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Március idusán a jövõrõl Elfogadták a kerület
2011. évi költségvetését
A költségvetés fõ számai
egyértelmûen bizonyítják,
hogy Zugló rendkívül ne-
héz gazdasági helyzetben
van. Az elõzõ önkormány-
zattól örökölt adósságállo-
mány miatt a kerület idei
kiadásai kilenc milliárd
forinttal haladják meg a
bevételeit. Az idén kell
megfizetni az elõzõ önkor-
mányzat korábbi felelõtlen
kötvénykibocsátásának az
elsõ 600 milliós törlesztõ
részletét. Zugló mûködési
bevételei nem fedezik a ke-
rület ilyen irányú kiadása-
it. A hiány valamivel több
mint 1,5 milliárd forint. A

képviselõ-testület döntése
nyomán a XIV. kerületben
a jövõben igazságosabban
mûködik a szociális ellátó-
rendszer, ésszerûbb, a le-
hetõségekhez és tanulói
létszámhoz jobban igazo-
dó oktatási intézményhá-
lózatot alakítanak ki. A
testület rendeletet alkotott
annak érdekében, hogy az
idén kibocsátandó ötmilli-
árd forint értékû kötvényt
csak olyan, a kerületfej-
lesztést szolgáló beruházá-
sokra lehet fordítani, ame-
lyek megtérülnek és bizto-
sítják a felvett összeg visz-
szafizetését.

A Pákozdi téren emlékezett Zugló Önkormányzata az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc évfor-

dulójára. Beszédet mindott dr. Papcsák Ferenc polgármester (jobbról) és dr. Pesti Imre Budapest Fõváros Kormány-

hivatalának vezetõje, kormánybiztos. Az ünnepségen megjelent dr. Ferdinandy István és Rozgonyi Zoltán alpol-

gármester is (a kép bal szélén). CCiikkkküünnkk  aa  66..  oollddaalloonn

A közszereplõknek
értéket kell közvetíteni
„2004-ben is teljes mellszélességgel kiálltam a kettõs ál-
lampolgárság mellett, és nagyon szomorú voltam, amikor
a népszavazás eredményével szembesültem. Annál na-
gyobb volt az örömöm, amikor az Országgyûlés tavaly ta-
vasszal elsõ intézkedéseként elfogadta a kettõs állampol-
gárságról szóló törvényt” - mondta a Zuglói Lapoknak
adott interjújában a marosvásárhelyi születésû, Zugló-
ban élõ Keresztes Ildikó énekesnõ. A mûvésznõ politikai
hitvallásának kinyilatkoztatása mellett ugyanúgy fontos-
nak érzi, hogy a közszereplõk az élet minden területén ér-
tékeket közvetítsenek. Írásunk a 9. oldalon

Dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester szerint a költ-
ségvetés elfogadása az
egyik legfontosabb ese-
mény minden település, így
Zugló életében is. Ezzel
ugyanis biztosítottá válik
az ellátórendszerek, intéz-
mények, vagyontárgyak za-
vartalan mûködtetése.

– Mennyiben más az
idei költségvetés a koráb-
biakhoz képest?

– Hosszú idõ óta ez az el-
sõ olyan költségvetés, ame-
lyik igazodik az önkor-
mányzat valós lehetõségei-
hez. Közismert, hogy Zug-
lóban az elmúlt idõszakban
bõkezû osztogatás folyt. En-
nek következtében az elõzõ
önkormányzattól 9 milliárd
forintos adóságot örököl-
tünk. Ez Zugló éves költség-
vetésének az egynegyede.
Ez akkora összeg, ami már
a város mûködését veszé-
lyezteti. Hogy a nagyobb
bajt elkerüljük, át kellett
állnunk egy racionális,
rendkívül takarékos gaz-
dálkodásra. A most elfoga-
dott költségvetés ennek a le-
hetõségét teremti meg.

– Vannak, akik ezt meg-
szorításként értékelik.

– Szó sincs megszorítás-
ról. Minden területen to-
vábbra is biztosítjuk a za-
vartalan mûködéshez
szükséges feltételeket, a
törvényben elõírt normatí-
vákat. Vannak olyan fel-
adatok, amik mellé a ko-
rábbiaknál több pénzt ren-
deltünk. Azt azonban min-

denkinek tudomásul kell
venni, hogy a korábbi pa-
zarlásnak, elvtelen oszto-
gatásnak vége, minden

csak törvényes keretek kö-
zött történhet. 

– Mi lesz az ígért fejlesz-
tésekkel?

– Nem maradnak el, erre
garancia az idei költségve-
tés. A választók tavaly õsz-
szel azért tisztelték meg a
Fidesz–KDNP pártszövet-
séget a bizalmukkal, mert
úgy vélték: ez az egyetlen
olyan erõ, amelyik több év-
tizedes pangás után végre
képes Zuglóban rendet te-
remteni, a kerületet fejlõ-
dési pályára állítani. Nincs
Magyarországon, de talán
még Európában sem olyan
közel százhúszezres lélek-
számú település, amelyik-
nek nincs önálló fõtere, vá-
rosközpontja, saját uszo-
dája, szabadidõközpontja.
A költségvetés elfogadásá-
val a testület megadta a fel-
hatalmazást – sok egyéb
mellett – ennek a több évti-
zedes elmaradásnak a pót-
lására.

Részletek a 3. oldalon

Most már biztosított
Zugló mûködése

Kapcsolatban
az emberekkel
A választókkal való állan-
dó kapcsolattartást és a he-
lyi lakosok igazi képvisele-
tét tartaná legfontosabb
feladatának a Fidesz-
KDNP jelöltje Tildy Balázs
a jövõ hónapban sorra ke-
rülõ kerületi idõközi kép-
viselõ- választáson. Tildy
Balázs szerint Zugló kert-
városi és lakótelepi részein
más feladatokat kell meg-
oldani.

Interjúnk a 7. oldalon

Új cég –
új tervek
Pusztai Pétert, a Fidesz-
KDNP önkormányzati kép-
viselõjét nevezték az újon-
nan bejegyzett Társasház-
kezelõ és Közterület-fenn-
tartó Kft. ügyvezetõjének.
Mint mondta, az új cég fel-
adatkörébe két, egymástól
függetlenül mûködõ, önálló
egység, a társasház-kezelés,
illetve a közterület-fenntar-
tás tartozik majd.

Cikkünk a 6. 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
II. 220. március 31. 16.00 órától
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest, Komócsy u. 5–7. áp-
rilis 15. 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. április
14. 17 órától. Telefon: 363-3202.
Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal április 14. 18–20
óra. Zugló európai parlamenti képviselõje.
Szabó Rebeka Telefonon történõ elõzetes bejelentke-
zés alapján. Tel.: 06-1-441-5190, e-mail: szabo.rebeka
@lehetmas.hu

POLGÁRMESTER

Bejelentkezés dr. Papcsák Ferenc polgármester ápri-
lisi fogadóórájára április 5-én 8.00 órától a 872-9352-
es telefonszámon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester március 30-i (14.00–
16.00 óra között megtartandó) fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester március 21-i
(13.30–17.30 óra között megtartandó) fogadóórájára
bejelentkezés a  872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármesteráprilis 14-i foga-
dóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszámon.

ALJEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Sáfrán Erzsébet aljegyzõ polgármes-
teri hivatali fogadóórájára az aljegyzõi titkárságon, elõ-
zetes egyeztetés alapján a 467-9164-es telefonszámon.

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

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

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

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

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

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

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

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

Közútfenntartás

A kerület teljes területén
folyik az önkormányzati
tulajdonú közutak, járdák
téli fagykárainak gyorsjaví-
tása.

Parkfenntartás
A kerületi kezelésû utcai

sorfákat érintõ tavaszi
munkákat a beérkezett la-
kossági bejelentések alap-
ján végeztetjük. A Laky
Adolf utcában folytatódnak
a koncentrált faápolási és
fapótlási munkák.

A kerület teljes területén
meghatározott rend szerint
történnek az idõszakos
parkfenntartási munkák,
megkezdõdött a tavaszi pá-
zsittakarítás. 

A Fõpolgármesteri Hiva-
tal Városüzemeltetési Fõ-
osztályának szakvéleménye
alapján sor kerül az Ameri-
kai út 20., illetve az Ameri-
kai út 22. szám alatti ingat-
lanok elõtti közterületen a
beláthatóságot zavaró nö-
vényzet visszavágására. 

Megkezdõdnek a Füredi
u. 70. szám alatti ingatlan
és a Füredi utca között lévõ
játszótér, továbbá az Újvi-
dék téri játszótér fáinak
ápolási munkái. 

Márciusban változó mun-
katerületeken végzik a
parkfák és utcai sorfák ta-
vaszi lemosó permetezését.
A permetezést a szakmai

gyakorlatnak megfelelõen
az éjszakai órákban végzik.
Kérjük a lakosság szíves tü-
relmét és megértését a nö-
vényvédelmi munkák elvég-
zésének ideje alatt.A közte-
rületi játszótereken meg-
kezdõdött a szabványos ját-
szóeszközök éves nagy el-
lenõrzése.

Közmûmunkák
A Gvadányi utcában az

észak-déli fõgyûjtõcsatorna
kerületi befejezõ munkáit
végzik a Kerepesi út térsé-
gében.Optikai kábelt fektet-
nek a Mogyoródi út 19.,
Várna utca 20–32., Tábor-
nok utca 21/a–25/b, Bíbor
utca 14–18. szám között.
Útpálya-szélesítés, troli-
buszsáv kiépítése folyik a
Szentmihályi úton a 17.
szám és az Ond vezér útja
között a Fõvárosi Önkor-
mányzat beruházásában.

Forgalomtechnikai
munkák

Gyalogos-átkelõhely épül
a Lõcsei utca–Szugló utca
keresztezõdésében.

Befejezõ aszfaltozási
munkák folynak a Fogarasi
út–Fischer István utca, és a
Telepes utca–Rákospatak
utca keresztezõdésében ki-
épített jelzõlámpás csomó-
pontokban.

Városüzemeltetési
Osztály

KER.INFO
Tájékoztató a kerületben
folyó közterületi munkákról

Március 8-án, a nõnap alkalmából dr. Papcsák Ferenc

virággal lepte meg a Bosnyák téren az arra járó höl-

gyeket

Dr. Papcsák Ferenc kezdeményezésére február végén le-

hetõsége nyílt 50 zuglói gyermeknek eljutnia az eplényi

sípályára, ahol egész nap, több pályán is kamatoztat-

hatták télisporttudásukat. A kiránduló gyerekek mind-

anynyian a két zuglói két tanítási nyelvû általános iskola

növendékei, így a Városligeti Magyar–Angol Két Tanítá-

si Nyelvû Általános Iskola és a Zuglói Hajós Alfréd

Magyar–Német Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola ta-

nulói közül kerültek ki. A fiatalokat gyakorlás közben

Borbély Ádám és Solt Zoltán önkormányzati képviselõk

is meglátogatták.

Budapest Fõváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata nevében

tisztelettel meghívom önt a
Nemzeti Konzultáció Zuglóban

Konferencia az alkotmányozásról
címû rendezvényünkre.

Idõpont, helyszín:
2011. március 24., csütörtök, 14 óra,

Szent István Király Zenemûvészeti
Szakközépiskola

(1145 Budapest, Columbus utca 11.)
Megtisztelõ jelenlétére feltétlenül számítok!

Zugló polgármestere.
Részvételi szándékát kérjük, hogy jelezze

a 06 (1) 872-9322-es telefonszámon 
vagy a rendezveny@zuglo.hu e-mail címen!

Eplényi
sítúra

Erkel–Liszt: Magyar Bicentenárium
A 200. évfordulóhoz kapcsolódó ünnepi hangverseny lesz
április 9-én, szombaton 18.45 órától a zuglói Zoborhegy
téri Regnum Marianum Templomban. A jubileumra ala-
kult István király Operakórus Hungaroton lemezének
megjelenésével egyidejûleg e hangversenyen adja elõ újra
tavalyi nagysikerû Erkel operabemutatójának kórus-ke-
resztmetszetét, valamint Liszt Ferenc Via Crucis-át, mely
a nagyböjti idõszak bensõséges zenei elõkészülete Húsvét
ünnepére. Közremûködik Jekl László az operaház ma-
gánénekese, Csányi Valéria karmester és Kassai István
zongoramûvész, valamint a Keresztút zenekari átiratá-
nak elõadásában F.Ambrus Gabriella-alt, Klézli János-
basszus és a Caritas Collectio Kamarazenekar. Vezényel:
Somogyváry Ákos
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Elfogadták Zugló 2011. évi költségvetését
Rendkívüli ülésen dön-
tött a képviselõ-testület
Zugló 2011. évi költségve-
tésérõl. A március 10-én
elfogadott büdzsé szakí-
tott az eddigi hagyomá-
nyokkal, minden elemé-
ben a takarékosságot, a
felelõs gazdálkodást, az
intézményrendszer fenn-
tarthatóságát szolgálja,
igazodik Zugló valós
pénzügyi lehetõségeihez. 

A költségvetési vitát meg-
elõzõen a képviselõ-testület
megtárgyalta a költségve-
tést megalapozó elõterjesz-
téseket. Ennek során a vá-
rosatyák módosították az
önkormányzat lakásépítési
és vásárlási támogatásáról,
a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások szabá-
lyairól, valamint a köztiszt-
viselõk egyes jogviszonyá-
ról szóló rendeletüket. A
grémium szándéknyilatko-
zatot adott ki a kerület által
fenntartott közoktatási és
egyéb intézmények átalakí-
tásával, további mûködte-
tésével kapcsolatos elkép-
zeléseirõl.

A beterjesztésekbõl kide-
rült: az Önkormányzat Zug-
ló megváltozott gazdasági
helyzetében igyekszik csök-
kenteni az önként vállalt
szociális feladatai miatt rá-
nehezedõ terheket. Az okta-
tási intézményrendszer
költségeit összevonással,

feladatátadással igyekszik
mérsékelni.

A vita során Pelyva
György (MSZP) úgy vélte: a
szociális rendszer átalakí-
tása nem szünteti meg a
visszaéléseket. Az óvodák
„bokrosításával” eltûnik
azok sokszínûsége. Az ok-
tatási intézmények átszer-
vezése kapcsán az elõter-
jesztést megalapozó gazda-
ságossági számításokat hi-
ányolta. 

Dr. Ferdinandy István al-
polgármester (Fidesz) hoz-
zászólásában rámutatott,
hogy az önként vállalt szo-
ciális feladatok átalakítása
a rendszert fenntarthatób-
bá, a megörökölttõl igazsá-
gosabbá teszi. A jövõben is
minden valóban rászoruló
számíthat az önkormány-
zat támogatására, de az
tarthatatlan, hogy például
a krízishelyzetbe kerültek
megsegítését szolgáló át-
meneti segélyt jövedelem-
kiegészítésként osztogas-
sák. Ezután a városvezetés
elõnyben részesíti az ön-
kormányzat büdzséjét,
nem, vagy csak részlegesen
terhelõ központi alapból
fedezett támogatásokat.
Pelyva képviselõ szavaira
reagálva elmondta: a tör-
vény értelmében elõbb az
oktatási rendszer átalakí-
tására vonatkozó szándék-
nyilatkozatot kell megten-
ni az önkormányzatnak,
csak utána lehet konkrét
megkeresést tenni és gaz-
daságossági számításokat
végezni. 

A dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester (Fidesz) által be-
terjesztett költségvetési
rendelettervezetbõl világo-
san látszott, hogy a jelenlegi
önkormányzat elõdjétõl
drámai gazdasági helyzetet
örökölt. A beterjesztéshez
mellékelt független könyv-
vizsgálói jelentés szerint
Zugló idei 26,8 milliárd fo-
rintos költségvetési bevéte-
le messze alatta marad a
35,8 milliárdos kiadásnak.
A városvezetés a költségve-
tés 9 milliárd forintos hiá-
nyát az osztogatás meg-
szüntetésével, takarékos
gazdálkodás bevezetésével,
a pénzügyi fegyelem mara-
déktalan betartásával
igyekszik kezelni. 

Az idén a mûködési bevé-
telek nem fedezik annak ki-
adásait. A hiány valamivel
több, mint 1,5 milliárd fo-
rint. A tervezet szerint a ke-
rület felhalmozási célú költ-
ségvetési bevétele 4,7 milli-
árd, ugyanilyen irányú ki-
adása 12,2 milliárd forint
lesz. Az önkormányzat in-
tézményeinek mûködteté-
sére 2011-ben közel 10,4
milliárd forintot fordít. Vár-
hatóan ebben az évben az
átengedett személyi jövede-
lemadó megosztásából
Zugló a tavalyihoz képest
mintegy 70 millió forinttal
több bevételre tehet szert. 

A városháza nehéz gazda-
sági helyzete ellenére 2011-
ben is támogatja a kerület-
ben mûködõ egyházakat,
civil szervezeteket és alapít-
ványokat, a Zuglói Filhar-

móniát, illetve a közbizton-
ságért tevékenykedõ szer-
vezeteket.

A költségvetési tervezet-
hez a képviselõk számos
módosító indítványt nyúj-
tottak be, ezek befogadásá-
ról a testület tételesen sza-
vazott.

A költségvetés vitájában
Várnai László (LMP) keve-
sellte az átmeneti segély fo-
lyósítására szánt keretösz-
szeget. Kovács-Csincsák
László (MSZP) a rendõrségi
támogatás 15 millió forin-
tos csökkentését kérte szá-
mon. Imre Gergely (MSZP)
frakcióvezetõ hiányolta a
költségvetésbõl a környe-
zetvédelemre fordítható fe-
jezetet. 

A felvetésekre reagálva
Kovács Balázs alpolgár-
mester (Fidesz) elmondta:
a szociális támogatás Zug-
lóban még a változtatásokat
követõen is nagyságrendek-
kel a törvényi szint felett
lesz. A városvezetés a kör-
nyezetvédelemmel nem
csupán verbálisan kíván
foglalkozni, tervezi egy kör-
nyezetvédelmi iroda létre-
hozását, ugyanakkor jelen-
tõs összeget fordít zöld felü-
letek karbantartására.

Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester elmondta: a
rendõrségnek nyújtandó tá-
mogatás kapcsán említett
15 millió csak látszat elvo-
nás, valójában az idén a sza-
badidõs rendõrök díjazásá-
ra 6 millióval több jut.

Dr. Ferdinandy István al-
polgármester kijelentette:

az átmeneti segélyt eddig
Zuglóban sokan jogosulat-
lanul vették igénybe, így
nem szolgálta eredeti cél-
ját. Az oktatási intézmé-
nyek racionalizálást már az
elõzõ önkormányzatnak
meg kellett volna tennie, de
sajnos nem volt hozzá bá-
torsága.

