Ezt a következe-
tes, a tiltások és a megenge-
dések helyes arányának be-
tartásával lehet, így az állat
ún. szociális rangsorban el-
helyezi magát és beilleszke-
dik a család hierarchiájába.

A kutyák testbeszéde,
külsõ megnyilvánulásainak
észlelése a ma ismert mint-
egy 400 kutyafajta jó né-
hány extra küllemû extrájá-
nál nehéz vagy egyenesen le-
hetetlen. A nagyszõrû (pl.
bobtail) kutyáknál a szem,
a farok, de még a testtartás
változása is láthatatlan. A
vágott fülû, -farkú kutyák-
nál is kiesik ezeknek a test-

részeknek a viselkedése. Az
ember tette õket ilyenné.

Mivel az ember, a gazdi, a
családtagok a kutya számá-
ra a kutyafalkát testesítik
meg, õ az embert, mint két
lábon járó homo sapienst
nem ismeri, neki mi egy jel-
legzetes formájú, szagú aka-
ratú kutyák vagyunk, olyan
kutyák, akik róla gondos-
kodnak, neki kellemes vagy
éppen kellemetlen élménye-
ket okoznak, mint õseinél a
falkatársak. Lényeg tehát
az, hogy a testbeszédük
nemcsak a másik kutya
iránti viselkedésüket jelen-
ti, hanem irányunkban is
ezt közvetíti. Kezdjük talán
a legegyszerûbb viselkedési
formával, amikor a kutya jól
érzi magát (lelki értelemben
is). Örömét élénk farok-
csóválással, körberohangá-
lással, kedvenc játékának
hurcolásával, lelkes ugatás-
sal, vagy ha azt nem szabad,
vinnyogással fejezi ki. Ki-
sebb kutyák néhány csepp
pisit el is ereszthetnek, hi-
szen örömükben nem tud-
nak parancsolni záróizma-
iknak. Hasonlóan reagál-
nak, ha a séta elõkészületeit
látják, gyakran ehhez már a
séta szó elhangzása is elég,
és boldogan dugja a fejét a
nyakörvbe vagy tartja a száj-
kosár felvételéhez. Ahogy az
embereknél a szem sok
mindent elárul, ugyanígy a
kutya szeme is beszél. Lát-

szik rajta az élénk, megis-
merni akaró figyelem, vagy
az unalom, a kunyeráló ku-
tya szemeirõl nem is beszél-
ve. De szólnunk kell a ku-
tyák egymás közötti kapcso-
latfelvételérõl is. Ha két
uralkodó, domináns egyed
találkozik, mindkettõ meg-
próbál a lehetõ legnagyobb-
nak látszani, merev kinyúj-
tott lábakkal megáll, farkát
feltartva enyhén lengeti, fü-
lei elõre állnak, de nem néz
a másik szemébe. A jelenet-
nek háromféle kimenetele
lehet, vagy vad verekedés
lesz az elsõség eldöntésére,
vagy mindketten fõnöki sze-
repük tudatában tovább-
mennek, vagy az egyik behó-
dol, hanyatt veti magát.
Amennyiben két nem egyen-
rangú állat találkozik, úgy
az egyik bizonytalanná vá-
lik, igyekszik minél kisebb-
nek látszani, lábait berogy-
gyantja, farkát a lábai közé
hajlítja, füleit hátralapítja,
ezzel elismeri a másik fél
domináns egyéniségét. A tá-
madásra készülõ egész tes-
te megfeszül, ugrásra kész,
szõre felborzolódik, farka
mereven a hátára hajlik, vi-
csorít, morog vagy dühöd-
ten ugat. (A nevetõ ember is
a felsõ fogsorát villantja ki –
vajon errõl mit gondolhat a
kutya?)

A támadó állatból a ma-
gabiztosság árad, így jelez-
vén, hogy akár az élete árán

is megvédi a területet vagy a
falka valamely tagját. Erre a
magatartásra a másik álla-
tot legtöbbször bizonyta-
lanság fogja el, annak jeleit
mutatja, és mintegy fel-
ajánlja alávetettségét akár
úgy, hogy hanyatt fekve a
torkát szabaddá teszi (ezzel
váltja ki a harapásgátlást),
vagy „pacsit” adva kezde-
ményezi a békét, fülét hát-
racsapja, kerüli az ún.
szemkontrollt, esetleg kö-
lyökszerû vinnyogó hangot
hallat. Jól ismert a játékra
hívás póza is, amikor az ál-
lat az elejével lelapul, a há-
tulját felemeli, majd szök-
kenve a partner felé ugrik,
elõtte hirtelen megáll, majd
továbbszalad, mintegy vár-
ja az üldözéses játékot. De
hasonló a viselkedés, ami-
kor a kedvenc játékát a gaz-
di elé rakja és a játékra hívó
pózt veszi fel, és esetleg uga-
tással is felhívja magára a
figyelmet. Külön fejezetet
érdemelne a kutyák szemé-
nek tanulmányozása,
amely az arc mimikájával
társulva (igaz, ez a sötét,
hosszú szõrû állaton nem
állapítható meg) kifejezi az
állat pillanatnyi érzelmi ál-
lapotát. Így, ha érdekes vagy
ijesztõ dolgot lát az állat,
pupillája kitágul, ha nagyon
fél vagy nyugtalan, vagy dü-
hös, a pupillája összeszû-
kül. Az a kutya, amelyik a
fõnökségét akarja kifejezni,

mereven a másik állat sze-
mébe néz, ha a másik állat
erre elfordítja a fejét, ezzel
elismeri az alárendeltségét,
bizonytalanságát. Ha az em-
ber belemered a kutya sze-
mébe, ezzel egyes állatokat
támadásra, fenyegetõ ma-
gatartásra ingerel. A jól ne-
velt kutya ilyenkor inkább
elfordítja tekintetét, mint-
egy elismerve a gazda falka-
vezérségét, gyengébb jelle-
mû kutyák ilyenkor hanyatt
is vághatják magukat. Ez
sem törvény azonban, hi-
szen a kutyánk minden hát-
só szándék nélkül sokszor
egyszerûen csodálattal bá-
mul bennünket.

