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A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA

ALSÓRÁKOS • HERMINAMEZÕ • ISTVÁNMEZÕ • KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ • RÁKOSFALVA • TÖRÖKÕR • VÁROSLIGET

Folytatódik az elszámoltatás
„Folytatjuk az elszámolta-
tást, most az informatikai be-
ruházások visszaélései van-
nak soron” – mondta lapunk-
nak dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester (balra). Kiderült,
43 millió forintjába került
Zuglónak az elõzõ MSZP-
SZDSZ-es városvezetés alatt
életbe léptetett informatikai
szabályzat megalkotása. Két
év alatt két, szinte megegyezõ
dokumentum született, és
mindkét kivitelezõ céget kifi-
zették. Dr. Papcsák Ferenc
polgármester büntetõfelje-
lentést tesz az ügyben.

A kerület vezetõje hangsú-
lyozta: az új vezetést az alap-
talan ellenzéki sajtótámadá-
sok nem rettentik el az elszá-
moltatástól. Ezzel arra cél-
zott, hogy az LMP önkor-
mányzati képviselõje szerint
az új vezetés több tízmillió
forintért kötött megkérdõje-
lezhetõ tanácsadói szerzõ-
déseket. Hangsúlyozta, az
ezek közül problémásnak
ítéltekrõl sem azt állítják,

hogy azok nem lennének jog-
szerûek, hanem inkább azt,
hogy nem szükségesek.

Kovács Balázs alpolgár-
mester (jobbra) elmondta:
az LMP-s politikus mondan-
dójának fele sem igaz, jogi
elégtételt veszünk. Feltehe-
tõleg azért támadja az elszá-
moltatást, mert egy ideológi-
ai platformon állt Weinek
Leonárddal és egy korábbi
nyilatkozata szerint maga is
SZDSZ-es volt. „Reméljük,
mindennek nincs köze ah-
hoz a több százezer forintos
közpénzjuttatáshoz, amelyet
az elõzõ ciklusban a Weinek-
féle önkormányzat adott ne-
ki” – mondta Kovács.

Dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester elmondta: a most
megtámadott szakértõk ta-
lálták meg a Pavel Dudoglo-
féle fiktív szerzõdést és a
mostani informatikai ügyet
is. Hozzátette: az elõzõ vá-
rosvezetés több mint négy-
százmillió forintnyi kárt
okozott a kerületnek.

Kormányokon átívelõ, sikeres beruházásnak nevezete Jávor András közigazgatási

államtitkár a Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórházának felújítását. Az Európai
Unió és a magyar állam támogatásával megvalósult rekonstrukció II . üteme, közel

6,5 milliárd forintba került. A köznyelvben csak Uzsokiként emlegetett intézmény, az
ország egyik vezetõ korháza, amely Zugló lakossági ellátásán túl, számos szakterüle-
ten a szomszédos kerületek betegeit is ellátja. Az intézmény onkoradiológia részlege

országos szinten mûködik, több mint másfél millió ember daganatos megbetegedé-
seinek korszerû sugárkezelésével. A részletekrõl a következõ Zuglói Lapokban szá-
molunk be.

Csúcstechnológia és esztétikum,
megújult Uzsoki Utcai Kórház

Bûnök között 
nincs különbség
Nincs különbség bûn és
bûn, áldozat és áldozat kö-
zött, nem lehet relativizál-
ni a diktatúrák gaztetteit –
fogalmazta meg a kommu-
nizmus gyermekáldozata-
iról szóló konferencia leg-
fõbb gondolatát Lázár Já-
nos , a Fidesz országgyûlé-
si frakcióvezetõje (képün-
kön). A Stefánia-palotá-
ban megtartott eszmecse-
rén Papcsák Ferenc, kerü-
letünk polgármestere
Zugló kommunizmus elle-
nességére hívta fel a figyel-
met, amelyet az is bizo-
nyít, hogy itt döntötték le
1956-ban a Sztálin-szob-
rot, de 1958-as kivégzése
után harmincegy évvel a
kerületben adták meg a
végtisztességet Nagy Imre,
mártír miniszterelnök-
nek. Kun Miklós történész
a legkevesebb hétmillió ál-
dozatot követelõ, Sztálin
ördögi terve alapján 1932
telén véghezvitt, ukrán
mesterséges éhínségrõl
beszélt, míg a majdnem tíz
évig, gyerekfejjel szovjet
munkatáborokban rabos-

kodó Hartmanné Nagy
Klára Róza saját élményit
elevenítette fel. Nem lehet
elfelejteni azokat az éveket
– mondta a konferencián
az idõs asszony, aki más,
egykori foglyokhoz ha-
sonlóan szabadulása után
évtizedekig megbélyegez-
ve élt.

Cikkünk a 6. oldalon

Hoffmann Rózsa oktatási
államtitkár a Budapesti
Kommunikációs és Üzleti
Fõiskolán tartott beszámo-
lót a készülõ közoktatási
törvényrõl. A koncepció
a pedagógus-életpályamo-
dellt szabályozó törvénnyel
együtt hamarosan a kor-
mány elé kerülhet. Ezek cél-
ja, hogy javuljon az iskola-
rendszer eredményessége,
húzóerõvé váljék a tudás.
Az államtitkárt dr. Ferdi-
nandy István alpolgármes-
ter, Kulcsár József ország-
gyûlési képviselõ és a
Rákos-Patak Alapítvány
hívta meg Zuglóba.

Államtitkári
látogatás



MEGHÍVÓ
2011. március 9-én, szerdán 15.30 órakor
Budapest XIV., Kerepesi út–Róna utca keresztezõdésnél,
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

ROVÁSÍRÁSOS ÜDVÖZLÕTÁBLÁT
avat fel, melyen sok szeretettel várunk mindenkit.

Dr. Papcsák Ferenc
polgármester

Meghívó
Ezúton szeretnénk meghívni önt és kedves családját a Men-
tor egyesület „Mesterség Nemzedéken Át” és a Szeretjük
Zuglót Egyesület „Év Embere” díjátadó ünnepségre 2011.
március 9-én 18. órára, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola
színháztermébe (1145 Budapest, Columbus utca 87–89.)

Védnök: dr. Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere.
Program: palotás, „Mesterség Nemzedéken Át” díjátadás,
melynek háziasszonya Majzik Edit színmûvésznõ; néptánc;
„Év Embere” díjátadás, melynek háziasszonya Pappné Máté
Erzsébet; modern és klasszikus balett egyveleg.
Mûsor: Idén a rendezvény rangját és vendégeink szórakozá-
sát a Táncmûvészeti Fõiskola hallgatóinak nívós programja
szolgálja. A mûsor után kötetlen beszélgetés sütemény és
szendvics mellett.
A díjátadó ünnepséget lebonyolítja:
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Megjelenik minden második csütörtökön 70 ezer példányban • Szerkeszti: A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG • Szerkesztõség: 1145 Bp., Pétervárad u. 7/b. Tele-
fon/fax: 467-2337 • Hirdetésfelvétel hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12 óráig • A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! Internet: www.zuglo.hu.
Keretes hirdetésfelvétel: Tel: 06-30-954-3506, Fax: 467-2337, e-mail: batonyim@freemail.hu • Kiadó: Budapest-Zugló Önkormányzata 1145 Bp.,
Pétervárad u. 2. Telefon: 467-2300, 467-9100 • Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft. E-mail: zuglap@sprintkiado.hu Tördelõszerkesztõ: Holczer Gábor • Készült
a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdájában. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató • Terjesztés: Feibra Kft. 1139 Bp., Váci út 96.
Tel.: 340-9921, 340-9922 • Kéziratokat, fényképeket nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza! • Következõ hirdetési lapzárta: március 9. Megjelenés: március 17.

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.
március 18. 17–19 óra. Elõzetes bejelentkezés alap-
ján. Telefon: +36-20-944-70-69, e-mail: gyenes.geza
@ jobbik.hu
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva park 1–3. már-
cius 10. 17 órától. Telefon: 363-3202.
Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal március 10.
18–20 óra. Zugló európai parlamenti képviselõje.
Szabó Rebeka Telefonon történõ elõzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: 06-1-441-5190, e-mail:
szabo.rebeka @lehetmas.hu

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester március 30-i (14.00–
16.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadóórájára
bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester március 21-i
(13.30–17.30 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a  872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester március 11-i fo-
gadóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszámon.

JEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Deák Erzsébet jegyzõ polgármeste-
ri hivatali fogadóórája március 9-én, bejelentkezés a
467-9171-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. (Cikkünk a 4. oldalon)

Közútfenntartás
A kerület teljes területén

folyik az önkormányzati tu-
lajdonú közutak téli fagyká-
rainak gyorsjavítása. 

Fasor-, parkfenntartás
– A kerületi kezelésû ut-

cai sorfák faápolási mun-
káit lakossági bejelentések
alapján végeztetjük. A Laky
Adolf utcában szakértõi fel-
mérést követõen koncent-
rált faápolási és fapótlási
munkák folynak.

– A kerület teljes terüle-
tén meghatározott rend sze-
rint történnek az idõszakos
parkfenntartási munkák.
Megkezdõdik a tavaszi pá-
zsittakarítás, továbbá sor
kerül az Újváros park 1. sz.
alatti óvoda–Zsálya utca
53–55.–Csertõ utca 18–20.
számú társasházak közötti
parkterületen lévõ parkfák
szakmailag indokolt ápolá-
sára.

– Március elején változó
munkaterületeken megkez-
dõdik a parkfák és utcai
sorfák tavaszi tisztító-lemo-
só permetezése. A permete-
zési munkákat a szakmai
gyakorlatnak megfelelõen
az éjszakai órákban végez-
zük. Kérjük a lakosság szí-
ves türelmét és megértését
a növényvédelmi munkák
elvégzésének ideje alatt.

Közmûmunkák
– A Gvadányi utcában az

észak–déli fõgyûjtõ csator-
na kerületi befejezõ munká-
it végzik a Fogarasi út–Ke-
repesi út között.

– Optikai kábelt fektetnek
a Mogyoródi út 19., a Várna
utca 20–32., a Tábornok ut-
ca 21/A–25/B, a Bíbor utca
14–18. szám között.

– Útpálya-szélesítés, troli-
buszsáv kiépítése folyik a
Szentmihályi úton a 17. szám
és az Ond vezér útja között.

KER.INFO
Tájékoztató a kerületben
folyó közterületi munkákról

Kedves zuglóiak!
Örömmel tudatjuk, hogy

Budapest Fõváros XIV. Ke-
rület Zugló Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete a
2073/2010. (XII. 15.) sz. ha-
tározatával úgy döntött,
hogy helyi értékvédelmi ren-
deletet kíván készíteni. Ez
azt jelenti, hogy a helyi építé-
szeti örökséget védeni kí-
vánja a kerület.

A védelemre javasolt in-
gatlanok listáját Zugló lako-
sainak bevonásával szándé-
kozunk összeállítani. Lehe-
tõséget biztosítunk arra,
hogy a civil szervezetek, la-
kosok is javasoljanak véde-
lemre ingatlanokat. A javas-
lattétel formája maximum 1
oldalon az ingatlan leírása,
a védelemre javasolt ele-
mek, részletek, indokok le-
írásával és minimum 2 fotó

a szöveges leírás illusztrálá-
sára.

A javaslatokat 2011. már-
cius 10-éig lehet eljuttatni a
foepitesz@zuglo.hu címre
digitális formában és a Bu-
dapest Fõváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Fõ-
építészi Irodának címezve
(1145 Budapest, Pétervárad
u. 2.) levélben vagy az Ügy-
félszolgálati Irodán leadva.

A helyi értékvédelmi ren-
delet megalkotását követõen
– a védett ingatlanok vonat-
kozásában – nyitott marad a
rendszer, a védelem – bizo-
nyos feltételek fennállása
esetén – kiterjeszthetõ, bõvít-
hetõ vagy megszüntethetõ.

Zugló értékeinek hatéko-
nyabb védelme érdekében
számítunk szíves együtt-
mûködésükre!

Minden kabát 100 Ft!
Tél végi szociális akció a Magyar Vöröskereszt 

XIV. Kerületi Szervezeténél
2011. március 16-án, szerdán 9–14 óráig.

Jelképes áron megvásárolható használt ruhával, cipõvel,
játékokkal várjuk a lakosságot. XIV., Abonyi u. 4.

Tisztelt zuglói polgárok!
Budapest Fõváros XIV. Kerület

Zugló Önkormányzata 
2011. március 15-én, kedden 10 órakor

a Pákozdi téren, az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc
tiszteletére megemlékezést

és koszorúzást szervez.
Szeretettel várunk mindenkit
nemzeti ünnepünk alkalmából!

Emlékezzünk együtt az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc hõseire!

Koszorúzási szándékukról 2011. március 12-ig 
Csaniga Andrea intézményvezetõt szíveskedjenek 

értesíteni. (Cserepesház Zuglói Mûvelõdési Ház, 363-2656 
vagy 06-30-370-6591, igazgato@cserepeshaz.hu.)

Dr. Papcsák Ferenc
polgármester

Budapest Fõváros XIV. Ke-
rület Zugló Önkormányzata
tiszteli és ápolja a rákos-
mezei országgyûlések ha-
gyományait. Zugló területén
húzódott a Rákosmezõ,
mely a középkori országgyû-
lések színhelye volt. 1277-
ben itt nyilvánították nagy-
korúvá IV. (Kun) László ma-
gyar királyt. IV. Kun László
udvari papja, Kézai Simon
írta, hogy a magyarok õsi írá-
sa, hun. Késõbb Hunyadi
Mátyás királyunk – akinek
királlyá választására a Rá-
kos-mezõn várakoztak a ne-
mesek –, 1483-ban fõpap-
ját, Janus Pannoniust bízta
meg a pozsonyi egyetem tan-
anyagának megszerkeszté-
sével. A tudós pap/költõ állí-
totta össze a Nikolsburgi ro-
vás ábécét, amelynek erede-
ti példánya a budai várban,
az Országos Széchényi
Könyvtárban található.

A középkori magyar kirá-
lyok hadai – kiváltképp a
székely csapatok – a rovás-
írást jobban ismerték, mint
a latin betûket.

Tehát a rovásírás Rákos-
mezõ, illetve a mai Zugló terü-
letén ismert, használatos volt.

Markó Elemér István ön-
kormányzati képviselõ úr ja-
vaslatára Zugló Önkor-
mányzata 1974/2010. (XI.
18.) sz. határozatában csat-
lakozott a Székelyföldrõl in-
duló mozgalomhoz, így az új
címerrel ellátott új üdvözlõ-
táblákon székely rovásírás-
sal is megszólítjuk vendége-
inket, az itt haladó utazókat. 

Tehát
– M3-as autópálya fõváro-

si szakasza zuglói végénél a
körvasútnál;

– Csömöri úton a Szugló
körvasút sor magasságá-
ban;

– Mogyoródi út végén a
XVI. kerület határánál;

– Füredi utca végén – kör-
vasútnál;

– Kerepesi út – Róna utca
keresztezõdésénél
a következõ táblák üdvöz-
lik és búcsúztatják az uta-
zókat:

Versenykiírás
Zenedek Népdalverseny
Bartók Béla születésének 130. évfordulója alkalmából
megrendezzük a zuglói Zenedek Népdalversenyt. A ver-
seny célja a hagyományõrzés, hagyományteremtés, te-
hetségkutatás.
Helye: Zuglói Benedek Elek EGYMI.
Cím: 1141 Budapest, Álmos vezér u. 46.
Ideje: 2011. március 31. 14.00 óra.
Jelentkezési határidõ: 2011. március 11.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet min-
den általános iskolás korú SNI-gyermeknek, gyermek-
csoportnak két korcsoportban, alsó és felsõ tagozaton.
Egyéni és csoportos produkcióval lehet benevezni.
Csoport létszáma 3–5 fõ lehet korosztályának megfele-
lõ életkorban. A versenyre egy szabadon választott dal-
csokorral lehet nevezni. 3 dal legfeljebb egyenként 3
versszakkal 2–4 percben. A produkciókat 3 szakértõ-
bõl álló zsûri meghallgatja és együttesen értékeli.

Érdeklõdni lehet a népdalverseny szervezõjénél:
Gyöngyösi Istvánné, 06-70-376-2728,

e-mail: gyongy.jola@gmail.com.
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A képviselõ-testület feb-
ruár 17-én megtartott
ülésén jóváhagyta a
BVSC-nek az Önkor-
mányzat irányában fenn-
álló 14 millió forintos tar-
tozásának az átütemezé-
sét. Elfogadta a zuglói
rendõrkapitány éves be-
számolóját. A városatyák
a bölcsõdei férõhelyek
bõvítése érdekében dön-
töttek az Ond vezér sé-
tány 9–11. szám alatti
épület átalakításáról.
Pénzt biztosítanak a
Kinszki Imre fotóit bemu-
tató vándorkiállításra, il-
letve pályázatot írtak ki
gyermekorvosi állás be-
töltésére.

A kerület rendõrkapitá-
nya, dr. Réti László alezre-
des törvényi kötelezettségé-
nek eleget téve beszámolt a
képviselõ-testületnek Zug-
ló közbiztonsági helyzeté-
rõl, annak javítására tett in-
tézkedéseirõl. A rendõrka-
pitány a lakosságot legin-
kább érintõ ügyekkel kap-
csolatban elmondta: ahogy
az országban mindenütt,
úgy Zuglóban is a vagyon el-
leni bûntettek teszik ki a
bûncselekmények mintegy
80 százalékát.  A rablások
közel döntõ többségét gyer-
mekkorú, fiatalkorú, vagy
fiatal felnõttek követték el.
Az elmúlt idõszakban jelen-
tõsen elszaporodtak a trük-
kös lopások. A nyomozást
gyakran ellehetetlenítette,
hogy az idõs sértettek nem
tudtak hatékony segítséget
nyújtani az elkövetõ azono-
sításában.  Az ajtó-, ablak-,
erkélyajtó befeszítéssel járó
lakásbetörések többségét a
nappali órákban követték
el. Általában készpénzt,
arany ékszert, valamint ér-
tékesebb mûszaki berende-
zéseket vittek el az elköve-
tõk. A személygépkocsi-lo-
pások száma az elõzõ évi-
hez képest csökkent. Az au-
tófeltörések nagy hányada
megelõzhetõ lenne, ha a
sértettek nem hagynák ér-
tékeiket a jármûveikben.
Réti alezredes az idei év fõ
feladatai között említette a
körzeti megbízotti szolgálat
megerõsítését. A kapitány
speciális akciócsoportok
bevetését tervezi, amelyek
célzottan keresik a bûnözõ-
ket. Az illegális árusok, a
közterületi kábítószer fo-
gyasztás, a prostituáltak
visszaszorítása, illetve a
hajléktalanok hatékony
rendõri kezelése érdekében
a jövõben az eddiginél több
gyalogos járõr rója majd a
kerület utcáit. A lakosság
számára egy vagyonvédelmi
projekt készül, ami a pró-
bát követõen várhatóan
szeptembertõl áll az állam-
polgárok rendelkezésére.
Réti László leszögezte: Zug-
lóban a szolgáltató rendõr-
ség modelljét kívánja meg-

honosítani, ami egy újfajta
rendõr-állampolgár kap-
csolatra épül.

Rozgonyi Zoltán, a terü-
letért felelõs alpolgármes-
ter (Fidesz) a beszámoló
kapcsán elmondta: az Ön-
kormányzat évente
300–350 millió forintot for-
dít bûnmegelõzésre, amibõl
120 millióval a rendõrséget
támogatja. Hogy a lakosság
ne érezze kidobott pénznek
ezt az összeget, kézzelfog-
ható javulást vár a bûnmeg-
elõzés és felderítés terüle-
tén.  A trükkös lopások
visszaszorítását célzó felvi-
lágosító munkába már be-
kapcsolódtak a kerületi
egyházak, ugyanezt kéri a
civil szervezetektõl is. A
rendõrkapitány Várnai
László (LMP) kérdéseire vá-
laszolva kijelentette: a ka-
pitányságvezetõ helyettest
nem õ, hanem az országos
fõkapitány mentette fel a
beosztásából. A rendõri ál-
lomány körében tapasztal-
ható nagyarányú személyi
mozgás budapesti sajátos-
ság. A fõvárosban ugyanis
számos rendõri szerv mû-
ködik, amely intenzívebbé
teszi a fluktuációt.

Kovács-Csincsák László
(MSZP) úgy vélte, a kerület
erején felül segíti a rendõr-
séget, ezért az emberek jo-
gosan várnak eredménye-
ket a rend õreitõl.