Markó Elemér (Jobbik) a
költségvetési tervben sze-
replõ 5 milliárd forintos
kötvénykibocsátást tette
szóvá, a kerület bérlakás
koncepciójának helyzetérõl
érdeklõdött, kérte a civil
szervezeteknek nyújtandó
támogatások revízióját.

Kovács Balázs a felvetés-
re válaszolva elmondta: a
bérlakások évente 1,5 mil-
liárdot visznek el a költség-
vetésbõl. A bérlakáskon-
cepció az idén kerül a testü-
let elé, amely megteremti a
lehetõséget, hogy a rend-
szer ráfizetésmentessé vál-
jon. Kötvénybõl csak olyan
beruházásokat lehet majd
finanszírozni, amelyek
megtérülnek. 

Pelyva György úgy vélte: a
kötvény felelõtlen felhasz-
nálása Zuglót könnyen ki-
látástalan helyzetbe sodor-
hatja, ugyanakkor jelezte,
hogy számára elfogadhatat-
lan a szociális ellátórend-
szer átalakítása. 

Harrach Péter (Fidesz)
frakcióvezetõ azt mondta:
az elõzõ önkormányzat bû-
ne a jelenlegi helyzet. Olyan
örökséget hagytak hátra,
ami rövid távon nem kezel-
hetõ. Így a költségvetés szá-

mos kényszerû lépést tar-
talmaz. 

Dr. Papcsák Ferenc arra
hívta fel a képviselõk figyel-
mét, hogy a kerület jelenlegi
pénzügyi helyzetében Zug-
lóban fejleszteni csak köt-
vénykibocsátásból lehet. 

Kovács-Csincsák László
a vitaanyagban a bevételi és
a kiadási oldalon is szerep-
lõ Mundo városközpont
visszavásárlásának a hely-
zetérõl érdeklõdött.  

Kovács Balázs elmondta:
folynak a tárgyalások a vá-
rosközpont visszavásárlá-
sa ügyében. Azt javasolta,
hogy a költségvetés elfoga-
dása elõtt a testület szavaz-
zon a kötvénykibocsátás
kérdésérõl, mert ez alapjai-
ban meghatározza az idei
gazdálkodás irányát. A be-
terjesztéssel mindenki
egyetértett.

Pusztai Péter (Fidesz) ar-
ra figyelmeztette a szociális
ellátórendszer miatt aggo-
dalmaskodó ellenzéki kép-
viselõket, hogy „abból a
pénzbõl, ami nincs, nem le-
het osztogatni.” Javasolta,
hogy konstruktívabban áll-
janak a költségvetés kérdé-
séhez, ugyanis fõként azok
ülnek most az ellenzék sora-
iban és kérdõjelezik meg a
kormányzótöbbség jószán-
dékát, akik felelõtlenségük-
kel bajba sodorták Zuglót.

A vita lezárását követõen
a képviselõk 15 igen, 4 nem,
2 tartózkodással elfogadták
Zugló 2011. évi költségve-
tését.

Papp Dezsõ

Zuglóban az elmúlt idõ-
szakban ismeretlen foga-
lom volt a takarékosság,
felelõs gazdálkodás, költ-
ségvetési fegyelem. Ha az
idei költségvetés nem
szakított volna az eddigi
hagyományokkal, rövid
idõn belül gondot jelen-
tett volna még a közalkal-
mazottak bérének a kifi-
zetése is – állítja Kovács
Balázs alpolgármester. 

– Napjainkban Zugló a
mûködésre többet költ,
mint amennyi a bevétele. A
bevezetett intézkedések-
nek köszönhetõen az idén
már csökken a kerület
mûködési hiánya, ami
most 1,5 milliárd forint.
Ez a racionalizálás ered-
ményeképpen év végére
várhatóan megszûnik. 

– A városüzemeltetés is
az ön hatáskörébe tarto-
zik. Ezen a területén mire
lehet számítani?

– Az idei költségvetés itt
is jelentõs megtakarítás-
sal számol. A zöld felüle-
tek fenntartására kiemel-
ten magas összeget, mint-
egy 600 millió forintot fo-
gunk fordítani. Határozott
célunk hogy a városüze-
meltetés, közterület-fenn-
tartás területén egy-két
éven belül mindenki által
érzékelhetõ változást ér-
jünk el.

– A testület 5 milliárd fo-
rint értékû kötvénykibo-

csátásról döntött, miköz-
ben egy korábbi kötvény
elsõ részletére az idén
600 milliót kell kifizetni.
Nem jelent ez veszélyt
Zugló finanszírozhatósá-
gára?

– Nem, ugyanis javasla-
tomra a testület jogsza-
bályban írta elõ, hogy köt-
vénybõl csak olyan beru-
házásokat lehet finanszí-
rozni, amelyek megtérül-
nek, tehát biztosítják a fel-
vett összeg visszafizetését.
Fejleszteni Zugló jelenlegi
pénzügyi helyzetében saj-
nos csak így tudunk. Az
igazi terhet számunkra az
elõzõ kerületvezetés köt-
vénykibocsátásából örö-
költ majdnem 3 milliárdos
hiány okozza. Ez annak a
következménye, hogy a ko-
rábban kibocsátott köt-
vénybõl nem készült egyet-
len olyan beruházás sem,
ami megtérült volna. 

Sok év után végre olyan
költségvetése van a kerü-
letnek, amelyik közép-
pontjában a takarékosság
áll – véli Rozgonyi Zoltán
alpolgármester.

– Mennyi jut az idén a
közbiztonság támogatá-
sára? 

– Mintegy 350 millió fo-
rint. A rendõrséget 65 mil-
lióval támogatjuk. Ennek
felét a járõrözõ szabadidõs
rendõrök foglalkoztatásá-
ra fordítjuk. A fennmaradó
részbõl egy kisebb összeget
az egyenruhások jutalma-
zásra, a többit gépkocsi és
eszközbeszerzésre adjuk.
60 millió forint jut a térfi-
gyelõ rendszer üzemelteté-
sére. 100 milliót biztosí-
tunk a Zuglói Közbiztonsá-
gi Non-profit Kft.-nek a tér-
figyelõ kamerarendszer
fenntartására, fejlesztésé-
re. A közbiztonságra for-
dítható keretbõl segítjük a
nyugdíjasok és egyedül
élõk lakásainak behatolást
gátló szerkezetekkel való
ellátását. Az idén is jut
drogprevencióra, elterelést
szolgáló sport- és kulturá-
lis rendezvényekre.

– Hogy alakul a kerület
kulturális költségvetése? 

– Az idén kulturális célok-
ra 83 millió forintot fordít-
hatunk. Rendezvényeink a
korábbiaknál sokkal színe-
sebbek lesznek. Biztosítjuk
a Cserepesház zavartalan
mûködését, ugyanakkor a

fõ hangsúlyt a Zuglóban
mûködõ kulturális létesít-
ményekkel való együttmû-
ködésre helyezzük. Prog-
ramjaikhoz csatlakozva
több ezer zuglói gyerek ve-
heti igénybe szolgáltatásai-
kat. Támogatjuk a jelentõs
kulturális missziót betöltõ
kerületi egyházakat és civil
szervezeteket is.

– Van lehetõség az
egészségügy további tá-
mogatására?

– Az egészségügy támo-
gatása önként vállalt fel-
adat. Ezen terület egyes
részelemeibõl átmenetileg
kénytelenek vagyunk for-
rást kivonni. Szeretnénk
elérni, hogy a kerület vala-
mennyi háziorvosi rende-
lõjében legyen EKG-készü-
lék. Továbbra is támogat-
juk az Uzsoki és a
Bethesda kórházakat, va-
lamint az Örs vezér téri éj-
jel-nappal nyitva tartó
gyógyszertár mûködését. 

Az új költségvetés elfoga-
dásával változik a szoci-
ális ellátórendszer, taka-
rékosabb oktatási intéz-
ményhálózat kerül kiala-
kításra – mondta a testü-
leti ülést követõen dr.
Ferdinandy István alpol-
gármester.

– Az önkormányzat je-
lenlegi gazdasági-pénz-
ügyi helyzetében elkerül-
hetetlenné vált a szociá-
lis ellátórendszer igazsá-
gosabbá tétele, illetve az
önkormányzat által fenn-
tartott közoktatási és
egyéb intézmények mû-
ködésének ésszerûbbé,
takarékosabbá tétele.
Ennek eredmé-
nyeként mint-
egy 350 millió
forintos megta-
karítás várha-
tó, aminek egy
részét az okta-
tás-nevelés színvonalá-
nak, hatékonyságának a
növelésére fogjunk fordí-
tani.

– A szociális háló mely
elemét érinti leginkább a
változás?

– Az átmeneti segély
rendszerét. A jövõben ez
nem jövedelemkiegészí-
tésként mûködik, hanem
eredeti céljának megfele-
lõen a krízishelyzetbe ke-
rülõk támogatását szolgál-
ja. Tehát egyetlen valóban
rászoruló sem marad ellá-
tatlan, csupán az önkor-

mányzat most a lehetõsé-
geihez igazította a jogsza-
bályokat, ugyanis eddig a
kerületben a lehetõsége-
ket messze meghaladó

osztogatás
folyt. 

– Milyen vál-
tozás várható
oktatási intéz-
ményekben?

– Az oktatás
intézményrendszerének
az átalakítása most már
elodázhatatlan. Ennek
megfelelõen az elõkészí-
tést követõen intézménye-
ket vonunk össze, illetve
adunk át a Fõvárosi Köz-
gyûlésnek kezelésre. Az
óvodák esetében „bokro-
sítást” hajtunk végre. Ez
azt jelenti, hogy a jövõben
egy vezetés alatt több tag-
intézmény fog mûködni
eredeti bázisán. A változá-
sok érintik a kerületben
folyó középfokú esti kép-
zést is.

Kovács Balázs
Rozgonyi Zoltán dr. Ferdinandy István

Egyetlen valóban
rászoruló sem ma-
rad ellátatlan
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Garaba Imre
Fidesz-KDNP lemondott

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

Minden páros héten:
szerda 17–19 óra.

Telefon: 06/20-394-7343;
e-mail:

zoltanbihary@yahoo.com
3. Pusztai Péter

Fidesz-KDNP
Fidesz Iroda

Thököly út 167.
Bármely idõpontban,

telefonon történõ egyeztetés
alapján: 06/30-528-3000.

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Április 20.
16–19-óra között.

Telefon: 06/30-486-6669
e-mail: flora0618@gmail.com 

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Széchenyi István
Általános Iskola

Könyvtára
Telepes utca 32.

Április 4.
17–19-óra között, telefonon 

történõ bejelentkezés alapján.
Telefon: 06/20-460-4435,

illetve a virkrisz@gmail.com
e-mail címen

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Április 14-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.

Április 7. 16–18 óra között. 
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Április 28. 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.

Április 4. 17–18 óra.

Március 21. 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.

Április 6. 9–12 óra között

Április 4. 17–18 óra között.
Tel.: 06/30-524-9069

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Körzeti Megbízotti
Iroda

Vezér utca 138/b

Elõzetes egyeztetés alapján.
Április 4. 17–19 óra között.

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

harrachpeter@freemail.hu 
11. Rozgonyi Zoltán

Fidesz-KDNP
Zuglói Benedek
Elek Egységes

Gyógypedagógiai
Módszertani

Intézet Könyvtára
Álmos vezér útja 46.

Március 22. 14–16 óra között,
bejelentkezés a 872-9165-ös

telefonszámon.

12. Mélykuti Melinda
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Bármely idõpontban, telefo-
non 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.
Április 4. 16–18 óra között. 

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Április 11. 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.

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

06/30-919-6063
2. dr. Imre Gergely

MSZP
MSZP Iroda

Rákosfalva park
1–3.

Telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján.

Tel.: 363-3202
3. Kovács-Csincsák László

MSZP
MSZP Iroda

Rákosfalva park
1–3.

Telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján.

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

4. Várnai László
LMP

Április 12. 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.
Április 6. 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

Bemutatkoznak a zuglói bölcsõdék

Nyílt nap keretében, a jelentkezések elõtt a szülõk betekintést nyerhetnek
a kerületi intézményekbe, melynek idõpontjai a következõk:

Bölcsõdék neve, címe: délelõtt
9–11 óra között 

délután
15–17 óra között 

Ringató Bölcsõde 1145 Bácskay u. 17/a március 21. és 25. –

Vadvirág Bölcsõde 1146 Thököly út 92. március 21. és 25. –

Aprótalpak Bölcsõde 1141 Jerney u. 32. március 21. és 22. –

Micimackó Bölcsõde 1149 Bölcsõde u. 1. március 21. és 25. –

Csibe Bölcsõde 1143 Utász u. 23. március 21. és 25. –
Mályva Kerületi Vezetõ Bölcsõde

1141 Mályva tér 12. március 25. március 22.

Móka-kacagás Bölcsõde 1142 Róna park 5–7. március 22. március 21.

Tipegõ kert Bölcsõde 1144 Tipegõ u. 3–5. március 21. március 22.

Meseház Bölcsõde 1144 Ond v. s. 9–11. március 25. március 21.

Mazsola Bölcsõde 1144 Tihany t. 37–39. március 22. március 21.

Patakparti Bölcsõde 1147 Ilosvay tér 5. március 21. március 22.

Gyermekközpontú bölcsõdei részlegeink-
ben családias, nyugodt, kiegyensúlyozott
légkörben gondozzuk, neveljük a zuglói la-
kosok 0–3 éves korú gyermekeit.

Legfontosabb feladataink:
– megteremteni a feltételeit annak, hogy a

gyermekek a bölcsõdében, biztonságban
és jól érezzék magukat,

– szem elõtt tartjuk az egyéni szükségle-
teiket és ebbõl adódóan az egyéni bánás-
módot,

– a gyereket mindig olyannak fogadjuk el
amilyen,

– az érzelmi biztonság megteremtése
mellett a saját ütemében, az egyéni szük-
ségleteinek megfelelõen biztosítjuk szá-
mukra személyiségfejlõdésük feltételeit,

– a gyermekeket õszinte szeretetteljes
légkör veszi körül, ahol minden problémá-
jukhoz megkapják a szükséges segítséget
a gondozónõktõl.

A bölcsõdei nevelés célja: az egészséges
életvitel megalapozásával testileg, lelkileg
edzett, egészséges önbizalommal rendel-
kezõ, az óvodai környezetbe beilleszkedni
tudó, kiegyensúlyozott gyermekek gondo-
zása-nevelése, együttmûködve a családdal.

Budapest-Zugló Egyesített Bölcsõdék
11 részlegében 893 férõhelyen fogadják a
zuglói szülõk 0–3 éves korú gyermekeit. A
bölcsõdei részlegek a helyi sajátosságok fi-
gyelembevételével egyéni gondozási-neve-
lési programjaik szerint mûködnek, de
alapelveik azonosak.

Egyesített Bölcsõdék Központja: 
1141 Mályva tér 12. Tel.: 223-0490
Egyesített Bölcsõdék vezetõje: 
Kissné Kalló Györgyi

Bölcsõdei részlegek:

1. Mályva Kerületi Vezetõ Bölcsõde
1141 Mályva tér 12. Tel.: 384-0356
Bölcsõdevezetõ: Egerszegi Attiláné

2. Ringató Bölcsõde
1145 Bácskay u. 17/a. Tel.: 383-6916
Bölcsõdevezetõ: Sebestyén Istvánné

3. Vadvirág Bölcsõde
1146 Thököly út 92. Tel.: 383-3318
Bölcsõdevezetõ: Balázs Katalin

4. Aprótalpak Bölcsõde
1141 Jerney u. 32. Tel.: 363-0053
Bölcsõdevezetõ: Sáfi Ágnes

5. Micimackó Bölcsõde
1149 Bölcsõde u. 1. Tel.: 383-2916
Bölcsõdevezetõ: Birksteiner Judit

6. Csibe Bölcsõde
1143 Utász u. 23. Tel.: 252-7080
Bölcsõdevezetõ: Tibor Györgyné 

7. Móka-kacagás Bölcsõde
1142 Róna park 5-7. Tel.: 251-2208
Bölcsõdevezetõ: Kiss Lászlóné

8. Tipegõ kert Bölcsõde
1144 Tipegõ u. 3-5. Tel.: 384-0117
Bölcsõdevezetõ: Kõrösi Istvánné

9. Meseház Bölcsõde
1144 Ond Vezér sétány 9-11. Tel.: 383-7570
Bölcsõdevezetõ: Sívóné Cseh Katalin

10. Mazsola Bölcsõde
1141 Tihany tér 37-39. Tel.: 363-1605
Bölcsõdevezetõ: Dömök Jánosné

11. Patakparti Bölcsõde
1147 Ilosvay tér 5. Tel.: 252-0144
Bölcsõdevezetõ: Fesler Józsefné

2011 szeptemberi felvételre
a jelentkezés

2011. április 4–8. között történik 
valamennyi bölcsõdénkben,

április 4., 5. és 8-án 
délelõtt 9–11 óra között,

április 6-án és 7-én 
délután 15–17 óra között.

A bölcsõdei jelentkezés személyesen, a
gyermekkel együtt történik.

Jelentkezni lehet: a zuglói lakhellyel ren-
delkezõ családoknak bármely választott
bölcsõdei részleg vezetõjénél, ahol a rész-
legvezetõk mindenre kiterjedõ részletes
felvilágosítással szolgálnak.

Elhelyezést az nyer, aki a jogszabálynak
megfelelõen kitöltött jelentkezési lapot az

intézménybe visszaviszi 2011. április 15-
ig. Ha a jelentkezõk száma meghaladja a
felvehetõ gyermekek számát, akkor az
Egyesített Bölcsõdék vezetõje bizottságot
szervez, ahol javaslatot tesznek a felvétel-
re. A bölcsõdei részlegvezetõk a felvett
gyermekek névsoráról és az elutasítások-
ról 2011. június 10-ig értesítik a szülõket.

Az elutasított bölcsõdei felvétellel kap-
csolatos határozatok közzétételétõl számí-
tott 15 napon belül – 2011. július 1-jéig – a
szülõ fellebbezést nyújthat be az Egyesített
Bölcsõdék vezetõjéhez.

Minden bölcsõdéskorú gyermeket neve-
lõ családot szeretettel várunk. 