A kutyák és más állatok,
elsõsorban a macskák kap-
csolatában zavar keletkez-
het, mivel testbeszédük fél-
reértésre adhat alkalmat.
Így például a feltartott, élén-

ken csóváló cicafarok nem
biztos, hogy a jókedv, elége-
dettség jelzése, lehet az iz-
gatottságé, a támadást meg-
elõzõ állapoté is. Hasonló-
an a kutyáknál a barátságot
kezdeményezõ „pacsi”,
macskáknál a nyitott kör-
mû támadás elõjele is lehet.
Ha a macska a hátára fek-
szik, nem feltétlenül a meg-
adás jele. Mit csináljon hát
a szerencsétlen kutyánk?
Egy-két próbálkozás után
általában megtanulja a
macska viselkedésének
másságát és tiszteletben
tartja. Persze, ha együtt nõ-
nek fel vagy a macska pici-
ként kerül a kutya mellé, így
megtanulják egymás visel-
kedési normáit és elválaszt-
hatatlan barátok, játszótár-
sak lesznek.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

A kutyák testbeszédérõl II.
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Dr. Jane Goodall, világhírû
fõemlõskutató, környezet-
védelmi aktivista és ENSZ
béke-nagykövet 1977-ben
hozta létre a Jane Goodall
Intézetet a csimpánzok és
élõhelyük védelmének ér-
dekében. Azóta a világ 24
országában alakult már
Jane Goodall Intézet; a glo-
bális hálózat összesen több
mint 110 országot foglal
magában, köztük Magyar-
országot is. 1991-ben dr.
Goodall a fiatalságba vetett
hite és reménye jeleként út-
jára indította a Roots &
Shoots környezeti nevelési
programot, melynek tagjai
aktív környezetvédelmi
programok által azóta is
nap mint nap enyhítik a
bolygónkra nehezedõ ter-
heket.

A globális hálózat szerve-
zetei az állatok, a környezet

és az embertársak védelmét
tûzték ki célul Afrikában és
a világ számos területén. A
szervezetekben dolgozó fia-
talok és idõsek mind egy
közös cél, a szebb és élhe-
tõbb jövõ érdekében mun-
kálkodnak hatalmas erõfe-
szítéssel és lelkesedéssel.

Az egyesület munkássága
az évek során túlnõtte kez-
deti célkitûzéseit, és kiegé-
szült afrikai és hazai állat-
védelmi, természetvédelmi
és humanitárius projektek-
kel. 

Az Afrika falu rendezvé-
nyen találkoztam a Jane
Goodall Intézet képviselõi-
vel – mondta Mélykúti Me-
linda (felsõ képünkön), a
zuglói önkormányzat Hu-
mán Közszolgáltatási Bi-
zottságának elnöke. – Ak-
kor fogalmazódott meg
bennem a gondolat, hogy a

zuglói iskolák diákjait is ér-
demes lenne megismertetni
azzal a közösségépítõ tevé-
kenységgel, amelyet az inté-
zet végez a környezet és ter-
mészetvédelem területén.

Dario Merlo, aki a kongói
Jane Goodall Intézet igaz-
gatója mindössze egy hetet
töltött Magyarországon, és
meglehetõsen sûrû volt a
programja, de örömmel tett
eleget a felkérésnek, hogy
egy zuglói általános iskolá-
val is megismertesse prog-
ramjukat.

A kerületi iskolák közül,
most elsõ alkalommal a
Kaffka Margit Általános Is-
kolába látogatott el. Az in-
tézmény éppen a napokban
érdemelte ki – immár má-
sodik alkalommal – az
Ökoiskola címet.

Nagyon örültünk a látoga-
tásnak, mert nem minden-
napi lehetõség, hogy a diák-
jaink ilyen nagy tudású em-
berrel találkozhatnak –
mondta Varga László igaz-
gató, aki ígéretet tett rá,
hogy a jövõben rendszere-
sen együttmûködik majd a
magyarországi Jane
Goodall Intézettel.

A tanulók nagy lelkese-
déssel hallgatták a közel
kétórás elõadást. A gyere-
kek a saját környezetükben
gondolkodva már az elõ-
adás során ötleteket vetet-
tek fel, hogyan, s miként já-
rulhatnak hozzá közvetlen
környezetük védelméhez.
Hozzászólásaikat, észrevé-

teleiket hallva az afrikai
vendég többször is elisme-
rését fejezte ki a zuglói pe-
dagógusoknak.

Mélykúti Melinda szerint
ezek az apró lépések, az
egyéni felelõsségvállalás te-
szi a közösséget erõssé, le-
gyen az osztályközösség,
tantestület vagy lakóközös-
ség.

– A szemléletformálást a
gyerekeknél kell kezdeni –
mondta a bizottság elnöke
–, azt kell elérni, hogy szá-
mukra már természetessé
váljon a környezettudatos-
ság, a környezet, a termé-
szet és az állatok szeretete.
A maga lehetõségeivel élve
egy picit mindenki tud ten-
ni annak érdekében, hogy
békésebb, tisztább és szebb
környezetben élhessünk.
Jane Goodall szellemisége
mindenkit arra sarkall,
hogy vállaljon felelõsséget
önmagáért és tetteivel ins-
pirálni fog másokat is. A vi-
lág megszépítését önma-
gunkon kell kezdenünk. 

Riersch Tamás
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Zuglóban kiváló ének-zenei
tagozatos iskolák találhatók,
és a kórusélet is magas szin-
ten mûködik. Ám az, hogy
egy sportiskola diákjai fa-
kadnak dalra, még itt is ritka
eseménynek számit. A Né-
meth Imre Általános Iskola
400 diákja május 9-én 11
órakor Hevesi Tamás Ezt egy
életen át kell játszani címû
slágerét énekelte az iskola-
udvaron. A rendhagyó ese-
ményre Kovács Pál igazgató-
tól kaptunk magyarázatot.