A városatyák hozzájárul-
tak a Budapesti Vasutas
Sport Club – Zugló (BVSC)
és az Önkormányzat között
2008. június 30-án létrejött
kölcsönszerzõdés átüteme-
zéséhez. A grémium a
BVSC-nek a hitel megfizeté-
sére egy év türelmi idõt
adott, ugyanakkor a tarto-
zás kiegyenlítésének határ-
napját meghosszabbította.
A sportklubnak a 14 millió
forintos adósságot 40 hó-
nap alatt – 2012. március 1.
és 2015. július 1. között –
egyenlõ részletekben kell
visszafizetni az Önkor-
mányzatnak. A városatyák
dr. Papcsák Ferenc polgár-
mestert (Fidesz) bízták meg
a módosított megállapodás
megkötésével, amelynek
feltételéül szabták, hogy a
BVSC a kölcsön teljes ösz-
szegére nyújtson biztosíté-
kot a Városházának. Az
ülés résztvevõi úgy határoz-
tak: a BVSC újabb 15 milli-
ós támogatási kérelmérõl a
2011. évi költségvetés elfo-
gadása után döntenek.

Kovács Balázs alpolgár-
mester (Fidesz) azt javasol-
ta, hogy az Önkormányzat a
BVSC-nek az idén ne fizes-
se ki a nyugdíjasok ingyen
uszodahasználatáért járó
2,2 millió forintot. Az össze-
get az úszáslehetõség fenn-
tartása mellett vonják le a
sportklub adósságából.
Harrach Péter (Fidesz)
frakcióvezetõ szerint az Ön-
kormányzat lojálisan járt el
a BVSC ügyében. Várnai
László a sportegyesülettel
kapcsolatos hosszú távú
koncepció elkészítését sür-
gette. Dr. Papcsák Ferenc

polgármester elmondta: a
MÁV országszerte kivonul a
nevét viselõ sportegyesüle-
tek finanszírozásából. Zug-
lóban is csak az ingatlant
biztosítja. A BVSC-t átvenni
csak a MÁV-val és a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-
vel folytatott tárgyalásokat
követõen lehet, persze eh-
hez az is szükséges, hogy a
sportklubnak legyen komp-
lex kerületet érintõ sport-
programja, illetve stabilizá-
lódjon a költségvetése.

A bölcsõdei férõhelyek
bõvítése érdekében a képvi-
selõk az Ond vezér sétány
9–11. szám alatti épület át-
alakításáról döntöttek, il-
letve jóváhagyták, hogy a
Zuglói Szociális Gondozó
Szolgálat székhelyét áthe-
lyezzék a Bánki Donát park
5–7. alá. Ugyanitt, illetve a
többi intézmény telephe-
lyén nyer elhelyezést a IV.
számú Gondozási Központ,
valamint az Idõsek Klubja.
A testület a tervezésre és ki-
vitelezésre az Ond vezér sé-
tányon 37 millió, a Bánki
Donát parkban 19 millió fo-
rintot biztosít. A megvalósí-
tást követõen Zuglóban 50-
nel több bölcsõdei férõhely
lesz. A fenti kiadásokat az
Önkormányzat kötvényki-
bocsátásból fedezi. Pusztai
Péter (Fidesz) támogatta a
beterjesztést, ugyanakkor
javasolta, hogy a késõbbi-
ekben egy óvoda és egy böl-
csõde kerüljön át egyházi
kezelésbe.

A képviselõk hozzájárul-
tak a Zuglóban mûködõ
Színészképzõ Stúdió Ala-
pítvánnyal való közszolgál-
tatási keretszerzõdést meg-
kötéséhez. A megállapodás
értelmében a Színészképzõ
2011-tõl négy éven keresz-
tül minden évben a Színhá-
zi Világnapon bemutat egy
gyermek és egy felnõtt pro-
dukciót az Önkormányzat
által biztosított helyszínen.
Az elõadások a Városházá-
nak évente 312 500 forint-
jába kerülnek.  Rozgonyi
Zoltán a megálapodással
kapcsolatban aláhúzta: az
összeg rendkívül méltá-
nyos, ugyanis a kerület jó-
val a piaci ár alatt juthat
színvonalas színházi elõ-
adásokhoz. Egymillió forin-
tot hagyott jóvá a grémium
Kinszki Imre fotográfus
születésének 110. évfordu-
lóra készülõ vándorkiállí-
tásra. A magyar fotómûvé-
szet jeles alakja közel két
évtizedig lakott Zuglóban a
Róna és a Szugló utca sar-
kán. A 20-as, 30-as évek
Budapestjét bemutató ké-
pei között mintegy harminc
a korabeli Zuglóban ké-
szült. A tervek szerint Ma-
gyarország Európai Uniós
elnöksége kapcsán május-
ban a XIV. kerület testvér-
városában, a berlini
Steglitz-Zehlendorf város-
részében, majd ezt követõ-
en a Milleniumi Földalatti
megállóiban mutatják be
Kinszki Imre alkotásait.

A testület pályázatot írt ki
vállalkozó gyermekorvosi

állás betöltésére, miután a
8. számú házi gyermekor-
vosi körzetet ellátó dr. Sa-
lamon Zsuzsanna felmond-
ta az Önkormányzattal kö-
tött szerzõdést. A grémium
módosította a Képviselõ-
testület Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatát. A vá-
rosatyák között vita alakult
ki a tárgyévi költségvetésre
vonatkozó módosítások
benyújtási határideje kö-
rül. A tervezet szerint indít-
ványt a költségvetést tár-
gyaló testületi ülés elõtt öt

munkanappal lehetett vol-
na írásban benyújtani a
polgármesternél. Pelyva
György (MSZP) ennek két,
míg Kovács Balázs alpol-
gármester három munka-
napra történõ csökkenté-
sét javasolta. A testület Ko-
vács Balázs elõterjesztését
fogadta el.

Dr. Imre Gergely (MSZP)
frakcióvezetõ kezdeménye-
zésére a városatyák a Hu-
mán Közszolgáltatási Bi-
zottság tagjává választották
Kovács-Csincsák Lászlót.

Az MSZP-s képviselõ a lis-
tás mandátumáról lemon-
dott, jelenleg az Országgyû-
lésben tevékenykedõ Tóth
Csaba (MSZP) helyét tölti
be a bizottmányban. A kép-
viselõ-testület az Önkor-
mányzat halottjává nyilvá-
nította Mucha Józsefnét, a
Zuglói Hajós Alfréd
Magyar-Német Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola sza-
badidõ-szervezõjét, aki
2011. február 11-én hunyt
el.

Papp Dezsõ

Átütemezték a BVSC adósságát

Tíz évesen a Vasas Dina-
móban kezdett röplab-
dázni, ahol az édesapja
volt a szakosztály veze-
tõje. Késõbb a Bp. Vörös
Meteor, majd 1965-tõl
1983-ig az Újpesti Dó-
zsa játékosa volt.
1984/85-ben Belgium-
ban egy kiscsapatnál
volt játékos és edzõ, ha-
zatérve az Újpesti Dózsa alkalmazott-
ja lett. Rövid ideig az egyesület tenisz-
szakosztályát irányította, azután a
röplabdázók edzõje lett, végül elnöké-
nek közvetlen munkatársaként dolgo-
zott 1998-ig. 2000-ben került a Zuglói
Hajós Alfréd Magyar-Német Két Taní-
tási Nyelvû Általános Iskolába, ahol a
szabadidõ-szervezõi munkakört látta
el haláláig.

Röplabdázóként az Újpesti Dózsá-
val háromszor nyert országos bajnok-
ságot (1967, 1968, 1970), négyszer
volt a kupagyõztes csapat tagja. 1977-
ben a válogatott tagjaként részt vett a
Várnai Nyár nemzetközi tornán, ahol
három mérkõzésen (a Koreai NDK,
Finnország és Románia ellen) játszott
a válogatottban. 1977-ben tagja volt a
Kupagyõztesek Európa Kupájában
bronzérmet nyert csapatnak. 1989-
ben a TF-en röplabda szakedzõi képe-
sítést szerzett.

A Hajós Alfréd Iskolában szervezte
a diákok sportrendezvényeken való

részvételét, felkészítet-
te és elkísérte õket a
különbözõ versenyek-
re. Közremûködött az
iskola mûfüves sport-
pályájának létesítésé-
ben, õ volt az ötletgaz-
dája és megszervezõje
az 5–6. osztályosok ré-
szére kiírt Hajós Kupá-
nak, amelyet elsõ alka-

lommal 2010 októberében nyolc isko-
la csapata közül a Zuglói Hajós diák-
jai nyertek meg. A dr. Mezõ Ferenc
szellemi olimpiai vetélkedõkön az el-
múlt években többször is a sikeresen
szerepelt csapat egyik felkészítõje
volt.

Rendszeresen részt vett a Magyar
Olimpiai Akadémia vándorgyûlésein
és egyéb rendezvényein. 2008 óta tag-
ja volt a Csanádi Árpád Olimpiai Ba-
ráti Körnek, programjaik aktív részt-
vevõjeként. Sokrétû és eredményes
munkáját 2009-ben a Zuglói Önkor-
mányzat Zugló Sportjáért Emlékser-
leggel ismerte el.

Erika decemberben került kórház-
ba, ám súlyos betegségén az orvosok
nem tudtak segíteni, és február 11-én
eltávozott közülünk. A család tagjain
kívül gyászolják az iskola tanulói, tan-
testülete, a Csanádi Kör és a sportba-
rátok széles tömege.

Emlékét megõrizzük, nyugodjon bé-
kében!

Búcsúzunk
Mucha Józsefné Gámpé Erikától
(1949. szeptember 28.–2011. február 11.)
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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.

Március 16.
16–19-óra között.

Telefon: 06/20-552-5163
e-mail: flora0618@gmail.com 

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Széchenyi István
Általános Iskola

Könyvtára
Telepes utca 32.

Március 7.
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

Március 11-i fogadóórájára 
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Március 10. 16–18 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.

Március 7. 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

Március 7. 17–18 óra között.
Tel.: 06/30-524-9069

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Körzeti Megbízotti
Iroda

Vezér utca 138/b

Elõzetes egyeztetés alapján.
Március 7. 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.

Március 14. 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

Március 8. 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 Jogi tanácsok – bizalmi alapon
Örökösödési , társasházi  és
munkajogi ügyekben is jogi
tanácsot ad dr. Szabó Tibor
ügyvéd, aki hétfõ délutá-
nonként fogadja a Polgár-
mesteri Hivatalban az Ön-
kormányzat ingyenes szol-
gáltatását felkeresõ kerüle-
ti lakosokat.Sokan nem
tudnak kihez fordulni jogi
természetû problémáikkal.
Vagy, mert nincs pénzük
ügyvédre, vagy, mert nin-
csen az ismeretségi körük-
ben ilyen foglalkozást ûzõ
személy. A XIV. kerületi Ön-
kormányzat éppen ezért
mûködtet ingyenes jogse-
gély-szolgálatot. A feladatot
tavaly december óta dr.
Szabó Tibor látja el, akit
minden hétfõ délután kettõ
és hat óra között lehet fel-
keresni a Polgármesteri Hi-
vatalban. A tanácsadó a
Zuglói Lapoknak elmond-
ta, bár jogász és ügyfele kö-
zött alapvetõen bizalmi vi-
szonyra van szükség, ami-
nek kialakulásához idõ
kell, ám tapasztalatai sze-
rint ebben az esetben ez
mégis megvalósul az alatt
néhányszor tíz perc alatt,
amennyit egy panasszal ér-
kezõ kerületi lakos a 328-
as számú irodában tölt. Ha-
sonló, úgynevezett jogtaná-
csosi szolgáltatás korábban
a nagyobb vállalatoknál
volt.„Engem a Zuglói Ön-
kormányzat elsõsorban
azért alkalmaz, hogy taná-
csaimmal segítsem a  hoz-
zám fordulók problémáit
megoldani, a felmerülõ

ügyekben tanácsadáson,
esetlegesen ügyvédi felszó-
lításon túlmenõen nem tu-
dok eljárni, hacsak azok
nem érintik a helyhatóság
mûködését. Ez a tanács
egyébként néha éppen azt
jelenti, hogy lebeszélem az
illetõt a pereskedésrõl” –
tudtuk meg Szabó Tibortól,
aki elmondta azt is, hogy
leginkább a – részben vagy
egészében önkormányzati
tulajdonban lévõ – társas-
házakkal kapcsolatos
problémák esetében tud
közvetíteni a kerületi admi-
nisztráció felé. De felmerül-
nek olykor szociális kérdé-

sek is, amelyeket ugyan-
csak továbbít az illetékesek
felé.

Jellemzõen milyen
ügyekkel fordulnak a szol-
gálathoz a lakosok? – kér-
deztük. „Az elõbb említette-
ken kívül elõfordulnak örö-
kösödési joggal kapcsola-
tos megkeresések, család-
vagy munkajogi problé-
mák. Sokan nincsenek tisz-
tában például azzal sem,
hogy mik az egyenes ági ro-
konok közötti tulajdon-át-
ruházás aktuális, egyéb-
ként nemrég megváltozott
szabályai. A társasházak
esetében pedig leginkább a
közös képviselõ, olykor

tényleg vitatható tevékeny-
ségére panaszkodnak. De
fordult már hozzám olyan
illetõ is, akinek a feje fölül a
kerület lényegében eladta
azt a társasházat, amiben
lakik, de úgy, hogy a bon-
tást, majd újraépítést terve-
zõ vevõ vállalta az elköltöz-
ni anyagi okokból nem tudó
lakók elhelyezését. Csak-
hogy ez különbözõ okok mi-
att nem történt meg, a pa-
naszos pedig mostanra egy
leromlott, elhagyatott épü-
letben él, ami már nem az
önkormányzaté, és a befek-
tetõ is nehezen elérhetõ.
Ebben az esetben egyéb-

ként már tettem lépéseket,
reméljük, sikerül rendezni
az ügyet” – mondta az ügy-
véd,

Szabó Tibor szerint a
több lakásos házak eseté-
ben a tervezett, ám nem
mindenki által támogatott
felújítások hozzák felszínre
azt a problémát, hogy eltérõ
vagyoni helyzetû lakók él-
nek egy épületben, és nem
mindenki érzi magáénak a
fejlesztéseket, legalábbis
nem annyira, hogy azt anya-
gilag is támogassa. Ilyen
esetekben sem könnyû
mindenki számára elfogad-
ható megoldást találni. „A
legszomorúbb azonban az,

amikor takarékoskodás-
hoz szokott kisnyugdíjasok
keresnek meg, hogy felelõt-
len gyermekük meggondo-
latlanul felvett hitele miatt
õk kerültek nehéz helyzet-
be, s akár a lakásukat is el-
veszthetik, azt ugyanis – le-
származottjuk unszolására
– jelzálogként ajánlották fel
a kölcsön fedezeteként” –
mondta a szakértõ. Szabó
Tibort – elmondása szerint
– sokan keresik fel hétfõn-
ként, és lehetõség szerint
mindenki gondjára próbál
valamilyen segítséget jelen-
tõ jogi javaslatot megfogal-
mazni. K. D.

Pályakép
Dr. Szabó Tibor 1984-ben végzett az ELTE jogi karán, majd ’86-ban tette le a jogta-
nácsosi szakvizsgát. Kezdetben egy építõipari nagyvállalatnál helyezkedett el, majd a
rendszerváltás után másodmagával jogtanácsosi irodát nyitott, késõbb ügyvédi iro-
dává alakulva, amely elsõsorban társasági, polgári- és munkajogi ügyeket vitt – egyre
bõvülõ ügyfélkörrel. Harminc éve él házasságban, két felnõtt korú gyermeke van.
Hobbija a foci, illetve a társadalomtudományok.
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– Réti László rendõrka-
pitánynak a képviselõ-
testület elõtt a közel-
múltban elmondott be-
számolója, illetve saját
tapasztalatai alapján
milyennek látja ma Zug-
ló közbiztonságát?

– Ez a problémakör a
kerület új vezetése számá-
ra elsõdleges fontossággal
bír. Jómagam leginkább a
saját körzetemrõl tudok
beszélni. Rengetegen for-
dultak hozzám panasszal
különbözõ esetekrõl be-
számolva, például többen
nyakláncletépésekrõl,
táskalopásokról számol-
tak be, ráadásul ezek
rendszerint fényes nappal
történnek az utcán. Elõ-
fordul, hogy tizenéves fia-
talok bandába verõdnek
és úgy zaklatják a lakókat,
különösen az idõseket.
Persze hallani autólopá-
sokról és egyéb bûncse-
lekményekrõl is. Tehát
van min javítani. Jóma-
gam a zuglóiak biztonság-
érzetének javítása érdeké-
ben követendõ példának
tartanám a körzeti megbí-
zottak és a polgárok kö-
zötti közvetlen kapcsola-
tok kialakítását. Ilyesmi
már elõfordult az elmúlt
években a kerületben,
még az országos sajtó is
beszámolt az egyik körze-
ti megbízottról, aki kipla-
kátozta az elérhetõségeit,
hogy egyenesen hozzá for-
dulhassanak a rendõrség
segítségére szorulók. Ezt
a fajta ügyintézést szerin-
tem tovább lehetne gon-
dolni, és nem is igényel
különösebb anyagi ráfor-
dításokat.

– Milyennek értékeli a
kerületvezetés hozzáál-

lását, intézkedéseit ezen
a területen?

– Mint már említettem,
prioritásként tekint a ve-
zetés a közbiztonság javí-
tására, a Fidesz–KDNP ezt
központi kérdésnek te-
kinti. Úgyhogy mondha-
tom, elégedett vagyok ez-
zel, ugyanakkor megjegy-
zem, a pozitív változások
érdekében még rengeteget
kell majd dolgozni, és jó,
szakmailag megfelelõ
döntéseket kell hozni az
elkövetkezõ években. Eb-
ben a munkában termé-
szetesen számítunk a la-
kosság támogatására is.
Én mindenesetre bizako-
dó vagyok.

– A képviselõk a bölcsõ-
dei férõhelyek bõvítésé-
rõl is határoztak az elõzõ
testületi ülésen. Mi a vé-
leménye errõl?

– Az új összetételû ön-
kormányzat észlelte, hogy
hiány van ezen a terüle-
ten, lépni kellett. Két ilyen
jellegû beruházás már
megvalósult, egy újabbról
döntöttünk az ülésen. Az
épület, ahol a szükséges
átalakítások után bölcsõ-
de fog mûködni, eddig
nyugdíjasotthonként
funkcionált. Mérlegelni
kellett. Az otthont végül is
áthelyezzük a közelbe.
Megjegyzem, régebben is
bölcsõde volt az épület-
ben, tehát tulajdonkép-
pen csak az eredeti álla-
potot állítjuk vissza. Úgy
gondolom, kiemelten kell
kezelni, hogy az önkor-
mányzat, ahol csak tud,
segítsen a családoknak, a
lehetõségekhez mérten te-
hermentesítse õket ebben
a nehéz gazdasági helyzet-
ben. K. D.

– Az új rendõrkapitány
beszámolója alapján mi-
lyennek tartja jelenleg
Zugló közbiztonságát?

– Réti Lászlón látszott,
hogy nemrég vette át hiva-
talát, nem volt kellõen rész-
letezett a beszámolója, de
azért elfogadtuk. A közbiz-
tonság egy olyan téma Zug-
lóban, amely kapcsán a he-
lyi politikusok, pártok, va-
lamint az önkormányzat
különbözõ testületei, szer-
vei között teljes egyetértés
mutatkozik. Ez a kérdés
mindenkinek kiemelten
fontos, és ennek nyilvánva-
ló jele az is, hogy a rendõr-
ség mellett évek óta polgár-
és kerületõrség is mûködik
nálunk. Az egyik legna-
gyobb helyi civil szervezet
éppen a polgárõrség.
Mondhatjuk tehát, hogy
összefogás van a kerület-
ben. Ebben a tekintetben
egyébként Zuglónak speci-
ális a helyzete, tekintve
hogy átmenõ kerület va-
gyunk. Az agglomeráció-
ból, a külsõ kerületekbõl –
és persze visszafelé is – fo-
lyamatos az átutazó forga-
lom, ami azért jelent egyfaj-
ta veszélyeztetettséget.
Megjegyzem ugyanakkor,
hogy ahhoz a pénzhez és
energiához képest, melyet
a közbiztonság javítására
fordított a kerület, lehetne
jobb a helyzet.

– Hogyan értékeli az új
vezetés hozzáállását?

