
„A helyi LMP és szövetségese az MSZP
médiaoffenzívába kezdett dr. Papcsák
Ferenc ellen, amelybe az MSZP-hez kö-
zelálló médiumok és bloggerek is bekap-
csolódtak. A hecckampány olyan mérték-
ben durvult el, hogy a zuglói polgármes-
ter és családja meggyilkolására szólítot-
tak fel az Egyenlitõ nevû internetes por-
tálon. Minden jó érzésû embert megbot-
ránkoztat az, ami jelenleg folyik.  Az el-
lenzéki támadássorozat a zuglóiak ellen
is irányul, miután akadályozza az ön-
kormányzati munkát, hátráltatja a fej-
lesztéseket és a közbiztonság megerõsí-
tését. Felhívunk minden civil szervezetet
és zuglói polgárt, tiltakozzon a politikai
banditizmus ellen’’ – áll a Szeretjük Zug-
lót Egyesület, a Polgári Összefogás Kerüle-
tünkért Alapítvány, a Gyémánt Család- és
Gyermekvédõ Közhasznú Egyesület la-
punkhoz eljuttatott közleményében. A kez-
deményezést várhatóan több szervezet is
támogatja.

A demokratikus közéletben az ilyen tá-
madások megengedhetetlenek, ezért az or-
szágos Fidesz is elhatárolódásra szólította
fel az MSZP-t és ifjúsági szervezetét, a
Societast.

A Fidesz azt írta közleményében: az ifjú
szocialista Németh Gábor internetes pró-
bálkozását nem lehet komolyan venni, a
MSZP-ért dolgozó fiatal elõdjei – akik jelen-
leg bûnszervezetben elkövetett csalás és

más bûncselekmények miatt vannak bör-
tönben – ugyanis magasra tették a mércét.
De szerintük is mindennek van határa.

Eközben a korábbi gyalázkodó, és min-
den alapot nélkülözõ rágalmaik miatt dr.
Papcsák Ferenc helyreigazítási kérelmeinek
sorozatosan tesznek eleget a balliberális
médiumok, így legutóbb a 168 óra címû
hetilap internetes kiadása és az ATV is.

Úgy tudjuk, dr. Papcsák Ferenc jogi lé-
péseket tesz minden, ellene irányuló sajtó-
és rágalmazó támadás miatt, a családját
ért fenyegetések miatt pedig a rendõrség
védelmét kérte.
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A Szent István Király Zenemûvészeti Szakközépiskolában teltházas rendezvényt tar-

tottak az alkotmányozásról. A Nemzeti Konzultáció keretében felszólalt dr. Rétvári

Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára, dr. Kozmáné dr. Szi-

geti Andrea és dr. Horváth Attila egyetemi docensek. Dr. Papcsák Ferenc polgármes-

ter elmondta, mérföldkõ hazánk számára az új alkotmány, mert szakít a sztálinista

1949. évi XX. törvénnyel. Az új alaptörvény nem csupán Magyarország, hanem a ma-

gyar nemzet alkotmánya lesz. A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy még az LMP he-

lyi képviselõje és az MSZP egyik országos politikusa is megjelent a konzultáción. A két

párt a parlamentben nem vesz részt az alkotmány vitájában. Cikkünk a 3. oldalon

Igazságosabb szociális
rendszer a kerületben
Március 17-én a
képviselõ-testületi
ülésen a kerületi
döntéshozók jó-
váhagyták a zug-
lói bölcsõdék nyá-
ri nyitvatartási
rendjét. Módosí-
tották a szociá-
lis alapszolgálta-
tásokkal kapcso-
latos rendeletüket. A szelek-
tívhulladék-gyûjtõ szigetek
bekerítésérõl, újak létesíté-
sérõl határoztak. 500 000
forinttal támogatták a már-
tírhalált halt Tóth Ilona éle-
tét bemutató játékfilm elké-
szítését. Lohr Ferenc-grafi-
kákat ajándékoztak a
Zoborhegy téri Regnum
Marianum-plébániának. 

A képviselõ-testület módo-
sította a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról
szóló korábbi rendeletét. Így
várhatóan igazságosabb lesz
a szociális alapszolgáltatáso-
kat biztosító rendszer, a jö-
võben az ellátást kérõknek
jövedelmi viszonyaik ará-
nyában hozzá kell járulniuk
ellátásuk költségéhez.