Kissné Kalló Györgyi
Egyesített Bölcsõdék vezetõje

2011. március 11-én meg-
halt Ranschburg Jenõ
pszichológus, tanár. A
Zuglóban élõ, 75 éves tu-
dóst gyors lefolyású beteg-
ség miatt március 6-án vit-
ték kórházba, ott érte a ha-
lál. A pszichológust a Ma-
gyar Televízió 1973-ban
induló Családi kör címû
mûsora tette az egész or-
szág számára ismertté és
elismertté. A tudós 1954 és1977 között
az ELTE pszichológia tanszék munka-
társa volt, 1977 és 1996 között a MTA

Pszichológiai Intézet tudo-
mányos osztályvezetõje-
ként dolgozott. 2000-ben
a szolnoki gazdasági fõis-
kola tanára lett. Munkája
elismeréseként 1985-ben
Ifjúsági díjat, 2002-ben
Pro Scuola Urbis- díjat ka-
pott, 2005-ben átvehette a
Magyar Köztársaság
Tisztikeresztjét. Ugyaneb-
ben az évben tüntették ki

a Zuglóért Emlékéremmel, amely Zugló
díszpolgári címnek megfelelõ kitünte-
tés.

Elhunyt Ranschburg Jenõ
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– Mi a véleménye arról,
hogy ilyen nagy szavazat-
aránnyal sikerült elfogad-
ni az idei költségvetést?

– Azt gondolom termé-
szetesnek vehetõ, ha már
ekkora többségbe kerültük
a választók akaratából itt
Zuglóban, akkor egysége-
sen szavazzunk a költség-
vetésrõl. Ez egy feszített bü-
dzsé, de sikerült egy olyan
költségvetést elfogadni,
amellyel tulajdonképpen
források nélkül stabil ala-
pokra tudjuk helyezni a ke-
rület jövõjét. Ezzel egyben
megteremtjük annak lehe-
tõségét, hogy teljesítsük
azokat a vállalásokat az el-
következendõ négy évben,
amelyeket a kampányban
vállaltunk. Nekünk leg-
alább vannak konkrét ja-
vaslataink, ellentétben
azokkal, akik mindenbe
csak belekötni tudnak, de
egyetlen ötletük sincs.  To-
vábbra is az a véleményem,
hogy csak az számít, ki
mennyit tesz a kerületért.
Ehhez még annyit fûznék,
hozzá, hogy az utolsó
MSZP-SZDSZ ciklusban
sokszor nem is lett volna
költségvetése a kerületnek,
a mi javaslataink nélkül.

– Hogyan értékeli azt a
lépést, hogy az önkor-
mányzat ötmilliárd forint
értékben bocsát ki kötvé-
nyeket, megtérülõ beruhá-
zásokra?

– Zugló elindult egy pá-
lyán, ez a lépés pedig a fej-
lesztéseket szolgálja. Már
az elõzõ vezetés is bocsátott
ki kötvényeket ugyanekko-
ra összegben, de nem olyan

beruházásokra amik meg-
térülnek. Mi azonban kikö-
töttük, hogy csak olyan be-
ruházásokat lehet finanszí-
rozni ebbõl az összegbõl,
amely késõbb visszahozza
az árát. Ilyen például a böl-
csõde, iskola és óvodafej-
lesztés. Szerencsére a kerü-
letben mind nagyobb a
gyermekvállalási kedv, és
például az óvodákban több-
szörös a túljelentkezés.
Ezeket a igényeket ki kell
tudnunk elégíteni. Ezt a célt
szolgálja az is, ha például
házakat, bérlakásokat épí-
tünk. Ezt a pénzt 2028-ig
kell visszafizetni, és már
idén megkezdjük a törlesz-
tést. 

–  Változások lesznek a
szociális és oktatási rend-
szerben is.

– Ahol lehet, ott megtaka-
rítást kell elérni, közben,
ezzel párhuzamosan emel-
ni kell az ellátások színvo-
nalát. Keresnünk kell eze-
ket a lehetõségeket. Súlyos
ferdítés, hogy az önkor-
mányzat iskolákat vagy
óvodákat akar bezárni. Ép-
pen arra törekszünk, hogy
minél több olyan helységet
szabadítsunk fel, amelyet
oda lehet adni például az
óvodai ellátásra. Az iskolák
szempontjából is az a lé-
nyeg, amit mindig is han-
goztattam, hogy nálunk
nem történhet iskolabezá-
rás. Ha összevonásra kerül
is sor, akkor sem lehet más-
ra használni a felszabaduló
épületet csak nevelésre és
oktatásra és nem lehet azo-
kat eladni.

B. R.

– Nagy arányú támoga-
tást kapott a képviselõ-tes-
tületben Zugló idei költség-
vetése. Minek tudja ezt be?

– Egyedül annak, hogy a
Fidesz-KDNP-nek ekkora
többsége van a testületben.
Az ellenzék nem, s köztük én
sem szavaztam meg a bü-
dzsét, mert megalapozatlan-
nak, nehezen értelmezhetõ-
nek és elõkészítetlennek tar-
tom. Lelke rajta, aki meg-
nyomta az igen gombot, sze-
rintem ezzel a költségvetés-
sel óriási kockázatott vállalt
a kerület. Közel tízmilliárd
forintot tesz ki az a rész, ami-
re, finoman szólva, nincs biz-
tos fedezet a jövõt illetõen.
Ilyen például az 5,5 milliár-
dos, tervezett kötvénykibo-
csátás, de még ennél is bi-
zonytalanabb az ingatlan-ér-
tékesítésbõl remélt, 4,5 mil-
liárdos forrás. Arról van szó,
hogy a büdzsé beterjesztõi
szerint az önkormányzat elõ-
ször visszavásárolná a vá-
rosközpontnak korábban
kinézett, Bosnyák téri ingat-
lant, majd azt késõbb a vétel-
árnál többért értékesítenék.
Álmodozni persze lehet.

– A kötvénykibocsátás-
sal mi a gondja?

– Egyrészt: az elõzõ vezetés
alatt is történt ilyen, s abból
legalább kétmilliárd forint
még teljes mértékben felhasz-
nálható. Másrészrõl, ameny-
nyiben idén tényleg újabb ki-
bocsátást hajt végre a kerület,
az a hosszú távú eladósodást
jelenti majd. Nem véletlenül
nem támogatta a pénzügyi bi-
zottság. Túlzottan kockáza-
tos lépés. A Fidesz-KDNP in-
doklásával, miszerint a befo-
lyó összeget megtérülõ beru-
házásokra költenék, pedig
nem tudok mit kezdeni. Az
önkormányzat elsõdleges

dolga, hogy bizonyos, például
egészségügyi és oktatási szol-
gáltatásokat, a lakosság szá-
mára fenntartson. Lehet,
hogy arra gondolt a beterjesz-
tõ, hogy hosszú távon spórol-
hat a kerület, ha egy útsza-
kasz felújításával nem vár
éveket, de ez csak találgatás.
De ezt sem nevezném klasszi-
kusan megtérülõ beruházás-
nak. Tisztázatlan az egész.

– Mi a véleménye a szo-
ciális és az oktatási ellátó-
rendszer átalakításáról?

– Az elõbbi területrõl
nagyjából százmillió forin-
tot vonnak ki, ami belátha-
tatlan következményekkel
járhat. Olyan, a lakosság egy
része számára szükséges
juttatások, mint a lakhatási
támogatás, közgyógyellátási
hozzájárulás vagy az átme-
neti segély, jelentõsen csök-
kennek majd az idén. Rá-
adásul mindez azt követõen
történik, hogy a hozzáférést
ezekhez már amúgy is jelen-
tõsen megszigorították. Ez
súlyos felelõtlenség Zugló
vezetõi részérõl, amihez
nem adhattam a támogatá-
somat. Az oktatás helyi sze-
replõi sem számíthatnak
semmi jóra, ugyanis az in-
tézményeket tíz százalékos
tartalék képzésére kötelezi
a költségvetés. Ez azt jelen-
ti, hogy 2011-ben közel egy-
milliárd forintot nem hasz-
nálhatnak fel, pedig ennek a
fedezete a költségvetésben a
mûködési céltartalékoknál
és a polgármesteri hivatal
mûködési költségeinél biz-
tosítva van. Az intézkedés
révén az önkormányzat koc-
káztatja kerületünk egyik
büszkeségének, a színvona-
las intézmény-hálózatnak a
megfelelõ mûködését.

K. D.

– Mi a véleménye a költ-
ségvetésrõl, és arról,
hogy ilyen nagy szavaza-
ti aránnyal sikerül elfo-
gadni?

– Az arányon nincs mit
csodálkozni, hiszen a bü-
dzsét megszavazó Fidesz-
KDNP nagy többségben
van. A költségvetés tar-
talmaz jó elemeket, de
rosszakat is. A legfonto-
sabb probléma vele, hogy
tulajdonképpen hitelre
épít.

– Az önkormányzat öt-
milliárdos kötvényki-
bocsátását hogyan érté-
kelné?

– Ezt a pénzt elvileg csak
megtérülõ beruházásokra
lehet fordítani, ám az egy-
általán nincs tisztázva,
hogy mi tartozik ebbe a
körbe. Nem látjuk, milyen
beruházások lehetnének
azok, amelyek visszahoz-
zák a pénzt. Ez a kitétel
egyébként eddig is meg-
volt, de a kérdésre koráb-
ban sem volt válasz, az el-
várást pedig nem is sike-
rült teljesíteni. Az iskolák,
óvodák felújítása szerin-
tem nem ilyen jellegû fej-
lesztés. Ezt már jó pár év-
vel ezelõtt el kellett volna
kezdeni. Mondjuk, min-
den évben felújítani egy-
egy intézményt, ahogy azt
más kerületek is megtet-
ték. Ami például vissza-
hozná a pénzt, az az ön-
kormányzati bérlakásépí-
tés. Alapvetõen egyébként
az a véleményem, hogy aki
most hitelt vesz fel, az vagy
bátor ember, vagy nagyon
felelõtlen. 

– Változás áll be a szo-
ciális és oktatási rend-
szerben is. Ezt a lépést
hogyan értékelné? 

– Szociális téren a szigo-
rítással nem tudok egyetér-
teni, ugyanis pont a rászo-
ruló és egyedülálló kisnyug-
díjasoktól vesszük el a tá-
mogatások lehetõségét. Rá-
adásul ebben a gazdasági
helyzetben, amikor minden
drágul, egyre nehezebben
lehet megélni. Egyetértek
azzal, hogy a visszásságo-
kat és a nem jogos igénye-
ket ki kell szûrni, de ebben
a formában nagyon rossz
üzenete van ennek a döntés-
nek. Ez a rendelkezés véle-
ményem szerint nem lett vé-
giggondolva. Az pedig vég-
képp elfogadhatatlan, ha
azt mondjuk a kisnyugdí-
jasnak, hogy ha nem tudja
fenntartani magát, ak-
kor adja el a lakást és köl-
tözzön el. Az óvodai-iskolai
rendszernél elfogadtunk
egy szándéknyilatkozatot,
amely a racionalizálást
szolgálná, de a tervben nem
látok túl nagy megtakarítá-
si lehetõséget. Az, hogy a ve-
zetõk és helyetteseinek pót-
lékát megspóroljuk, elég je-
lentéktelennek tûnik. Az is-
kolai összevonásra vonat-
kozó elképzelésnek rossz
az idõzítése, hiszen épp
most zajlanak a beiratkozá-
sok. Egy önbeteljesítõ jós-
lat lehet a vége, a szülõk
ugyanis ezzel a tervvel
szembesülve lehet, hogy
úgy döntenek, mégsem a
kerület egyik intézményébe
íratják be a gyerekeiket.

B. R.

Három kérdés a zuglói képviselõ-testület három tagjához

Gyügyei Attila (Fidesz-KDNP) Pelyva György (MSZP) Tamás László (ZÉK)
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Március idusán a jövõ Magyarországáról
Az 1848–49. évi polgári for-
radalom és szabadságharc
hõseire és áldozataira em-
lékeztek a zuglóiak márci-
us 15-én a nemzeti színû és
kerületi zászlókkal feldíszí-
tett Pákozdi téren álló obe-
liszknél. A több száz zuglói
jelenlétében megtartott ren-
dezvényen a 163 évvel ez-
elõtti hõsök emléke elõtt fe-
jet hajtottak a kerület veze-
tõi, a helyi politikai és civil
szervezetek, a kisebbségi
önkormányzatok képvise-
lõi. A megjelenteket dr.
Papcsák Ferenc, Zugló pol-
gármestere köszöntötte.
Ünnepi beszédet dr. Pesti
Imre Budapest Fõváros
Kormányhivatalának veze-
tõje, kormánybiztos, or-
szággyûlési képviselõ mon-
dott.

Az ünnepség a hagyo-
mányõrzõ huszáregység
kürtjelére vette kezdetét. A
Himnusz eléneklését köve-
tõen zuglói elõadómûvé-
szek váltották egymást a
színpadon. Keresztes Ildi-
kó énekes Máté Péter: Ha-
zám, illetve Koncz Zsuzsa:
Valahol egy lány címû dalát
adta elõ, míg Körtvélyessy
Zsolt színmûvész Petõfi
Sándor: Feltámadott a ten-
ger címû versét mondta el.
A Hunyadi Általános Iskola
népdalcsoportja 48-as nó-
tákat énekelt.

Az önkormányzat ren-
dezvényén megjelenteket
dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester köszöntötte. Zugló
elsõ embere úgy vélte: azok,
akik 163 évvel ezelõtt sze-

repet vállaltak a forrada-
lomban és az azt követõ sza-
badságharcban, egy függet-
len, fejlõdõ Magyarország
megteremtéséért léptek a
cselevés útjára. A forradal-
márok egy olyan alkotmá-
nyos alapokon nyugvó,
nemzeti hagyományait tisz-
telõ, biztonságos országot
akartak, ahol minden em-
ber szabadon élhet, s ahol
az összetartozás legfonto-
sabb alapeleme a nemzet és
a család. Ugyanezek a gon-
dolatok vezérlik napjaink-
ban mindazokat, akik azt
szeretnék, hogy április 25-
tõl új alaptörvénye legyen
Magyarországnak. 

Dr. Pesti Imre (képün-
kön) ünnepi beszédében ar-
ra kereste a választ, hogy
napjainkban 1848 emléke-
zetes pillanataihoz hasonló
forradalom és szabadság-
harc zajlik-e hazánkban,
mint 163 évvel korábban.

– Akiknek akkor lehetõ-
ségük volt változtatni Ma-
gyarország helyzetén, saját
érdekeiket félretéve alkot-
ták meg a jövõ Magyaror-
szágát – jelentette ki a kor-
mányhivatal vezetõje.

Pesti szerint az április
törvények 1848-ban alap-
vetõ változásokat hoztak
Magyarországon. Többek
között megszûnt az õsiség
törvénye, így lehetõvé vált,
hogy a birtok vállalkozási
alapként szolgáljon. Ekkor-
tól aki fejleszteni akart, hi-
telt vehetett fel a birtokára.
Persze a hitelfelvétel nem
csak lehetõség volt, hanem

felelõsség is. Így van ez nap-
jainkban is. 

– Az elmúlt nyolc év szoci-
alista kormányai Magyaror-
szágot kamatrabszolgaság-
ba döntötték. 2002-ben az
ország adósságállománya a
nemzeti össztermék 54 szá-
zaléka volt, ma 82 százalék.
Ez azt jelenti, hogy nyolc év
alatt közel 8 ezer milliárd
forinttal növekedett az
adósságunk, miközben az
élet valamennyi területén
megszorításokat kellett el-
szenvednünk. Ma minden
megdolgozott három forint-
ból kettõ adósságtörlesz-
tésre megy el – utalt Pesti
Imre a jelenlegi helyzetre.

A kormánybiztos rámu-
tatott: a nemzetközi pénzvi-
lág egy meghatározott adós-
ság felett az újabb hitelt már
politikai és gazdasági felté-
telekhez köti. Akik az el-
múlt idõszakban felelõtle-
nül vették fel a hiteleket,
azok hazánk függetlensé-
gét, szabadságát adták el.
Így most Magyarország a
nemzetközi pénzvilág szo-
ros kontrollja alatt áll, csak
a tõke érdekeit szem elõtt
tartva alakíthatja gazdasá-
gát és társadalmát. 

– A pénzvilág könyörtelen
az üzletben és a hitelezés-
ben is. A felelõtleneket ki-
használja, tovább gyengíti.
A felelõsökkel egyenrangú
partnerként tárgyal – figyel-
meztetett a fideszes politi-
kus, majd így folytatta: – A
jelenlegi kormány azt tûzte
ki célul, hogy a megbecsü-
lést visszaszerezze, egyen-

rangú partnere legyen a hi-
telezõknek, és ezzel vissza-
szerezze az ország szabad-
ságát, gazdasági önrendel-
kezését. 

A kormányhivatal veze-
tõje gróf Széchenyi István
Hitel címû munkájára hi-
vatkozva kijelentette: a hi-
tel a felelõsök kezében ál-
dás, a felelõtlenekében
átok. A nemzeti önrendel-
kezés csak akkor lehet tel-
jes, ha az gazdasági önren-
delkezéssel társul. Ennek
hiányában az ország ki-
szolgáltatott. Ez azt jelenti,
hogy a hitelezõk bármikor
saját érdekei elleni csele-
kedetre kényszeríthetik
hazánkat.

– Most március 15-én,
amikor visszaemlékezünk,
azzal szembesülünk, hogy
a történelem ismétli önma-
gát. Ahogy a márciusi ifjak
forradalmat csináltak, úgy
csinált forradalmat Ma-
gyarország nyolc millió vá-
lasztópolgára a 2010. évi
országgyûlési választáso-
kon. A kétharmados ered-
mény történelmi súlyú fel-
hatalmazás és történelmi
léptékû felelõsséget jelent a
kormány számára. Ennek
megfelelõen forradalmi lé-
pés volt a multinacionális
cégek és bankok megadóz-
tatása, a külföldiek által ke-
zelt nyugdíjkassza állam-
adósság csökkentésére tör-
ténõ felhasználása és a la-
káshitelt fizetni nem tudók
kilakoltatásának a felfüg-
gesztése. Ezen intézkedé-
sekben is úttörõk vagyunk

Európában, de a szabad-
ságharc még hátra van. 

Pesti Imre szerint: új vilá-
got teremteni egy választási
forduló alatt nem lehet. Leg-
alább másfél év kell, hogy
tízmillió magyar közös erõ-
feszítésével a kormány a ka-
matrabszolgaság szoros
láncait fellazítsa. 

Beszéde zárógondolatá-
ban a kormányhivatal veze-
tõje Széchenyi István szava-
it idézte, mely szerint: „a
magyarnak általában azt ve-
tik a szemére, hogy egyedül
szalmatûzként lobban fel,
cserfaként azonban soha-
sem ég.” 