– Bizakodó vagyok, s azt
sem tagadom, hogy az új
rendõrkapitány jó benyo-
mást tett rám. Remélem,
lesz ideje beváltani az ígé-
reteit, és nem váltják le vagy
helyezik át idõ elõtt. Az el-
múlt húsz évben ugyanis
egy-egy kapitány nem töl-

tött két-három évnél többet
a posztján. Ez rendkívül
kevés idõ arra, hogy egy ve-
zetõ kifuttassa az elképze-
léseit, jó esetben javító
szándékú módosításait.
Ezen a területen is fontos
az állandóság és a kiszá-
míthatóság. De ez sajnos
nem a kerületvezetés kom-
petenciája, hanem a rend-
õrségé, így csak a reménye-
imet tudom megfogalmaz-
ni.

– Az elõzõ képviselõ-tes-
tületi ülésen döntés szüle-
tett a bölcsõdei férõhelyek
bõvítésérõl is. Mi a vélemé-
nye errõl?

– A zuglói önkormányzat
az elmúlt húsz évben a böl-
csõdei nevelést az oktatási
rendszer kiemelt részének
tekintette, s ez olyan jól si-
került, hogy még japán
szakértõk is hozzánk jár-
tak tanulni a szisztémát,
kamerákkal rögzítették a
foglalkozásokat. Nem vélet-
len, hogy az ország legna-
gyobb bölcsõdei hálózata a
XIV. kerületben található.
Ennek ellenére ma ott tar-
tunk, hogy mégis százötven
férõhely hiányzik, ennek a
problémának a megoldása
felé jó lépésnek tartom a
testület mostani határoza-
tát. Fejünkhöz vághatják
persze, hogy korábban mi-
ért kellett intézményeket
bezárni, csakhogy nem árt
emlékeztetni, az sem ok
nélkül történt, ezen bölcsõ-
dék akkor ugyanis éppen
kiûrültek. Mostanra válto-
zott a helyzet, ezért lépni
kellett. A korábban bezárt
intézmények épületei
egyébként még jórészt meg-
vannak, de felújításukra,
rendbehozatalukra nyilván
kell majd költeni. K. D.

– A képviselõ-testületi
ülésen Réti László alezre-
des, kerületi rendõrkapi-
tány beszámolt a rendõr-
ség munkájáról. Milyen-
nek tartja az elhangzottak
alapján Zugló közbizton-
ságát?

– Ha rövid akarok lenni,
akkor azt mondom, tragi-
kusnak. Ezt az is tudja, aki
egyébként hivatalosan más
véleményen van. Ezért ren-
geteg munkája van és lesz a
rendõrkapitánynak, mi
mindenben támogatjuk a
közbiztonság javítását cél-
zó tevékenységét. Zuglóban
mindennaposak az autólo-
pások, az utcai rablások,
egyes helyeken valódi kábí-
tószeres csomópontok ala-
kultak ki a városrészben.
Utóbbira „kiváló” példa az
Egressy tér. A közbiztonság
tehát katasztrofális álla-
potban van, ugyannakkor
szerintem anyagi forráso-
kat nem igénylõ változá-
sokkal is lehetne javítani
valamelyest a helyzeten.
Van egy javaslatom, amely
szerint úgynezett utcafel-
ügyelõket nevezhetne ki az
önkormányzat. Olyan be-
csületes, a környezetük
iránt elkötelezett emberek
jelentkezhetnének erre a
posztra, akik hajlandóak
mindenfajta juttatás nélkül
tenni a közért. Biztos va-
gyok benne, hogy sokan
vannak ilyenek Zuglóban.
Ez nyilván nem jelent meg-
oldást minden problémá-
ra, de véleményem szerint
akár érzékelhetõ javulást is
okozhatna egyes területe-
ken.

– Hogyan értékeli a ke-
rületi vezetés intézkedése-
it, hozzáállását a bûnese-
tek visszaszorítására?

– Szimpatikus, hogy az új
rendõrkapitány nemcsak
az eredményeket, de a hibá-
kat, a megoldandó feladato-
kat is sorra vette beszámo-
lójában, nem kívánta elhall-
gatni a mindenki által ész-
lelt problémákat. Ugyanak-
kor bizakodó vagyok a ke-
rületvezetés elkötelezettsé-
ge kapcsán is, úgy látom,
valóban tenni akarnak a
helyzet javítása érdekében.
Fontosnak tartom egyéb-
ként, hogy több rendõr le-
gyen az utcákon, persze
nemcsak Zuglóban, de az
egész országban, ez erõsít-
heti a lakók biztonságérzet-
ét is. A Jobbik a rend párt-
ja, úgyhogy ez a vélemény
részemrõl természetesnek
is mondható.

– Mit gondol a bölcsõdei
férõhelyek növelésérõl?

– Ezt az intézkedést is
maximálisan támogatom.
Zugló Budapest harmadik
legnagyobb kerülete, mint-
egy százhúszezren laknak
itt. Szégyen, ha nincs elég
hely a bölcsõdéinkben. A
gyermekek a jövõ záloga, a
következõ generáció érde-
kében mindent meg kell
tennünk, azt hiszem, ebben
nincs is vita. Én egyébként
úgy gondolom, a mostani
intézkedésnél többre is len-
ne lehetõség, ha a használa-
ton kívüli, önkormányzati
tulajdonban lévõ egykori
munkásszállókat és egyéb
épületeket felújítanánk, és
azokban is bölcsõdéket,
esetleg óvodákat alakíta-
nánk ki. Nyilván ehhez is
szükség van plusz források-
ra, de az ingatlanok leg-
alább már megvannak. Ezt
mindenképpen megfonto-
lásra javaslom az önkor-
mányzat felé. K. D.

Három kérdés a zuglói képviselõ-testület három tagjához

Solt Zoltán (Fidesz-KDNP) Pelyva György (MSZP) Markó Elemér István (Jobbik)
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A kommunizmus áldoza-
tainak február 25-i emlék-
napja elõtt egy héttel a Zug-
lói Önkormányzat azokról
a fiatalokról, gyerekekrõl
emlékezett meg egy konfe-
rencián, akiket ugyanolyan
kegyetlenséggel pusztított
el a diktatúra, mint a felnõt-
teket, nem törõdve azzal,
hogy még elõttük állt az élet. 

A Stefánia-palotában
megrendezett eszmecserén
felszólaló Papcsák Ferenc,
kerületünk polgármestere
elöljáróban hangsúlyozta:
azért éppen Zugló ad helyt
egy ilyen összejövetelnek,
mert ez a városrész mindig
bizonyította kommunista-
ellenességét. Itt döntötték le
például 1956-ban a Sztalin-
szobrot, és 1989 júniusá-
ban itt volt Nagy Imre újra-
temetése is. A politikus sze-
rint minden diktatúrának
három célja van: végképp
eltörölni a múltat, uralma
alá vonni a jelent és meg-
csonkítani, illetve saját ké-
pére formálni a jövõt. Ezért
meg kell tanulnunk a bor-
zalmakra emlékezni és
megakadályozni, hogy ez
újra bekövetkezzen – hang-
súlyozta a polgármester.

Lázár János, a Fidesz or-
szággyûlési frakcióvezetõje
arra hívta fel a figyelmet: a
felnõttek könnyebben elvi-
selik az erõszakot, a legna-
gyobb kiszolgáltatottság-
ban mindig is a gyerekek
voltak. A kommunizmus
gonoszságának szelleme az
egész világot bejárta. Nem-
csak azokról az áldozatok-
ról van szó, akik meghal-
tak, hanem azokról is, akik
meg sem születtek – fogal-
mazott a politikus. Lázár
úgy véli, hogy Nyugat-Euró-
pa máig képtelen megbir-
kózni azzal a gondolattal,
hogy bûn és bûn között
nincs különbség. „Merjük
kimondani, hogy a nemzeti-
szocialista és a szocialista
diktatúrák ugyanolyan sú-
lyúak. Éppen a kommuniz-
mus eszméit szolgáljuk, ha
nem ismerjük el, hogy bûn

és bûn, áldozat és áldozat
között nincs különbség.”
Ugyanakkor ennek döbbe-
netes ellenpéldájával a mai
napig lehet találkozni. A
frakcióvezetõ idézte „A
kommunizmus fekete
könyve” címû kötet egy nyu-
gati kritikáját, amely alap-
ján a baloldali gondolkodók
még mindig megpróbálják
relativizálni a bûnöket.
Mindez azt mutatja, hogy
még mindig hatalmas káosz
uralkodik a kommunizmus
tetteinek megítélésében –
hangsúlyozta Lázár. 

Kun Miklós történész
Lázár János szavaira rea-
gálva egy erkölcsi mércé-
nek, bizonyos fokú vízvá-
lasztónak nevezte annak el-
ismerését, hogy bûn és bûn
között nincs különbség. A
szakember az 1932–33-as,
Sztalin ördögi terve alapján
megvalósított ukrán mes-
terséges éhínségrõl, a
„holodomor”-ról szóló do-
kumentumfilmmel érzékel-
tette azokat a borzalmakat,
amelyeket a kommunista
diktatúra vitt véghez. A ge-
nocídium a történelmi ku-
tatások szerint is legkeve-
sebb hétmillió áldozatot kö-

vetelt. Kun Miklós a film
kapcsán egy túlélõ levelébõl
idézett, aki felelevenítette,
hogyan halt meg körülötte
az összes családtag és ba-
rát. Õ csak annak köszön-
hette életét, hogy városi ro-
konok érte jöttek és elvit-
ték. „De nem a nyomor
bánt, hanem hogy minden
rokonom ott pusztult a
holodomorban.” – írja a le-
vélíró. A történész a kegyet-
lenségek alátámasztására
emlékeztetett az úgyneve-
zett öt kalász törvényre,
amely szerint akkor, Ukraj-
nában ha valaki csak ennyi
kalászt letépett, azonnal ki-
végezték, akár már 14 éve-
sen is. 

A szintén történész Né-
meth Edit Linda a hazai
adatokról szólva elmondta:
az 1956-os forradalom ál-
dozatai közül 97 tizenöt év

alatti, 414 pedig 15 és 19 év
közötti fiatal volt.  A megtor-
lásokban is számos gyere-
ket ítéltek halálra vagy élet-
fogytiglani börtönbüntetés-
re. Mansfeld Péter pere eb-
bõl a szempontból példaér-
tékû, akinél azonban a köz-
hiedelemmel ellentétben
feltehetõen csupán véletlen
egybeesés volt, hogy nagy-
korúvá válása után végez-
ték ki, hiszen ahogy mások
esetében, ezt már elõtte is
megtehették volna. 

Ezzel együtt még 1961-
ben is volt példa arra, hogy
kivégeztek valakit, aki a
forradalom idején még
csak fiatalkorú volt – hívta
fel a figyelmet Németh. Ren-
geteg fiatal életét tovább kí-
sérte a megbélyegzés, ami-
kor például elutasították
egyetemi felvételi kérelmü-
ket apjuk szerepvállalásá-
ra hivatkozva. A történész
hangsúlyozta, hogy a Ká-
dár-korszak több hétmillió
abortusza és egyéb rendel-
kezése mind a család intéz-
ményének lerombolását cé-
lozta. Ugyanakkor a rezsim
egyik kulcskérdése volt,
hogy sikerül-e  rendszerhû
generációkat teremteni.
Németh kitért a II. világhá-
ború után a Szovjetunióba
hurcoltakra is. Az adatok
szerint a magyar foglyok
létszáma hétszázezer volt,
közülük kétszázezer civilt,
akiknek tíz százaléka volt
gyerek. 

Köztük volt a történetét
elmesélõ, most nyolcvan-
éves Hartmanné Nagy Klára

Róza, akit 14 éves korában
vittek el 1945 januárjában.
Árva kislányként nem ke-
resték, nem várta haza sen-
ki, egyik börtönbõl a másik-
ba szállították. Két év után
kémkedés vádjával ítélték
el, tíz évre. Három évig volt
egy szibériai munkatábor-
ban. Többször megverték,
elvették élelmét, és még
meg sem tudta magát értet-
ni a fogvatartóival, hiszen
nem beszélt oroszul. Foly-
ton tetvesek voltunk, füröd-
ni nem lehetett – mesélte az
idõs asszony. A foglyok fát
vágtak vagy téglát pakoltak.
Három év után a lányt elvit-
ték Kazahsztánba, ahol a
raboknak gyárat kellett épí-
teniük. Csak 1953-ban,
Sztalin halála után kezdték
azzal hitegetni, hogy haza-
mehet majd. Átvitték egy
gyûjtõtáborba, ahol hat hó-

napig várakoztatták, de a
magyar hatóságok a hatá-
ron nem is akarták átvenni
õket. Nyíregyházára került,
ott is ment férjhez, egy olyan
férfihez, aki szintén megjár-
ta a Gulágot. A rendszer
azonban természetesen
nem engedte el a kezét, arra
kényszerítették, hogy agi-
tálja az embereket a kolhoz-
ba való belépésre, arra hi-
vatkozva, hogy õ járt Orosz-
országban, és nyilván látta,
hogyan mûködik a rend-
szer. Ám õ nem állt kötél-
nek, de nem is tudott volna
mit mondani, hiszen õ nem
a kolhozokban járt, hanem
a munkatáborokban. 1967-
ig sehol nem kapott mun-
kát, míg végül megesett raj-
ta valakinek a szíve és fel-
vették fûtõnek egy szociális
otthonba.  Késõbb kisegítõ
nõvér lett, majd 79-ben el-
végezte a nõvérképzõt. Elfe-
lejteni nem lehet azokat az
éveket – fejezte be mon-
dadóját Róza néni.

Kalmár Ferenc, a KDNP
brassói születésû ország-
gyûlési képviselõje a romá-
niai körülményeket elevení-
tette fel. Jellemzõ adalék-
ként egy évekkel ezelõtt

megjelent könyvet említett,
amelynek írója felidézte,
hogy hétéves korában úgy
mutatták be az iskolában az
osztálytársai elõtt, hogy
„nézzétek, itt van a nép el-
lensége”. A gyerek persze
nem értette, hogyan lehet
ennyi idõsen ellensége a fel-
nõtt világnak. Kalmár a má-
sodik világháború utáni
helyzethez kapcsolódva
hangsúlyozta, hogy a titkos
jelentések szerint Moldávia
szovjet részén ezekben az
években akkora volt az
éhínség, hogy felütötte fejét
a kannibalizmus, ami elõ-
ször a gyerekeket érintette.

Kiss-Rigó László szeged–
csanádi megyés püspök a
konferencia végén arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy az el-
hangzott visszaemlékezé-
sek, elemzések, dokumen-
tumok a gyógyulást szolgál-
ták. Azt talán mindannyian
elismerjük, hogy társadal-
maink Közép-Kelet-Euró-
pában betegek, és az egész-
ség visszaszerzésének
módja nem a betegség taga-
dása vagy egy hamis diagnó-
zis felállítása, hanem a ma-
ga a gyógyítás – mondta a
püspök. A társadalom be-

tegsége nem elsõsorban a
gazdaság betegségébõl fa-
kad, erre nem könnyû, de
talán mégis egyszerûbb
megoldások vannak. A tár-
sadalom lelke beteg: szen-
ved egy hiánybetegségtõl és
egy fertõzõtõl. A hiánybeteg-
ség oka, hogy sokan nem is-
merik a múlt eseményeit,
ezen ismeretek hiánya pe-
dig lehetetlenné teszi azt,
hogy jelen identitásukat he-
lyesen éljék meg. Ennek
oka, hogy egyesek tiltották,
lehetetlenné tették az igaz-
ság megismerését, vagy
most, amikor már lehetne,
a szellemi lustaság akadá-
lyozza meg ebben õket. So-
kan azt szeretnék, ha még a
pár évvel ezelõtti véres ese-
ményekrõl, bûncselekmé-
nyekrõl sem eshetne szó –
hangsúlyozta Kiss-Rigó. A
fertõzõ betegség meg azt je-
lenti, hogy vannak ma is
olyanok, akik nemcsak el-
hallgatják az igazságot, ha-
nem tudatosan torzítják és
hamisítják a múlt esemé-
nyeit – mondta a püspök,
aki Isten irgalmába és sze-
retetébe ajánlotta az áldo-
zatokat.

Baranya Róbert

Kommunista gyermekáldozatok: nincs különbség a bûnök között
Ha nem ismerjük el, hogy bûn és bûn, áldozat és áldo-
zat között nincs különbség, azzal éppen a kommu-
nizmus eszméit szolgáljuk – hangsúlyozta Lázár Já-
nos, a Fidesz frakcióvezetõje, a diktatúra gyermekál-
dozatairól szóló konferencián, amelyen részt vett egy
olyan idõs asszony is, aki kislány korában csaknem tíz
évig raboskodott orosz munkatáborokban.

Az 1957. június 28-án
gyilkosság vádjával kivég-
zett fiatal orvostanhallga-
tó, Tóth Ilona sok szállal
kötõdött Zuglóhoz. Egy-
részt nyolc éven át a kerü-
let diákja volt, hiszen
1943-tól 1949-ig az Ajtósi
Dürer sori Erzsébet Nõis-
kola tanulója volt, ahol az-
tán 1951-ben, már mint a
Teleki Blankáról elneve-
zett állami gimnázium di-
ákja érettségizett le.
Ugyanakkor 1956 novem-
berében és decemberében
orvostanhallgatóként töb-
bedmagával a Domonkos
utcai (ma Cházár András
utcai) szükségkórházban
ápolta a betegeket, s mel-
lette részt vett a szórólap-
ok és újságok illegális
nyomtatásában is.

Február 23-án immár
hagyományos megemlé-
kezésre került sor az
Ajtósi Dürer sori intéz-
ményben. A rendezvényen
a jelen és a múlt egyaránt

képviselve volt. Tóth Ilo-
náról ugyanis a régi osz-
tálytársak mellett az intéz-
mény mai diákjai is meg-
emlékeztek. S mivel emlé-
kének ápolását két kerü-
let, a XIV. és a XVI. is ma-
gáénak érzi, mindkét vá-
rosrész képviseltette ma-

gát a rendezvényen. Zugló
részérõl Kovács Balázs és
Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester, míg a Kertváros-
ból Kovács Péter polgár-
mester, országgyûlési
képviselõ volt jelen az ese-
ményen. 

R. T.

Egy fiatal mártírra emlékeztek
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Szerkesztõségünk a közel-
múltban Buliczka Tünde
olvasónktól kapott levelet,
melyben az Egressy
út–Cinkotai út, Szugló
utca–Cinkotai út, illetve a
Cinkotai út–Mogyoródi út
keresztezõdésében tapasz-
talható közlekedési problé-
mákról számolt be. A na-
ponta két kisgyermekkel
közlekedõ anyuka a követ-
kezõket írja: „Mivel baba-
kocsival közlekedem,
ezért több gond is felme-
rült bennem. Az egyik és
legfontosabb, hogy a
Cinkotai út és az Egressy
út keresztezõdésénél nin-
csen zebra. Véleményem
szerint ez elég nagy hiá-
nyosság, mivel az autósok
nincsenek tekintettel a já-
rókelõkre. Volt már olyan
eset, hogy legalább öt per-

cig várakoztunk, mire át-
jutottunk a bolthoz, a
Rákosmezei térnél...
Ugyanitt nem lehet bizton-
ságosan megközelíteni a
trolibusz megállóját, illet-
ve a gyógyszertárat. Szin-
tén problémás a Cinkotai
út–Szugló utcai kereszte-
zõdés… Itt már többször
volt baleset. Ebben a ke-
resztezõdésben célszerû
lenne lámpát telepíteni,
mert a STOP tábla nem
minden esetben készteti
megállásra a jármûveze-
tõket. Hasonló probléma
van a Cinkotai út–Mogyo-
ródi út keresztezõdésében
is, ahol a száguldozó autó-
sok miatt szinte lehetetlen
biztonságosan átjutni a
trolimegállóba. Napköz-
ben a Cinkotai út környé-
kén sok édesanya sétáltat-

ja a gyerekét. Szerintem
célszerû lenne gyalogátke-
lõhely létesítésével, illetve
forgalomszabályzó lámpa
telepítésével elõsegíteni
biztonságos közlekedésü-
ket.”