Megtárgyalták a kerüle-
ti szelektívhulladék-gyûjtõ

szigetek környeze-
tének rendezésé-
re, áthelyezésére,
illetve létesítésére
vonatkozó elõter-
jesztést. 

A zuglóiak több
alkalommal tettek
panaszt, hogy a
guberálók vissza-
váltható üvegeket,

fémdobozokat keresve fel-
borogatják a konténereket.
A képviselõ-testület úgy
döntött, hogy a leginkább
érintett szelektívhulladék-
gyûjtõ szigeteket körbeke-
rítteti.

A képviselõ-testület elfo-
gadta az önkormányzati adó-
hatóság 2010. évi tevékeny-
ségérõl szóló beszámolót,
amelybõl kiderült, hogy ta-
valy magánszemélyektõl 632
153 000, míg a vállalkozá-
soktól 1 433 081 000 forint
adót szedett be a kerület.

Az önkormányzat igényt
nyújt be a Rákosrendezõ te-
rületén elhelyezkedõ, a ma-
gyar állam tulajdonában lévõ,
a MÁV Zrt. kezelésében álló
ingatlanrészek tulajdonjogá-
nak ingyenes megszerzésére.

Cikkünk a 3. oldalon

Védelmezik a polgármestert

Gyöngyösi Ivett
a billentyûk fiatal
varázslója
„A zene tölti ki az életem ez a
mindenem” – mondta ha-
zánk talán legnagyobb zon-
gorista tehetsége a Zuglói
Lapoknak. A családjával ke-
rületünk kertvárosában élõ,
17 éves Gyöngyösi Ivett,
szinte mindent versenyt
megnyert, amit lehetett. Így
elsõ lett a Cziffra-zongora-
versenyen, a nemzetközi
Chopin-versenyen, valamint
diadalmaskodott a a ham-
burgi Steinway Nemzetközi
Zongoraversenyen is. Har-
kovban Európa legnagyobb
ifjúsági versenyén is és meg-
nyerte a Lions nemzetközi
zongoraversenyt is.

Cikkünk a 12. oldalon

Idõközi
választás
Zuglóban 2011. április 10-
ére tûzték ki az 1. sz.
választókerület egyéni ön-
kormányzati képviselõ
idõközi választását.

Egyéni képviselõjelöltek:

Kaibinger Gábor LMP
Czeglédi János JOBBIK
Tildy Balázs Fidesz–

KDNP
Benedettiné Kiss Renáta

ZÉK EGYESÜLET
Dr. Hajdu József MUN-

KÁSPÁRT
Demeter Márta MSZP

Szavazni csak személye-
sen, a választópolgár lakó-
helyén, az „értesítõben”
meghatározott szavazókör-
ben, reggel hat órától este
hét óráig lehet.

Érvényesen szavazni a je-
lölt neve alatti, feletti vagy
melletti körbe tollal írt két,
egymást metszõ vonallal le-
het (+ vagy x). Egyéb meg-
jelölés pl. aláhúzás vagy
bekarikázás a szavazat
érvénytelenségét eredmé-
nyezi.

Írásaink a 6–7. oldalon

„Gondok vannak, de nem-
csak a BVSC-ben, hanem az
egész magyar sportban. Úgy
gondolom, ebben a helyzet-
ben fontos lenne a régi le-
gendák segítségét kérni” –
mondta lapunknak dr.
Konrád János 1964-es
olimpiai bajnok vízilabdá-
zó, a pólósok volt szövetsé-
gi kapitánya, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöksé-
gi tagja. A Zuglóban élõ volt
sportoló szerint a vízilabda-

sportunk azért is tartozik
ma is a világ élvonalába,
mert a régiek közül sokan
edzõként, szakvezetõként
dolgoznak benne. „Nagyon
sokat várok a kormánytól,
amely a sport feltámasztá-
sát ígérte. A londoni olimpi-
ának az is a tétje lesz, hogy
sikerült-e a pekingi játékok
elõtti sportellenes politikát
idõben elfelejtenünk” –
mondta dr. Konrád János.