– Vessük le tehát a szalma-
láng lelkesedést. Én szeret-
ném hinni, hogy Magyaror-
szág nem volt, hanem lesz. A

múlt évi választással a ma-
gyar nép öntudatra ébredt és
talpra állt. Hitet tett a válto-
zás és a szabadság vissza-
szerzése mellett – fejezte be
beszédét dr. Pesti Imre.

Az ünnepi beszédét köve-
tõen a kormányhivatal ve-
zetõje megkoszorúzta a
Pákozdi téren álló obelisz-
ket. Ezt követõen a Zuglói
Önkormányzat nevében dr.
Papcsák Ferenc polgármes-
ter, Rozgonyi Zoltán és dr.
Ferdinandy István alpolgár-
mesterek, majd a politikai
pártok, kisebbségi önkor-
mányzatok, civil szerveze-
tek és a kerület lakói helyez-
ték el a monumentum ta-
lapzatánál a hála és a meg-
emlékezés virágait.

Papp Dezsõ

Pusztai Pétert, a Fidesz-
KDNP önkormányzati
képviselõjét nevezték ki
az újonnan bejegyzett
Társasház-kezelõ és Köz-
terület-fenntartó Kft.
ügyvezetõjének. Pusztait
a vállalt feladatokról, il-
letve elképzeléseirõl kér-
deztük.

A közelmúltban bejegyez-
ték a Zuglói Társasház-ke-
zelõ és Közterület-fenntartó
Kft.-t, melynek egyedüli tu-
lajdonosa a Zuglói Vagyon-
kezelõ Zrt. Ügyvezetõje
Pusztai Péter, a Zuglói La-
poknak elmondta, mindez
része a vagyonkezelõnél
megkezdõdött, és vélhetõen
az év végéig lezajló szerve-
zeti átalakításnak.

Arra a kérdésre, hogy
miért van szükség a válto-
zásra, mik lesznek az új cég
feladatai – így felelt.

– Az átalakítási folyama-
toknak több oka és összete-
võje van. A feladat jelen
esetben is az, hogy a zuglói
hivatali keretek között csak
olyan munka folyjon a jövõ-
ben, amit a jogszabály ki-
mondottan odavalónak
rendel. Ezért az olyan teen-
dõket, mint a vagyonnal va-
ló gazdálkodás, az egész-
ségügyi szolgáltatói vagy a

kommunikációs feladatok,
melyeket üzleti, vállalkozá-
si alapon gazdaságosabban
lehet végezni, nem feltétle-
nül köztisztviselõknek kell
ellátni. Ezen alapvetõ ren-
dezõ elv szem elõtt tartása
mentén alakult meg az em-
lített kft.” – magyarázta az
ügyvezetõ. Hozzátette, az új
gazdálkodási egységbe két,
egymástól függetlenül mû-
ködõ, önálló egység tartozik
majd.

– Közterület-fenntartás
alatt a forgalomképtelen és
korlátozottan forgalomké-
pes vagyontárgyaink fenn-
tartását és fejlesztését, va-
lamint az ezeken – vagyis a
közterületeken - való teljes
rend megõrzését kell érte-
ni. Ide tartozik az önkor-
mányzati tulajdonú utak,
járdák és parkoló helyek
karbantartása, rekonst-
rukciója, de ellátjuk példá-
ul a közterület hasznosítá-
sával, a pavilonok üzemel-
tetésével, reklámfelületek
bérbeadásával kapcsolatos
teendõket is. A helyi jogal-
kotásnak megfelelõen fenn-
tartjuk a rendet a hajlékta-
lanok, a kéregetõk, a közte-
rületen alkoholt fogyasztók
vagy a falfirkálók tekinteté-
ben – mondta az ügyvezetõ,
hozzátéve, a kft. kezeli az ál-
lampolgárok részérõl beér-
kezõ, a közterülettel kap-
csolatos bejelentéseket. Ki-

emelte, újjászervezik a Bos-
nyák utcai hétvégi termelõi
piac mûködtetését is. Bí-
zom benne, hogy a nyár de-
rekára már az én elképzelé-
seim szerint tudunk tenni a
szebb, tisztább, zöldebb és
rendezettebb, tehát a lakha-
tóbb Zuglóért.

A társasház-kezelõ át-
szervezésével kapcsolat-
ban, az eddigiekhez képest
tapasztalható változások-
ról szólva Pusztai Péter el-
mondta, az átalakulásból
az érintett lakók csakis a

pozitív lehetõségeket és in-
tézkedéseket érzékelik
majd. Az ügyvezetõ szerint
a társasház-kezelés a va-
gyonkezelõ alapító okiratá-
ban megfogalmazottakhoz
képest nem az önkormány-
zat vagyonával összefüggõ,
vagy azzal kapcsolatos teen-
dõket jelenti, hanem „egy
önként vállalt, piaci alapo-
kon nyugvó, a magánlakás-
tulajdonosokkal keletkez-
tetett szerzõdéses vi-
szonyt”. Éppen ezért mind-
ez a részvénytársaságon be-

lül egy teljesen önállóan
gazdálkodó egység része-
ként mûködik majd. Kérdé-
sünkre, hogy miért újítot-
tak, úgy fogalmazott, „a jó-
nál ugyanezzel a munkatár-
si gárdával még jobban is
tudjuk csinálni”.

– Az elmúlt hetekben
szinte csak arról tájékozód-
tam, hogy egyes társashá-
zak lakói mennyire kiszol-
gáltatottak a közös képvise-
lõiknek. Nem tudják példá-
ul, mit tehetnek, ha nem
jogszerû a közgyûlés meg-
tartása, ha a közös képvise-
lõ elõnytelen megbízásokat
köt a nevükben. A jog- és lét-
biztonság, valamint a kor-
rekt gazdálkodás igénye
szinte minden társasházi
közösségben megfogalma-
zódik, így nekünk ezeket
kell garantálnunk más vál-
lalkozásokkal szemben –
mondta Pusztai, hozzáfûz-
ve, minderre garanciát je-
lent, hogy a társasházkeze-
lõ az önkormányzat cége,
tehát „nem tûnhet el a ke-
zelt ház kasszájával”.

Ha a kft. által kezelt ház-
ban olyan esemény törté-
nik, aminél a további károk
bekövetkeztének megaka-
dályozása okán azonnali in-
tézkedésre van szükség, és
a közösség számláján nincs
meg a szükséges összeg, a
cég az erre elkülönített
alapból megelõlegezi azt.

Emellett minden érintett la-
kónak felajánlják az ingye-
nes önkormányzati távfel-
ügyeleti rendszerhez való
rácsatlakozást. – Az álta-
lunk kezelt házaknak a biz-
tonsági járõri útvonalak ki-
terjesztésével fokozott el-
lenõrzést kínálunk. Terve-
im között szerepel a kibõví-
tett panel programban való
eredményes részvétel is.
Szeptembertõl ingyenes, a
feladatkörbe tartozó jogse-
gély szolgálatot is üzemelte-
tünk – tudtuk meg az ügyve-
zetõtõl. A fentieken túlme-
nõen az eredményességet
szerinte a nagy szaktudás-
sal, évtizedes társasházke-
zelõi tapasztalattal bíró
munkacsapat garantálja. –
Célunk, hogy egy gazdálko-
dási év elteltével a fõváros
legnagyobb és legeredmé-
nyesebb társasház-kezelõ-
jévé fejlõdünk. Ehhez a já-
rulékos infrastruktúrát pá-
lyázati pénz elnyerése út-
ján, a humánerõforrás terü-
letén a bõvítést a vállalko-
zói piacról oldjuk meg –
mondta Pusztai Péter, aki
szerint a vállalt tisztség
nagy valószínûséggel össze-
férhetetlen az önkormány-
zati képviselõi munkájával.
„Fogadó órákat azért a jö-
võben is szándékozom tar-
tani, hívjanak rendületle-
nül” – üzente a zuglóiaknak.

K. D.

Rendezettebb és lakhatóbb Zuglóért tenne Pusztai Péter
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Az alábbi levél egyik köz-
tiszteletben álló zuglói pol-
gártól érkezett.

Tisztelt polgármester
úr!

Lehet, hogy nem a leg-
ideálisabb idõszakban ke-
resem meg gondjainkkal,
hiszen a költségvetés ter-
vezésének idõszaka min-
dig nagyon sûrû progra-
mot biztosít a testületnek.
De talán pont ezért aktuá-
lisak az észrevételeink,
mivel remény lehet arra,
hogy a régen fennálló
problémák megoldására a
kerület szûkös anyagi
helyzete ellenére mégis
betervezésre kerülhet né-
mi anyagi keret.

Az érintett terület a zug-
lói Körvasút sor–Csömöri
út–Mogyoródi út közötti
szakasza.

Ha pontos szeretnék len-
ni, ez az út a Csömöri út,
és a Pöstyén utca között
gyakorlatilag nem is léte-
zik, csak sár, és homok-

dombok formájában. A kö-
vetkezõ szakasza egy sze-
gély nélküli, elképesztõen
rossz minõségû szilárd (?)
burkolatú út. Szándéko-
san nem írok aszfaltot, mi-
vel az összetétele szinte
méterenként változik. A sí-
nek, és az út közötti gon-
dozatlan terület a MÁV-é,
ahonnan a viszonylagos
zajvédelmet biztosító fá-
kat most válogatás nélkül
valaki pusztítani kezdte.
Elõször a Lipótvár utca
magasságában irtottak ki
16 egészséges, nagy fát, és
ki tudja, mennyit vágtak
volna ki, ha a lakók felhá-
borodása, és a Polgárõrség
közbelépése nem akadá-
lyozta volna meg õket.

Innen az Egressy útig,
egy, szintén szegély nélkü-
li, vízelvezetést nélkülözõ,
több száz, különbözõ szin-
tû és színû darabból álló
úttest következik. Ami
még növeli a gondot, hogy
ezen a szakaszon találha-

tó néhány beláthatatlan,
egyenrangú útkeresztezõ-
dés is.

Az Egressy útnál talál-
ható Zugló egyik szégyen-
foltja, egy elhanyagolt,
balesetveszélyes gyalo-
gos-aluljáró. Ettõl nem
messzire történt nemré-
gen egy halálos kimenete-
lû vonatbaleset, ami talán
nem történt volna meg, ha
az említett aluljáró síne-
ken túli feljáró lépcsõjét
valaki teljesen érthetetlen
módon, két vasráccsal
nem teszi használhatat-
lanná. Ez azért is gond,
mert a vasút másik olda-
lán levõ utat nagyon sokan
használják(nák) sétálás-
ra, kerékpározásra, de így
ezen a hosszú szakaszon,
csak életük kockáztatásá-
val, szabálytalanul tud-
nak a síneken átkelni. En-
nek a gondnak az egysze-
rû megoldása az lehetne,
ha az értelmetlen vastor-
laszt hivatalosan el lehet-

ne távolítani. Ha erre je-
lenleg önöknek nincs ka-
pacitása, mi vállaljuk en-
nek megoldását, termé-
szetesen az önök hivatalos
engedélyével.

A Mogyoródi út, és
Fogarasi út közötti részen
úttestfelújítás helyett
épült néhány „fekvõrend-
õr”, szerintünk teljesen fe-
leslegesen, hiszen a ter-
mészet, és az elhanyagolt-
ság erre a szakaszra in-
gyen készített több tucat
lassítót, és aki ezek ellené-
re itt gyorsan hajt, azt már
nem állítja meg a mester-
ségesen kialakított sem!

A Mogyoródi út, Körvas-
út sor keresztezõdésében
van egy, önkormányzat tu-
lajdonában álló, kihasz-
nálatlan telek, amely kivá-
lóan alkalmas lehetne ját-
szótér létesítésére. Ez an-
nál inkább aktuális lenne,
mivel a környéken több
ezer méteres körzetben
nincs ilyen létesítmény.
Alapítványunkat, és sze-
mélyesen engem is, szinte
naponta keresnek fel a
környéken élõ szülõk,
hogy kérésüket az önkor-
mányzat felé tolmácsol-
juk.

Ez a fent említett útsza-
kasz, a kerület egyik leg-
frekventáltabb, családi
házas övezetén húzódik
végig, de olyan, mintha
megállt volna itt az idõ ez-
elõtt negyven évvel.

Minden érintett nevé-
ben, segítõ hozzáállásu-
kat elõre is köszönöm!

Barabás Ferenc
Polgári Összefogás Kerü-

letünkért Alapítvány
Paskál Kör Egyesület

Természetesen ezúttal is
megpróbáltunk utánajárni

a dolgoknak. Pálffy Imre, a
polgármesteri hivatal Vá-
rosüzemeltetési Osztályá-
nak vezetõje készségesen
válaszolt a kérdéseinkre.

– Kezdjük az elején: a
Csömöri út és a Pöstyén ut-
ca között jelenleg egy földút
van. Az út közelében azon-
ban egy komoly beruházás
zajlik, és a beruházónak
többek között az útépítés is
a kötelezettségei közé tarto-
zik. Tehát a Csömöri út és a
Pöstyén utca közé hamaro-
san egy szilárd burkolatú út
épül majd. Az út további
szakasza nem aszfaltút, an-
nak idején – 15-20 éve – úgy-
nevezett talajstabilizációs
eljárással épült, azaz az út-
nak nincs alapja (ezért néz-
hetik a lakók az út anyagát
sárnak). Ezt akkor is a
pénzhiány indokolta, ám
ennek az útnak a forgalma
nem is kívánna komolyabb
beruházást. Sajnos, az
utóbbi idõben az itt lakók-
nál jóval többen használják
ezt az útszakaszt, nehéz jár-
mûvek is rámennek a gyen-
ge burkolatra, illetve a sze-
mélyautók sem a megenge-
dett sebességgel közleked-
nek. Ezért történhetett,
hogy mára az út rossz álla-
potba került. Sajnos, egy-
elõre az út szõnyegezése

nincs betervezve. A Körvas-
út sor töltés felõli részén a
növényzet gondozása a
MÁV hatáskörébe tartozik,
mint ahogyan az összes át-
járó karbantartása is. Abba
nincs beleszólásunk. Illegá-
lis fakivágásról azonban
nincsen tudomásunk. Az
Öv utca–Mogyoródi
út–Fogara-si út közötti sza-
kaszán valóban fekvõrend-
õröket helyeztünk el, ezt a
nagy sebességgel közlekedõ
autók lassítása indokolta.
Az utat rendszeresen –
ahogy a költségvetésünk en-
gedi – karbantartjuk, ám a
hideg, téli idõjárás ismét
kátyúkat okozott. Erre ter-
mészetesen leghamarabb
tavasszal kerülhet sor, ad-
dig a kerületi utak állapotá-
nak feltérképezése törté-
nik. A javítás sorrendjét
azonban nagyban befolyá-
solja, hogy mekkora forgal-
mú az adott út. A nagyfor-
galmú utak értelemszerûen
prioritást élveznek. Az ön-
kormányzat játszóteret ki-
zárólag közterületeken
épít, nem pedig telkeken.
Természetesen, amennyi-
ben a testület úgy dönt, hogy
az említett telkeken ilyen lé-
tesítmény épüljön, akkor itt
is épülhet ilyen játszótér.

R. T.

Postaládánkból Mi lesz veled, zuglói Körvasút sor?

A választókkal való állan-
dó kapcsolattartást és a
helyi lakosok igazi képvi-
seletét tartaná legfonto-
sabb feladatának a Fi-
desz-KDNP jelöltje Tildy
Balázs a jövõ hónapban
sorra kerülõ kerületi idõ-
közi képviselõ- választá-
son. Tildy szerint Zugló
különbözõ részein eltér-
nek a legfontosabb prob-
lémák, más feladatokat
kell megoldani a kertvá-
rosi és a lakótelepi része-
ken. 

Április 10-én idõközi vá-
lasztásokat tartanak a
Zugló 1. számú választó-
körzetében az õsszel meg-
választott Garaba Imre
gyors lemondása miatt. A
Fidesz-KDNP jelöltje a 25
éves Tildy Balázs, aki
Papcsák Ferenc polgár-
mester mellett dolgozott,
amikor a kerület vezetõje
még elszámoltatási kor-
mánybiztosként is tevé-
kenykedett. Tildy Balázs

kérdésünkre több olyan
problémás területet is
megjelölt, ahol személy
szerint is eredményeket
akar elérni, de hangsúlyoz-
ta, hogy megválasztása ese-
tén elsõsorban azoknak a
gondoknak a megoldására
koncentrálna, amelyekkel
a kerület lakosai õt megke-
resik. Számomra az a leg-
fontosabb, hogy rendsze-
resen tartsam a kapcsola-
tot az itt élõkkel, a képvise-
lõ ugyanis – nevébõl adódó-
an is - azért van, hogy a tes-
tületben képviselje õket –
szögezte le a Fidesz-KDNP
jelöltje. „A kampányok so-
rán a jelöltek részérõl álta-
lában olyan ígéretek han-
goznak el, amelyek megva-
lósulása igen csak kérdé-
ses. Én egy ilyen ígéretlicit-
be nem akarok beszállni.”

Ezzel együtt Tildy Balázs
szerint természetesen már
most jól körvonalazhatók
azok a problémák, amelye-
ket mindenképpen orvosol-
ni kell, de ezek a kerület
más-más részein eltérõek.
A lakótelepek környékén
mindenképpen a közbiz-
tonság a legkardinálisabb

kérdés, ezen feltétlenül ja-
vítani kell. A kampány so-
rán megdöbbentõ dolgok-
kal szembesültem, sok
nyugdíjas nem mer egyedül
az utcára menni sötétedés
után, autósok pedig nem
merik teljesen megtankolni
az autót, mert éjjel leszívják
a tankból a benzint – mond-
ta Tildy Balázs. Ezeken a ré-
szeken rendõrlakásokat

szeretnénk kialakítani és
tovább fejleszteni a térfigye-
lõ kamera-rendszert. A VIII.
kerületben ezzel a megol-
dással sikerült visszaszorí-
tani a bûnözést, de a bûnö-
zõk nem tûntek el, hanem
továbbálltak és átjöttek a
mi kerületünkbe – magya-
rázta a jelölt. Minél több a
kamera, annál jobb, de tu-
dom, hogy ennek ára van és

a kerület kasszájában nincs
sok pénz – tette hozzá,
hangsúlyozva ugyanakkor,
hogy a meglévõ kamerák el-
helyezését is újra lehetne
gondolni. 