– Egy országos program-
ban vettünk részt. A Hang-
foglaló Hétfõ címet viselõ
ének-zenei verseny lényege
az volt, hogy a jelentkezõk-
nek ugyanabban az idõ-
pontban ugyanazt a dalt
kellett elõadniuk. A ver-
senyre azonban nem mi pá-
lyáztunk, hanem az ép és fo-
gyatékos fiatalokból álló
Nemadomfel együttes. A
versenyt ugyanis zenekarok
számára hirdették meg,
melyeknek az volt a felada-
tuk, hogy a Hevesi-dalt mi-
nél kreatívabb módon dol-
gozzák fel. Ez az együttes ta-
lált meg bennünket, és aján-
lotta fel nekünk a közös
éneklés lehetõségét. Mi pe-
dig éltünk a lehetõséggel.

Május 9-én délelõtt hatal-
mas buli volt a Lengyel utcai

iskolában. Az intézmény va-
lamennyi diákja az udvarra
vonult, ahol már hangolt a
zenekar. A Hevesi-dalt pont-
ban 11 órakor énekelték el.
A hangulat fokozása érdeké-
ben a Nemadomfel együttes
a produkció elõtt két számot
eljátszott, mellyel kellõkép-
pen tûzbe hozta az amúgy is
lelkes diákokat. A Hevesi-
számba aztán olyan neves
zenészek is beszálltak, mint
Jamie Winchester vagy An-
na & the Barbies zenekar
tagjai, illetve a Villon trió.

– A produkcióról kép- és
hanganyag készült – mondta
az igazgató –, mely felkerült
az internetre (a www.hang-
foglalas.hu weboldalra). A né-
zõk ezt követõen szavazhat-
nak az ott található feldolgo-
zásokra, melyeket egy szak-
mai zsûri is értékelni fog. 

A verseny nem kis nyere-
ményért zajlik: a gyõztes
együttes ugyanis egymillió
Ft értékben kap majd hang-
szert és hangtechnikai esz-
közöket. Ha a zuglói pro-
dukció lesz a legjobb, akkor
a fõdíj a Nemadomfel együt-
test illeti meg. A Németh Im-
re Általános Iskola közös-
sége azonban máris nyert,
hiszen egy fantasztikus él-
ménnyel gazdagodott.

R. T.

Hangfoglalás Környezetvédelembõl ötösHangfoglalás
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Május 6-án Shakira koncertjének adott otthont a Papp
László Sportaréna. A rendõrségnek információja volt róla,
hogy már korábban, egy gépkocsifeltörés során körülbelül
30 koncertjegyet eltulajdonítottak. Emiatt figyelték a beér-
kezõk jegyeinek sorszámát és az egyik lopott jegyet meg is
találták. Használója elismerte a bûnösségét. Mint kiderült,
a többi jegyet már a koncert elõtt feketén értékesítette. 

Május 8-án ismeretlen személy telefonon jelezte, hogy
az Örs vezér téri Ikeában robbanószert helyezett el. Az is-
meretlen telefonáló egy mobilkészüléket használt, ám né-
hány perccel késõbb a bejelentését egy telefonfülkébõl is
megismételte. Ezt pillanatokon belül bemérték a rend-
õrök, és a fülkénél el is fogtak két hajléktalan férfit. Mint
kiderült, csak bosszúból fenyegetõdztek bombával, mivel
nem sokkal korábban kidobták õket az Ikeából.

Május 16-án a járõrök két férfit fogtak el a Mexikói úti
MÁV-telepen akik csatornafedeleket és szerelvényeket
akartak ellopni. A rendõrség a közelmúltban fokozottan
figyeli a vasútállomásokat, MÁV-telepeket, ezeket sûrûb-
ben és rajtaütésszerûen ellenõrzik, ennek eredménye volt
ez az elfogás is.

Május 16-án 14 óra körül egy trailer állt meg a Hungária
körúti gyorsétteremnél. Mint kiderült, az autó az étterem
elõtt található reklámautót kívánta elvontatni. A trailer veze-
tõje úgy tudta, legális akcióról van szó, ám késõbb kiderült,
hogy a megrendelõ ily módon szerette volna megszerezni a
jármûvet, aki a teherautóba is beült, megpróbálta annak ké-
zifékét kioldani, közben a jármû gyújtáskapcsolóját is meg-
rongálta. Idõközben az étterem egyik alkalmazottja észrevet-
te a ténykedésüket, és kiment hozzájuk. Ekkor a vontatást
megrendelõ személy kiugrott az autóból, és futva elmene-
kült. Az alkalmazott értesítette a rendõrséget, akik a trailer
vezetõjét elõállították a kerületi kapitányságon. riersch
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BÛNÜGYI KRÓNIKA
Elvontatta volna a gyors-
étterem reklámautóját

Az Adria lakótelep szombat
délelõtti csendjét sziréná-
zás, majd lövések törték
meg május 14-én. Aki vélet-
lenül járt arra, akár meg is
ijedhetett a marcona kom-
mandósok láttán, ám a kör-
nyéken mindenki tisztában
volt vele, hogy a lakótelep fõ-
terén látott fegyveres és ku-
tyás akciók csak az aznapra
meghirdetett közbiztonsági
napnak a részét képezik. A
rendezvény ötletgazdája a te-
rület körzeti megbízottja,
Tomis Károly fõtörzszászlós
volt, aki a lakótelep és kör-
nyékének önkormányzati
képviselõjében, Harrach Pé-
terben lelkes támogatóra és
partnerre talált.