Az olvasói levél kapcsán
megkerestük Pálffy Imrét, a
Polgármesteri Hivatal vá-
rosüzemeltetési osztály

osztályvezetõjét, aki kérdé-
sünkre elmondta: gyalogát-
kelõhelyek, illetve forga-
lomszabályzó rendõrlám-
pák létesítése nem tartozik
a kerület hatáskörébe.
Amennyiben a zuglóiak
ilyen igénnyel fordulnak az
önkormányzathoz, kérel-
müket illetékesség hiányá-
ban a Fõpolgármesteri Hi-

vatal városüzemeltetési fõ-
osztály közlekedési osztály
forgalomtechnikai csoport-
jához továbbítják. A XIV.
Kerületi Önkormányzat
persze saját költségén tele-
píttethet rendõrlámpát, il-
letve gyalogátkelõhelyet,
azonban az elkészült forga-
lomszabályzó eszközt üze-
meltetésre térítésmentesen
át kell adnia a fõvárosnak.
Ilyen esetben általában a
közlekedési szempontból
problémás terület önkor-
mányzati képviselõje tesz
javaslatot a képviselõ-testü-
letnek. A megvalósítás attól
függ, hogy a grémium tud-e
pénzt biztosítani a munka
elvégzésére.

Az ügyben megkerestük a
Fõpolgármesteri Hivatal vá-
rosüzemeltetési fõosztá-
lyát. Bartkó György közle-
kedésmérnök tájékoztatá-
sa szerint az olvasói levél-
ben jelzett helyek nem sze-

repelnek a Fõváros közle-
kedéstechnikai fejlesztési
tervei között. Ez persze
nem zárja ki, hogy a zuglói-
ak ilyen irányú igénnyel for-
duljanak a Fõpolgármeste-
ri Hivatalhoz. Hogy a terv-
ben szereplõ, illetve az ál-
lampolgárok kérelme alap-
ján indokolt beruházások
mikor valósulnak meg,
nem tudni, mert Budapest
jelenlegi pénzügyi helyzete
meglehetõsen korlátozott
mozgásteret enged. Termé-
szetesen arra van lehetõség,
hogy a kerületi önkormány-
zat saját költségén elvégez-
ze a fejlesztést, ilyenkor
azonban neki kell állnia a
tervezés, kivitelezés, enge-
délyezés költségét. Egy
rendõrláma telepítése nem
olcsó dolog, kétsávos utcá-
ban a legegyszerûbb megol-
dás is meghaladja a 10 mil-
lió forintot. 

P. D.

Postaládánkból

„A nemtelen sajtótámadá-
sok ellenére folytatjuk az el-
számoltatást, most az infor-
matikai beruházások visz-
szaélései vannak soron”
– mondta lapunknak dr.
Papcsák Ferenc polgármes-
ter. A legújabb ügyrõl szólva
kifejtette, arcátlan és a zug-
lóiak pénzével visszaélõ po-
litikát folytatott az elõzõ vá-
rosvezetés. Ennek alátá-
masztására a legújabb visz-
szaélésgyanús ügyet is be-
mutatta, amire az egyik ta-
nácsadó cég, a Web-Sky de-
rített fényt a hivatal átvilágí-

tása során. 2007 elején a
zuglói önkormányzat két
részletben 17,5 millió forin-
tot fizetett ki a Delta
Electronic nevû vállalkozás-
nak egy informatika bizton-
sági csomagért, illetve az in-
formatikai szabályzat meg-
alkotásáért. Ezt a szabály-
zatot azonban valamilyen is-
meretlen okból kifolyólag
soha nem léptették életbe.
Aztán 2007 decemberében
az önkormányzat egy másik
céget, bízott meg az úgyne-
vezett ASP megfelelõségi
vizsgálattal és a zuglói infor-

matikai rendszer átvizsgá-
lásával. Mindezért 32,8 mil-
lió forintot fizettek ki. En-
nek része volt a nyomtatók
és fénymásolók átvizsgálá-
sa is, ami 2,2 millióba ke-
rült. (Keretes írásunk errõl
a munkáról szól.) De a vizs-
gálat keretében a Delta
Electronic által egy évvel ko-
rábban elkészített informa-
tikai szabályzatot is átolvas-
ták. Ez 734 ezer forintjába
került a zuglóiaknak. Az
újonnan megbízott cég arra
jutott, hogy megfelelõ a sza-
bályzat, és azt javasolták, az
önkormányzat léptesse azt
életbe. Ezután mindössze
egy év telt el, és 2008 novem-
berében már az átvizsgálá-
sért felelõs cég kapott meg-
bízást 24,3 millió forintért
az informatikai szabályzat
megalkotására. Dr. Pap-
csák Ferenc azonban felhív-
ta a figyelmet: az elõzõ évben
még az ellenõrzéssel megbí-
zott vállalkozás, szinte szó-
ról szóra ugyanazt a delta
electronicos informatikai
szabályzatot tette le az asz-
talra, amit 2007-ben több-
százezer forintért átvizsgált
és jónak is talált. „24,3 mil-
lió forintért kellemes mun-
ka lehetett a másolás, de ez
szerintünk, bûncselek-
mény, a büntetõfeljelentést
megtesszük” – hangsúlyoz-
ta a polgármester. Mint ösz-
szegzett, az informatikai
szabályzat így összességé-
ben 43 millió forintjába ke-
rült a zuglóiaknak. „Az ar-
cátlanságnak azért van ha-
tára. Minden elõzõ városve-
zetés által kötött szerzõdést
szisztematikusan átvizsgál-
nak szakértõink, ahol visz-
szaélést tapasztalnak, a ha-
tóságokhoz fordulunk.
Büntetlenül nem lehet meg-
úszni azt, ami itt az utóbbi
években történt, minket az
alaptalan ellenzéki sajtótá-
madások nem rettentenek
el az elszámoltatástól” – fej-
tette ki Zugló polgármes-
tere.

P. T.

Folytatódik az elszámoltatás
Papcsák Ferenc: büntetõfeljelentés a 43 milliós informatikai szabályzat miatt

Nyomtató- és számítógép-vizsgálat milliókért
A hivatali nyomtatók és számítógépek mû-
ködésének átvizsgálása nagyon jó üzlet.
Fõleg, ha van olyan önkormányzat, amely
busásan meg is fizeti ezt a nagy szakértel-
met igénylõ feladatsort. A 2007 végén az
ASP megfelelõségi vizsgálattal és az infor-
matikai rendszer átvizsgálásával 32,8 mil-
lióért megbízott cég ennek keretében ezt a
munkát 2,2 millióért végezte el az MSZP-
SZDSZ vezette Zuglónak. De a vállalko-
zás minderrõl csak kitöltetlen dokumen-
tációt volt képes elküldeni. Aztán tavaly év
végén, amikor az új önkormányzati veze-
tés nevében dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester sajtótájékoztatót hirdetett meg eb-
ben az ügyben is, még aznap reggel a több-
éves hallgatásból elõlépve a cég megküld-
te az átvizsgálásról szóló kitöltött dokumentációt. Igaz, az önkormányzatnál azóta
sem értik, hogy a táblázatban szereplõ adatsorok hogyan járulnak hozzá a hivatal
mûködéséhez. A teljesítést viszont korábban leigazolták, bár az utólagos ellenõrzé-
sek során komoly kétségek merültek fel annak megalapozottságával kapcsolatban.
Dr. Papcsák Ferenc ebben az ügyben is feljelentést tesz.

Összességében közel 43 millió forintjába került Zug-
lónak az elõzõ MSZP–SZDSZ-es városvezetés alatt
életbe léptetett informatikai szabályzat megalkotá-
sa. Az ügy szépséghibája, hogy két év alatt két, szinte
szövegszerûen megegyezõ dokumentum született,
és mindkét, annak megalkotásáért felelõs céget kifi-
zették. Dr. Papcsák Ferenc polgármester büntetõfel-
jelentést tesz az ügyben.

A felsõ faximile az eredeti, 2007-es példány

Fenti képünkön Várnai László (LMP) a tanácsadói szerzõdések összegét sokallta, Kovács

Balázs alpolgármester (lent) reméli Várnai nem azért akadályozza az elszámoltatást,

mert a korábbi vezetéstõl pénzügyi támogatást kapott és tagja volt az SZDSZ-nek
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A Benedekben nem csak szeretnek,
de tudnak is pályázni
Nem túlzás, azt kijelente-
ni, hogy a Benedek Elek
Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intéz-
mény (EGYMI) a kerület
legjobban pályázó okta-
tási intézménye. Kölesné
Németh Mária és kollégái
ugyanis az elmúlt évek-
ben öt uniós pályázaton
is sikerrel vettek részt.

A pályázatok között
akadt olyan is, melynek õk
voltak volt az egyetlen ked-
vezményezettjei, és akadt
olyan is, ahol a zuglói speci-
ális intézmény egy konzor-
cium tagjaként részesült
uniós támogatásban. Janu-
árban egy ilyen pályázatot
zártak le a Szent István
Gimnázium dísztermében.

– A pályázat célja az Egy-
séges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmények
által nyújtott szolgáltatások
fejlesztése, és a szolgáltatá-
sok révén egy hálózat kiépí-
tése volt – mondta Kölesné
Németh Mária. A kiírók tá-
mogatták azt a törekvést, ha
a pályázók programja mi-
nél szélesebb korcsoporto-
kat, és minél több fogyaté-
kossági faktort ölelt fel.

A Benedek Elek EGYMI
vezetõi rutinos pályázónak
számítanak. Pontosan tud-
ták, hogy egyedül kevés esé-
lyük lett volna a támogatás
elnyerésére.

A dél-pesti régiót céloz-
tuk meg, és több intézmény-
nyel partneri megállapo-

dást kötöttünk. A konzorci-
umnak rajtunk kívül tagja
lett még a XVII. kerületi
EGYMI, az Autizmus Alapít-
vány EGYMI, a Kõbányai
Korai Fejlesztõ és a Zuglói
Logopédiai Intézet. A két év
során minden résztvevõ a
maga területén munkálko-
dott, majd az elért eredmé-
nyeket egymásnak is bemu-
tattuk. A Benedekben pél-
dául négy képzést is akkre-
ditáltunk. Ezek a követke-
zõk voltak: az írás-olvasás
módszertana, a korai felis-
merés, az utazó tanárok fel-

készítése, illetve az autiz-
mussal élõk nevelése és ok-
tatása. Mind a négy képzé-
sen szép számmal vettek
részt a pedagógusok. A
program végén 90 tanúsít-
ványt adtunk ki.

A 2011. január 31-én le-
zárult pályázatot az unió
17,2 millió Ft-tal támogatta.
A Benedek nem marad uni-
ós projekt nélkül: a Herman
Ottó Általános Iskolával, a
Kaffka Margit Általános Is-
kolával, a Szent István Gim-
náziummal és a Kincskere-

sõ Óvodával közösen ugyan-
is egy másik uniós pályázat-
ban is nyakig benne vannak,
amely az iskolai tehetség-
gondozásról szól.

Ezen kívül a pedagógu-
sok képzését támogatására
kiírt pályázaton szintén si-
kerrel szerepeltünk. Ebben
a projektben egyedül vet-
tünk részt, és az elnyert 9,7
millió Ft-os támogatásból
három kollégánkat tudtuk
beiskolázni.

A Zuglói Benedek Elek
Általános Iskola 2003. de-
cemberében lett Egységes

Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény. Az integrált
oktatás 2004. szeptembe-
rében kezdõdhetett el. Ak-
kor még két utazó pedagó-
gus négy kerületi iskolában,
a Mórában, a Heltaiban, a
József Attilában és a Né-
meth Imrében 34 sajátos
nevelési igényû gyereket lá-
tott el. Azóta hat év telt el, és
mára a Benedek 13 utazó
pedagógusa a kerület 22 in-
tézményében 150 rászoru-
ló gyerekkel foglalkozik.

Riersch Tamás

Mûjégpálya helyett
a Hungexpón koriztak
A Liszt Ferenc Általános Is-
kola az elmúlt 16 évben
rendszeresen a városligeti
Mûjégpályán rendezte a
farsangi mulatságát. Az el-
múlt másfél évtizedben
nemzedékek nõttek úgy fel,
hogy a jelmezük mellé
mindjárt korcsolyacipõt is
húztak. 

A Hermina úti iskolában
kialakult egy rendszere az
eseménynek: a szülõk
ugyanis nemcsak a gyere-
kek jelmezeinek az elkészí-
tésébõl, hanem a büfé ellá-
tásából, illetve az ételek, ita-
lok árusításából is kivették
a részüket. Ezen kívül a
„lisztes” Jégkarneválok
évek óta családi rendezvé-
nyek is voltak, ahol szülõk
és gyerekek, valamint az is-
kola tanárai egyaránt jól
érezhették magukat.

A mûjégpálya többéves
felújítása azonban majd-
nem megszakította ezt a ha-
gyományt. Az iskola vezetõi
ugyanis maguktól nem ta-
láltak volna egy ilyen nagy-
szabású, több száz résztve-
võvel zajló rendezvénynek
alkalmas helyszínt. Tavaly
az önkormányzatnak sike-
rült megállapodnia a Kis-
stadion vezetésével, így
2010 februárjában több

zuglói iskola is – a Liszt mel-
lett ugyanis  a Zuglói Hajós
Alfréd Magyar–Német Két
Tanítási Nyelvû Általános
Iskola és a Szent István
Gimnázium is a jégen szok-
ta rendezni a farsangját – a
Kisstadionban bulizhatott.
Idén azonban ismét hely-
színt kellett találni a ren-
dezvénynek. A Kisstadion
önkormányzati támogatás
nélkül túlságosan költséges
megoldásnak tûnt, ám egy
szülõ javaslatára a
Hungexpo C pavilonjában
található mûjégpálya ideá-

lis helyszínnek bizonyult a
17. Jégkarnevál számára.

A február 4-i rendezvény
ismét kiválóan sikerült – új-
ságolta Salamon Attiláné
igazgatónõ. – Közel 400-an
voltunk kint a Hungexpón.
A szülõk ismét remek körí-
tést teremtettek. Nagyon jó
volt a büfé és fantasztiku-
sak voltak a gyerekek jel-
mezei. Akadtak osztályok,
melyek kollektívan beöltöz-
tek, így a zsûrinek nehéz
dolga volt, hogy a sok jó jel-
mez közül a legjobbakat ki-
válassza. A kollégák a tom-
bolasorsolás mellett játé-
kos versenyeket rendeztek
a gyerekek számára, ame-
lyen szintén nyerni tudtak a
diákok.

Salamon Attiláné hozzá-
tette, hogy bár az elmúlt két
esztendõben sikerült helyet
találniuk a rendezvénynek,
azért már nagyon várják a
Mûjégpálya megnyitását. Jó
hír, hogy Európa második
legnagyobb szabadtéri mû-
jégpályáját az ígéretek sze-
rint már idén nyáron átad-
ják a nagyközönségnek, így
jövõre már biztos, hogy
nem kell messzire menniük
a karneválozó zuglói isko-
láknak sem.

rsch

A Városligetben a farsangot
is komolyan veszik

Könyv, sajt, bûvös kocka.
Csak néhány azokból a jel-
mezötletekbõl, mellyel a
Városligeti Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvû Általá-
nos Iskola idei farsangi ren-
dezvényén találkoztunk.

De nem csak a jelmeze-
ken, hanem a szervezésen
és a programokon is lát-
szott, hogy a Hermina úti is-
kolában komolyan veszik a
farsangot. Az intézmény
nagy létszáma miatt külön
választották az alsósok és a
felsõsök farsangi mulatsá-
gát. Mi az elõbbire voltunk
hivatalosak. 

Korábban úgy volt, hogy
minden osztály önállóan
bonyolította le a farsangi

rendezvényét – mondta
Steigerwald Károlyné taní-
tó, a rendezvény fõszerve-
zõje –, ám körülbelül hat
évvel ezelõtt a közös farsan-
gozás mellett döntöttünk.
Az alsó tagozat létszáma
igen magas, 400 gyerek tar-
tozik ide, így valóban ko-
moly szervezõmunkát igé-
nyelt a lebonyolítás. Szét-
választottuk az 1–2. és a
3–4. osztályos évfolyamo-
kat. A tornatermi progra-
mot az elõbbiek kezdték.
Természetesen a hangsúly
a jelmezeken volt. A szülõk
idén is kitettek magukért,
mert nagyon izgalmas és
kreatív jelmezekkel talál-
kozhattunk. 

Az iskola hagyományai
szerint elõbb felvonultak a
jelmezesek, akik közül a ta-
nítók kiválasztották az öt
legjobbat. Ezt követõen a
kiválasztott jelmezesek is-
mét felvonultak, és most
már a többi diák választot-
ta ki közülük a Karnevál
hercegét és hercegnõjét. 

Amíg a legkisebbek a tor-
nateremben „versenyez-
tek”, addig a nagyobbak a
termükben tombolasorso-
láson vettek részt, illetve et-
tek, ittak és játszottak. Fél-
idõben cserélt egymással a
két korosztály, tehát az 1–2-
ok mentek fel a termeikbe,
a 3–4-ek pedig a tornate-
remben mutatták be a jel-
mezeiket.

Az iskola tanárai mindkét
korosztály számára egy
pluszprogramot is szervez-
tek. Az 1–2-os diákok a jel-
mezes felvonulást követõen
táncházban vehettek részt,
míg a 3–4-es diákoknak egy
karaoke-versenyt szervez-
tek. Ez utóbbi rendezvényre
közel egy hónapja készültek
a diákok. A karaokeverseny-
ben ugyanis minden osztály
egységesen vett részt.

riersch

Kémia bemutatóval
népszerûsítették a tantárgyat
A Zuglói Benedek Elek
EGYMI Pedagógia Szakmai
Csoportja – lévén 2011 a
Kémia Éve – az Országos
Hevesy György Kémia Ver-
seny kerületi fordulóját
rendhagyó módon látvá-
nyos kémiai kísérletekkel
vezette be.

– A kísérleteket természe-
tesen nem mi végeztük –
mondta Borsai Csaba, a
rendezvény egyik szervezõ-
je –, hanem a Szent-Györgyi
Albert Szakkollégium és a
BMA Vegyészkarának Diák-
szervezete bonyolította le.

A kerületi kémiai verseny
elõtt, a Budapesti Mûszaki
Egyetem két hallgatója tar-
tott látványos bemutatót a
verseny résztvevõinek. A két
leendõ vegyész, kémikus
olyan kísérleteket mutatott
be, melyek a tantárgy szép-
ségeit mutatták be. Látvá-
nyos színváltozások, kor-
szerû laboratóriumi mûsze-
rek, hétköznapi jelenségek
egyaránt megtalálhatók vol-
tak a repertoárjukban.

A látványos bemutatót
követõen aztán már a verse-

nyen volt a hangsúly. A Kaff-
ka Margit Általános Iskolá-
ban helyet foglaló közel hat-
van diák négy kategóriában
mérte össze a tudását. A
verseny legjobbjai automa-
tikusan a budapesti fordu-
lóba jutottak. Az Országos
Hevesy György Kémia Ver-
seny kerületi fordulójának
az eredményhirdetésére a
többi januári és februári ta-
nulmányi verseny ered-
ményhirdetésével együtt
március 17-én a Szent Ist-
ván Gimnázium Dísztermé-
ben kerül majd sor.

R. T.



9HELYI ÉRTÉKXXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. MÁRCIUS 3.

Az Orbó utca 1954. janu-
ár elseje óta viseli a nevét,
ezt megelõzõen Sashalmi
utca volt (1936). Orbó – ré-
gi magyar személynév, az
Orbán becézõjébõl önálló-
sult. Latin-szláv eredetû
szó, jelentése városi, római,
finom, mûvelt, udvarias
ember. Az utcanév azonban
nem a férfinévbõl keletke-
zett, hanem a Varbó (vrbov,
vrba) szláv szóból lett föld-
rajzi elnevezés. Jelentése:
fûzfa. Varbóc (BAZ megye)
a Füzes-patak mellett fek-
szik; Ipolyvarbó szlovákiai
község.

Az (orbó) községnevek-
ben a megkülönböztetõ sze-
repû elõtagok a lakosság
nemzetiségére, a járásra, a
fekvésre, régióra utalnak:
Tasnádorbó – Szilágyság,
Tasnádi j.); Désorbóban
(Felsõorbó) a dési járásra
ismerhetünk (Szolnok-

Doboka vm.); Szászorbó
Szeben vármegye szerdahe-
lyi járásában fekszik, és a
német nemzetiségû lako-
sokra utal; az Alsó-
(Magyarorbó), Közép- és
Kisorbó (Alsó-Fehér vm.,
Nagyenyedi j. községe). Há-
romszék a Kézdi-, Orbai- és
Sepsiszék egyesülésébõl
jött létre. Az Orbó-patak a
Marosba ömlik jobb felõl
(Marosorbó).