Tildy Balázs emellett már
aláírásgyûjtésbe kezdett,
hogy az M3-as autópálya
mellett épült zajvédõ fal hi-
ányzó részét is végre meg-
építsék. A jelölt a kertváro-

si részen a zöldterültetek
megóvására fektetné a leg-
nagyobb hangsúlyt. Ezek a
részek teljesen lepusztul-
tak, a játszótereken nincse-
nek játékok, így felújításra
szorulnak, hiszen rengeteg
itt a gyermekes család. A
szelektív szemétgyûjtõket
állandóan felborogatják,
ezért a szemétgyûjtõket va-
lahogy körbe kellene keríte-
ni, hogy ezt magakadályoz-
zuk. Zuglót egyébként is na-
gyon beépítették, a kerület
elvesztette eredeti, kertvá-
rosi jellegét – mondta Tildy
Balázs emlékeztetve, hogy
éppen ezért szavazta meg a
képviselõtestület a változta-
tási tilalmat.

Az elmúlt évek politikája
hatalmas terhet rótt a ke-
rületre és nekem is sokan
panaszkodnak, hogy sem
itt, sem országos szinten
nem történt még semmi a
felelõsségre vonás terén.
„Ehhez a hatalmas munká-
hoz azonban idõ kell, én tü-
relmet kérek a lakosoktól,
és ígérem meg lesz az ered-
ménye az erõfeszítések-
nek”.

B. R.

Tildy Balázs: állandó kapcsolat kell a választókkal

Rozgonyi Zoltán alpolgármester, Tildy Balázs a Fidesz-KDNP képviselõjelöltje és dr.

Papcsák Ferenc polgármester
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Herminamezõ Budapest
XIV. kerületének egyik vá-
rosrésze. Így nevezik a Tele-
ki Blanka utcától, a MÁV vá-
ci vonalától–Nagy Lajos ki-
rály útja–Thököly út–Her-
mina út–Kacsóh Pongrác
út– Hungária körút és ismét
a Teleki Blanka utca közöt-
ti részt. A terület névadója
Hermina Amália fõherceg-
nõ (született 1817. szep-
tember 14-én Budán), Jó-
zsef nádor leánya, aki apá-
ca lett. A fõrang, aki jóté-
konyságáról volt közis-
mert, egy prágai kolostor
fõapátnõjeként fiatalon
hunyt el 1842. február 13-
án Bécsben. Ekkor kezdték
meg tiszteletére a ma is álló
Hermina kápolna építését,
amelyet 1856-ban szentelt
fel Scitovszky János eszter-
gomi érsek.

Gyászhír a sajtóban

Visszakanyarodva a név-
adóra, érdemes fölidézni,
miként számolt be a kora-
beli sajtó a fiatal leány halá-
láról: „Gyászhírrel nyitjuk
meg mai póstánkat, egy ér-
zékeny csapás jelentésével,
melly szeretve tisztelt
Hermine fõherczegnõ, Ist-
ván fõherczegünk ikertest-
vére, Budáról Bécsbe rán-
dulván, ott kevésnapi beteg-
ség után, vasárnapon, f. h.
13-kán élete virágában (24
éves korában) halál áldo-
zatja lõn; korahalálát nem-
csak már sok hasonló csa-
pást szenvedett fenséges
atyja, királyi családja, s az
egész cs. kir. uralkodó ház,
de minden jobb érzésûek
gyászolják, s gyászol benn
különösen fõvárosunk egy
elsõrendû hölgycsillagot, ki
rövid életében a jótékony-
ság s magasztos embersze-
retet angyalaként tûnt fel
közöttünk.” 

Ugyanezen a napon a Re-
gélõ Pesti Divatlap gyász-
verset közölt T. aláírással,
egyes irodalmárok szerint

vélhetõen a Hermina Amáli-
ával egyidõs Tompa Mihály
tollából.

A róla elnevezett kápolna
a Városliget keleti részén, a
Közlekedési Múzeum tûz-
falára néz. A 23-as szám
alatti egyházat – amely ha-
zánk egyik legrégibb neogó-
tikus stílusú épülete – Pest
városa emeltette. A hajdani
Városerdõ melletti telket
Heinrich János Mátyás
adományozta a település-
nek azzal a feltétellel, hogy
azon a magyarok között
népszerû József nádor fia-
talon elhunyt leányának
méltó emléket állítsanak. A
kápolna alapkövét 1842.
október 10-én rakták le.
Terveit Hild József készítet-
te, a munka is az õ vezetésé-
vel kezdõdött el 1843-ban.
Az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc esemé-
nyei megakasztották a kivi-
telezést, így csak 1854-ben
került tetõ a falakra.

Templomszentelés

A felszentelésen Liszt
Ferenc saját férfikari mi-
séjét vezényelte el, s jeles
hazánkfia utóbb is gyak-
ran megfordult és orgo-
nált ott.

Maga a kápolna kerüle-
tünk legrégebben álló épü-
lete. Felszentelése utáni év-
tizedekben körülötte új vá-
rosrész alakult, amelyet a
kápolna névadójáról nevez-

tek el. 1919 húsvét hétfõjén
Csernoch János hercegprí-
más új egyházközséget ala-
pított a kápolna körül, ettõl
kezdve Herminamezõi
Szentlélek Plébániatemp-
lom lett a neve. 2004. szep-
tember 10-én Erdõ Péter bí-
boros, Esztergom-Buda-
pesti érsek átadta a kápol-
nát a Jeruzsálemi Szent Sír
Lovagrend Magyarországi
Helytartóságának.

Parcellázták a mezõt

Maga a Herminamezõ a
XIX. század végén még csak
részben volt felparcellázva,
helyén nagy kiterjedésû
kertészetek és gyümölcsö-
sök húzódtak – az elsõ vil-
lák a fentebb említett egy-
ház körül kezdtek kinõni a
földbõl. A Bethesda Köz-
kórház 1872-ben, míg a ko-
rábbi lapszámainkban be-
mutatott Telefongyár a szá-
zadforduló idején épült föl.
Az Uzsoki utcai gyógyin-
tézmény egykoron Orszá-
gos Munkásbiztosító Pénz-
tár Központi Kórháza néven
mûködött.

A területen a hetvenes
évektõl történtek a legna-
gyobb közlekedési fejleszté-
sek: így például a Kacsóh
Pongrác úti felüljáró, a
Kisföldalatti végállomásá-
nak áthelyezése és az M3-as
autópálya kivezetõ szaka-
szának a kialakítása.

Lázin Miklós András

Hercegnõ volt a Herminamezõ névadója

A Zuglói Benedek Elek Egy-
séges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Pe-
dagógiai Szakmai Csoport-
ja március 7–10. között im-
már tizennegyedik alka-
lommal rendezte meg a
Zuglói Pedagógiai Napok
rendezvénysorozatot. Az
idei esemény mottója a „Ha-
gyomány és innováció” volt.

– Ezek a dolgok összefüg-
genek: a hagyomány azért
fontos, mert e nélkül talaj-
talanná válna az oktatás,
ugyanakkor az innováció
az, mely biztosítja számára
a fejlõdést. Egy ilyen ren-
dezvény kiváló alkalmat
biztosít arra, hogy a kreatív
gondolatok megszülethes-
senek – mondta dr.
Ferdinandy István alpolgár-
mester a Vakok Állami Inté-
zetének Nádor termében
rendezett nyitóünnepsé-
gen.

Az idei Zuglói Pedagógiai
Napok programjai rendkí-

vül népszerûnek bizonyul-
tak. Ahogy azt Hernádiné
Sándor Ildikó szaktanács-
adótól megtudtuk, a ren-
dezvénysorozaton összesen
950 fõ vett részt. A korábbi-
aknál szinte valamennyi
program nagyobb érdeklõ-
dés mellett zajlott: 30 hely-
színen 37 esemény várta a
pedagógusokat. A két nagy
elõadás („A tanulás rene-

szánsza” és „A megváltozott
pedagógusszerep”) bizo-
nyult a legnépszerûbbnek,
de a szakmai elõadásokra
is sokan voltak kíváncsiak.
Az idei programsorozatból
kiemelkedett a gróf Széche-
nyi István munkásságát be-
mutató kiállítás, amely a
legnagyobb magyarról elne-
vezett zuglói iskolában nyílt
meg március 9-én.

– Széchenyi a mai nemze-
dék számára is példa lehet,
hisz rendkívül hagyomány-
tisztelõ és rendkívül inno-
vatív személyiség volt –
mondta dr. Messik Miklós,
a Magyar Emlékekért a Vi-
lágban Egyesület elnöke.

A kiállítás anyaga két hé-
tig megtekinthetõ a Telepes
utcai iskola földszinti galé-
riájában. Riersch Tamás

Népszerû volt a Zuglói Pedagógiai Napok
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A 2005-ben alakult Polgári
Összefogás Kerületünkért
Alapítvány kezdeményezte
elõször azoknak a megju-
talmazását, akik olyan tet-
tet hajtottak végre, amellyel
Zugló hírnevét is öregbítet-
ték. Az alapítvány által lét-
rehozott Év Embere díjat
elõbb a 2006-ban alakult
Szeretjük Zuglót Egyesület,

majd az ugyancsak ebben
az évben alakult Mentor
Közéleti Kulturális és Sport
Egyesület is támogatta. Ez
utóbbi szervezet 2010-ben
egy másik díjat is létreho-
zott. A Mesterség Nemzedé-
ken Át díj ötletét a VI-VII.
kerületi Ipartestülettõl köl-
csönözték. Az ottani szerve-
zet elnöke ugyanis már sok

éve díjazta a két kerületben
élõ és mûködõ vállalkozó-
kat, vállalkozásokat. A zug-
lói Mentor Egyesület olyan
kihalófélben levõ szakmá-
kat jutalmaz ezzel a díjjal,
melyek a kisipari kézmûves
tevékenységeket próbálják
meg életben tartani. 

A két díjat korábban egy-
mástól függetlenül, külön

idõpontban és külön hely-
színen adták át. Idén azon-
ban a három civil szervezet
úgy döntött, hogy a díjakat
egyszerre adják át. Az ün-
nepség helyszínéül a Ma-
gyar Táncmûvészeti Fõis-
kola nagytermét választot-
ták, ahol a zuglói intézmény
hallgatóinak mûsora méltó
körítést biztosított a díjak
átadásához. Az eseményen
részt vett dr. Papcsák Fe-
renc polgármester és
Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester, Szatmáryné Jähl
Angéla fõvárosi képviselõ,
Rátonyi Gábor, a Szeretjük
Zugló Egyesület elnöke, Ba-
rabás Ferenc, a Polgári Ösz-
szefogás Kerületünkért Ala-
pítvány alelnöke és Andrásy
Attila, a Mentor elnöke. 

A Mesterség Nemzedéken
Át díjat Kiss Istvánné, a
découpage (dékupázs)
technikával készített aján-
déktárgyak gyártója, Binét
András fogtechnikus,
Morvai László kosárfonó,
Molnár Gábor szobafestõ-
mázoló és Baloghi Lajos
hentes vehette át.

Az Év Embere elismerést
Talmácsi Gábor motorver-
senyzõ, Zsivóczky Attila tíz-
próbázó vagy a vak sporto-
ló, Bélafi Szilárd csörgõlab-
dázó, maratoni futó után
idén Kapás Boglárka, a

BVSC-Zugló fiatal úszója
vehette át. Boglárka tavaly
az elsõ ízben Szingapúrban
megrendezett Ifjúsági Olim-
piáról két arany- és egy
ezüstéremmel tért haza. Ez-
zel az eredménnyel a 4000
fõs olimpiai mezõny leg-
eredményesebb sportolója
lett. 

Az Év Embere Életmû Dí-
jat az eredményes gyógyító
munkájáért professzor
Mayer Árpád fõorvos, egye-
temi tanár, a Fõvárosi
Onkoradiológiai Központ
(az Uzsoki utcai kórház Rá-
dium Osztályának) vezetõje
kapta meg.

R. T.

Kapás Boglárka úszó az Év Embere Zuglóban

Keresztes Ildikó énekes-
nõt még a 80-as évek végén
a Kormorán Együttes tagja-
ként, majd a Rózsaszín
Bombázókban ismerhette
meg a nagyközönség. Az el-
múlt 25 évben Magyaror-
szág egyik legjellegzetesebb
hangú énekesnõjeként
musicalokban, rockope-
rákban, filmekben szere-
pelt, számos nagyzenekar-
ral, elõadómûvésszel lépett
fel, és önálló elõadóként is
komoly karriert futott be. 

Keresztes Ildikó Erdély-
ben, Marosvásárhelyen
született. Az 1980-as évek
elején települt át édesanyjá-
val Magyarországra.

– Erdélyi lányként többet
tudok arról a korszakról,
amikor már az is hõsiesség-
nek számított, ha magyarul
beszéltünk Marosvásárhe-
lyen – mesélte az X-Faktor
egyetlen nõi mentora. –
Örökre emlékezni fogok rá,
mit jelentett akkortájt Ro-
mániában élni. De azt sem
feledem, hogy milyen volt
hontalannak lenni. Romá-
niában azt mondták, menj
haza, mert magyar vagy, mi-
kor áttelepültünk, akkor
meg azt vágták a fejünkhöz,
hogy mi románok vagyunk,
és semmi keresnivalónk itt.
A hontalanságnak köszön-
hetõen – hisz édesanyám le-
mondott a román állampol-
gárságról – viszonylag gyor-
san 1–1,5 év után megkap-
tuk az állampolgárságot,
ám jó néhány erdélyi bará-

tom van, akik már 15-20
éve itt élnek, de még mindig
nem kapták meg a magyar
állampolgárságot, mert ah-
hoz különféle tanfolyamo-
kat kellett volna elvégezni-
ük, és még vizsgázniuk is
kellett volna. Ezt született
magyar emberként méltat-
lannak találták, és inkább
nem vállalták. 2004-ben is
teljes mellszélességgel ki-
álltam a kettõs állampol-
gárság mellett, és nagyon
szomorú voltam, amikor a
népszavazás eredményével
szembesültem. Annál na-
gyobb volt az örömöm, ami-
kor az országgyûlés tavaly
tavasszal elsõ intézkedése-
ként elfogadta a kettõs ál-
lampolgárságról szóló tör-
vényt.

Keresztes Ildikó mindig
is nyíltan kiállt a nézetei
mellett. Mivel sosem titkol-
ta a jelenlegi kormánypárt-
tal szembeni érzelmi kötõ-
dését, szembesülnie kellett
az ellenreakciókkal is.

– Ez csak ebben az or-
szágban probléma. Én so-
sem szégyelltem, hogy van
elképzelésem az engem
körbevevõ világról, s hogy
megpróbálok az eszem és a
szívem szerint gondolkod-
ni. Úgy vélem, ez a szívem
joga. Ugyanakkor azzal is
tisztában vagyok, hogy köz-
szereplõként nagyobb a fe-
lelõsségem. Amit én fontos-
nak tartok, az mindig na-
gyobb publicitást kap,
mint, amit más emberek

gondolnak. Nekem viszont
kötelességem ezt a fajta
népszerûséget jó dolgokra,
fontos dolgokra felhasznál-
ni. Ebbe az is beletartozik,
hogy a politikai gondolko-
dásomat nem rejtem véka
alá. De ugyanúgy fontosnak
érzem, hogy a közszereplõk
az élet minden területén ér-
tékeket közvetítsenek.

Keresztes Ildikó a közel-
múltban egy mentoráltjával
a népligeti Láthatatlan kiál-
lításról bekötött szemmel,
egy fehér bot és egy vakve-
zetõ kutya segítségével
ment át a csepeli kutyaki-
képzõ telepre. Az énekesnõ
így próbálta felhívni a figyel-
met a vakvezetõ kutyák
képzésének fontosságára.
Akciójuk eredményekép-
pen több mint 700 000 Ft
támogatást gyûjtöttek össze
a segítõ kutyák számára.

– Nyolc éve élek Zugló-
ban, és nagyon szeretem ezt
a helyet. Az a rész, ahol la-
kom, az egy falu a városban,
amit vidéki lányként nagyra
értékelek. Borzasztó gyor-
san bent vagyok a központ-
ban, ám, ugyanolyan gyor-
san madárcsicsergéses, ku-
tyaugatásos környezetbe
csöppenhetek. Tudom,
hogy a kerület központja a
speciális (vakok, nagyothal-
lók, siketek, mozgássérül-
tek) intézményeknek, mint
zuglói lakos, erre is büszke
vagyok. 

Keresztes Ildikó életében
az X-Faktorban való sze-

replés nagy áttörést nem
okozott, bár azt õ is elisme-
ri, hogy a televíziós tehet-
ségkutatóban való men-
torkodás révén már az is
megismeri õt, aki eddig
egyetlen rockkoncerten
sem vett még részt, és egyet-
len színházi elõadást sem
látott.

– Huszonöt éve vagyok a
pályán, így döntõen nem be-
folyásolta az életemet a tele-
víziós szereplés. Igaz, ennyi
tapasztalatot régen szerez-
tem, és ennyi pozitív vissza-
jelzést is régen kaptam. Ed-
dig is rengeteget dolgoztam,
és nagy valószínûséggel
idén is így lesz. A naptáram

már nyárig teljesen tele van.
A televíziós szereplés miatt
a Soproni Petõfi Színházból
is kimaradtam, de most is-
mét visszatértem, és ját-
szom a Nyolc nõ címû
krimikomédiában. Nem ta-
gadom, ez a közeg már na-
gyon hiányzott. Erre az évre
rengeteg tervem van. Új le-
mezt szeretnék kiadni, szá-
mos élõ koncertem lesz,
több más elõadóval is közös
fellépést tervezek. Április-
ban elkísérem az X-fak-
toros elõadókat Erdélybe,
amit már nagyon várok. 

Mi zuglóiak pedig azt vár-
juk, hogy mikor fog már a
kerületben is fellépni Ke-

resztes Ildikó. Nos, annyi
már elmondható, hogy, aki
március 15-én délelõtt 10
órakor kilátogat a Pákozdi
téren rendezett ünnepség-
re, az két szám erejéig talál-
kozhat a népszerû énekes-
nõvel.

– Nem titkolt vágyam,
hogy egyszer egy Arénát
vagy egy SYMA csarnokot is
megtölthessek. Erre az ese-
ményre azonban leghama-
rabb csak 2012. tavaszán
kerülhet sor, hisz addig
már be vagyok táblázva, és
egy ilyen volumenû koncert
egyébként is komoly elõké-
születeket igényel.

Riersch Tamás

„Imádom Zuglót,
szeretek ide hazajönni”

Rátonyi Gábor és Kapás Boglárka
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Kos – Szélsõséges-
ség jellemezheti
most õket. Hol a leg-

nagyobb szeretettel fordul-
nak a világ felé, hol meg az
akaratukat próbálják érvé-
nyesíteni, akár erõszako-
san is. A szerelmük, gyere-
keik a gyengédségüket hoz-
za ki, a fõnökük, a céljaik
megteremtése a keménysé-
get.