– A programnak kettõs
célja volt – mondta a körze-
ti megbízott –, egyrészt hogy

összehozzuk a lakótelep
közösségét, ennek érdeké-
ben olyan programokat hir-
dettünk meg, mely minden
korosztály számára kellõ
kikapcsolódást jelent. A ke-
rületi önkéntes tûzoltók, a
rendõrök, a vám- és pénz-
ügyõrök felvonulása mellett
meghívtuk még az Uzsoki
Modell munkatársait, akik
a rendezvény alatt ingyenes
szûréseket végeztek. Elfo-
gadta meghívásunkat a Tár-
sasházkezelõ és Közterület-
fenntartó Kft. is, mely cég
Zugló zöld területeinek a
gazdája, és mobil sebesség-
mérõt, alkoholszintmérõt
hozattunk a lakótelepre,
melyet bárki kipróbálha-
tott. Ezen kívül látványos
kommandós és kutyás be-
mutatókat, illetve légpus-

kalövészetet is szerveztünk
az érdeklõdõknek. 

Tomis Károly elmondta,
hogy az Adria lakótelep a
bûnözés szempontjából
semmivel sem fertõzöttebb
terület a kerület többi ré-
szénél, ám hiába teljesít fel-
váltva három körzeti meg-
bízott szolgálatot a telepen,
ennek ellenére idõnként
elõfordulnak bûncselekmé-

nyek. A helyi lakók a meg-
elõzés érdekében térfigyelõ-
kamerákat szeretnének,
ennek mûszaki feltételeit a
kerületi rendõrkapitányság
szakemberei már megvizs-
gálták, a döntés az önkor-
mányzat kezében van. 

Fontos kezdeményezés-
nek tartom ezt a közbizton-
sági napot – mondta
Harrach Péter önkormány-
zati képviselõ. – Zuglóban
ugyanis felmérések bizo-
nyítják, hogy a közbizton-
ság és a köztisztaság foglal-
koztatja leginkább az embe-
reket. Frakcióvezetõként
javasolni fogom a képvise-
lõ-társaimnak, hogy a többi
választókörzetben is szer-
vezzenek hasonló családi
napokat. 

Az Adria lakótelepen elõ-
fordult már gépkoc-
sifeltörés, trükkös lopás és
betörés is. Amióta a körze-
ti megbízottak – Tomis
Károly, Simon István és
Ökrös László – fokozottan
ellenõrzik a területet,
csökkent a bûncselekmé-
nyek száma. R. T.

Egy évvel ezelõtt a csapból
is Tomis Károly folyt. A zug-
lói rendõrkapitányság fõ-
törzszászlósa szinte vala-
mennyi ismert bulvármé-
dia hasábján vagy képer-
nyõjén szerepelt. A kiváló
rendõrnek sokáig minden
szabadideje arra ment el,
hogy interjút adjon valame-
lyik média munkatársá-
nak. Tomis Károly annak
köszönhette a rendkívüli fi-
gyelmet, hogy a körzetében
plakáton tette közzé az arc-
képét és a szolgálati telefon-
számát. 

A zuglói születésû rendõr
1993-ban lett a hivatásos
állomány tagja. 1996-ban
elsõ szolgálati helyérõl, a
XIII. kerületbõl sikerült át-
helyeztetnie magát a saját
kerületébe. Pár hónappal

késõbb pedig az 5-ös számú
körzet (Nagy Lajos király
útja–Szugló utca–Fogarasi
út–Szuglói Körvasútsor)
megbízottjává nevezték ki.
Tomis Károlyt jól ismerik a
lakóhelyén – hiszen azon
ritka rendõrök közé tarto-
zik, aki a saját körzetében
lakik –, ám igazi népszerû-
séget egy rendhagyó akció-
nak köszönhette. Dr. Tóth
Gábor, Budapest korábbi
rendõr-fõkapitánya 2009-
ben indította el az Iskola
Rendõre-programot. To-
mis Károly számára termé-
szetes volt, hogy a körzete
egyik iskoláját – ahová a
gyereke is jár – a pártfogá-
sába vegye. Ennek megfele-
lõen az elmúlt két évben a
Lengyel utcai iskola mind a
nyolc évfolyamának tartott

már drogprevenciós és
bûnmegelõzési elõadást, il-
letve bemutatott az iskolá-
ban rendõr- és polgárõrau-
tót, valamint egy mobil traf-
fipaxot is. Elkötelezett
rendõrként még a körzeti
megbízotti fogadóórákat is
komolyan vette. Nem úgy a
körzetének lakói, akik csak
elvétve keresték fel a Vezér
úti irodát. 

És így jutunk el Tomis
Károly hirtelen jött népsze-
rûségének okához. Õ
ugyanis fejébe vette, hogy a
nagyobb közbiztonság ér-
dekében megpróbál köze-
lebb férkõzni az emberek-
hez. Ehhez azonban elõbb
egy szolgálati mobiltelefon-
ra volt szüksége. Kérését
szerencsére Krammer
György ezredes, az elõzõ
zuglói rendõrkapitány is
akceptálta, aki a BRFK-nál
kiharcolta kreatív beosz-
tottja számára a szolgálati
mobiltelefont. Tomis Kár-
oly ekkor leült a számítógé-
pe mellé, és megtervezte a
saját plakátját. Az ötletet a
Hazádnak szüksége van
rád! angol és amerikai há-
borús toborzóplakát adta.
Azokon egy katonatiszt mu-
tat rá a plakátot olvasóra, a
zuglói változaton pedig a fõ-
törzs zászlós teszi ugyan-
ezt. Az Ön körzeti megbí-
zottja azonban katonakol-
légájával ellentétben még a
telefonszámát is feltünteti a
plakáton. A plakát kinyom-
tatását ismét a zuglói rend-

õrkapitány vállalta, aki
megkereste a zuglói önkor-
mányzatot, amely 200 pla-
kátot ki is nyomtatott. A
plakátok többsége az Adria
lakótelep és a nagyobb tár-
sasházak lépcsõházába ke-
rült, de a Lengyel utcai is-
kolában, néhány üzletben,
sõt a Regnum Marianum
Plébánián is kitettek egyet
belõle. Az egyedi akció elõ-
ször a média érdeklõdését
keltette fel. A bulvárlapok
egymásnak adták tovább a
történetet, melyre a keres-
kedelmi televíziók is le-
csaptak. Így viszont pillana-
tokon belül az egész ország
tudomást szerzett a Tomis-
plakátokról. Jöttek is az

sms-ek a szolgálati telefon-
ra (ennek a számát a fotók-
ról olvasták le az üzenetkül-
dõk), még Tatáról is gratu-
láltak a zuglói rendõrnek. A
legfontosabb azonban, hogy
a körzetébõl is sokan felhív-
ták. 