Alsóorbó (Magyarorbó)
Alsó-Fehér vm., Nagyenyedi
járásában található. 1282-
ben: Vrbo az oklevelekben;
1299-ben villa Orbo; 1505-
ben Nagyorbó; 1733-ban
Magyar Orbó. A középkori
Alsóorbó helyét a
Nagyenyed-Tövis közti or-
szágút mentén látható
templomrom õrzi. A XII-XI-
II. sz. fordulóján épült
templomnak egyhajós,
egyenes záródású szentélye

volt. A falu határában Mezid
bég csapatai a szentimrei
vesztett csata után (1442.
március 15.) is üldözték
Hunyadi vitézeit és elpusz-
tították az orbói templo-
mot. (Hunyadi azonban a
Nagyszebenben legyõzött
töröktõl szerzett zsák-
mányból újjáépíttette az
orbói templomot. Két mér-
mûves kõ is megmaradt eb-
bõl az idõbõl; 1905 óta a ko-
lozsvári Erdélyi Múzeum
õrzi.) A késõbbi csatározá-
sok sem kímélték a lakos-
ságot; a XVI. sz.-ban már
sem a templomot, sem a te-
lepülést nem találjuk. A
XVIII. sz.-ban még reformá-
tus filiaként szerepelt, de a
dombok közé benyúló
völgyben keleti szertartású-
ak telepedtek le.

Szászorbó (Szeben vm.,
Szerdahelyi j.) 1100 körül
még székely település.

1200-tól szászok települtek
ide. 1291-ben Wrbow,
Wrbou néven látjuk az okle-
velekben. 1309-ben Orbou,
1332-ben Trikow (Orbov),
1488-ban Urbogen, 1496-
ban Wrbegen. 1506-tól
Orbo az alakja. A szász tele-
pítés elõtt a Sebes és Orbó
vidékén székelyek laktak. A
XII. sz.-ban õk vitték Há-
romszékre az Orbai és a
Sepsi szék nevét. Ezt erõsí-
tik meg az itt végzett ásatá-
sok is (halántékgyûrûk). A
románkori oszlopos bazi-
lika szentélye helyére a XV.
sz.-ban újat emeltek – meg-
õrizve a lóheredíszes fara-
gott reliefet; az ablakok gó-
tikus díszítésûek és félkör-
ívesek; néhol még látható-
ak voltak – egy-egy körben –
a szentelést jelzõ keresztek.
A templomot várfal és vár-
árok vette körül. A XIX. sz.-
ban már fedél nélkül állt a
szentély, és leégett a hajó te-
tõzete is; lebontották az ol-
dalhajókat és a várfalakat
is, de meghagyták az ala-
csony kõkerítést. 1964-ben

a templom falának további
romlását megakadályoz-
ták.

A XIII-XIV. sz. fordulóján
a falu közepén négyszög
alaprajzú vár állt, tornya
ma is eleven. A XIV. sz. vé-
gén két emelettel nyújtották
meg; a bástyatornyot a XIX.
sz. vége tájt harangtorony-
nyá alakították. A várfal
DK-i oldalához félköríves
kápolna csatlakozott.

Katolikus lakói a refor-
máció idején lutheránusok
lettek. A lakosság sok vihart
szenvedett. 1599-ben a 400
udvarból már csak 16 ma-
radt. Lelkipásztorukat is
meggyilkolták. 1658-ban a
törökök ostromát kivédték,
de falujukat felgyújtotta az
ellen. 1705-ben a kurucok
sem kímélték a „maradé-

kot”. Lutheránus hitüket
mindvégig megõrizték la-
kói. A szászok többsége
1973 óta elszármazott a fa-
luból.

Désorbó (1910-ig Felsõ-
orbó) tulajdonképpen csa-
ládok története: Bánfi,
Nagy, Arbon-Dán, Szabó,
Lázár. Elõbb Belsõ-Szol-
nok, majd Szolnok-Dobo-
ka, ma Kolozs megye közsé-
ge. A XVIII. sz.-tól malomkõ
vágásával foglalkoztak la-
kói; a falu fatemploma etájt
épült. A XXI. sz.-ban már
csak két magyar nemzetisé-
gû lakja.

Középorbó a XIX. sz.-
ban a kis- és közép- névvál-
tozatban egyaránt szerepelt
a helységnévtárakban. A ke-
rületek és a járások megne-
vezése is változatos, de
ugyanazt a területet jelenti:
Alsó-Fehér vármegye, Nagy-
enyedi járás.

Forrás: Lipszky, Pallas,
Magyar helységnév-azo-
nosító szótár, Kiss Lajos,
Csánki, Kádár József,
Lestyán Ferenc, Petri Mór,
Réthy László, Szász And-
rás, Ladó-Bíró.

Pagurka Anna

Zuglói utcanevek nyomában

Orbó utca

Kevés olyan sportolóval
találkozni, aki annyira elé-
gedetten beszélne két
második helyezésrõl,
mint teszi azt dr. Kamuti
Jenõ. A világ egyik leg-
jobb tõrvívóját pályafutá-
sa során kétszer is csak
egy hajszál választotta el
a legnagyobb sikertõl, ám
õ biztos benne, hogy az
eddigi életében minden
úgy történt, ahogy tör-
ténnie kellett.

– Az ön neve összefonó-
dik a BVSC-vel.

– Majdnem alapítótag va-
gyok, de mivel a Budapesti
Lokomotív megalakulása-
kor én még túl fiatal voltam,
csak a második évben kap-
csolódtam bele a szakosz-
tály életébe. Debreceni gye-
rekként a vívással való is-
merkedést még a civis vá-
rosban kezdtem. Mivel
édesapám vezetõ beosztás-
ban dolgozott a MÁV-nál,
egyértelmû volt a számom-
ra, hogy a fõvárosba való
költözésünket követõen a
vasutas klubhoz igazolok. 

– A zuglói klub vívószak-
osztálya néhány évtized
alatt nagyon sikeres lett.
Mi volt ennek az oka?

– Egyrészt, hogy a vezetés
összetétele nagyon szeren-
csés volt. Nedeczky László
egy olyan menedzser volt,
aki jóval megelõzte a korát.
A szakmai színvonalat pedig
Bay Béla bácsi biztosította.
Ezen kívül már a kezdetek-
kor olyan társaság jött ösz-
sze, mint Rerrich Béla, Bal-

tazár Lajos, Elek Ilona vagy
a már említett Bay Béla és
Nedeczky László. Jómagam
akkor még fiatal srác vol-
tam, de sosem felejtem el,
hogy az elsõ vívóruhámat
Elek Ilonától kaptam. Az õ
levetett balkezes plasztron-
ját, mely azért kényelmetlen
volt, de én mérhetetlenül
büszkén viseltem. De a
BVSC-sikerekben nagy sze-
repe volt annak is, hogy a
vasút akkoriban állam volt
az államban. Mi, sportolók
szabadjeggyel ingyen közle-
kedtünk. Nem csak a hatá-
ron belül, hanem a határon
túl is. Ez pedig nagy vonzerõt
jelentett a fiatalok számára.

– Öt olimpián járt, de
majdnem hat lett belõle.

– Ez egy fájó pont volt ak-
kor, de utólag Béla bácsi
bölcsességét bizonyította.
1956-ban ugyanis ranglis-
tán 3. voltam, így reális esé-
lyem volt, hogy 19 évesen
részt vegyek a melbourne-i
olimpián. Béla bácsi még-
sem válogatott be. Úgy vél-
te, hogy még túl fiatal va-
gyok egy ötkarikás játék-
hoz. Az volt az álláspontja,
hogy legalább két éven át az
élvonalban kell lennie an-
nak, akit kivisznek az olim-
piára. Sokan azt mondják,
ha én is mentem volna, ak-
kor nyert volna a férfitõrc-
sapat. Egy évvel késõbb, a
párizsi vébén ez így is tör-
tént. Ugyanakkor, ha kime-
gyek, 19 évesen lehet, hogy
kint maradok. Úgy pedig
derékba törtek volna az or-
vosi tanulmányaim, és az
56-os eseményektõl is távol
maradtam volna.

– 1956-nak milyen sze-
repe volt az életében?

– Édesapám a MÁV For-
radalmi Bizottságának volt
az elnöke, melyért termé-
szetesen letartóztatták.
Szerencsére megúszta a ha-
lálbüntetést, de, hogy hova
került, azt nekünk sosem
mondták el. Az õ letartózta-
tása miatt nekem is csak
nehezen akartak útlevelet
adni. 1957-ben vébét ren-
deztek és elõtte Moszkvá-
ban volt egy verseny, amit
sikerült megnyernem. Ak-
kor megkérdezték tõlem,
hogy mit szeretnék, én meg
azt mondtam, hogy tudni
szeretném, hol van az
apám. Máig az a vélemé-
nyem, az õ szabadulását
nagyban elõsegítette, hogy
én világbajnok lettem.

– Melbourne-ban nem
volt ott, ám az azt követõ
öt olimpián részt vett. Két-
szer csak egy hajszál vá-
lasztotta el a végsõ siker-
tõl. Nem maradt önben
tüske az elszalasztott le-
hetõségek miatt? 

– Nem. Persze, én is nyer-
ni akartam, de mindig he-
lyén tudtam kezelni maga-
mat. Tisztában voltam az-
zal, hogy vannak nálam
jobb, technikásabb vívók,
akik jobban megérdemlik
az aranyérmet. Nem taga-
dom, önbizalomhiánnyal is
küszködtem, ez pedig a
körmérkõzéses döntõkben
mindig egy vagy két vereség-
hez vezetett, amivel már
nem lehetett aranyat nyer-

ni. Harmadrészt pedig pec-
hem is volt, hisz a csapa-
tunk nagyon erõs volt, de
vagy a rossz csapatösszeál-
lítás miatt, vagy egyéb okok
miatt mindig elcsúsztunk.
Így visszatekintve azonban
tiszta a lelkiismeretem.
Mindig mindent megtettem
a sikerért. A maximumot
hoztam ki magamból. Az
Universiadékon sosem re-
megett meg a kezem, az
olimpiák és a vébék elõtt vi-
szont valószínûleg túledzet-
tem magamat. Mindig a
munkában hittem, a tatai
edzõtáborban például az
edzés után még 10×10 tust
vívtam egy-egy edzõtársam-
mal.

– Pályafutása végén
1977-ben a nemzetközi
szövetségtõl fair play díjat
kapott. Mivel indokolták
ezt?

– Három dologgal: elõ-
ször is azzal, hogy az 1956-
os junior világbajnokságon
a döntõben a svájci
Steinernek, akinek már
nem volt fegyvere, odaad-
tam a tartaléktõrömet.
Steinertõl kikaptam, és
emiatt csak második let-
tem. Aztán az 1961-es tori-
nói vébén a szovjet
Zsdanoviccsal vívtam, aki
korábban megsérült, ezért
nem tudott kitörni. Én nem
akartam kihasználni ezt az
elõnyt, ezért én sem lábról
vívtam. Közel mentem hoz-
zá, így csak a felsõtestünket
használva vívtunk. Az asz-
szót azonban az ellenfelem
nyerte 5-4-re. A harmadik
indok az 1968-as mexikó-
városi olimpia volt, ahol vi-
szonylag hamar eldõlt, hogy
a román Drimba nyeri az

olimpiát. A második helyért
viszont nagy harc volt a
francia Revenue és köztem.
Végén holtverseny alakult
ki. Az aktuális szabályok
szerint ilyenkor a tusarány-
nak kellett döntenie, ez pe-
dig nekem kedvezett. A
franciák azonban ragasz-
kodtak a régi szabály sze-
rinti újravíváshoz. A vita so-
káig tartott, én ezt megelé-
gelve felajánlottam az ellen-
felemnek, hogy vívjunk, és
így döntsünk az ezüstrõl.
Nos, azt az asszót én nyer-
tem, így lettem ezüstérmes.
A franciák nagyra értékel-
ték ezt a gesztusomat, a fair
play díjat is elsõsorban õk
forszírozták.

– Az aktív pályafutását
befejezve is a vívás mellett
maradt és ma is hûséges
BVSC-hez.

– A BVSC egy életen át tar-
tó szerelem marad. Sok-
szor hívtak más klubok, de
én sosem mentem. Amikor
felvettek az orvosi egyetem-
re, úgy volt, hogy mennem
kell az OSC-be. Én viszont
kértem, hogy maradhas-
sak. Ezzel még az egyetemi
felvételemet is kockáztat-
tam. Szerencsére Frenkl
professzor támogatta a ké-
résemet, így orvosi egyete-
mistaként is a BVSC-nél
maradhattam. A klub törté-
néseit a mai napig követem.
Nagyon elkeserít, ami sze-
retett klubommal történik.
Az, hogy egy olyan egyesü-
letben, ahol egykor Elek Ilo-
na, Bóbis Ildikó vagy Maros
Magda is vívott, ma nincs
már tõrvívás, az szerintem
mindent elárul a vívás és a
klub mai helyzetérõl.

Riersch Tamás

Dr. Kamuti Jenõ: „Mindig mindent megtettem a sikerekért”

Alsóorbói táj a templomrommal

Szászorbó

Szászorbó anno…
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Kos – Lendületüket,
cselekedetüket át-
járja a lelki mélység,

a segítõszándék, másokkal
való együttérzés. Belekerül-
hetnek titkos szerelmekbe,
de pénzzel kapcsolatosan is
lehetnek titkos ügyeik. Vi-
gyázzanak a túlzásokra,
mert most hajlamosak le-
hetnek rá.

Bika – Munkájuk-
ban tele vannak öt-
letekkel, zseniális

meglátásokkal, aminek
meg lesz az eredménye. Jo-
gi ügyekkel, utazással ne-
hézségeik lehetnek. A tanu-
lás is nehezebben mehet,
mint szeretnék. Szabadság-
vágyuk fokozódhat, várat-
lan szerelem jöhet.

Ikrek – Szereplésre
való felkérés, a
munkájukban való

vezetõi képesség megmuta-
tására számíthatnak. Ter-
mészetesen ez nem okoz
gondot nekik, hisz amúgy is
mindenhol ott szeretnének
lenni, s nem gond, ha fel kell
szólalni, hisz a kommuni-
kációban verhetetlenek.

Rák – Nagyon jó
megérzéseik vezet-
hetik õket, meglát-

hatnak olyan dolgokat, fõ-
leg a családdal, a munká-
jukkal kapcsolatosan, amit
máskor esetleg nem. Ez an-
nak is lehet a következmé-
nye, hogy most valóban ké-
pesek elcsendesedni, befelé
fordulni, egyedül lenni.

Oroszlán – Elsõsor-
ban a pénzügyek
foglalkoztathatják

õket. Hallgassanak a na-
gyon jó megérzéseikre,
mert ebben az idõszakban
el tudnak annyira csende-
sedni, hogy meg tudják hal-
lani legbelsõ hangjukat. Le
tudják tenni a hiúságukat,
uralkodási vágyukat, lusta-
ságukat.

Szûz – Egyszerre
van jelen a mások-
nak való segítésvá-

gyuk – ami egyébként is sze-
mélyiségük fontos része,
mindig ott vannak, ahol má-
sok bajban vannak – s a sze-
replés utáni vágy is, ami vi-
szont nagyon távol áll tõlük.
Most mindent meg tudnak
oldani a társukkal.

Mérleg – A szerelem
hangulata, szele itt
lehet, mindezt hatal-

mas lendülettel, ötletekkel,
szabadságvággyal fûszerez-
ve. Otthon is jól érezhetik
magukat, a kapcsolatuk
különleges fordulatot vehet
gyerekükkel. Pénzügyi és
munkavonalon nehézségek
lehetnek.

Skorpió – Próbálja-
nak középúton ma-
radni, mert egyéb-

ként az egyik végletbõl a
másikba eshetnek. Ez nem
csak nekik lehet nehéz, de a
környezetük hangulatát is
befolyásolják. A „meghalás
és újra feltámadás” szélsõ-
ségessége felemésztheti
mindenki erejét.

Nyilas – Ahogy a
Skorpió jegyûek-
nek is nehéz nap-

jaik jönnek, õk is „bele-
halhatnak” a szerelembe,
az akaratba, a túlzások-
ba. A mérték megtartása
nekik is nagyon fontos!
Hitük, a józan eszük na-
gyon sokat tud ebben se-
gíteni.

Bak – Elsõsorban a
munkájukra kon-
centrálnak, de ezt

áthatja az érzékenység, az
érzelmek kavalkádja, a jó
megérzések, az együttérzés
is. A hatalomvágy is megje-
lenhet, sõt, túlzásokba is
eshetnek, amit a tudatossá-
gukkal tudnak igazán kivé-
deni.

Vízöntõ – Érzel-
mek, szeretet, len-
dület, megbízható-

ság jellemezheti most õket.
Általában nem érzik a hatá-
raikat, szeretnek „mások
orra alá borsot törni”, de
most a csendesebbik énjük
veszi át az irányítást, mely
tudja, meddig mehet el.
Közlekedésben legyenek
óvatosak.

Halak –Az anyagi ne-
hézségek miatt ag-
gódhatnak, ennek el-

lenére most is a világ segíté-
sére lehetnek, ha másképp
nem, hát az együttérzésük-
kel, szeretetükkel. Kapcso-
lataikban lehetnek nehézsé-
gek, elmaradhatnak bará-
tok, akikkel már nincs dol-
guk. Engedjék el õket.

Kováts Krisztina,
06-20-916-0640,

www.asztrocsillag.hu

2006-ban Magyarorszá-
gon is elérhetõvé vált a hu-
mán papillomavírus (HPV)
elleni védõoltás, amely
vakcina, a klinikai vizsgála-
tok szerint, közel 100%-os
hatékonysággal gátolja a
méhnyakrák kialakulását,
a korábban még nem fer-
tõzõdött nõk esetében. A
védõoltást az egészségbiz-
tosítási pénztár nem tá-
mogatja, így a készítmény,
amely már 9–12 éves kor-
ban beadható, összesen 90
ezer forintba kerül.

A zuglói önkormányzat
korábban döntött arról,
hogy a testület határozata
alapján elfogadott korosz-
tály számára ingyenesen
biztosítja az oltóanyagot. A
tavalyi költségvetésben
bruttó 90 millió forintot kü-
lönítettek el, az 1997. ja-
nuár 1. és a 2000. decem-
ber 31. között született,
zuglói lakóhellyel rendelke-
zõ lányok oltására. A prog-
ram akkor lehet hatékony,
ha felmenõ rendszerben
mûködik folyamatosan, va-
gyis minden évben egy adott
korosztály megkapja a térí-
tésmentes oltást.

Meghosszabbított határidõ

Tavaly az 1997. január 1.
és az 1999. december. 31.
között születettek oltását
kezdték meg, amelyet
2010. december 31-ig lehe-
tett igénybe venni. Több
mint ezer gyermek szüleit
tájékoztatták, ám az érin-
tetteknek csupán a fele élt a
felkínált ingyenes lehetõ-
séggel. Az önkormányzat
szakértõi úgy gondolták,
hogy sokan azért maradtak
ki az „akcióból”, mert a köz-
beszerzési eljárás elhúzó-
dása miatt a tényleges oltás
csak õsszel kezdõdhetett
meg. Így a képviselõ-testü-
let döntése alapján azok,
akik idõben kitöltötték és
eljuttatták a regisztrációs
lapot, de még nem tudták
beadatni az elsõ oltást sem,
azok 2011. március 31-ig
még igénybe vehetik az oltó-
anyagot térítésmentesen.

Idén a 2000-ben születettek
kaphatják meg
az ingyenes oltást

Ebben az évben a 2000.
január 1. és 2000. decem-
ber 31. között született lá-
nyok gondviselõi jelezhetik
igényüket. Az önkormány-
zat egészségügyi osztálya
minden érintett családot le-

vélben értesít a lehetõség-
rõl. Az oltásra a leadott re-
gisztrációs lapok alapján ki-
alakult névlista szerint ke-
rül majd sor. Aki nem ad le
regisztrációs lapot az nem
tudja igénybe venni a védõ-
oltást. A védettség megszer-
zéséhez három oltás szük-
séges. Az elsõ beadásának
határideje 2011. május 31-
e, ezt egy hónap múlva köve-
ti a második és fél év múlva
a harmadik.A védõoltások
beadását kizárólag a terüle-
ti kötelezettséggel rendelke-
zõ zuglói házi gyermekor-
vosok végzik majd, akikkel
a szülõknek kell idõpontot
egyeztetnie. Igénylés esetén,
a hivatalos levélben mellé-
kelt regisztrációs adatlapot
és nyilatkozatot postai úton,
ajánlott küldeményként
kell eljuttatni 2011. április
8-ig a következõ címre: Bu-
dapest-Zugló Polgármesteri
Hivatala, Szociális és Egész-
ségügyi Osztály 1145 Bp.,
Pétervárad u. 2. A boríték-
ra, kérjük írják rá: „HPV vé-
dõoltás”.