Bika – Higgadtsá-
guk, nyugodtságuk
most még érzékel-

hetõbben jelen van, ugyan-
akkor minden újdonságra
is nyitottak, akár fel is lá-
zadhatnak, elsõsorban az
érzelmek és a munka terü-
letén. Jogi ügyekben, tanu-
lásban nehéz idõk jöhetnek
- testvéreik lehetnek segít-
ségükre.

Ikrek – Lendületük
követhetetlen, mind
a tanulásban, mind

a bölcselkedésben, bará-
tokkal való kapcsolatok
építésében. Szinte megállít-
hatatlanok, de ki is akarná
õket korlátozni, hisz lelke-
sedésük, hitük másokat is
magukkal tud ragadni. Régi
szerelmükkel találkozhat-
nak.

Rák – Nagyon hatá-
rozottan, ám hittel,
elfogadással, böl-

csességgel próbálják meg-
teremteni az életük feltét-
eleit, amelyet siker koro-
názhat. Társukkal a kap-
csolatuk erõs próbatételek-
nek lehet kitéve, amiben
csak a szeretetük, odafigye-
lésük, gondoskodásuk se-
gíthet.

Oroszlán – Sza-
badságvágyuk fe-
szítheti õket, de szí-

vük ellágyulhat, ha ottho-
nukra, édesanyjukra, sze-
retteikre gondolnak. Tár-
sukkal mindent meg tud-
nak most beszélni, hig-
gadt, elfogadó nyugodtság-
gal. Bölcsességük utat mu-
tat számukra, de környe-
zetük számára is.

Szûz – Nehézséget
jelenthet egyensúlyt
találni a belsõ, na-

gyon jó megérzéseik és a ra-
cionális gondolkodásuk kö-
zött. De a tapasztalásoknak
nehéz ellentmondani, így
nyitottá válhatnak az
ezotéria, az okkult dolgok
iránt. Anyagi helyzetük sta-
bilizálódhat, munkájuk
örömet hozhat. 

Mérleg – Elsõsor-
ban a szerelem fog-
lalhatja le õket.

Akár a mostanra már stabi-
lizálódott új kapcsolatuk,
vagy esetleg egy találkozás a
régivel, akivel ismét fellán-
golhatnak az érzelmek.   Ba-
rátaikkal szívesen találkoz-
nak, szervezhetnek színhá-
zi látogatást, bulikat, ötórai
teákat. 

Skorpió – A túlzá-
sok még mindig je-
len vannak, ami az

õ esetükben komoly ne-
hézségeket hozhat a körü-
löttük levõknek. Igaz, a
szeretetükben fürdeni cso-
dálatos dolog, de a másik
oldalon lenni - emberpró-
báló. Elsõsorban a mun-
katársaikkal lehetnek né-
zeteltéréseik. 

Nyilas – Az anyagi
nehézségek ellenére
is tele vannak lendü-

lettel, szeretettel, érzelmek-
kel, szerelemmel, alkotás-
sal, örömökkel, energiával.
Ekkora hittel meg is tudják
teremteni a biztonságukat,
Figyeljenek, hogy ne esse-
nek egyik végletbõl a másik-
ba!

Bak – A stabilan
érkezõ pénzbevé-
tel által kicsit nyu-

godtabban tudják kezel-
ni a mostanában rájuk
jellemzõ szélsõségessé-
get, szenvedélyességet –
ami számukra is megle-
põ lehet, hisz õk általá-
ban higgadtan, nyugod-
tan fogadnak mindent. A
szerelem sokat segíthet
nekik! 

Vízöntõ – Barátaik-
kal való kapcsolata-
ik még mindig válto-

zás alatt lehetnek, a túlzá-
sokra figyeljenek! Ne ragad-
janak bele egy régi elképze-
lésbe, akkor is kitartva mel-
lette, mikor már nincs he-
lye! Segítõkézségük még
mindig példamutató, amire
nagy szükség van a világ-
ban.

Halak – Valamiért
nem találják ma-
gukat, pedig min-

dent megtesznek, hogy
segítsenek a körülöttük
levõ bajbajutottaknak.
Talán a barátaikkal való
kapcsolataik nehézségei
miatt nem tudnak most
úgy kibontakozni, ahogy
szeretnének. Pénz várha-
tó, csak túlzásba ne esse-
nek!

Kováts Krisztina
06(20)916-0640

www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp március 17-tõl

Gasztroenterológiai
magánrendelés Zuglóban
– emésztõszervi betegségekkel

foglalkozó szakrendelés –
Kedves zuglói lakosok!

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

bélbetegségekkel küszködõ-, vagy
az ezen szervek kóros mûködésé-

nek tüneteivel élõ betegeket.
Reflux? Gombócérzés?

Haspuffadás? Székrekedés?
Véres széklet? Hasmenés?

– Forduljon hozzánk bizalommal! –
Az endoszkópos vizsgálatokat

(gyomortükrözés, vastagbéltükrözés)
korszerû-, új eszközökkel

fájdalommentesen végezzük.
A vastagbélrák szûrés

így kíméletesen végezhetõ.
dr. Szõnyi Mihály

belgyógyász, gasztroenterológus
bejelentkezés, információ:

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

KEDVES LEENDÕ
ELSÕ OSZTÁLYOSOK!
A zuglói Csanádi Árpád
Sportiskola szeretettel
várja a 2011/2012. tanév
elsõ osztályába a sporto-
lást, mozgást szeretõ gye-
rekeket.
Elsõseinknek egyéni ké-
pességekhez igazodó dif-
ferenciált ismeretszerzést
biztosítunk kulturális- és
sportprogramokban való
részvételi lehetõségekkel.

Információ:
a 422-19-98-as telefonon,

valamint
a www.csanadiiskola.hu

honlapon.

VÁRUNK BENNETEKET!

A tavasz elsõ napján ünne-
pélyes keretek között átad-
ták a Fõvárosi Önkormány-
zat Uzsoki utcai Kórházá-
nak, második ütemben fel-
újított részeit. A megújult
osztályok között prioritása
a kardiológiai és az akut ér-
rekonstrukciós részlegek-
nek volt, ahol a szív és ér-
rendszeri megbetegedések
európai színvonalú gyógyí-
tása folyik. Az otthonos
hangulatot árasztó szülé-
szeti osztály hotelszolgálta-
tást nyújtó kórtermekkel
bõvült, s a szülõszobák im-
már korszerû szülõágyak-
kal, bordásfallal, labdával,
káddal felszerelve várják a
kismamákat.  A sok nagy
volumenû beruházás mel-
lett érdemes olyan „aprósá-
got” is megemlíteni, mint
például a Braille-írással is
ellátott, „beszélõ” lift.

Közkórház 
a város szélén

A két világháború között
a város peremén létesült egy
közkórház. A még 1901-
ben épített valamikori Le-
ány Árvaház épületének
négy sarkában mûtõket, ke-
zelõket helyeztek el és 20-
30 ágyas kórtermeket léte-
sítettek. Az egészségügyi in-
tézményt a kormányzó nyi-

totta meg, 1927. május 18-
án, az akkor még a Jókai ut-
cában. A kezdetben össze-
sen 499 fekvõhelybõl 33
úgynevezett bajmegállapító
ágy volt. Így kezdõdött, a
köznyelvben csak
Uzsokiként emlegetett kór-
ház története. 

Most nyolcvannégy évvel
késõbb az Uzsoki a fõváros
egyik legmodernebb regio-
nális egészségügyi intézmé-
nyévé vált és jelentõsen bõ-
vült körülötte a város is. Az
egykori Jókai utca pedig
közben Uzsokira változott.
A név az Uzsoki-hágóra
utal, ahol az elsõ világhábo-
rúban véres ütközet folyt,
amelynek emlékét egy oszt-
rák–magyar és orosz közös
katonatemetõ õrzi a Kárpá-
tokban. Érdemes még ki-
csit elidõzni a múltnál, hi-
szen 1932-ben a sugárterá-
pia hazai története az
Uzsoki utcai Kórházban
vette kezdetét, amikor 14
ággyal Onkoradiológiai
Szakambulancia létesült.
Az Intézet nagy mûtéteket is
vállalt és évek alatt jó hír-
névre tett szert. Ekkor a
kórházban 50 orvos, 62
szakápoló és kisegítõ sze-
mélyzet tevékenykedett. Ma
összesen 1300 dolgozója
van az intézménynek és az
onkoradiológiai osztálya a
fõváros lakosságának felét,

valamint három megyébõl
érkezõket  látja el.

Egy nagyszabású
beruházás története

A kórház történetének leg-
nagyobb beruházása, amely
még a 20. században kezdõ-
dött és a 21. század elsõ év-
tizedére valósult meg, Dr.
Golub Iván fõigazgató nevé-
hez fûzõdik, akit 1995-ben
nevezték ki az intézmény élé-
re. A két ütemben megvaló-
sult rekonstrukció kivitele-
zése közel egy évtizedig tar-
tott és több mint 14 milliárd
forintba került. A komplex
felújításról 1996-ban szüle-
tett parlamenti illetve fõvá-
rosi döntés.  Az elsõ ütem-
ben egy új épülettel bõvült az
Uzsoki. Ez a részleg 2002
óta fogadja a betegeket.

A második ütem 2008. ja-
nuárjában kezdõdött, ek-
kor került sor a régi fõépü-
let teljes körû felújítására,
valamint új épületrészek
építésére is. Így ma már az
új „F” épületben mûködik a
pathológia és az izotópdiag-
nosztikai osztály, az „E”
épületben kapott helyet a
mûvese állomás, a „D”
szárnyban pedig a sürgõs-
ségi betegellátó, valamint
az orthopéd-traumatoló-
giai mûtõk, a nõgyógyászati

osztály mûtõi és az intenzív
részleg is. 

Valamennyi kiemelt gyógy-
ászati helyiség klimatizált lett
és az egyes kórtermek önálló
vizesblokkot kaptak. A beru-
házás keretében a rekonst-
rukciós munkálatokon kívül
nagy értékû orvostechnikai
berendezések beszerzésére
is költöttek. 

S bár a kórház a fõváros
kezelésébe tartozik, a fõ-
igazgató fontosnak tartja a
szoros gyakorlati együtt-

mûködést Zuglóval, hiszen
a területi járóbeteg- és alap-
ellátás a kerületi Önkor-
mányzat felügyelete alatt te-
vékenykedik. Így a hagyo-
mányos ellátásokra tá-
maszkodva, az összehan-
golt szakmai munka elen-
gedhetetlen a betegek érde-
kében. Ugyanakkor a kerü-
leti ellátáson túl, az Uzsoki
utcai Kórház számos szak-
területen, - például a szemé-
szet, fül-orr-gégészet, uro-
lógia, neurológia -, a szom-

szédos kerületek betegei-
nek is kórházi hátteret biz-
tosít. A sebészeti, érsebé-
szeti, traumatológiai osztá-
lyok pedig részt vesznek a
fõváros központi ügyeleti
rendszerében. 

Dr. Golub Iván az átadá-
son, ünnepi beszédében
megemlítette, hogy készül-
nek egy harmadik ütem
megvalósítására is, amely-
ben a kórház sugárterápiás
részlegét újítanák fel.

Szanyi Gyöngyi

Európai színvonalú gyógyítás a megújult Uzsoki utcai Kórházban
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Zuglót is érintik azok a
nagyszabású kulturális
negyed létrehozásáról
szóló kormányzati tervek,
melyekrõl Szõcs Géza
államitkár Baán Lászlóval,
a Szépmûvészeti Múze-
um fõigazgatójával közö-
sen számolt be a közel-
múltban. Az egykori Fel-
vonulási téren múzeumi
negyed jöhet létre, a
Gyurcsány-kormány ide-
jén emelt ötvenhatos em-
lékmûvet viszont elbont-
hatják.

Elõzõ számunkban már
beszámoltunk róla, hogy a
kormányzat döntése révén
mégsem valósul meg a
Szépmûvészeti Múzeum
régóta tervezett, ugyanak-
kor széleskörû vitákat ki-
váltó, felszín alatti bõvíté-
se. Lapzártánkat követõen
a múzeum fõigazgatója,
Baán László és Szõcs Gé-
za, kulturáért felelõs ál-
lamtitkár közös sajtótájé-
koztatón ismertette a kabi-
net elképzeléseit többek
között egy grandiózus,
több épületbõl álló fõváro-
si múzeumnegyed kialakí-
tásáról, melynek ideális
helyszíne lehetne a Mû-
csarnok mögötti egykori
Felvonulási tér, ma Ötven-
hatosok tere. Erre a bécsi

és berlini mintákra alapo-
zó projektre menne az a
közel négy milliárd forint-
nyi forrás is, melyet erede-
tileg a Szépmûvészeti át-
alakítására szántak. A ter-
vek szerint a múzeumne-
gyedbe költözhetne a Nem-
zeti Galéria, a Néprajzi Mú-
zeum, valamint a Közleke-
dési Múzeum. 

A korábbi épületekbe
költözõ kormányzati in-
tézmények épületeinek el-
adásából, illetve további
uniós pályázatokból újabb
forrásokat remélnek. Vég-
leges döntés azonban még
nincs, úgyhogy senki „ne
kezdjen csomagolni” –
mondta az államtitkár. Az
átfogó koncepció kidolgo-
zásában szerepet kap

majd Baán László is, aki
„teljes szívvel” támogatja
az elképzelést.

A Tarlós István fõpolgár-
mester által korábban
ugyancsak emlegetett, ám
más helyszínre álmodott
múzeumi negyed azonban
csupán része lenne annak a
2011 végére kialakítandó
koncepciónak, mely Szõcs
Géza szavai szerint tíz évre
meghatározná a kulturális
fejlesztéseket a fõvárosban.
Mint fogalmazott, „tágabb
kontextusban kell újraér-
telmezni Budapest belváro-
sát”, a kulturális kormány-
zat az Andrássy utat képze-
li el Budapest új kulturális
tengelyének.

Bár a kormányzat még
nem hagyta jóvá, Szõcs Gé-

za szíve szerint lebontatná
a Gyurcsány-kormány ide-
jén az Ötvenhatosok terén
az ’56-os forradalom ötve-
nedik évfordulójára emelt
emlékmûvet, mivel az sze-
rinte szerencsétlen helyen
és „alakzatban” valósult
meg. Ezzel szemben a Rá-
kosi idején elbontott
Regnum Marianum-tem-
plom visszaépítésérõl már
született terv, ám döntés
még nem. Az eddigi infor-
mációk szerint a Szépmû-
vészeti bõvítésére szánt
uniós pénzbõl biztosan
nem kap sem a sürgõs re-
noválásra szoruló várne-
gyed, sem a hasonló cipõ-
ben járó Iparmûvészeti
Múzeum.

K. D.

Múzeumi negyed a Városliget mellett Elõrelépés a könyvtárban
A könyvtárfejlesztési támogatás elnyerésével nagy lehetõ-
séghez jutott a Columbus utcában székelõ Magyar Tánc-
mûvészeti Fõiskola (MTF) amely, bár országos intéz-
mény, rendszeresen részt vesz a kerületi rendezvénye-
ken. Legutóbb március 8-án a kerületi díjak átadóünnep-
ségének biztosított helyszínt és programot az ifj. Nagy
Zoltán Színházteremben. 

A fõiskola nemrég indította el könyvtárfejlesztési pro-
jektjét, amelyrõl még februárban számolt be Szakály
György rektorhelyettes és dr. Bolvári-Takács Gábor PhD,
fõiskolai tanár, projektmenedzser. A projekt lényege,
hogy továbbfejlesszék a könyvtári szolgáltatásokat. Az
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló fejlesz-
tés kivitelezõi az eddigieknél jobban figyelembe tudják
venni a könyvtárhasználók igényeit. A több mint 23 mil-
lió forintos pályázat elnyerése lehetõvé tette, hogy a könyv-
tár a campuson belül új épületbe költözhessen. Ott olyan
új olvasótermet, kutatásra, elmélyült munkára alkalmas
kutatóhelyeket tudnak kialakítani, hogy az nem csak az
érdeklõdõk, hanem a könyvtárosok számára is sokkal
jobb körülményeket biztosít. Az új könyvtár országosan –
és naponta 24 órán keresztül – elérhetõ lesz; a hasonló in-
tézmények nyilvántartásaival összehangoltan mûködik
majd, és elektronikusan elérhetõvé válik a teljes anyaga,
ugyanis a tárat teljes egészében digitalizálják. Jelenleg 30
ezer dokumentum,
vagyis 14 ezer könyv,
740 kötet szakmai
folyóirat, 2750 kot-
ta, 2200 hang- és vi-
deofelvétel, 1600
szakdolgozat,  1630
dia, 130 fotóalbum
és 6100 jegyzet al-
kotja az állományt,
amelynek adatait je-
lenleg csak papírala-
pú katalógus tartal-
mazza. A fejlesztés-
sel párhuzamosan a
könyvtár honlapja is
megújul. 

N. Á.
Dr. Bolvári-Takács Gábor projekt-

menedzser
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Március 6-án 22.30-kor a
körzeti megbízottak a Kere-
pesi úton járõröztek, ami-
kor is egy gyanúsan viselke-
dõ férfire figyeltek fel. Az il-
letõ egy bevásárlókocsiban
egy Yamaha típusú robogót
tolt. A rendõrök megálltak,
és igazoltatták õt. A férfi azt
mondta, hogy a motort köl-
csönkapta, de az elromlott,
ezért kellett kocsiba tennie.
A rendõrök ezt követõen el-
lenõrizték a motor alváz-
számát, ám még az intézke-
dés alatt értesítette õket az
ügyelet, hogy a Hungária

körúton, az egyik ház elõl
ismeretlen személyek ellop-
tak egy robogót. Mivel a mo-
tor, az idõpont és a környék
is egyezett, a férfi nem tudta
letagadni a bûncselek-
ményt.

Március 9-én 10 óra kö-
rül a sértett a Nagy Lajos ki-
rály úti postán adott fel
pénzt, majd beült az autójá-
ba, és elindult. Nem jutott
messzire, mert útközben
észrevette, hogy defektes a
bal hátsó kereke. Ezért le-
állította az autóját, majd ne-
kiállt kereket cserélni. Mi-

kor ezzel végzett, visszaült
a kocsijába, és ekkor észlel-
te, hogy onnan valaki ellop-
ta a táskáját. Aznap 11.45-
kor a Miskolci és a Telepes
utca sarkán hasonló bûn-
cselekmény történt. Felté-
telezhetõ, hogy a két eset-
ben ugyanaz a személy vagy
személyek voltak az elköve-
tõk.