Azóta pontosan egy esz-
tendõ telt el. A média érdek-
lõdése lanyhult, ám az Ad-
ria lakótelepen és a Rákos-
patak mentén élõk között
továbbra is népszerû em-
bernek számít a zuglói Pla-
kátzsaru. 

Nagyon sokan keresnek
telefonon, átlagban napi két
hívást kapok – mesélte To-
mis Károly. – Ezeknek kö-
szönhetõen fogtunk már

betörõt, pincefeltörõt, gép-
kocsifeltörõt és körözött
bûnözõt is. Ám az elfogá-
soknál is fontosabbnak tar-
tom, hogy a hívásoknak és
a gyors reagálásnak kö-
szönhetõen sok bûncselek-
ményt sikerült megakadá-
lyoznunk.

A fentiekbõl kitûnik,
hogy miért tartják sokan
Tomis Károlyt az egyik
legjobb zuglói rendõrnek,
aki 2007-ben már meg-
kapta a zuglói önkor-
mányzattól a Zugló Köz-
biztonságáért díjat, és
kétszer is a Hónap Rend-
õre elismeréssel jutal-
mazták a munkáját.

Riersch Tamás

Nem csak népszerû, kitûnõ rendõr is a zuglói Plakátzsaru

Közbiztonsági nap az Adria lakótelepenA Zuglói Közbiztonsági Közalapítvány 5 db számítógép-
konfigurációt és közbiztonsági oktató dvd-lemezt ad át
térítésmentesen öt zuglói óvodának, a gyerekek közbiz-
tonságra való nevelésének elõsegítése érdekében. A köz-
alapítvány tulajdonába adományként a Tesco Áruháztól
kerültek a gépek, a programok beszerzésében a Zuglói
Polgárõrség nyújtott segítséget.
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Szolgáltatás

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

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

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

TETÕFEDÕ-BÁDOGOS meg-
bízható szakember rövid idõn
belül javításokat is vállal garan-
ciával. Telefon: 252-3894 (üze-
netrögzítõ), 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

ÉPÜLETLAKATOS-MUNKÁK!
Kerítések, nagykapuk, tolóka-
puk, lépcsõházkorlátok, erkély-
korlátok, vasajtók, ablak-, ajtó-
rácsok, aknafedelek, elõtetõk
készítése. Tel.: 06 (30) 984-
7684

TÁRSASHÁZAK, lakásszövet-
kezetek 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

PÁRA, PENÉSZ MEGSZÜN-
TETÉSE, gázkészülékek légellá-
tása, nyílászárókba utólagosan
beépített résszellõzõvel (fa, mû-
anyag). Szabályozhatóan szellõ-
zik. Tel.: 220-3575, 06 (20) 956-
7241. Honti

BÁDOGOS, TETÕFEDÕ, ki-
sebb kõmûvesmunkát, kémény-
felújítást vállal. Tel.: 280-1271,
06 (20) 532-7823

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

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

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

SZOBAFESTÉS, mázolás, ta-
pétázás, gipszkartonozás, teljes
körû lakásfelújítás, megbízható
szakemberekkel precízen.
Musál Antal. Tel.: 06 (70) 948-
9959. Árajánlat ingyenesen

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

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

CÉGTÁBLA, reklámfelirat,
autógrafika, üzletdekoráció,
esküvõ, rendezvénydíszítés, ki-
rakatrendezés. Tel.: 220-2849,
06 (30) 974-4754. ket.toth@
chello.hu

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

CSÕTÖRÉSEK MÛSZERES
KERESÉSE, JAVÍTÁSA. Víz-
szerelés gyorsszolgálat és
duguláselhárítás, kerti csap
udvari vezeték cseréje ásás-
sal. Wc-k, csapok cseréje, ja-
vítása. Tel.: 06 (30) 914-
3588

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

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

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

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

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

CSALÁDI ÉS TÁRSASHÁZAK,
nyaralók eresz- és faszerkezetei-
nek festése, mázolása alpintech-
nikával is. Telefon: 273-1857,
06 (20) 471-1870

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

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

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

OLCSÓN! HATÉKONYAN!
JÓL! Víz-, gáz-, központifûtés-
szerelést és duguláselhárítást
vállalok! Hívjon bizalommal!
Tel.: 06 (20) 249-3743

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉ-
TÁZÁST ingyenes takarítással,
PARKETTALERAKÁST, parket-
tacsiszolást, parkettajavítást,
víz-, gáz-, gipszkartonszerelést,
csempézést, villanyszerelést, kõ-
mûves-, asztalosmunkát 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, 06 (30) 941-
5280. www.sulyok-t.hu

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

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

ÜVEGEZÉS HELYSZÍNEN.
(Hagyományos ablakok át-
alakítása hõszigetelõ üveggel.)
NYÍLÁSZÁRÓK profi utólagos
szigetelése. Üvegfelületek
biztonsági fóliázása. Tel.:
220-3575, 06 (20) 956-7241.
Honti

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

Minõségi munkával kedve-
zõ áron vállalunk: víz-, fûtés-
szerelést, szobafestést, má-
zolást, tapétázást, kõmûves-,
burkolómunkákat, parkettá-
zást. ZUGLÓI MEGRENDE-
LÕKNEK KEDVEZMÉNY!
Tel.: 405-3305, 06 (30) 952-
4725

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

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

VILLANYSZERELÉS, DIGI-
TÁLIS KAPUTELEFON-TELE-
PÍTÉS, elektromos hálózatki-
építés és -felújítás. HAJDÚ
VILLANYBOJLER-javítás, víz-
kõtelenítés garanciával. Érin-
tésvédelmi felülvizsgálat, nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény.
Tel.: 06 (30) 440-1586, 252-
0813