Aki személyesen szeretné
eljuttatni igénylését, megte-
heti szintén 2011. április 8-
ig az ügyfélszolgálati iro-
dán: Bácskai u. 53. illetve
Csertõ park 2.-ben.

Szanyi Gyöngyi

Folytatódik az ingyenes HPV elleni védõoltás a kerületben
Az idén újabb korosztály részesül az ingyenes oltásban

6 évesek lettünk!

Üdülési csekket elfogadunk!

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

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

HIGH CARE CENTER
több, mint szépség

A High-care kezelések bizonyítottan
eredményes minõsítéssel rendelkeznek!

Különleges kupon-akció
a 6. szülinapra!
Kezelés-ajánlatok 
extra kedvezményekkel,
ajándékokkal
március 7–25-ig !

Érdeklõdjön üzletünkben
telefonon, személyesen
vagy e-mailben!
anser.albens@mail.intelecom.hu

Kétheti horoszkóp március 3-tól

„Túlélem doktor úr?”
Ez egy félig sem elmondott történet lesz. Sajnos nem kell a kínlódást, a kétség-
beesést túlzottan ecsetelni, hiszen Magyarországon alig van olyan család, aki ne
szembesült volna a rákbetegség hosszas szenvedésével. – Soha nem felejtem el
azt a pillanatot, amikor közölték a méhnyakrák tényét. – mondata barátnõm La-
ura. – Túlélem doktor úr? – volt az elsõ kérdésem. Tudod az pokoli érzés, ami-
kor az orvos nem tud felelni, de látszik rajta, nagyon szeretne. Ezek után haza-
menni és elkészíteni a vacsorát a gyerekeidnek… Laurát egyébként megmentet-
te egy radikális mûtét és egy kiváló orvos, de aztán jött a szorongás és váltakoz-
va a hit a hitehagyottsággal. Egy ilyen félig sem elmondott történetnek ma már
nem kellene megtörténnie.
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A meséket nem csak hall-
gatni jó, hanem azokkal
nevelni, tanítani is lehet.
Ezt a tényt igazolja Bátky
András kortárs meseíró,
aki több mint egy éve kí-
sérletezik már a mesék-
kel. A „Pipogya, a buda-
pesti medve” címû mese
alkotójának kezdemé-
nyezése nem várt sikert
hozott.

Bátky András Zuglóba is
megérkezett. A kiváló mese-
író még januárban a Zeg-
Zug Gyermekházban tar-
tott egy mesés szakmai na-

pot. Kiss János intézmény-
vezetõ elmondta, hogy a ke-
rületben hosszú távon szá-
molnak a szakemberrel.

Terveink szerint a követ-
kezõ félévben a Családi Va-
sárnapok címû program-
sorozat részeként találkoz-
hat majd a közönség And-
rással, és az õ különleges
módszerével. Ezek a vasár-
napi délelõttök ugyanis
szintén mesékre épülnek,
amikbe tökéletesen beleil-
lenek az Egyesült Mesemû-
vek interaktív programjai.
Szeptembertõl azonban
mindenképpen azt szeret-
nénk, ha Bátky Andrásnak
önálló klubja lenne a Zeg-
Zugban.

Miért népszerû az a játék,
amit a kortárs meseíró ki-
talált?

Az ötlet véletlenszerû volt
– mondta Bátky András a ja-
nuári zuglói bemutatkozá-
sán. – Palya Bea barátom
ugyanis meghívott Kapolcs-
ra, és megkért, hogy a prog-
ramok között foglalkozzak
egy kicsit a nézõkkel. Én
meg kiválogattam néhány
gyereket, akikkel játszani
kezdtem. Mindegyikük kita-
lálhatott egy-egy személyt,
akit meg akart jeleníteni,
azokat be is mutathatták
egymásnak, majd az adott
személyekkel játszani kezd-
tünk. A játék eredménye pe-
dig egy közös mese lett. 

A spontán rögtönzés má-
ra egy országos méretû
programmá nõtte ki ma-
gát. Pontosabban Bátky
András mindenhova el-
megy, ahova meghívják.
Mostanában pedig egyre
többfelé hívják.

A könyvtárak és az isko-
lák is fogékonyak a prog-
ramra, amit megpróbáltam
magam is felfejleszteni. Ha
igény van rá, akkor Bognár
Szilvia népdalénekesnõ, il-
letve Takács Mari illusztrá-
tor is részt vesz a rendezvé-
nyeken.

Az Egyesült Mesemûvek
gyakorlatilag egy interaktív,
bárhol játszható program.
Mindössze néhány érdeklõ-
dõt és némi fantáziát igé-
nyel. Lehet kevés és sok gye-

rekkel is játszani, s bár nem
árt, ha van egy felnõtt, aki
koordinálja a folyamatokat,
azért elsõsorban a gyerekek
fantáziavilágára apellál.

Minél több teret enge-
dünk a gyerekeknek, hogy
az általuk választott szere-
pet kibonthassák, annál
több információt kapunk
róluk. A habitusukról, a
társaikhoz való viszonyuk-
ról, a fellépésükrõl, a szó-
kincsükrõl, a kreativitá-
sukról, amit aztán az okta-
tó-nevelõ munka során fel
tudunk használni.

Bátky Andrásnak eddig
mindössze két állandó
helyszíne volt Budapesten,
a Millenárison és a MÜPA-
ban. Januártól azonban
már Zugló is az Egyesített

Mesemûvek bázisának szá-
mít. Szülõk, pedagógusok,
érdemes tehát a Zeg-Zug
Családi Vasárnapjainak a
programját figyelemmel kí-
sérni! Bátky András rög-
tönzései ugyanis nem csak
a gyerekeknek, hanem a fel-
nõtteknek is nagyszerû
szórakozást jelentenek. Er-
rõl elõször a Liszt Ferenc
Általános Iskola diákjai és
pedagógusai, illetve néhány
kíváncsi óvodapedagógus
gyõzõdhetett meg, akik ak-
tív résztvevõi voltak az
Egyesített Mesemûvek zug-
lói bemutatkozásának.
Februártól azonban már
bárkinek lehetõsége van a
programmal megismer-
kedni.

Riersch Tamás

A mesével tanítani is lehet
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Január 28-án a Hungária
körút, Semsey Aladár utca
sarkán a járókelõk gyanús
személyeket láttak. Szeren-
csére ezt azonnal jelezték a
kerületi kapitányság ügye-
lete felé, így a járõrautó per-
ceken belül a helyszínen
volt. A rendõrök a megadott
helyszínen senkit sem talál-
tak, ezért bementek a köze-
li benzinkútra, hogy érdek-
lõdjenek, nem láttak-e gya-
nús személyeket. Az egyik
alkalmazott elmondta,
hogy mindössze két T-Com
feliratú egyenruhás sze-
mélyt látott, akik lemásztak
az egyik közeli aknába. A
kutas odament hozzájuk,
és megkérdezte, hogy mit
csinálnak, mire azt a vá-
laszt kapta, hogy a vizet kell
kiszivattyúzniuk az akná-
ból. A kutas ennyivel beér-
te, a rendõrök viszont nem.
Mivel az aknában senkit
sem találtak, körbenéztek a
környéken. A Semsey Ala-
dár utca 26. szám elõtt két
autó között egy másik aknát
találtak, melynek a fedelét
láthatóan valaki már meg-
emelte. Az aknában két fér-
fira bukkantak, akik az ott
található kábeleket vagdos-
ták le éppen. Egy ilyen kom-
munikációs kábel rendkí-
vül nagy súlyú, egy egy mé-
ter hosszúságú darab súlya
meghaladja a 20 kilogram-

mot is. Mikor a rendõrök a
fedelet felemelték, a két fér-
fi már közel harminc 2,5
méter hosszúságú kábelt
vágott le. A két férfi a vallo-
másában azt állította, hogy
õket a Moszkva téren bérel-
ték fel a „munkaadóik”, és
õk rendelték meg tõlük a
kábelek összegyûjtését.

Két nappal késõbb, janu-
ár 30-án ismét bejelentés
érkezett a kerületi kapi-
tányság ügyeletére. Ezúttal
az éber állampolgárok a
Szugló utca környékén lát-
tak gyanús személyeket. A
helyszínre kiérkezõ rend-
õrök csak egy kisteherautót
találtak, melyben egy nõ és
egy férfi ült. A rendõrök kü-
lön-külön kihallgatták
mindkettõjüket, s mivel a
jelenlétüket eltérõ okokkal
indokolták, jobbnak látták
átvizsgálni a környéket.
Nem is kellett sokáig keres-
gélniük, a közelben álló te-
lefonfülke mellett ugyanis
szintén egy gyanúsan félre-
csúsztatott aknafedélre
bukkantak. A két rendõr
félrehúzta a tetõt, és az ak-
nában egy férfit találtak, aki
éppen a kábeleket darabol-
ta. A rendõrök ezután a kis-
teherautó platóját is átvizs-
gálták, és azon 48 méter
hosszúságú, már levágott és
feldarabolt kommuniká-
ciós vezetéket találtak.

Február 8-án 14 órakor a
Stadionoknál található
buszpályaudvaron két fia-
talkorú egy szintén fiatalko-
rútól erõszakkal elvette a
mobiltelefonját. Mivel a sér-
tett ellenállt, a támadók
többször is megütötték,
majd a készülékkel elmene-
kültek a helyszínrõl. A sér-
tett bement a kerületi kapi-
tányságra, ahol feljelentést
tett. A rendõröknek sike-
rült beazonosítaniuk az el-
követõket, akik közül az
egyiket február 17-én el is
fogták. A másik személy el-
len körözést adtak ki.

Február 13-án 22.15-kor
a Stefánia út és az Ifjúság út-
ja keresztezõdésében egy 20
éves fiatalembert két férfi tá-
madott meg. A támadók
elõbb verbálisan inzultálták
a sértettet, a telefonját köve-
telték, de mivel õ nem enge-
delmeskedett nekik, az egyi-
kük lefejelte a 20 éves fiatal-
embert, aki ettõl a homlo-
kán megsérült. A támadók
kihasználva, hogy a sértett
az ütés következtében elve-
szítette az egyensúlyát, elvet-
ték a telefonját és elfutottak.
A megtámadott fiatalember
bement a közeli rendõrkapi-
tányság ügyeletére, ahol fel-
jelentést tett. A rendõrök a
sértettõl kapott személyle-
írás alapján körbenéztek a
környéken, és a bûncselek-

mény helyszínétõl nem
messze meg is találták a ke-
resett személyeket. A két fér-
fit azóta már elõzetes letar-
tóztatásba helyezték.

Február 14-én 21 óra
után az Ond vezér útja–
Szentmihályi út keresztezõ-
désében egy hazafelé tartó
középkorú hölgyet utolért a
mögötte haladó két férfi,
akik közül az egyik váratla-
nul letépte a nõ válláról a
táskáját. A támadók ezt kö-
vetõen elrohantak. A hölgy
bement a kerületi rendõr-
kapitányságra, és feljelen-
tés tett. Személyleírást nem
tudott adni, mivel egy pilla-
natra sem látta a támadói
arcát. Ám a szerencse mel-
lette volt, mert amíg a ki-
hallgatása zajlott, a telefon-
ján értesítést kapott, hogy
az egyik X. kerületi bank-
ban megpróbálták használ-
ni a bankkártyáját. A zuglói
rendõrök azonnal autóba

ültek, majd a X. kerületi
bankhoz hajtottak, ahol
mindkét elkövetõt sikerült
nyakon csípniük.

Február 19-én egy példa-
értékû akció részesei voltak
a kerületi rendõrök. Mivel a
Rákosrendezõ pályaudvar
környékén az utóbbi idõ-
ben számos lopás történt,
néhány zuglói körzeti meg-
bízott úgy gondolta, meg-
próbálja rajtakapni az elkö-
vetõket. Elbújtak a pálya-
udvar közelében, majd a
rejtekhelyükrõl távcsõvel fi-
gyelték a pályaudvar kör-
nyékét. A rendõrök egész
nap lesben álltak, de sem-
mi rendkívülit nem észlel-
tek. Szerencsére azonban
nem törõdtek bele a helyzet-
be, ezért másnap reggel is-
mét visszatértek a helyszín-
re, Alig kellett várakozniuk,
amikor egy négyfõs társa-
ság bukkant fel a pályaud-
varon, és néhány perc ke-

resgélést követõen azonnal
nekiálltak megbontani a sí-
neket olyan célszerszámok-
kal, mellyel könnyen ki tud-
ták lazítani a csavarokat.
Mielõtt azonban a síneket
felemelték volna, a rend-
õrök lecsaptak rájuk. A
négy férfit elõállították a ke-
rületi kapitányságon, ahol,
miután kihallgatták õket,
mindnyájukat õrizetbe is
vették. Az akcióban részt
vevõ rendõrök azonban
gondoltak egyet és délután
is visszamentek a rejtek-
helyükre. Nos, ezúttal sem
kellett sokat várniuk, újabb
négy férfi érkezett, akik
módszeresen bontani kezd-
ték a síneket. A rendõrök
erre a bandára is lecsaptak,
s bár ezzel a néggyel már
jobban meggyûlt a bajuk –
egyikük komolyan ellenállt
az intézkedõ rendõröknek
–, végül mindegyiket sike-
rült letartóztatniuk. R. T.

BÛNÜGYI KRÓNIKA
Sikeres rendõri intézkedések

2009. március 1-jétõl öt ki-
emelt bûncselekmény
esetében a kerületi kapi-
tányságok már nem csak
a saját területükön tör-
tént bûntények ügyeiben
nyomoztak. A fõvárosi
rendõrségeket ugyanis
bûnügyi szempontból ré-
giókba tömörítették, a
kerületi nyomozóknak
pedig specializálódniuk
kellett a bûncselekmé-
nyekre.

Zugló az úgynevezett
Észak-Pesti Régióba került.
Méghozzá gesztorként, te-
hát a régió parancsnokává
Krammer György Zsolt ez-
redest, korábbi zuglói rend-
õrkapitányt, bûnügyi veze-
tõjévé pedig helyettesét,
Horváth Antalt nevezték ki.
A régióba öt kerület kapi-
tánysága tartozott. A gya-
korlatban úgy mûködött a
rendszer, hogy ha a XIV. ke-
rületben betörtek valahova,
akkor abban az ügyben a
XV. kerületi rendõrök nyo-
moztak. Ha gépkocsit tör-
tek fel, akkor a XVI. kerüle-
ti nyomozókhoz, ha pedig
ellopták a jármûvet, akkor
meg az újpesti nyomozók-
hoz került át az ügy. 

Zugló a rablásokat vizs-
gálta, de nem csak a saját
területén, hanem a IV.-ben,
a XV.-ben, a XVI.-ban és a

XVII.-ben is. A rendõrség
korábbi felsõ vezetése azt
várta ettõl a rendszertõl,
hogy a specializálódások
révén javul majd a felderíté-
sek hatékonysága. Nos,
nem így történt, sõt elmond-
ható, hogy minden kerületi
kapitányságnak komoly
problémát jelentett a nya-
kába szakadt rengeteg pa-
pírmunka. A nyomozók
ugyanis a saját területükön
kívül sem helyismerettel,
sem személyes kapcsola-
tokkal nem rendelkeztek,
ez pedig rettentõen megne-
hezítette a munkájukat.
Ezek után érthetõ, hogy a
rendszer 2010 végére szép
csendben megszûnt, és
minden visszaállt a régi ke-
rékvágásba, azaz a zuglói,
az újpesti vagy a palotai
rendõrök is csak a saját
ügyeikkel foglalkoznak.

A régiós rendszer meg-
szûnésérõl dr. Markó Attila
ezredes is említést tett azon
az állománygyûlésen, me-
lyen dr. Réti László alezre-
desnek kellett volna a 2010-
es esztendõ eredményeirõl
beszámolnia. Erre a beszá-
molóra azonban nem kerül-
hetett sor, hisz a zuglói
rendõrkapitány mindössze
két nappal az állománygyû-
lés elõtt foglalhatta el az új
állomáshelyét. A február 3-
ai eseményen a kapitány he-
lyett az osztályvezetõk fog-
lalták össze a 2010. évi
eredményeket. Dr. Réti
László február 1-jei kineve-

zése napján jelentették be,
hogy a fõkapitány indoklás
nélkül visszavonta az alig
egy hónappal korábban ki-
nevezett Fodor Ferenc szá-
zadosnak a Bûnügyi Osz-
tály vezetésére vonatkozó
megbízatását. A kerületi ka-
pitányság tehát bûnügyi ve-
zetõ nélkül maradt. Szeren-
csére csak rövid ideig, a feb-
ruár 3-ai állománygyûlésen
ugyanis már be is mutatták
az új tisztet. Sarkadi István
õrnagy korábban a XVI. és
a III. kerületben szolgált, és
nagy szakmai és vezetõi ta-
pasztalattal rendelkezik.

Az állománygyûlésen a
2010-es esztendõrõl meg-
tudtuk, hogy a rablások
számát nem sikerült vissza-
szorítani. Továbbra is gya-
kori, hogy fiatalkorú elkö-
vetõk gyermek- vagy fiatal-
korú sértetteket rabolnak
ki. A támadók legtöbbször
csak a sértett mobilját tulaj-
donítják el. A betörések
száma kis mértékben csök-
kent a kerületben. Az elkö-
vetõk legtöbbször a nappali
órákban, tanúk nélkül kö-
vetik el ezeket a bûncselek-
ményeket. Elszaporodtak a
táska- és nyaklánclopások,
és ugyancsak nagy a trük-
kös tolvajok által elkövetett
bûncselekmények száma.
Mint, ahogyan a gépjármû-
lopások száma is csak ne-
hezen akar csökkenni.

A rendõrség személyi ál-
lománya a 2010-es eszten-
dõben 87,5 százalékos volt.

A nagy gondot továbbra is
az egyenruhás rendõrök hi-
ánya jelenti. A fiatalok rövid
zuglói tartózkodást követõ-
en a könnyebb boldogulás
érdekében vidékre men-
nek, az itt maradt rendõrök
figyelmét pedig számos
egyéb teendõk – fõvárosi
rendezvények biztosítása,
fogolykísérések, baleseti
helyszínelések – vonják el a
járõrmunkától.

Egy valami azonban nem
változott a tavalyi évben: az
önkormányzat hozzáállása.
Rozgonyi Zoltán közbizton-
ságért felelõs alpolgármes-
ter a február 3-ai állomány-
gyûlésen megerõsítette,
hogy az önkormányzat a
2011-es évben is a tavalyi-
hoz hasonló támogatásban
kívánja részesíteni a rend-

õrséget. Az önkormányzat
60 millió forintjából har-
mincat a térfigyelõ-kamera-
rendszer mûködtetésére,
másik harmincat pedig a
rendõrök szabadidõs foglal-
koztatására lehet majd for-
dítani. A közbiztonsági ala-
pítványon keresztül nemrég
egy személyautót vásároltak
a kerületi kapitányság szá-
mára, és az idei költségve-
tésben egy másik kocsi vá-
sárlását is be kívánják ter-
vezni. Jutalomra azonban
2011-ben a rendõrök ne
vagy csak egy kis mértékben
számítsanak. Ez a támoga-
tás ugyanis korábban adó-
mentes volt, de egy jogsza-
bályi változásnak köszön-
hetõen idén már jelentõs já-
rulékokkal sújtották a jutal-
makat. Rozgonyi Zoltán

azonban megerõsítette,
hogy „A hónap rendõrét”
idén is jutalmazni fogják.

Dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester még ebben a cik-
lusban eredményt kíván el-
érni a rendõrök megtartása
és a közterületi jelenlét nö-
velése terén. Ennek érdeké-
ben a jövõben minél több –
évente minimum négy –
rendõrt szeretnének majd
lakáshoz juttatni. Már a ta-
vasz folyamán öt önkor-
mányzati ingatlant soron
kívül felújítanak, majd tar-
tós használatra átadják azt
a kerületi rendõrségnek. A
lakásokba költözésnek
azonban szigorú feltétele
lesz, hogy az adott rendõr
minimum 15 esztendõt
szolgáljon majd Zuglóban.