Az utóbbi idõben elszapo-
rodtak a pincefeltörések a
kerületben. Ezért a zuglói
körzeti megbízottak (im-
már nem elõször) civil ru-
hás és civil autós akciót

szerveztek a kerületben.
Március 9-én 23 óra körül a
Bolgárkertész utcában két
gyanús személyre figyeltek
fel. A két férfi láthatóan ke-
resett valamit, lõdörgésük
közben több házba is be-
kukkantottak. A rendõrök
félreálltak, és várták, hogy
mi fog történni. Mikor a két
férfi bement az egyik házba,
a négy rendõr azonnal kör-
bevette az épületet. Egy
órán keresztül várták a
rendõrök, hogy a gyanús
személyek kijöjjenek, de
mivel nem így történt, ma-
guk mentek be az épületbe.
A ház pincéje zárva volt, de
a rács egyik fémoszlopát
láthatóan eltávolították, és

az így keletkezett lyukon
pont befért egy személy. A
rendõrök leszóltak, hogy
jöjjenek ki onnan, de a fel-
szólításnak senki sem enge-
delmeskedett. Ekkor a
rendõrök egyenként be-
másztak a lyukon, és meg-
kezdték a pince átfésülését.
Így bukkantak rá a két férfi-
re, akik éppen kirámolták a
pincéket. Megtalálták azt a
táskát is, mely a pincefeltö-
réshez használt szerszáma-
ikat is tartalmazta. A két
férfi elõállítása során derült
ki, hogy a járõrök már egy
hónapja is igazoltatták
õket, de akkor semmit sem
tudtak rájuk bizonyítani,
ezért elengedték õket.  R. T.

BÛNÜGYI KRÓNIKA

Ilyen még nem volt a XIV. ke-
rületben, de talán a fõváros-
ban és Magyarországon
sem. Közös éjszakai ven-
déglátóhely ellenõrzést és
nappali utcai közbiztonsági
fórumot tartott a polgár-
mester, a közbiztonságért
felelõs alpolgármester, Zug-
ló rendõrkapitánya, vala-
mint a kerületõrség vezetõ-
je. Az akció során felkere-
sett szórakozóhelyeken a
városvezetõket elkísérõ
szakemberek számos, a
vendégek egészségét, testi
épségét veszélyeztetõ hiá-
nyosságot tártak fel. Né-
hány estben bírságolni is
kellett…

A kontrollcsoport

A kétnapos program
március 3-án este a Zuglói
Kerületõrség bázisán vette
kezdetét. A szervezet Laky
Adolf utcai épületébõl in-
dult hét órakor elsõ közös
járõrözésére dr. Papcsák
Ferenc polgármester,
Rozgonyi Zoltán közbizton-
ságért felelõs alpolgármes-
ter, dr. Réti László, a BRFK
XIV. kerületi kapitánya,
Kardos Pál, a Zuglói
Kerületõrség-Polgárõrség
vezetõje, amelyre elkísérték
õket a kerületi Népegész-
ségügyi Intézet, a tûzoltó-
ság, a katasztrófavédelem
munkatársai, a kelet-pesti
VÁM járõr, valamint a fel-
adat biztosítására kijelölt
rendõr és polgárõr állo-
mány.

– Célom, hogy Zugló újra
élhetõ legyen, az itt lakók,
vagy idelátogatók bizton-
ságban érezzék magukat.
Ennek eléréséhez szemé-
lyesen is hozzá kívánok já-
rulni. Ezért kezdeményez-
tem, hogy a mai naptól a vá-
rosvezetés a rendõrkapi-
tánnyal, a polgárõrség veze-
tõjével, a szakhatóságok
munkatársaival havonta
tartson közös járõrözést a
kerületben. Ennek során
felkeressük Zugló vendég-
látóegységeit, közbiztonsá-
gi szempontból veszélyezte-
tett közterületeit, hogy a bû-
nözõk érezzék: ebbõl a vá-
rosrészbõl menniük kell,
mert bárhol, bármikor
megjelenhetünk. Emellett

az is a célom, hogy a tûzol-
tóság, a VÁM hatóság, a
Népegészségügyi Szolgálat
és a katasztrófavédelem
szakemberei tárják fel
mindazokat a hiányosságo-
kat, amelyek a szórakozni
vágyókat veszélyeztethetik
– mondta dr. Papcsák Fe-
renc polgármester a kerü-
letõrség tanácstermében
összegyûlteknek, majd is-
mertette az útvonaltervet.

Járõr az éjszakában

A polgármester vezette
akciócsoport elõször egy
kertvárosi környezetben
mûködõ rosszhírû kocs-
mát keresett fel, amelynek
törzsközönsége évek óta za-
varja a környéken élõk nyu-
galmát. A Rákosmezei tér
közelében található füstös
vendéglátóhelyen most
csak kevesen tartózkodtak.
Miután az erre hivatottak
biztosították a helyiséget, a
szakemberek megkezdték
a munkájukat, a rendõrök
pedig szúrópróbaszerûen
igazoltatták a kocsmában
tartózkodókat. A VÁM tisz-
tek a forgalmazott jövedéki
termékeket, illetve azok
nyilvántartását ellenõriz-
ték. A tûzoltóság munkatár-
sai felmérték a helyiséget,
megvizsgálták a menekülé-
si útvonalat, a vészkijárat
mûködõképességét. 

A vendégek látszatra egy-
kedvûen vették tudomásul
az ellenõrzést, azonban
többségük az elsõ adandó
alkalommal odébbállt. A
kocsma dolgozói igyekez-
tek együttmûködni a ható-
sági emberekkel. Hibát
csak a Népegészségügyi In-
tézet munkatársai találtak.
A pultos nem fertõtlenítõ-
szeres, hanem háztartási
edénymosót használt, nem
volt melegvíz-szolgáltatás a
WC-ben mûködõ kézmosó-
nál, illetve adminisztrációs
hiányosságok is napvilágra
kerültek.

A következõ állomás a
Papp László Sportaréna kö-
zelében üzemelõ élõ zenés
kávézó és étterem volt. A
reprezentatív hely elegáns
vendégei, szolgálatkész üz-
letvezetõje, udvarias sze-
mélyzete meglepetéssel vet-
te tudomásul a nagyszámú
hatósági személy megjele-
nését. A vendégek közül

többen is érdeklõdtek a
speciális „kommandó” ér-
kezési célja felõl. Szinte va-
lamennyien helyeselték az
akciót, azonban többen úgy
vélték, egy ilyen tip-top
helyre kár az idõt fecsérel-
ni, itt úgyis minden rend-
ben lesz. Sajnos tévedtek! A
szakemberek számos, az
átlagember számára észre-
vehetetlen, de súlyos, a ven-
dégek és alkalmazottak éle-
tét, testi épségét veszélyez-
tetõ, illetve törvénybe ütkö-
zõ hiányosságot fedeztek
fel. A tûzoltóknak például
helyszíni bírságot kellett ki-
szabniuk, mert az étterem
nem dohányzók számára
fenntartott részében meg-
közelíthetetlen volt a vész-
kijárat. Virágok, bútorok
torlaszolták el a menekülé-
si utat. Feltételezhetõen a
vámosok sem találtak min-
dent rendben, mert az egyik
tárolásra szolgáló helyiség-
ben üzembe helyezték mo-
bil irodájukat, hogy jegyzõ-
könyvezzenek. Arról hogy
mi volt a probléma, nem
nyilatkozhattak. Budapest
Fõváros Kormányhivatala
XIV., XVI. Kerületi Nép-
egészségügyi Intézetének
szakemberei sorolni is alig
gyõzték a hiányosságokat.
Az edények tisztítására nem
a megfelelõ mosogatószert
használtak, az italpultnál a
mosogatást végzõ alkalma-
zott nem tudta, milyen mo-
sogatószerrel dolgozik, a
tisztítószer nem volt az elõ-
írásoknak megfelelõen el-
zárva, a takarítószeres he-
lyiségben tárolták a zöldsé-
get, a szükséges helyeken
hiányzott a kéztörlõ, a sze-
mélyzeti öltözõ burkolata
nem volt résmentes, sima,
megfelelõen fertõtleníthetõ.

Miután az éjszakai járõr
befejezte tevékenységét,
Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester így vélekedett:

– Az elsõ közös járõrözés
egyértelmû üzenet volt min-
den bûnözõnek, szabályo-
kat felrúgónak, törvényte-
lenséget elkövetõnek, az
emberek testi épségét ve-
szélyeztetõnek. Mostantól
ezek az emberek nem érez-
hetik biztonságban magu-
kat Zuglóban, mert bárhol,
bármikor megjelenhetünk,
ugyanis az együttes akciót
minden hónapban megis-
mételjük.

Kardos Pál, a kerületõr-
ség vezetõje is pozitívan nyi-
latkozott az ellenõrzésrõl:

– Nagyon jónak tartom a
kezdeményezést, várom a
folytatást. A ma este szer-
zett tapasztalataimat meg-
osztom a kollégáimmal, fel-
használom a polgárõrök to-
vábbképzése során.

Eszmecsere 
a közbiztonságról

A program március 4-én
délután a Csáktornya
park–Ungvár utca sarkán
folytatódott, ahol három
órától közbiztonsági fóru-
mot tartott a polgármester,

a közbiztonságért felelõs al-
polgármester, Zugló rend-
õrkapitánya, valamint a ke-
rületõrség vezetõje. Az elõ-
re meghirdetett rendezvé-
nyen megjelentek a környék
lakóit érintõ problémákra
hívták fel a városvezetés és
a rendõrkapitány figyelmét.

Dr. Kiss Zsuzsánna fõis-
kolai tanár rendõrlámpa te-
lepítését kérte dr. Papcsák
Ferenctõl. Mint elmondta: a
Mexikói út végén lévõ par-
koló körüli gyalogátkelõhe-
lyeket nem lehet biztonsá-
gosan használni, ugyanis az
autósok nincsenek tekin-
tettel a gyalogosokra. A pol-
gármester ígéretet tett rá,
hogy az önkormányzat meg-
vizsgálja a problémát, és
amit lehet, megtesz az átke-
lõhelyek biztonságossá té-
tele érdekében.

Hubik András rokkant-
nyugdíjas dr. Réti László
rendõrkapitánytól kért se-
gítséget, ugyanis lakóhe-
lyén, a Szuglói Körvasút so-
ron az autósok nem törõd-
nek azzal, hogy a terület la-
kó- és pihenõövezetté van
nyilvánítva, figyelmen kívül
hagyják a KRESZ-táblákat,
ha éppen láthatóak, mert is-
meretlenek rendszeresen
elforgatják, kidöntik azo-
kat. Réti alezredes megígér-
te, fokozza a területen a
rendõri jelenlétet.

Fazakas János kandidá-
tus, tolmács és szakfordító
a szelektívhulladék-gyûjtõ
szigetek körüli áldatlan ál-
lapotra hívta fel a városve-
zetés figyelmét. Egyesek
szemétlerakónak használ-
ják a közeli gyûjtõhelyet. A

hajléktalanok nincsenek te-
kintettel az ott lakókra, éj-
szakánként hatalmas zajt
csapva borogatják fel a táro-
lókat, fémdobozok és
visszaváltható üvegek után
kutatva. Rozgonyi Zoltán al-
polgármester elmondta: az
önkormányzat ismeri a
problémát, foglalkozik a la-
kosság számára elfogadha-
tó megoldás kidolgozásával.

A fórumot követõen a je-
len lévõk bejárták a Csák-
tornya park környékét. Út-
közben dr. Réti László
rendõrkapitányt faggattam
a tapasztalatairól.

– Örömmel fogadtam a
meghívást. Húsz éves rend-
õri pályafutásom alatt már
sok mindent láttam, de
ilyen akcióban még nem
vettem részt. Én és a kollé-
gáim minden alkalommal

itt leszünk, hogy ezzel is
hozzájárulhassunk Zugló
közbiztonsági helyzetének
a javításához. Sajnos nincs
könnyû dolgunk, a belvá-
rosból kiszorított bûnözõk
egy része Zuglóban aktivi-
zálta magát. Az autópálya
bevezetõ szakasza, a kerü-
leten átmenõ forgalom
vonzza a mobilizált bûnözõ-
ket, rontja a közlekedési
morált. Ennek ellenére úgy
vélem, együttes erõvel ko-
moly eredményeket érhe-
tünk el.

A körút befejeztével dr.
Papcsák Ferenc polgármes-
ter a következõ szavakkal
zárta a kétnapos rendez-
vényt: 

– Az elmúlt este tapasz-
talatai azt bizonyítják: ér-
demes volt közös járõrö-

zésre indulnunk. A látot-
tak magukért beszéltek.
Törvénysértésre, a szóra-
kozni vágyók életét, testi
épségét veszélyeztetõ hiá-
nyosságokra derült fény.
Mi sem most, sem a jövõ-
ben semmi fölött nem hu-
nyunk szemet, még akkor
sem, ha egyesek túl szigo-
rúnak tartanak majd ben-
nünket. Nem engedjük
meg, hogy az ellenõrzés hi-
ánya, a kapzsiság és embe-
ri hanyagság miatt a West
Balkanban történt tragédia
megismétlõdjön Zuglóban.
Ahogy a járõrözést, úgy a
lakossági közbiztonsági fó-
rumot is folytatjuk, ugyan-
is így elsõ kézbõl értesülhe-
tünk a kerületünkben élõ-
ket leginkább nyugtalanító
problémákról. 

Papp Dezsõ

Járõrözött a polgármester is

Dr. Réti László kerületi rendõrkapitány (balra), Rozgonyi Zoltán alpolgármester és

dr. Papcsák Ferenc polgármester a közbiztonsági bejáráson



Szolgáltatás

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

Hûtõszekrények, fagyasztók,
klímák, autóklímák javítását
vállalom hétvégén is, garanciával!
Tel.: 419-82-64, 06-70-211-
77-60.

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

ÜVEGEZÉS HELYSZÍNEN.
(Hagyományos ablakok átalakítá-
sa hõszigetelõ üveggel.) Nyílászá-
rók profi utólagos szigetelése.
Üvegfelületek biztonsági fóliázása.
Tel.: 220-3575, 06-209-567-241.
Honti

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

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

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

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

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

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

KIS- ÉS NAGYTAKARÍTÁST
VÁLLAL fiatal, megbízható hölgy.
Tel.: 06-30-294-22-27.

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

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

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

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

FESTÕMESTER VÁLLAL szo-
bafestést, mázolást, tapétázást,
penészes falak szakszerû rendbe-
hozatalát, villany- és fûtésszerelõk
utáni kisebb kõmûvesmunkákat.
Hosszú távú garanciával. Tel.:
285-2882, 06-30-878-8977.

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

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

Minõségi Munkával Kedvezõ
Áron Vállalunk: víz-, fûtés-
szerelést, szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, kõmûves bur-
kolómunkákat, parkettázást.
ZUGLÓI MEGRENDELÕKNEK
KEDVEZMÉNY! Tel.: 405-
3305, 06-309-524-725.

HÁZAK-LAKÁSOK FELÚJÍTÁ-
SA. Tetõfedés, bádogosmunkák,
szobafestés-mázolás, ablakcsere,
gipszkartonozás, homlokzati hõ-
szigetelés. Tel.: 252-38-94, 06-30-
232-1037.

BECSÜLETES SZAKMUNKÁS-
OK vállalnak festést, mázolást, ta-
pétázást, burkolást, teljes felújí-
tást, javítást, társasházak kar-
bantartását. A legkisebb munká-
kat is elvállaljuk. Tel.: 06-30-609-
42-94. 

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS ingyenes
kiszállással, garanciával a hét min-
den napján. Tel.: 405-3553, 06-
20-9344-874.

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

GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS!
Zuglói gázkészülék szerelõ
mester garanciával vállalja gáz-
készülékek javítását, karban-
tartását, ellenõrzését. Víz-, és
fûtésszerelés. Tel.: 06-30-970-
93-75, 220-02-53. Hétvégén
is!!! Rövid határidõvel!

Társasházak, lakásszövetkeze-
tek közös képviseletét vállalom
mûszaki, jogi, gazdálkodási (köny-
velési) ismeretekkel. ÖKOplusz,
ZBR, panelprogram pályázatok
elõkészítésében segítséget nyúj-
tok. Tel.: 06-30-224-57-26, ingat-
lanmedia@freemail.hu

BÁDOGOS, TETÕFEDÕ, ki-
sebb kõmûvesmunkát, kéményfel-
újítást vállalok. Tel: 280-12-71,
06-20-532-78-23.

Társasházak takarítása speciá-
lis gépekkel, nagy tapasztalattal.
Kérje árajánlatunkat! Tel.: 06-30-
919-10-13 e-mail: petiestarsai@
haztakaritas.hu, web: www.haz-
takaritas.hu

Minõségi REHAU, WEKA,
SCHÜCO FENSTHERM mû-
anyag ablakok beépítése, hely-
reállítása, szállítása. Redõ-
nyök, reluxák. Tel.: 256-1236.

Kárpitosbútorok felújítása asz-
talosmunkával, széles szövetvá-
lasztékkal. Tel.: 06-20-957-43-91.
Konyha- és beépített szekrények
méretre készítése. Tel.: 06-30-
940-63-42.

ZÁRCSERE, AJTÓ-, ABLAKJA-
VÍTÁS, SZIGETELÉS, bútorjaví-
tás, gondnokság. Tel.: 06-30-755-
22-09.

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

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZ-
PONTIFÛTÉS-szerelõ mester
vállal készülékek, berendezé-
sek cseréjét és javításokat,
felújításokat, dugulásel-
hárítást. Tel.: 06-30-9568-
540, 220-51-85.

PARKETTDOKTOR – parketta
A–Z-ig. Tel.: 06-30-435-15-18.

ABLAKOK, AJTÓK különbözõ
színekben mûanyagból, szállítás-
sal 5-7 kamrás profilból. Faredõ-
nyök felújítása gurtnicserével. Tel:
256-12-36.

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

FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS, kõmûvesmunka, burkolás.
Burkoló szakemberek állnak ren-
delkezésére. Lakásfelújítást is vál-
lalunk. Tel: 30-282-27-59, 20-
416-58-79. 

Balázs Clean Kft. kis és nagy tár-
sasházak komplett takarítását vál-
lalja. Tel.: 06-20-486-53-71.

PÁRA, PENÉSZ MEGSZÜNTE-
TÉSE, gázkészülékek légellátása,
nyílászáróba utólagosan beépített
résszellõzõvel (fa, mûanyag). Sza-
bályozhatóan szellõzik. Tel.: 22-
03-575, 20-956-72-41. Honti. 