ASZTALOSMESTER vállal ré-
gi és új típusú ajtók, ablakok ké-
szítését, javítását, színvonalas
bútorok készítését, szerelését.
Új cím: Stróbl Alajos u. 3/C (Sta-
dionoknál). Tel.: 06 (30) 934-
1620

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

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

Redõny, reluxa

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

Egészség, szépség

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

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

ÉVA KOZMETIKÁBAN BARA-
BÁS ÉVA kozmetikusmester
várja régi és új vendégeit.
www.barabaseva.hu Tel.: 363-
6234, 06 (20) 917-6711

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

DR. SÁRAY ANDREA fogszak-
orvos rendel hétfõ, szerda dél-
után, kedd, csütörtök délelõtt.
Címe: 1148,  EGRESSY ÚT
73/C. 5. lh. fsz. 1. Tel.: 252-8234

ADAMOV ANNA TERMÉ-
SZETGYÓGYÁSZ,
REFLEXOLÓGUS, akupunktõr,
spirituális gyógyító. XIV., Erzsé-
bet királyné útja 11. Minden be-
tegséget gyógyítok. Tel.: 220-
8165, 06 (30) 450-0821

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

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

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

Ingatlan

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

ELADÓ XVI. ker., Délceg utcai,
200 nm-es, panorámás, kétszin-
tes, dupla garázsos öröklaká-
som, négylakásos társasházban.
Irányár: 49 M Ft. Tel. 06 (30)
460-8306

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

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

ZUGLOILAKASOK.HU. Elad-
ná saját zuglói lakását? Hirdes-
sen INGYENESEN a zuglói laká-
sok speciális honlapján. Tel.: 06
(30) 821-4610

KIADÓ lakásokat, házakat és
szobákat keresünk 20 000–
100 000 Ft között! Lõrincz Pé-
ter. Tel.: 351-9578, 06 (70) 383-
5004

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

KIS- ÉS NAGYKERESKEDE-
LEMRE alkalmas újszerû, 240
nm-es üzlet (iroda, raktárak,
szociális helyiség) bérbeadó
Zuglóban a Bosnyák utca (Róna–
Kövér Lajos u. között). Ugyanitt
gépkocsibeálló-helyek kamerá-
val megfigyelt zárt udvarban ki-
adók. Tel.: 06 (30) 946-4165

Oktatás

NÉMETNYELV-TANÁRNÕ
vállal oktatást, korrepetálást,
felkészítést nyelvvizsgára,  mun-
kavállalásra kedvezõ áron a Bos-
nyák téren. Tel.: 221-2376, 06
(30) 959-6759

KORREPETÁLÁS! Matemati-
ka, magyar tantárgyakból felké-
szítés a felvételire nyáron is, ol-
csón, 5–8. osztályosok részére.
Tel.: 06 (20) 253-5113

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

Könyv

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

Munkát keres

MUNKANÉLKÜLI dolgozna,
ha lenne munkahelye! Sajnos
magyar! Ezen a télen még nem
sikerült megfagyni! Medziborsz-
ky (53). Tel.: 06 (30) 366-9878

Számítógép

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen, hétvégén is. Vírusir-
tás, telepítés, alkatrészcsere ga-
ranciával. Ingyenes kiszállással.
Demeter 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

CSECSEMÕ- és gyermekgon-
dozónõ gyermekgondozást vál-
lal. Tel.: 06 (30) 221-9729

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

TÁRSASHÁZAK közös képvi-
seletét vállaljuk. Pályázatok, fel-
újítások elõkészítése, lebonyolí-
tása, társasházak könyvelése,
épületgondnoki szolgáltatás, ta-
karítás! Tel.: 06 (30) 611-2634.
E-mail: giluma@t-email.hu

TELJES KÖRÛ KÖNYVELÉS
tb-ügyintézéssel, APEH-regiszt-
rációval, képviselettel. Adóbe-
vallások készítése, adótanács-
adás. 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)

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.

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

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

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

Könyvelés
Székhelyszolgálat

Adótanácsadás

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

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

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

Társasházkezelés
TTáárrssaasshháázzaakk

kköözzööss    kkééppvviisseelleettéétt
nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall  vváállllaalljjuukk..

KKoommpplleetttt  kkeezzeellééss,,
kköönnyyvveelléésssseell,,

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

eemmaaiill::ffookkuusszzkkfftt@@hhddssnneett..hhuu

PARKETTA

szakkereskedés

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

www.fogarasiparketta.hu
fogarasiparketta@gmail.com

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
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Május 10-én különleges él-
ményben volt része a Csa-
nádi Árpád Általános Isko-
la és Gimnázium növendé-
keinek, hiszen olyan inter-
júnak lehettek szemtanúi,
melyet a világ legnagyobb
sportorgánumai is megiri-
gyelhettek volna. Az Õrnagy
utcai gimnázium hagyomá-
nyos sportfórumának
ugyanis két sportlegenda
volt a vendége. Az egyik
meghívott Grosics Gyula,
az Aranycsapat kapusa egy
februári elmaradt látogatá-
sát pótolta be. A Fekete Pár-
duc akkor egy betegség mi-

att nem tudott részt venni a
zuglói iskola rendezvényén,
melyre õt és az Aranycsapat
másik élõ tagját, Buzánszky
Jenõt hívták meg. Gyula bá-
csi ugyanakkor ígéretet tett
rá, hogy amint az egészségi
állapota lehetõvé teszi, be-
pótolja az elmaradt látoga-
tást. Erre az eseményre egy
régi barát, Szepesi György
is elkísérte õt. 