Riersch Tamás

A zuglói rendõrök idén már csak Zuglóra figyelnek

Rozgonyi Zoltán alpolgármester januárban A hónap rendõre el ismerõ oklevelet
adományozott Hof fmann Beáta rendõr századosnak és Kiváló kerületõr oklevelet
Csizmás Andrásnak.



Szolgáltatás

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. ke-
rületi gyorsszolgálat.  Csatornák, le-
folyók tisztítása azonnal,  falbontás
nélkül, garanciával. Tel.:228-6193,
06-30-9210-948.

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítá-
sát garanciával,  rövid határidõvel
vállalom. Marton Tamás  Zuglóban
lakó kisiparos! Tel.: 221-1691  üze-
netrögzítõvel, mobil: 06-20-342-
7898.

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

REDÕNY, RELUXA SZA-
LAGFÜGGÖNY KÉSZÍTÉS JAVÍ-
TÁS.  Zuglói redõnyös. Tel.: 257-
9652,  06-30-6322-216.

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárí-
tás,  gyorsszolgálat, bojlerjavítás
Zuglóban  kiszállási díj nélkül. Tele-
fon: 06-20-93-93-799.  

ÜVEGEZÉS HELYSZÍNEN. (Ha-
gyományos ablakok  átalakítása hõ-
szigetelõ üveggel.) Nyílászárók  profi
utólagos szigetelése. Üvegfelületek
biztonsági fóliázása. Tel.: 220-3575,
06-209-567-241. Honti

JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, ÉPÍTÉS
saját  kezûleg,kõmûves-burkoló-
munkák, víz-,  csatorna-, fûtésszere-
lés, villanyszerelés,  festés-mázolás,
falfúrás, bútorszerelés.
Ayagszállítással. Tel.: 06-20-340-
3400.

GÁZ- VÍZ- FÛTÉSSZERELÉS,
gázkészülékek  javítása, karbantar-
tása. Gázmûveknél  engedélyeztetés!
Tel.: 06-30-944-65-13.  www.nl-
gaz.hu, info@nl-gaz.hu.

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST va-
lamint épületi  mûkövezést vállalok
kedvezményes áron. Tel.:  363-0402,
06-30-293-2210.  www.
juhaszburkolas.5mp.eu

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST,  TAPÉTÁZÁST
ingyenes takarítással,  PARKETTA-
LERAKÁST, parkettacsiszolást,
parkettajavítást, víz-,gáz-,  gipszkar-
tonszerelést, csempézést,  villanysze-
relést, kömûves, asztalos munkát
vállal kisiparos garanciával. Tel.:
202-2505,06-30-251-3800.

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

BIZTONSÁGTECHNIKA: Rá-
csosajtó, ablakrács,  folyosóleválasz-
tás, hevederzár,  erkélybeépítés, ke-
rítés, kapu, kovácsoltvas.  Egyéb la-
katos munkák társasházaknak. In-
gyenes  árajánlat. Tel.: 410-5428,
mobil: 06-30-941-52-80. www.su-
lyok-t.hu

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT,
amit más nem vállal,  mi elvégezzük.
Kõmûves, burkoló, festõ  szakembe-
rek állnak rendelkezésre. Komplett
lakásfelújítást is vállalunk.  Tel.: 06-
30-457-2666, 06-20-514-7876.

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁ-
LAT! Zárnyitás,  zárszerelés, betö-
résbiztos hevederzár-szerelés  azon-
nal. Rácskészítés, kapuk, kerítések,
galériák, egyéb lakatosmunkák.
Tel.: 06-30-299-12-11.

KÁRPITOS VÁLLALJA modern,
styl bútorok  áthúzását, javítását. In-

gyenes felmérés,  szállítás. Rieder
György kárpitos.  Tel.: 256-8285.
www.riederkarpitos.hu

FESTÕMESTER VÁLLAL szoba-
festést, mázolást,  tapétázást, pené-
szes falak szakszerû  rendbehozata-
lát, villany- és fûtésszerelõk  utáni ki-
sebb kõmûvesmunkákat.
Hosszútávú  garanciával. Tel.: 285-
2882, 06-30-878-8977.

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárí-
tás, épületek  szerelése, kaputelefon
telepítés,  villanytûzhely, bojler javí-
tás, VÍZVEZETÉK-,  VÍZÓRASZE-
RELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70,
06-20-979-0624. Pungor

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB  SZAKEMBEREI-
VEL. Alacsony áron vállalunk  szoba-
festést, mázolást, tapétázást, víz-,
gáz-, központifûtés-szerelést  villany-
szerelést, burkolást, kõmûvesmun-
kát,  gipszkartonszerelést. Tel.: 220-
57-31. Mobil: 06-20-9946-279.

Minõségi Munkával Kedvezõ
Áron Vállalunk:  víz-,fûtésszere-
lést, szobafestést, mázolást,  ta-
pétázást, kõmûves burkoló mun-
kákat,  parkettázást. ZUGLÓI
MEGRENDELÕKNEK  KEDVEZ-
MÉNY! Tel.: 405-3305, 06-309-
524-725.

HÁZAK-LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA.
Tetõfedõ- bádogos-  szobafestõ- má-
zoló, ablakcsere,  gipszkartonozás,
homlokzati hõszigetelés.   Tel.: 252-
38-94, 06-30-232-1037.

TELEVÍZIÓ JAVÍTÁS ingyenes ki-
szállással,  garanciával a hét minden
napján. Tel.: 405-3553, 06-20-9344-
874.

BECSÜLETES SZAKMUNKÁSOK
vállalnak festést,  mázolást, tapétá-
zást, burkolást, teljes  felújítást, javí-
tást, társasházak  karbantartását. A
legkisebb munkákat is  elvállaljuk.
Tel.: 06-30-609-42-94. 

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS!
Zuglói gázkészülék  szerelõ mes-
ter garanciával vállalja  gázkészü-
lékek javítását, karbantartását,
ellenõrzését. Víz-, és fûtésszere-
lés.  Tel.: 06-30-970-93-75, 220-
02-53. Hétvégén  is!!! Rövid ha-
táridõvel!

KÖLTÖZTETÉST, LOMTALANÍ-
TÁST VÁLLALOK.  ZUGLÓIAKNAK
10 % KEDVEZMÉNY. Molnár Tel.:
410-7195, 06-70-3329-761.

VÍZVEZETÉK SZERELÉS, WC-k,
mosdók, csapok  javítása, cseréje ki-
szállási díj nélkül.  Tel.: 280-1391,
06-30-338-87-48. Németh 

Társasházak, lakásszövetkezetek
közös  képviseletét vállalom mûsza-
ki, jogi, gazdálkodási (könyvelési) is-
meretekkel. ÖKO-plusz, ZBR, panel-
program pályázatok elõkészítésében
segítséget nyújtok.  Tel.: 06-30-224-
57-26. ingatlanmedia@freemail.hu

Minõségi REHAU, WEKA,
SCHÜCO FENSTHERM mûanyag
ablakok beépítése,   helyreállítá-
sa, szállítása. Redõnyök, reluxák.
Tel.: 256-1236.

BÁDOGOS, TETÕFEDÕ, kisebb
kõmûves munkát,  kémény felújítást
vállalok. Tel: 280-12-71,  06-20-532-
78-23.

Társasházak takarítása speciális
gépekkel,  nagy tapasztalattal. Kérje
árajánlatunkat!  Tel.: 06-30-919-10-
13  e-mail: petiestarsai@ haztakari-
tas.hu  web: www.haztakaritas.hu

REDÕNYÖS MUNKÁK, gurtni cse-
re, rövid  határidõvel! Redõny, relu-
xa, harmonikaajtó,  szúnyogháló,
szalagfüggöny készítés, javítás.  Tel.:
410-7924,06-20-934-57-28.

Kárpitosbútorok felújítása aszta-
losmunkával,  széles szövetválasz-
tékkal.  Tel.: 06-20-957-43-91.
Konyha-és beépített  szekrények
méretre  készítése. Tel.: 06-30-940-
63-42.

ZÁRCSERE, AJTÓ- ABLAKJAVÍ-
TÁS, SZIGETELÉS, bútorjavítás,
gondnokság.  Tel.: 06-30-755-22-09.

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZ-
PONTIFÛTÉS szerelõ  mester vál-
lal készülékek, berendezések
cseréjét és javításokat, felújításo-
kat,  duguláselhárítást. Tel.: 06-
30-9568-540,  220-51-85.

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

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

ABLAKOK, AJTÓK különbözõ szí-
nekben  mûanyagból, szállítással 5-7
kamrás profilból.  Faredõnyök felújí-
tása gurtni cserével.  Tel: 256-12-36.

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

LAPOSTETÕK szigetelése, bádo-
gozás, homlokzatfelújítás, kõmûves-
és festõmunkák. Alpin-technikávati
kivitelezések minden szakmában.
Telefon: 273-1857, 06 20 471-1870.

PÁRA, PENÉSZ MEGSZÜNTETÉ-
SE, gázkészülékek  légellátása, nyí-
lászáróba utólagosan beépített  rés-
szellõzõvel(fa,mûanyag). Szabályoz-
hatóan  szellõzik. Tel: 22-03-575,20-
956-72-41.Honti. 

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

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

VILLANYSZERELÉS,DIGITÁLIS
KAPUTELEFON  telepítés, elektro-
mos hálózatkiépítés, és  -felújítás.
HAJDU VILLANYBOJLER javítás,
vízkõtelenítés garanciával. Érintés-
védelmi felülvizsgálat, nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény. Tel.: 06-30-
440-1586, 252-0813.

Vizes falak utólagos szigetelése ga-
ranciával.  Mûszeres falnedvesség-
mérés, hõtérképkészítés. Tel.: 30-
9501-306,061-2518-684. Ho nlap:
www.falszigeteles.hu.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, víz, fûtés-
szerelés, csapok  javítása, kamerás
csõ, és csatornavizsgálat! Hibaelhá-
rítás éjjel-nappal! Tel.: 06-20-403-
5524. www. watermatic.hu.

Egészség, szépség

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

ÉRSZÛKÜLET, ÉRELMESZE-
SEDÉS gyógyítása. Érfalak  tisz-
títása, kardiológus vezetésével.
SONOTERÁPIA Bp. XIV. ker.Örs
vezér tere 16.  Tel.: 220-46-41,
240-29-96, 06-20-349-42-77.

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

,,Csilla” Pedikûr, GOMBÁS kör-
mök, TYÚKSZEMEK  fájdalommen-
tes 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.

FOGTECHNIKUS MESTER vállal-
ja fogpótlások  készítését, javítását
garanciával.Fogfehérítõ  sablon és éj-
szakai harapásemelõ készítése.  Tel.:
252-40-67, 06-20-445-84-21.
Petõfalvi, Ilosvai utca 25.

Ingatlan

26nm-es dupla garázs, Mogyoródi
út 109., kerti automata kapuval
szemben, lankásan  elérhetõ (fehér
automata garázskapu) –  eladó:
15 000 Euró, vagy hosszú távon  bé-
relhetõ: 100 Euró/hó. Tel.: 06-70-
505-77-99-  (12-17 óra között)

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

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû iro-
da, 70nm, Zugló  központjában, ki-
váló parkolással. Konyha,  fürdõszo-
ba használat, ugyanitt száraz, 30nm-
es  raktárhelyiségek kiadók. Tel.: 06-
70-212-64-78.

Vásárolnék saját részre tulajdo-
nostól készpénzért 2-3 szobás, csen-
des, emeleti,  teraszos, vagy földszin-
tes, szeparált  kertkapcsolatos la-
kást. Tel.: 06-20-344-31-79.

KIADÓ lakásokat, házakat és szo-
bákat keresünk!  20–100 000 Ft kö-
zött! Lõrincz Péter, Tel.: 351-95-78,
06-70-383-50-04.

AZONNAL KEZDHET ÉPÍTKEZ-
NI! Zuglóban jogerõs  építési enge-
déllyel rendelkezõ 1100 nm-es  telek
eladó. 8 lakásos társasház építhetõ
rá. Ára: 60millió ft+építési és kivite-
li tervek. Tel: 30-950-95-62.

TÖKÖLÖN, CSENDES, KÖZPON-
TI HELYEN 600 négyszögöl, dupla
telek, 3 szobás, tetõteres  házzal, al-
kalmi áron eladó. A telekre még egy
ház építhetõ. Ár: 10,2 MFt. Tel.: 222-
94-64, 30-347-80-45.

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

Oktatás

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, dip-
lomás tanárnál.  Társalgás már kez-
dõ szinten. Eredményes  felkészítés
bármely vizsgára. Tel.: 3-830-461.
kacika@t-online.hu

NÉMET nyelvtanárnõ vállal okta-
tást,  korrepetálást, felkészítést
nyelvvizsgára,  érettségire, munka-
vállalásra, kedvezõ áron a Bosnyák
téren. Tel.: 221-23-76,06-30-959-
67-59.

GYERMEKFELÜGYELETET, AL-
SÓS GYERMEKEK  KORREPETÁ-
LÁSÁT vállalja tanító, szociálpedagó-
gus végzettségû nõ Zuglóban. Hívjon
bizalommal: 06-70-319-90-09.

Könyv

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért
vásárol jó  állapotú, régi, kevésbé ré-
gi könyveket,  könyvhagyatékot. Díj-
talan kiszállás! Tel.: 352-74-70,06-
20-916-57-66,  web: www.verte-
siantikvarium.hu

Útban lévõ, kidobásra szánt köny-
veit  elszállítom. Nem vagyok keres-
kedõ. Tel.: 06-20-956-40-84.

Munkát kínál

Zuglói szépségszalonba fodrászo-
kat,  kozmetikust, manikûrös-mû-
körmös kollégákat  keresünk vállal-
kozói igazolvánnyal! Érdeklõdni  le-
het: Tel.: 06-20-976-29-79.

Munkát keres

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

Számítógép

Számítógépek javítása helyszínen
is, hétvégén  is. Vírusirtás, progra-
mok telepítése,  alkatrészcsere garan-
ciával. Demeter Attila.  Tel.: 256-86-
80, 06-30-9-704-870.

COMPUTER KLINIKA – számító-
gép javítás,  karbantartás, bõvítés, ví-
rusirtás, telepítés  ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal!  Tel.: 30-
857-26-53.

Társközvetítés

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

Egyéb

AKKUMULÁTOROK minden gép-
jármû típushoz!   Szaküzletünkben
bevizsgálás, töltésmérés,  beszerelés,
kiszállítás. Nagy választék,  kedvezõ
árak, akciók! Cím: Zugló, Telepes u.
23.  Tel.: 220-90-92, 06-20-945-87-
66, 06-30-871-30-60 .

TÁRSASHÁZAK közös képvisele-
tét vállaljuk  (jogi, mûszaki, könyve-
lés) korrekt áron. Tel.: 06-209-234-
639, 222-8561.

Ha az Önök lakóháza új közös
képviselõt keres, a megoldás:
NYCS-Építõ Kft. Tel/fax: 06-1-
220-32-04, Mobil: 06-30-557-30-
00, honlap: www.nycs. hu, email:
nyaryildiko@t-online.hu, cím:
1141 Bp. Fûrész u. 22. 

BEÉPÍTHETÕ LAPOSTETÕT,
TETÕTERET keres zuglói építész-
mérnök saját részre. Várom lakók és
közös képviselõk jelentkezését.  Tel.:
30-451-21-69.

Teljes körû könyvelés, TB ügyinté-
zéssel, APEH  regisztrációval, képvise-
lettel. Adóbevallások készítése, adóta-
nácsadás. 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
várja észrevételeiket, javaslata-
ikat az újsággal kapcsolatban.
A kerületet érintõ problémákról
szóló olvasói levelek közül min-
den számunkban egynek megkí-
sérlünk utánajárni. Az Önkor-
mányzat illetékes ügyintézõjé-
nek válaszaival együtt olvasónk
észrevételét a következõ lapszá-
munkban 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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI,

PEDAGÓGIAI,
KISGYERMEK-

GONDOZÓ
ASSZISZTENS-

KÉPZÉS,
KASZA SZAKKÉPZÉS

Tel.: 276-5918
www.kaszaszakkepzes.hu

(Ny.sz.: 01-0064-04)

2011. február 18-ára virradó reggelre
eltûnt a 8 hónapos, Gigi névre hallga-
tó, fehér bundájú golden retriver típu-
sú szuka kutyusunk zuglói lakásunk
kertjébõl. Tetoválással, chippel nem
rendelkezik. Eltûnésekor világos szí-
nû szövetnyakörv volt rajta az oltást
igazoló bilétával és egy fémtartályban
az elérhetõségeimmel. Nagyon barát-
ságos, kedves kutyus.

Nagyon várjuk õt haza!!!
A megtalálónak, nyomravezetõnek 

magas pénzjutalom jár!
Elérhetõségek:

06-70-941-0280,
06-1-251-0903, eszterh@live.com.

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.

megjelenések és lapzárták



A gyõri Apor Vilmos Katoli-
kus Iskolaközpont hosszú
évek óta rendez matemati-
kaversenyt a 2-4. osztályos
diákok számára. Az egyko-
ri bencés matematika ta-
nárról és igazgatóról,
Holenda Barnabásról elne-
vezett versenyt idén is egy-
szerre több helyszínen,
Gyõrben, Sopronban, Ka-
puváron, Csornán, Moson-
magyaróváron és Tatabá-
nyán rendezték meg. A há-
rom évfolyamból külön-kü-
lön közel ötszázan neveztek
a megmérettetésre. A részt-
vevõk összlétszáma 1400
volt.

A zuglói Álmos Vezér
Gimnázium és Általános Is-
kola több mint hat éve vesz
már részt a versenyen. Az
iskola csapata általában a
legközelebbi, tatabányai
helyszínt szokta választani.
Így volt ez idén is, ám a kö-
vetkezõ tanévben nem kell
majd ilyen messzire utazni-
uk a zuglói matematikusok-
nak, hisz a rákosfalvi isko-
la elvállalta, hogy helyszínt
biztosít majd a rendezvény-
nek. A következõ versenyre
2011. decemberében kerül
majd sor.

De maradjunk a 2010-es
versenynél, melyen kiváló-
an teljesítettek a zuglói diá-
kok. A 4-es korosztályban
az egyéni versenyben Hor-
váth Csongor elsõ helyezett
lett. Kulcsár Gergely ötö-
dik, Schile Bende hetedik,
Szalmásy Bence nyolcadik,

Keceli-Mészáros Tivadar
pedig kilencedik volt. A csa-
patversenyt a kiváló egyéni
eredmények összesítése
után a Horváth Csongor,
Kulcsár Gergely és Schile
Bende alkotta zuglói trió
nyerte. A diákok felkészítõ
tanára Kovács Béláné volt,
aki a verseny végén szintén
elismerésben részesült.A
még csak tízesztendõs Hor-
váth Csongor nem az elsõ
matematikaversenyt nyeri
már életében. Az Álmos ne-
gyedikes diákja minden je-
lentõsebb versenyen részt
vesz, és szinte mindig a leg-
jobbak között szerepel.
2010-ben megnyerte töb-
bek között a bátaszéki ma-
tematikaversenyt, tagja volt
a nólyai matematikaverse-

nyen második helyezett
csapatnak, míg a Zrínyi ma-
tematikaverseny területi
döntõjében a tizedik helyen
végzett. S mielõtt bárki azt
gondolná, hogy Csongor egy
tipikus matekzseni, említ-
sük meg, hogy a matek mel-
lett a testnevelés az egyik
kedvenc tantárgya. Cson-
gor ugyanis sportol, ráadá-
sul az egyik legnehezebb
sportágat, az atlétikát vá-
lasztotta. Az Ikarus BSE
versenyzõjeként már ko-
moly sikereket ért el. A
Gyermek Országos Bajnok-
ságon tagja volt a gyõztes
váltónak, egyéniben pedig
800 méteren a Budapest-
bajnokságon nem talált le-
gyõzõre.

R. T.
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Hiába hívták török válo-
gatottba Györgyi Leven-
tét, a BVSC-Zugló vívóját,
õ nemet mondott a csá-
bításra. A törökök pedig
minden feltételt biztosí-
tottak volna a fiatal vívó-
nak, így biztosan ott lehe-
tett volna a londoni olim-
pián. Csakhogy õ magyar-
ként, magyar válogatott-
ként szeretne érvénye-
sülni, saját hazájában sze-
retne próféta lenni.