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

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁ-
LIS KAPUTELEFON-telepítés,
elektromos hálózatkiépítés, és -
felújítás. HAJDU VILLANYBO-
JLER-javítás, vízkõtelenítés ga-
ranciával. Érintésvédelmi felül-
vizsgálat, nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel.: 06-30-440-
1586, 252-0813.

Vizes falak utólagos szigetelése
garanciával. Mûszeres falned-
vességmérés, hõtérképkészítés.
T.: 30-9501-306, 061-2518-684.
Honlap: www.falszigeteles.hu.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, víz-,
fûtésszerelés, csapok javítása,
kamerás csõ, és csatornavizsgá-
lat! Hibaelhárítás éjjel-nappal!
T.: 06-20-403-5524, www.water-
matic. hu.

Redõny, reluxa

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

REDÕNYÖS MUNKÁK, gurtni-
csere, rövid határidõvel! Redõny,
reluxa, harmonikaajtó, szúnyog-
háló, szalagfüggöny-készítés, -
javítás. Tel.: 410-7924, 06-20-
934-57-28.

Egészség, szépség

DR. SÁRAY ANDREA fogszakor-
vos rendel hétfõ-szerda délután,
kedd-csütörtök délelõtt. Címe:
1148 BP., EGRESSY ÚT 73/C. 5.
lépcs. fsz. 1. Tel.: 252-82-34.

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

Gyógypedikûrös házhoz megy,
kiszállási díj nélkül. Tel.: 06-20-
439-15-86. Jerabek Éva.

„Csilla” Pedikûr, GOMBÁS kör-
mök, TYÚKSZEMEK fájdalom-
mentes kezelése. XIV. Francia
40/A. 11-tõl 17-ig. Telefon: 06-30-
855-34-43.

Gyógypedikûrös 15 éves gya-
korlattal házhoz megy 3000 Ft-
ért a X. és XV. kerületben is.
Tel.: 06-30-505-86-16.

FOGTECHNIKUSMESTER vál-
lalja fogpótlások készítését, javí-
tását garanciával. Fogfehérítõ
sablon és éjszakai harapásemelõ
készítése. Tel.: 252-40-67, 06-
20-445-84-21. Petõfalvi, Ilosvai
utca 25.

Ingatlan

26 nm-es dupla garázs, Mogyo-
ródi út 109., kerti automata kapu-
val szemben, lankásan elérhetõ
(fehér automata garázskapu) el-
adó: 15 000 euró, vagy hosszú tá-
von bérelhetõ: 100 Euró /hó. Tel.:
06-70-505-77-99 (12–17 óra kö-
zött).

Keresünk-kínálunk eladó, kiadó
ingatlanokat 16 éves ingatlanpiaci
tapasztalattal, XIV-XV-XVI. kerü-
letekre specializálódva. Tel.: 06-1-
315-00-31, 06-70-775-93-34.
amadex@amadex.hu,
www.amadex.hu 

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû
iroda, 70 nm, Zugló központjában,
kiváló parkolással. Konyha, fürdõ-
szoba-használat, ugyanitt száraz,
30 nm-es raktárhelyiségek ki-
adók. Tel.: 06-70-212-64-78.

Vásárolnék saját részre tulajdo-
nostól készpénzért 2-3 szobás,
csendes, emeleti, teraszos, vagy
földszintes, szeparált kertkapcso-
latos lakást. Tel.: 06-20-344-31-
79.

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

AZONNAL KEZDHET ÉPÍT-
KEZNI! Zuglóban jogerõs építési
engedéllyel rendelkezõ 1100 nm-
es telek eladó. 8 lakásos társasház
építhetõ rá. Ára: 60 millió Ft + épí-
tési és kiviteli tervek. Tel.: 30-950-
95-62.

TÖKÖLÖN, CSENDES, KÖZ-
PONTI HELYEN 600 négyszögöl,
dupla telek, 3 szobás tetõteres ház-
zal alkalmi áron eladó. A telekre
még egy ház építhetõ. Ár: 10,2 M
Ft. Tel.: 222-94-64,30-347-80-45.

Az Erzsébet királyné útja 29/a
társasházban 22 nm-es garázs ki-
adó. Tel.: 220-97-32, 06-30-282-
62-72.

Oktatás

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

NÉMET nyelvtanárnõ vállal ok-
tatást, korrepetálást, felkészítést
nyelvvizsgára, érettségire, munka-
vállalásra, kedvezõ áron a Bos-
nyák téren. Tel.: 221-23-76, 06-
30-959-67-59.

GYERMEKFELÜGYELETET,
ALSÓS GYERMEKEK KORREPE-
TÁLÁSÁT vállalja tanító, szo-
ciálpedagógus végzettségû nõ Zug-
lóban. Hívjon bizalommal: 06-70-
319-90-09.

Könyv

Útban lévõ, kidobásra szánt
könyveit elszállítom. Nem vagyok
kereskedõ. Tel.: 06-20-956-40-84.

ANTIKVÁRIUMUNK készpénz-
ért vásárol jó állapotú, régi, kevés-
bé régi könyveket, könyvhagyaté-
kot. Díjtalan kiszállás! Tel.: 352-
74-70,06-20-916-57-66, web:
www.vertesiantikvarium.hu

Munkát kínál

Zuglói szépségszalonba fodrá-
szokat, kozmetikust, manikû-
rös-mûkörmös kollégákat kere-
sünk vállalkozói igazolvánnyal!
Érdeklõdni lehet: tel.: 06-20-
976-29-79.

Munkát keres

Munkanélküli dolgozna, ha len-
ne munkahelye! Sajnos magyar!
Ezen a télen még nem sikerült
megfagyni! Medziborszky (53).
Tel.: 06-30-366-98-78. Köszö-
nöm!

Számítógép

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

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

Társközvetítés

EZ NEM INTERNET, EZ A VA-
LÓSÁG! DISZKRÉT, FÉNYKÉPES
TÁRSKÖZVETÍTÕ SZEMÉLYRE
SZABOTT SEGÍTSÉGGEL! Tel.:
06-30-217-51-51.

Egyéb

AKKUMULÁTOROK minden
gépjármû típushoz! Szaküzle-
tünkben bevizsgálás, töltésmérés,
beszerelés, kiszállítás. Nagy vá-
laszték, kedvezõ árak, akciók!
Cím: Zugló, Telepes u. 23. Tel.:
220-90-92, 06-20-945-87-66, 06-
30-871-30-60 .

Ha az önök lakóháza új kö-
zös képviselõt keres, a megol-
dás: NYCS-Építõ Kft. Tel./fax:
06-1-220-32-04, mobil: 06-30-
557-30-00, honlap: www.
nycs.hu, e-mail: nyaryildiko
@t-online. hu, cím: 1141 Bp.,
Fûrész u. 22.

TÁRSASHÁZAK közös képvise-
letét vállaljuk (jogi, mûszaki, köny-
velés) korrekt áron. Tel.: 06-209-
234-639, 222-8561.

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

Társasházak közös képviseletét
vállaljuk. Pályázatok-felújítások
elõkészítése, lebonyolítása, tár-
sasházak könyvelése, épületgond-
noki szolgáltatás, takarítás! Tel.:
06-30-611-26-34. E-mail: giluma
@t-email.hu
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Tisztelt Olvasók!

A Zuglói Lapok
szerkesztõsége vár-
ja észrevételeiket,
javaslataikat az új-
sággal kapcsolat-
ban. A kerületet
érintõ problémák-
ról szóló olvasói le-
velek közül minden
számunkban egy-
nek megkísérlünk
utánajárni. Az Ön-
kormányzat illeté-
kes ügyintézõjének
válaszaival együtt
olvasónk észrevé-
telét a következõ
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

MÉDIAAJÁNLAT 2011
A Zuglói Lapok a XIV. kerületi önkormányzat kéthetente, 70 ezer
példányban megjelenõ közéleti lapja. Eljut több mint 65 ezer zuglói
lakásba, va1amint a jelentõsebb cégekhez, önkormányzati, közössé-
gi intézményekhez. A lap 16 oldalas, színes, tükörmérete 285×425
mm. Az interneten is olvasható a www.zuglo.hu címen. Keretes hird-
etésfelvétel: Tel: 06-30-954-3506, Fax: 467-2337, e-mail: batony-
im@freemail.hu

Megjelenések és lapzárták

Apróhirdetés 
15 szóig 2000+áfa, ezen felül szavanként 100 Ft+áfa. Kiemelt ap-
róhirdetés (vastag, nagy betûkkel, tónusban) dupla tarifa. Az apró-
hirdetést elõre készpénzben kell fizetni! Kedvezmény: 5 megjele-
nés esetén 10%, 10-nél 15%, egész évesnél 20%.

Méretes hirdetések és árak
½ oldal 285×206 (álló 141×417) mm 170 000 Ft+áfa
1/4 141×206 mm 96 000 Ft+áfa
1/6 141×136 mm 72 000 Ft+áfa
1/8 93×136 mm 48 000 Ft+áfa
1/16 93× 89 mm 30 000 Ft+áfa
1/32 45× 89 mm 18 000 Ft+áfa
1/64 45× 44 mm 10 000 Ft+áfa
Szalag 285× 24 mm 20 000 Ft+áfa

Színes felár 40%, az utolsó oldalon 60%.  Egyéb elhelyezési
igény 20%.

Anyagleadás számítógépes fájlban (doc, jpg, pdf, 300 dpi, CMYK
színfelbontás).

Kedvezmény a méretes hirdetésekre: öt megjelenés után a hato-
dik ingyenes! Ügynökségi jutalék egyedi megállapodás alapján.
Hirdetésfelvétel a szerkesztõségben (Pétervárad u.7/b),
hétfõn 12-16, szerdán 9–12 óráig. Telefon, fax, üzenetrögzítõ: 467-
2337, e-mail: zugloi.lapok@zuglo.hu

Lap-
szám

Hirdetési 
lapzárta (szerda)

Megjelenés
(csütörtök)

Lap-
szám

Hirdetési
lapzárta (szerda)

Megjelenés
(csütörtök)

5. március 9. március 17. 13. augusztus 17. augusztus 25.

6. március 23. március 31. 14. augusztus 31. szeptember 8.

7. április 6. április 14. 15. szeptember 14. szeptember 22.

8. április 20. április 28. 16. szeptember 28. október 6.

9. május 4. május 12. 17. október 12. október 20.

10. május 18. május 26. 18. október 26. november 3.

11. június 1. június 9. 19. november 9. november 17.

12. június 15. június 23. 20. november 23. december 1.

N y á r i s z ü n e t 21. december 7. december 15.
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Idén ünnepli fennállásá-
nak századik évfordulóját
Zugló egyik büszkesége,
a Budapesti Vasutas Sport
Club. A Szõnyi úti egyesü-
let a nehéz anyagi helyze-
te ellenére is méltókép-
pen szeretné megünne-
pelni a centenáriumot.

Egy ilyen jubileum min-
den intézmény életében fon-
tos pillanat – mondta
Szentpáli Gábor, a BVSC-
Zugló ügyvezetõ igazgatója.
– Mi is így vagyunk ezzel, s
mivel tudjuk, hogy egy tör-
ténelmi pillanatról van szó,
szeretnénk emlékezetessé
tenni ezt az eseményt.

A centenáriumi ünnep-
ség négy részbõl áll majd:
egyrészt a klub 100 évébõl
egy különleges kiállítás nyí-
lik, másrészt az elmúlt év-
századról egy pontos és ala-
pos könyv készül, lesz
majd egy látványos gálaün-
nepség és az egyesület
szakosztályai is bemutat-
koznak majd.

Természetesen még sok
program szervezés alatt
van, annyit azonban már tu-
dunk, hogy a jubileumi ün-
nepségek a májusi és a júni-
usi idõszakra összponto-
sulnak majd. 

Az ünnepi programok
május elején kezdõdnek,
amikor megnyílik a Sport-
múzeumban a BVSC száz
évét bemutató kiállítás. A

rendezvény szervezõi azt
ígérik, hogy nem csak a a si-
kerekre koncentrálnak, ha-
nem szeretnék azokat a
klubhoz kötõdõ érdekessé-
geket is bemutatni, amit ed-
dig csak kevesen láthattak.
A kiállítás nagy valószínû-
séggel szeptemberig lesz
megtekinthetõ.

Két kiváló sporttörténet-
kutató, dr. Hencsei Pál és
Surányi Péter másfél esz-
tendeje dolgoznak már
azon a könyvön, amelyben
a klub történetét írják meg.
A különleges kiadványt a
Centenáriumi Gálán szeret-
nék bemutatni. Ez utóbbi
esemény helyszínét még ke-
resik – nagy valószínûség-
gel a Stefánia Palota szín-
háztermére esik a szerve-
zõk választása -, s még az
idõpontja is bizonytalan. Az
ünnepség valamikor június
elején lesz, a szervezõk ne-
ves vendégeket várnak az
eseményre.

Szentpáli Gábor azzal
folytatta, hogy az ünnepi
idõszakban valamennyi
szakosztályukat be szeret-
nék mutatni a nagyközön-
ségnek. Ennek keretében
május 22-én egy úszóver-
senyt tartanak Szõnyi úti
uszodában, amelyen a klub
kiválóságai mellett neves
magyar úszókkal is talál-
kozhatnak az érdeklõdõk.
Június 2-án egy különleges

vízilabda-meccset is tarta-
nak az uszodában: a há-
romszoros olimpiai bajnok
magyar férfi válogatottnak
ugyanis a BVSC-hez kötõdõ
játékosokból álló alkalmi
csapat lesz majd a hivatalos
edzõpartnere. A BVSC-s
csapatban szerepel majd
Szécsi Zoltán és März Ta-
más. is A szünetben a szink-
ronúszók tartanak bemuta-
tót.

Ennél is nagyobb durra-
násnak tûnik az a júniusi
focimeccs, amelyen az
1995/96-os NB 1-es idény-

ben az aranyéremért küzdõ
FTC és a BVSC Dréher csa-
pata méri össze újra a tudá-
sát. A két együttes 1996. jú-
nius 12-én 45000 nézõ elõtt
játszotta a bajnoki döntõ-
nek is beillõ összecsapását
a Népstadionban, amelyet
1-0-ra a Fradi nyert, és ez-
zel a bajnoki címet is meg-
szerezte. 

Ennek a találkozónak a
visszavágójára készülünk
– mondta Hernádi András,
a BVSC-Zugló labdarúgó
szakosztályának a vezetõ-
je. – A csapatok néhány

nagy névvel kiegészülve
egy látványos gálameccset
játszanak majd. A meccs
elõtt a 2001-es Lurkó-Ku-
pa döntõsei, a a BVSC és a
Goldball újra megmérkõz-
nek egymással. A most
már húszas éveikben járó
fiatalok között szerepel
majd az akkor a BVSC ka-
puját védõ Gulácsi Péter.
Õ azóta az U21-es magyar
válogatott tagjaként világ-
bajnoki bronzérmet szer-
zett, ma az angol Liverpool
labdarúgója.

Riersch Tamás

Úszóverseny, vízilabda-, és futballmeccsek sztárokkal
Százéves születésnapját ünnepli a BVSC
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368.90

273.90

365.90

199.90

Teljes körû
fogászati ellátás

új!

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

Nyitva: 8 órától

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

Nyitva: 8 órától

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 

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

megvárható melybõl 
10% engedmény 
ezen hirdetés felmutatójának

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 

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

megvárható melybõl 
10% engedmény 
ezen hirdetés felmutatójának

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

KIPUFOGÓ
KLINIKA

KIPUFOGÓK
MÛSZAKI VIZSGA

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

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik sérült embertársaik

életminõségének javításához
felajánlják személyi jövedelemadójuk

1%-át,
melyet a fogyatékossággal élõ 
emberek testi-lelki épülését,

társadalmi integrációját elõsegítõ 
programokra fordítunk.

VIZUS Alapítvány a látássérültekért
Adószám: 18051276-1-42

www.vizus.hu

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.

A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadó

ingyenes,
üzenetrögzítõs
telefonszáma:

06-80-203-416
Munkanapokon

18 és 20 óra között.

A rajzaikért mesét kaptak
A Munkácsy Mihály Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény a
képzõmûvészeti oktatás
zuglói bázisa. Az iskolában
nagy hangsúlyt helyeznek
az utánpótlás-nevelésre is,
azaz nem csak az intézmény
diákjainak, hanem a jövõ
iskolásai számára is rend-
szeresen lehetõséget bizto-
sítanak arra, hogy megmu-
tathassák a tehetségüket.

– Immár negyedik éve hir-
detjük meg a kerület óvodá-
sai számára a meseilluszt-
rációs pályázatunkat –
mondta Gebefügi Miklós is-
kolaigazgató. – Eddig min-
den esztendõben nagy sike-
re volt a rendezvénynek. 

Az idei pályázatra közel
150 ovis küldte el a rajzát. A
jelentkezõk feladata a kö-
vetkezõ volt: készítsenek il-
lusztrációkat Bosnyák Vik-
tória „Mantyusok 1. – Bátor-
ság Tomi!” címû könyvéhez.
A könyv olvasni tanuló gye-
rekek számára íródott, így,

akár már az ovisok is el tud-
ták olvasni. A beérkezett pá-
lyamunkákat a Munkácsy-
ban tanító mûvészettanárok
értékelték. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre pedig
március 1-jén került sor a
Csáktornya parki iskola
ebédlõjében. Az esemény
vendége volt a könyv szerzõ-

je, Bosnyák Viktória, aki a
legjobb rajzok készítõinek a
Mantyusok könyvsorozat
elsõ dedikált példányát
ajánlotta fel.

Az idei ovis rajzpályázat
különdíjasa Hulman Tama-
ra (Tücsöktanya Óvoda),
Sámi Sára (Tücsöktanya
Óvoda), Gyenis Petra (Zug-
lói Tihany Óvoda) és Bácsi
Júlia (Hétszínvirág Óvoda)
voltak. 

Harmadik helyezettek:
Miklós Villõ (Kincskeresõ),
Pinelli Giovanna (Zöld Lur-
kók), Köles Viktória
(Herminka).

Második helyezettek:
Mitra Bettina (Napraforgó),
Erdõs Anna (Kincskeresõ),
Bíró Palmira (Mókavár).

Elsõ helyezettek: Szénich
Laura (Zöld Lurkók), Filep
Csilla (Kerékgyártó), Gu-
lyás Berci (Játékszín).

A rendezõ iskola jóvoltá-
ból valamennyi helyezett
ajándékban részesült.

Riersch Tamás