A két vendéget teltház és
vastaps fogadta az iskola
tornatermében. A rendez-
vény moderátora Baló And-
rás igazgatóhelyettes volt,
aki gyorsan átadta a mikro-

font Szepesi Györgynek. Õ
pedig köszönte szépen a le-
hetõséget, azonnal átvedlett
újságíróvá, és a helyszínen
interjút készített a világ
egyik legjobb hálóõrével. A
téma természetesen az
1953-as angol–magyar
meccs volt, amelynek gólja-
it a zuglói diákok is megte-
kinthették. A két vendég pe-
dig sokadik alkalommal is
végignézte a magyar sport-
történelem egyik legna-
gyobb diadalát. Gyula bácsi
elárulta, hogy nagyon izgul-
tak a mérkõzés elõtt, mert
tudták, hogy az egész or-
szág szorít értük. De azt is
tudták, hogy az angolok is
idegesek, hisz õk harangoz-
ták be a találkozót az évszá-
zad mérkõzésének. Az elsõ
percben rúgott Hidegkúti-
gól gyorsan megnyugtatta a
csapatot, mely végül maga-
biztosan nyerte a találko-
zót.

A rögtönzött interjú so-
rán szó volt a Fekete Párduc
pályakezdésérõl, az 1952-
es olimpiai gyõzelemrõl és
az Aranycsapat titkáról is.
A riporter, Szepesi György
– akit az Aranycsapat 12.
tagjának neveznek –, ezút-

tal is bizonyította a ráter-
mettségét, hiszen 89 esz-
tendõsen szinte minden
részletre emlékezett. A ne-
veket fejbõl tudta, és szinte
valamennyi általa közvetí-
tett mérkõzésre vissza tu-
dott emlékezni.

– 1930 óta arra készül-
tem, hogy Pluhár István
utódja lehessek – mondta

Gyuri bácsi. – Az elsõ mecs-
csem, amelyet én közvetí-
tettem 1945. augusztus 20-
án egy Magyarország–
Ausztria találkozó volt. A
mérkõzés 12. percében a
csapat egyik ásza,
Zsengellér Gyula gólt löve-
tett egy 18 éves újonccal. A
fiút úgy hívták, hogy Puskás
Ferenc.

A sztárinterjút követõen
a két vendégre még egy ko-
moly feladat várt. A közel-
múltban a Nemzet Sporto-
lójának megválasztott Gyu-
la bácsinak, illetve a nép-
szerû sportriporternek az
aláírása a mai fiatalok szá-
mára is nagy kincsnek szá-
mított.

Riersch Tamás

Élõ legendák egy zuglói tornateremben

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

Érdeklõdni: +36 30 663-6851, +36 30 663-6852 telefonszámokon.

A Kihívás Napja mozgalom
1982-ben indult el Kanadá-
ból, ahol két szomszédos vá-
ros vezetõi elhatározták,
hogy egy egész napos verseny
keretében döntik el, melyi-
kük városában  a sportosab-
bak az emberek. A Kihívás
Napja hamar meghonoso-
dott szerte Európában és a
nagyvilágban, így 1991-ben
Magyarországon is. Hazánk-
ban eddig több mint 1500 te-
lepülés vett már részt a vetél-

kedésben. Ennek a világ-
szerte népszerû program-
nak Zuglóban is hagyomá-
nyai vannak. A kerület im-
már 18. alkalommal kapcso-
lódott be a mozgalomba.

Nagyon fontos ez a ren-
dezvény, mert arra inspirál
bennünket, városlakókat,
hogy mozogjunk – mondta
dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester. – Nagy öröm szá-
momra, hogy a szervezõk
felhívására idén ilyen sokan

sportoltak, ám jövõre min-
denképpen bõvíteni szeret-
ném ezt a rendezvényt. Jó
lenne ugyanis, ha a fiatalok
programjába a Polgármes-
teri Hivatal dolgozói, illetve
a kerületi nyugdíjasok is be-
kapcsolódhatnának.

Május 18-án – a nemzet-
közi Challenge Day-jel
szemben Magyarországon
egy héttel korábban rendez-
ték a Kihívás Napját- 16
helyszínen voltak progra-
mok. A szervezõk az elõír-
taknak megfelelõen negyed-

óránként jelentették a köz-
ponti szervezõknek, hogy a
településükön hányan mo-
zogtak legalább 15 percet.
Estére aztán összesítették
az adatokat, majd ered-
ményt hirdettek. Eszerint a
70.000 lakos feletti kategó-
riában Székesfehérvár és
Újpest mögött Zugló az elõ-
kelõ harmadik helyen vég-
zett. Olyan nagy sportmúlt-
tal rendelkezõ települése-
ket sikerült maga mögé uta-
sítania, mint Tatabánya
vagy Debrecen. R. T.

Kihívás Napja Zuglóban A polgármesteri hivatal ügyfélfogadó
ingyenes, üzenetrögzítõs telefonszáma:

06-80-203-416
Munkanapokon 18 és 20 óra között.
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370.90

284.90

353.90

204.90

A kéthetente minden kerületi lakásba ingyenesen jár.
Ha Ön vagy ismerõse nem kapja rendszeresen a lapot,

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

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.zugloipanorama.hu

Zuglói panoráma,
22 000 Ft ÉVES fûtési költséggel.

ÉRDEKLI?

Zuglói panoráma,
22 000 Ft ÉVES fûtési költséggel.

ÉRDEKLI?

KIPUFOGÓ
KLINIKA

KIPUFOGÓK
MÛSZAKI VIZSGA

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

*Meghosszabbított nyitva tartás ÉJFÉLIG * A beje-
lentkezõk AJÁNDÉK oxigén-kezelést kapnak * Csak
ezen az estén 30% vásárlási KEDVEZMÉNY bérletekre

* HIGH-CARE KOKTÉL, fantasztikus hangulat!

ÉJSZAKÁJA
HIGH-CARE-szalonok

JÚNIUS 3-án,
pénteken
17–24h-ig!

különleges
e
ste

és
éjszaka

Kétheti horoszkóp
május 26-tól

Kos – Higgadtak,
nyugodtak tudnak
most lenni, végig

gondolni azt, hogy mit sze-
retnének, s nem mennek
„fejjel a falnak”, mint egyéb-
ként sokszor sikerül nekik.
Elõjöhetnek „szõnyeg alá
söpört” problémák, amivel
szembe kell nézniük, elsõ-
sorban szerelemi, pénzügyi
vonalon.