Manapság egyre többször
hallani, hogy fiatal magyar
sportolók más nemzet szí-
neiben próbálnak meg kva-
lifikálni az olimpiára. Ez a
hullám a vívóinkat is utol-
érte. A tavalyi junior Euró-
pa-bajnokságon aranyér-
mes magyar férfi-párbajtõr-
csapat tagjait – Sütõ Dávi-
dot, Györgyi Leventét, Újvá-
ri Dánielt és Böjte Szabol-
csot – például a török vívó-
szövetség kereste meg.

– A tavaly tavaszi
Lignano-i világkupán jöttek
oda hozzánk, és vetették fel,
hogy menjünk ki Törökor-
szágba, nézzünk szét, mik a
lehetõségek, mert õk min-
ket szívesen támogatnának

– mesélte Györgyi Levente.
– A csapatból ketten, Sza-
bolcs és én mondtunk igent
a felkérésre.

A tanév végén, a nyári szü-
net elsõ napjaiban utaztunk
el Törökországba. A tatai ví-
vóklub versenyzõje, Sza-
bolcs az édesapjával, a
BVSC-Zugló vívója, Levente
pedig az édesanyjával érke-
zett Ankarába.

– Édesapám nem támo-
gatta az utazást, az édes-
anyám meg azt mondta,
bárhogy is döntök, mellet-
tem áll. Egy hétig voltunk
Törökországban, megis-
merkedtünk a török vívás-
sal, a házigazdák még egy
válogató versenyt is rendez-
tek a tiszteletünkre, melyen
mi is elindultunk. A ver-
senyt végül én nyertem, Sza-
bolcs pedig harmadik lett.

A törökök nem rejtették
véka alá, hogy Londonra
szeretnének egy ütõképes
csapatot építeni. Mivel a tö-
rök vívás még nem áll azon
a színvonalon, hogy a hazai
utánpótlásból ki lehet alakí-
tani ezt a csapatot, a szövet-
ség vezetõi a honosítás mel-
lett döntöttek. Mivel tisztá-
ban voltak azzal, hogy Ma-
gyarországon csak a legjobb
3-4 versenyzõ menedzselé-
sére van lehetõség, úgy gon-
dolták, elég vonzerõt jelent

a fiatal magyar tehetségek
számára, ha õk minden fel-
tételt megadnak a kvalifiká-
ciós versenyeken való rész-
vételhez. Ez a számításuk
csak félig jött be. A négyfõs
junior Európa-bajnok csa-
pat tagjai közül mindössze
ketten utaztak ki Ankarába,
és közülük is csak az egyik
versenyzõ mondott igent a
lehetõségre.

– Fix fizetést, prémiumot
és a versenyekre való kiuta-
zást ajánlottak – mesélte Le-
vente. – A török szövetség jó-
voltából minden felnõtt és
junior világkupán ott lehet-
tem volna. Egy török egye-
sületbe igazoltak volna le,
de továbbra is Magyarorszá-
gon élhettem és edzhettem
volna. Még azt is megtették
volna, hogy fizetnek a mes-
teremnek, Andrásfi Tibor-
nak azért, hogy továbbra is
foglalkozik velem. Nekem
mindössze annyi dolgom
lett volna, hogy a versenye-
ken a lehetõ legjobban kép-
viselem a török színeket. Il-
letve, hogy az évi néhány tö-
rök válogató versenyen is el-
indulok. A török vívók jobb
helyzetben vannak, mivel az
ország egyik legnagyobb vál-
lalatának a vezetõje szpon-
zorálja a sportágat.

Györgyi Levente az egyhe-
tes ankarai „nyaralást” kö-

vetõen édesanyjával együtt
hazajött. A törököktõl 3 nap
gondolkodási idõt kapott.
Még csak telefonálnia sem
kellett, a törökök ugyanis
Budapestre utaztak a vála-
száért. 

– Nagyon nehéz három
nap volt. Rengeteg mindent
mérlegeltem, beszéltem a
szüleimmel az edzõmmel és
a barátaimmal is, megpró-
báltam az õ véleményükbõl
is erõt meríteni. Végül úgy
döntöttem, hogy magyar
maradok. A döntésemben
elsõdleges szempont az volt,
hogy én a saját hazámban
szeretnék próféta lenni. Úgy
éreztem, nekem itthon kell
bizonyítanom, s bár itthon
kétségtelenül nehezebb ér-
vényesülni, én itthon szeret-
nék a legjobbak közé kerül-
ni. A három nap alatt rájöt-
tem, hogy én sosem akar-
tam török lenni. Magyar va-
gyok, és magyarként szeret-
nék sikereket elérni.

Györgyi Levente döntése
visszhang nélkül maradt.
Nem úgy Böjte Szabolcsé,
aki a török színeket válasz-
totta, és akivel rengeteg saj-
tóorgánum foglalkozott.

– A döntés óta egy szemer-
nyit sem változott az életem.
Ugyanúgy járok az edzések-
re, részt veszek a keretedzé-
seken, és ugyanaz a váloga-

tási elv vonatkozik rám,
mint a többiekre. Azaz, mi-
vel nem vagyok a hazai
ranglistán a legjobb 12 kö-
zött, még nem érdemlem
meg, hogy részt vehessek a
világkupákon. Persze, még
ma is akadnak hangok kö-
rülöttem, akik azt mond-
ják, miért nem használtam
ki a lehetõséget, de én úgy
érzem, jól döntöttem.

Györgyi Levente döntését
a törökök is elfogadták. Az
ottani szövetséget azonban
Leventének sikerült másról

is meggyõznie. A BVSC-
Zugló fiatal vívója ugyanis
Ankarában szerényen, tisz-
teletet parancsolóan fogad-
ta a törökök rajongását. A
döntése is tiszteletet éb-
resztett bennük, éppen
ezért felajánlották Leventé-
nek, hogy ha meggondolná
magát, õk a jövõben is szí-
vesen fogadnák, de magyar-
ként is örömmel látják az
országukban, ha elfogadja,
akkor még edzõtábort is
szerveznek neki.

Riersch Tamás

A vívót nem csábították el a törökök
Györgyi Levente Magyarországon szeretne próféta lenni

Tóth Krisztián több szálon is kötõdik Zug-
lóhoz. Egyrészt ebben a kerületben nõtt
fel, másrészt az Õrnagy utcában kezdte a
tanulmányait, és mind a mai napig a Csa-
nádi Árpád Általános Iskola és Gimnázi-
um tanulója. De a legfontosabb szál az éle-
tében, hogy immár 11 esztendeje a KSI SE
cselgáncsozója.

– A judót 2000-ben kezdtem – mesélte. –
Mivel egy izgõ-mozgó gyerek voltam, az
édesanyám úgy döntött, hogy bead valaho-
va sportolni. A szomszédunk volt Török
Bódog kézilabdaedzõ, aki azt ajánlotta,
hogy az alkatom miatt valamilyen küzdõ-
sportot keressenek nekem. Így kerültem a
KSI-be, ahol Horváth István irányítása
alatt kezdtem el dolgozni. 

Tóth Krisztián 2004-ben jutott arra a
szintre, hogy már versenyeken is részt ve-
hetett. Innentõl kezdve pedig – Preiszler
Gábor, majd Pánczél Gábor irányításával
– dzintrszárnyalni kezdett. Elõbb a hazai,
majd a nemzetközi versenyeken bizonyí-
tott. 2009-ben már 2. lett a budapesti ifjú-
sági Európa-bajnokságon 73 kg-ban.
2010-ben pedig szinte valamennyi világ-
versenyen, melyen elindult, érmes lett.

– Elõször a teplicei ifjúsági Eb-n voltam
3., majd a nyári szingapúri ifjúsági olimpi-
án is a dobogó harmadik fokára állhattam.

Legvégül a marokkói ifjúsági világbajnok-
ságon is bronzérmes lettem. Ezeken a ver-
senyeken már egy súlycsoporttal feljebb,
81 kg-ban versenyeztem. A világversenyek
közül egyedül a szófiai junior Eb-n marad-
tam le a dobogóról, itt ötödik lettem.

A Héraklész-programban részt vevõ fia-
tal sportoló a 2010-es eredményei alapján
a legjobb utánpótláskorú férfi cselgáncso-
zó lett. Az elismerését a néhány hete meg-
rendezett Héraklész Gálán vehette át.

– A felnõttek között még csak idén debü-
táltam. A Magyar Köztársaság Kupán 2.
lettem, majd a Hungária Kupán (olimpiai
kvalifikációs világkupaversenyen) egy bra-
zil ellenfelemet legyõztem, ám a második
körben egy olasz judóstól kikaptam. Úgy
vélem, a londoni olimpia még túl közel van
számomra. Jelenleg nagyon erõsnek tûnik
a hazai mezõny, az én súlycsoportomban
is többen versenyeznek a kvalifikációs he-
lyekért. Ugyanakkor a 2016-os olimpiára
már én is odaérhetek. 

Tóth Krisztián szerint a tavalyi éve való-
ban jól sikerült, bár szerinte a teplicei ifi
Eb-n akár nyerhetett is volna. Idén azon-
ban már nem akar megelégedni a bronzér-
mekkel, hanem a junior Európa- és világ-
bajnokságon is egyaránt nyerni akar. 

– Jelenleg 11. évfolyamos vagyok a Csa-
nádiban. Nyelvi elõkészítõs osztályba já-
rok, így csak két év múlva fogok érettségiz-
ni. A tanulmányaimat késõbb is folytatni
szeretném, a Testnevelési Egyetemen
szakedzõi képesítést szeretnék majd sze-
rezni. Emellett egy szakmát is kitanulnék:
a nevelõapám révén a szerkezeti lakatos-
ság érdekelne.

Tóth Krisztán édesapja révén algériai
származású. Az észak-afrikai országban
nagyon népszerû ez a sportág, ennek kö-
szönhetõen az egyik versenyzõjük a pekin-
gi olimpián már az aranyért is szõnyegre
léphetett. Krisztián ugyan sosem járt még
Algériában, ráadásul az édesapja sem csel-
gáncsozott, hanem bokszoló volt, de úgy
tûnik, a 17 esztendõs fiú genetikailag kó-
dolva van a küzdõsportra.

rsc

A matematika mellett,
a középtávfutás a hobbija

Az év utánpótlás cselgáncsozója
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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

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

Az érszûkületes betegekAz érszûkületes betegek
új reményeúj reménye

Dr. Khaled Nashwan eljárása számos
nagydíjat nyert

Sokan szenvednek napjainkban érszûkületben, számukra azonban jó hír: az idõben elkezdett
kezelésekkel elkerülhetõ a baj. A javulás új lehetõsége a Nashwan-ParasoundPlus eljárással elér-
hetõ! Mikor beszélünk érelmeszesedésrõl? Az érszûkület tünetei a szerint változnak, hogy hol
fészkel a baj. A végtagokban jelentkezõ kór elsõsorban a járóképesség romlásában mutatkozik
meg, a beteg egyre rövidebb útszakaszok megtételére képes, míg végül már néhány méter után
is jelentkezik az izomfájdalom. Az utóbbi oka az, hogy a beszûkült erek nem képesek elegendõ
oxigént és tápanyagot szállítani a végtagokba. A fájdalom késõbb állandósulhat, a láb hûvössé,
zsibbadttá, kékes színezetûvé válik, súlyos esetben elindul az üszkösödés folyamata. Az üszkö-
södés már a láb amputációját (csonkolását) vonja maga után. Az érsebészet az elmúlt években
ugyan viharos gyorsasággal fejlõdött, már hazánkban is az úgynevezett stentek (hálók) beül-
tetésével akár a szívsebészet területén is kiváló eredmények születtek, de az elõrehaladott, és
a végtagokban jelentkezõ érszûkület végsõ „terápiája” még mindig nem megoldott kérdés vég-
legesen. A végtag eltávolítására az utolsó pillanatban szánja rá magát a sebész, akkor, amikor
az üszkös élettelen láb okozta keringési helyzet már a beteg életét veszélyezteti. Ezzel persze
még nem oldódott meg a gond: nem elég, hogy a beteg iszonyatos kínokon keresztül jut el az
amputációig, de azt követõen általában jönnek az újabb szövõdmények. Dr. Khaled Nashwan,
jemeni származású sebész-feltaláló készüléke, a Nashwan-ParasoundPlus sok esetben már meg-
mentette a betegeket az oly rettegett amputációtól, fõleg amikor a betegek idõben kezdik el a
kezeléseket. Találmányáért már számos nemzetközi, rangos elismerést kapott, többek között a
Marie Curie díjat. A doktor által megalkotott készülék infra-, hallható-, illetve ultrahangot bo-
csát ki a beteg területre és az így mesterségesen elõidézett nyomásgradiens hatására a beszû-
kült érszakasz közvetlen közelében lévõ mellékereket keringésképzésre – azaz funkcióátvéte-
lére – készteti. Ahhoz, hogy ezek az új erek átvegyék a beteg szakasztól a mûködést, csupán 20
kezelésre van szükség. Az eddigi eredmények döntõen azt mutatják, hogy azok a betegek, aki-
ket az érszûkület már szinte járásképtelenné tett, a kezelések után egyre nagyobb távolságok
megtételére képesek, közben fájdalmaik fokozatosan csökkentek vagy megszûnnek, a végtag
pedig többnyire visszanyeri a normális hõmérsékletét. Mint ismeretes, a keringési rendellenes-
ségek, az érszûkület különbözõ fajtái a népesség 15-25 százalékát közvetlenül érintik, de
mindannyiunk számára veszélyt jelenthetnek. A betegség a dohányzás, a magas vérnyomás, a
cukorbetegség, ezen kívül a zsírban gazdag táplálkozás és a mozgásszegény életmód következ-
ménye, s ha a genetikai hajlam is adott, szinte törvényszerû, hogy kialakul az ártalom. Az erek

elmeszesedése és beszûkülése a kor elõ-
rehaladtával fokozódik.  Az eljárás szá-
mos nagyvárosban megtalálható, többek
között Budapest XIV. kerületében is. A
kezelõ centrumok minden önkéntes
egészségpénztárral szerzõdésben állnak. 

Bõvebb információ:
interneten a www.medhungary.com

vagy telefonon
06-30/265-9360, 06-70/210-1513,
06-20/327-6835, 06-72/551-714

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.

Végre megújulhat
a Puskás Stadion

Konkrétumok még nincse-
nek, ám úgy tûnik, a közel-
jövõben végre tényleg meg-
valósulhat a katasztrófális
állapotban lévõ Puskás Fe-
renc Stadion régóta haloga-
tott rekonstrukciója. Idén
elkészülhet egy hatástanul-
mány, erre a kormányzat
már elkülönített némi for-
rást.

„A Puskás Ferenc Stadi-
on felújításáról, terveirõl
konkrétumokkal még nem
tudunk szolgálni” – ennyit
válaszolt a Zuglói Lapok ál-
tal a témában feltett kérdé-
sekre a Nemzeti Sportköz-
pontok miniszteri biztosa,
Vígh László. Dr. Papcsák
Ferenc polgármester egy
más ügyben tartott kerületi
fórumon a közelmúltban
arról beszélt, hogy a stadi-
on rekonstrukciójának elõ-
készítésére idén mintegy
félmilliárd forintot szán a
kormányzat. Hogy végre
tényleg elõrelépés történhet
a témában, azt az is jelzi,
hogy az elsõsorban gazda-
ságélénkítési szándékkal
induló Új Széchenyi Terv
bemutatásán is szóba ke-
rült. Az errõl szóló tájékoz-
tatón Fellegi Tamás nemze-
ti fejlesztési miniszter úgy

nyilatkozott, „folynak tár-
gyalások a budapesti Pus-
kás-stadion felújításáról”.
A részletek tehát egyelõre
nem ismertek, ám tervek
évrõl évre felbukkannak.

Legutóbb a Magyar Lab-
darúgó Szövetség verseny-
bizottságának elnöke,
Studniczky Ferenc beszélt
a Duna Televízióban arról,
hogy a jelenlegi elképzelés
szerint a mostani stadion
falain belül épülne meg egy
új létesítmény, így a Puskás
maradhatna a nemzeti vá-
logatott otthona, és meg le-
hetne õrizni a jelenlegi épít-
mény muzeális értékeit. „Mi
futballstadionban gondol-
kozunk, nem multifunkcio-
nális létesítményben –
mondta Studniczky. – A je-
lenlegi helyzetben most azt
tudom mondani, hogy a
Puskás Stadion mostani
helyén épülhetne fel, és az
elképzelés szerint, ami sze-
rintem egy fantasztikus öt-
let, a külsõ, muzeális ele-
mek megtartásával belehe-
lyeznénk egy teljesen új sta-
diont.” Ugyanakkor az el-
nök is elismerte, hogy az
ügyben még nem született
döntés, jelenleg az állami
szervekkel egyeztet a labda-

rúgó-szövetség, hiszen a
költségeket a központi költ-
ségvetésbõl állják majd.
Studniczky szerint idén
várhatón elkészül egy ha-
tástanulmány, és a tervezés
is elkezdõdik. A korábbi el-
képzelések szerint a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség a
Fehér úton építette volna fel
az úgynevezett Magyar
Nemzeti Labdarúgó Arénát,
itt üzlethelyiségek mellett
egy múzeum is létrejött vol-
na. Az elõzõ kormányzat
idején azonban ez a terv
nem kapott kellõ támoga-
tást.

A 2002-ig Népstadion el-
nevezésû létesítmény 1953.
augusztus 20-án nyílt meg,
díszfelvonulással, zászlós
parádéval, Rákosi Mátyás
jelenétében. Azóta a sport-
események mellett számos
kulturális rendezvényt,
koncertet tartottak benne.
A rendkívül leromlott, el-
avult állapotban lévõ épüle-
tet utoljára kilencvenes
években újították fel részle-
gesen, ekkor megerõsítet-
ték az addigra már életve-
szélyessé váló felsõ lelátó
szerkezetét, és lefedték a
sajtópáholyt.

K. D.

Tornatermi Dáridó
Bár két évvel ezelõtt jelen-
tõs átalakuláson ment ke-
resztül a Zuglói Pedagógiai
Szakmai Központ, és ma
már a Benedek Elek EGYMI
Pedagógiai Szakmai Cso-
portjaként mûködik, azért
a szervezet megtartotta a
hagyományait. Többek kö-
zött a tél végét jelzõ Torna-
termi Dáridót is, mely az el-
múlt 14 esztendõben az
egyik legrangosabb esemé-
nyük volt. A kerület óvodái
számára meghirdetett játé-
kos sorverseny mindig is
Zugló legnépszerûbb sport-
programjai közé tarto-
zott.Az idei eseményre feb-
ruár 19-én került sor dr.
Mezõ Ferenc Általános Is-
kola tornatermében. A ren-
dezvényen 20 kerületi óvo-
da 200 óvodása vett részt.
Idén a Tornatermi Dáridó
szervezését a Napsugár
Óvoda közössége vállalta. A
szervezõk a résztvevõ óvo-
dák 8+2 fõs csapatait négy
csoportba osztották, és
minden csoport egy kilenc-
fordulós versenyben dön-
tött a végsõ helyezésekrõl.
Az idei gyõztesek a Zöld
Lurkók Óvoda, az Óperen-
ciás Óvoda, a Tücsöktanya
Óvoda és a Cseperedõ Óvo-
da volt. Õk az önkormány-
zat jóvoltából kupát, a
résztvevõk pedig oklevelet,

emléklapot és készségfej-
lesztõ játékokat kaptak. A
rendezvény zsûrijének az
elnöke, dr. Ferdinandy Ist-
ván alpolgármester volt, a
zsûriben pedig helyet foglalt
még Mélykúti Melinda, a
Humán Közszolgáltatási Bi-
zottság elnöke, dr. Iliás
Lajosné, közoktatási ta-
nácsadó és Forgács Tibor-
né, az Oktatási és Mûvelõ-
dési Osztály vezetõje. A
rendezvény rangját növel-
te, hogy a játékokat a két-
szeres olimpiai bajnok öt-
tusázó, Martinek János ve-
zette le.

Tímár Györgyi, a prog-
ram egyik szervezõje
elmindta: – A verseny lebo-
nyolítását Nászné Szíjjártó
Erzsébet egészséges élet-
módra nevelés és környeze-
ti nevelés munkaközösség-
vezetõje végezte, a Napsu-
gár Óvoda részérõl a szer-
vezésben Szöllõsi Katalin
jeleskedett, a közös beme-
legítést Víghné Piller Judit
végezte, a versenyfeladatok
összeállítása pedig Bertók
Jánosné nevéhez fûzõdik.
Dr. Voloncs Bernadett pe-
dig orvosként felügyelt a
gyerekekre.

2012-ben a Tornatermi
Dáridót az Óperenciás Óvo-
da rendezheti meg.

Riersch Tamás