Bika – Lendülete-
sek, gyorsak, pedig
tõlük ez általában

szokatlan. Sok mindent
szeretnének most megte-
remteni, az akarat erõseb-
ben bennük lehet, mint
máskor. Egy finom vacso-
rával, színházzal most is le
lehet õket venni a lábukról,
amit fel is ismerhetnek ba-
rátaik, szerelmük.

Ikrek – Legszíveseb-
ben megváltanák a
világot, mindenki-

nek segítenének, együtt
éreznek a bajbajutottakkal.
Tele vannak ötlettel, lendü-
lettel, szabadságvággyal a
nagy érzelmeik mellett. Le-
gyenek éberek, mert most
nem mindig látnak tisztán,
illúziókat, ábrándokat ker-
gethetnek.

Rák – Nagyon vágy-
nak már a tengeren
túli utazásra, bár õk

is tudják, hogy a leghama-
rabb õk kívánkoznak haza.
Vágyaik most nagy eséllyel
teljesülhetnek, barátaik,
szeretteik támogatják õket.
Pénzügyekben, önmaguk-
kal kapcsolatban abszolút
nem látnak tisztán, legye-
nek éberek!

Oroszlán – Csalód-
hatnak barátaik-
ban, önmagukban,

társukban, édesapjukban -
amit elsõsorban maguknak
köszönhetnek – hisz „olyan
jó elhinni a szép szavakat,
dicséreteket”, a valóság
mindig „sötétebb”, mint az
álomviláguk. Lássanak
tisztán, úgy szeressék a vi-
lágot!

Szûz – Vagy a tanu-
lás van elsõ helyen
náluk, vagy egy szá-

mukra fontos utazásra ké-
szülnek, ahol sok minden-
nel lehet találkozni, ill. ta-
nulni, szellemileg fejlõdni.
Akadályokra készülhet-
nek, de arra is, hogy a meg-
oldást is hozza számukra a
Kozmosz, vágyaik teljesül-
nek. 

Mérleg – Nagyon jó
megérzéseik, meg-
látásaik vezethetik

õket, ami valóban meglepõ
számukra, hisz legtöbb-
ször a felszínen marad-
nak, könnyedek, nem ke-
resnek, kutatnak a mé-
lyebb szférákban. Társuk-
kal a kapcsolat próbára le-
het téve, de a megoldás is
itt van.

Skorpió – Nehéz
idõszakukban -
melyben épp úgy

benne van a türelmetlen-
ség, mint a félelem, kisebb-
ségi érzés – nagyon sok se-
gítséget kaphatnak. Elsõ-
sorban önmaguktól, de le-
het, hogy a társuktól, aki te-
le van lendülettel, ötletek-
kel, s átkarolják szeretettel
egymást. 

Nyilas – Az angyalok
folyamatosan ott
vannak most mellet-

tük, súgnak, elfogadást,
szeretet hoznak magukkal.
A szerelemben most álmo-
dozhatnak, de az is lehet,
hogy valósággá válnak ezek
az vágyak. Munkájukhoz
hatalmas erõt kaphatnak,
igaz, a problémák is elõjö-
hetnek.

Bak –Még mindig
tart a nehéz átalaku-
lásuk, amit ha szere-

tettel fogadnak, akkor ke-
vésbé érzik súlyosnak. A
munkájukban továbbra is
jöhetnek problémák, selej-
tezõdések, ahol az elengedés
komoly próbára teheti õket.
A biztonságot a hitükben, ne
az anyagban keressék!

Vízöntõ – Pénzügyi,
kommunikációs,
közlekedési gondja-

ik során még inkább érez-
hetik azt, hogy az Élet nem
kis kihívás. Amiben bízhat-
nak, az a mindig meglévõ öt-
lettáruk, lendületük, s most
a családtól is nagyon sok se-
gítséget kaphatnak. Hagy-
ják magukat alakítani a
Sors által. 

Halak – Egyáltalán
nem jellemzõ erre a
jegyre, hogy magu-

kat teszik elõtérbe, de most
érvényesíteni tudják akara-
tukat. A hiúságuk rossz
irányba terelheti õket, ami
miatt összeütközésbe ke-
rülhetnek szüleikkel, nagy-
szüleikkel. Pénzügyi átala-
kulás várható most is.

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

Építõanyag-

kereskedés nyílt

Zuglóban!

1142 Bp., Öv utca 214.

+36-30/232-7759,

+36-1/271-0575

www.tetoesfal.hu

Dryvit és cserép akció!

Bp., XIV., Vezér u. 147/B. Nyitva: H–P: 8–20, Szo: 8–14
Bejelentkezés:
telefonon: (1) 814-3345, 06-20-529-8850
e-mail-en: anser.albens@mail.intelecom.hu

Köszönet
Tisztelt Németh Károly úr!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani-

új sporttársaim nevében is-a XIV. kerület
Zugló Önkormányzatának Nordic
Walking kezdeményezését felvállaló
munkájáért! Ezzel sikerült ráirányítania
sok-és egyre több-ember figyelmét egy so-
kak által kevésbé ismert nagyon hasznos
sportágra.

Külön köszönjük a kiváló minõségû
eszközök biztosítását,ami nagyon lénye-

ges eleme volt annak,hogy minél többen
be tudjanak kapcsolódni!

Nem utolsó sorban tolmácsolja köszö-
netünket Csányi Árpád edzõ Úrnak,aki
nagy türelemmel,lelkesedéssel,kedves-
séggel tanít bennünket gyakorlatban,el-
méletben.Sikerült elérnie,hogy minden
résztvevõ figyelmét,lelkesedését ráirá-
nyítsa a sport és saját egészségének ösz-
szefüggésére. További munkájukhoz is
sok sikert kívánunk,köszönettel az „új
sportolók” nevében is:

Sulyok Károlyné dr.
Lipótvár u.11/B
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