Cikkünk a 9. oldalon

Dr. Konrád János: nagy
a tétje a londoni olimpiának

Zuglóban az ellenzék is kíváncsi
az alkotmányozásra 
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FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk
Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 06-30-212-1803.
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal
II. 220. április 21. 16.00 órától
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest, Komócsy u. 5–7. áp-
rilis 15. 17–19 óra. Elõzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: +36-20-944-70-69, e-mail: gyenes.geza@
jobbik.hu
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva park 1–3. április
14. 17 órától. Telefon: 363-3202.
Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal április 14. 18–20
óra. Zugló európai parlamenti képviselõje.
Szabó Rebeka Telefonon történõ elõzetes bejelentke-
zés alapján. Tel.: 06-1-441-5190, e-mail: szabo.rebeka
@lehetmas.hu

POLGÁRMESTER

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

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester április 18-i (14.00–
16.00 óra között megtartandó) fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester április 18-i
(14.00–17.00 óra között megtartandó) fogadóórájára
bejelentkezés a  872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármesteráprilis 14-i foga-
dóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszámon.

ALJEGYZÕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Közútfenntartás:
A kerület területén válto-

zó munkahelyeken történik
folyamatos útjavítás, kér-
jük a közlekedõk szíves tü-
relmét a forgalomkorláto-
zások alatt.

Járdajavítási munkák a
következõ helyszíneken
lesznek: Öv utca 86–94. kö-
zött és a 95. szám elõtt, a
Rákospatak utca 94. elõtt, a
Bolgárkertész utca 1–3.
elõtt, a Kerékgyártó utca– Öv
utca keresztezõdésében, a
Körvasútsor 100–102. kö-
zött, a Balázs utca 48–52.
között, a Füredi út–Szent-
mihályi út keresztezõdésé-
ben, a Szlatina utca 12. elõtt.

Parkfenntartás:
A kerületi kezelésû utcai

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

A kerület teljes területén
meghatározott rend szerint
történnek az idõszakos
parkfenntartási munkák,
megkezdõdik a parkokban
a cserje- és faültetés. 

Közmûmunkák:
Elektromos kábelt fek-

tetnek a Mogyoródi út

95–109. és a Csernyus utca
57., 62. szám elõtt. 

Vízvezeték-rekonstruk-
ció folyik a Zichy Géza ut-
cában a Thököly út és az
Ajtósi Dürer sor között, a
Kõszeg utca 38–48. között,
a Balázs utca 9–11. szám
között.

Vízvezeték-bekötések
cseréjét végzik a Szegvár
utcában és a Csantavér ut-
cában.

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

Csatornaépítés folyik a
Gvadányi utcában a Re-
mény utca és a Kerepesi út
között. A kivitelezõ a
Rátót utca–Remény utca,
valamint a Zalán utca–Ke-
repesi út közötti szakaszt
lezárta az átmenõ forga-
lom elõl. A forgalomkor-
látozás a Zalán és a
Szlatina utca megközelí-
tését is korlátozza! A Re-
mény utcai patakhídon
keresztül a Remény utcát
és a Szuglói körvasútsort
érintve, a két utca és a
XVI. kerületi átjáró meg-
közelíthetõ!

Szabó Károly
Városüzemeltetési

Osztály

KER.INFO
Tájékoztató a kerületben
folyó közterületi munkákról

Tisztelt Képviselõ Testület!
Örömmel olvastunk a Zuglói Lapokban és a Magyar

Nemzetben is megjelenõ zuglói építési változtatási ti-
lalomról, a lakópark- és plázastopról.

Zugló zöldövezeti kertvárosában élõ több lakosának
nevében szeretném megköszönni a képviselõ testület-
nek, a fõpolgármester és alpolgármester uraknak, a
képviselõnknek, és mindenkinek, aki részt vett ab-
ban, hogy a kerület Építési Szabályzatát módosítják.

20 ÉV UTÁN VÉGRE VAN EGY ÖNKORMÁNYZAT,
AMELY ÚGY KEZDI A TEVÉKENYSÉGÉT, HOGY FI-
GYELEMBE VESZI A KERÜLETBEN ÉLÕ EMBEREK
JOGOS IGÉNYEIT ÉS ELVÁRÁSAIT, valamint tekintet-
tel van a kerület múltban kialakult építkezési hagyo-
mányaira, kertvárosi jellegére. 

Reméljük, hogy a gáncsoskodások ellenére ezt az
irányvonalat és hatékony munkát Zugló érdekében
minden területen folytatni tudják.

Munkájukhoz sok erõt és kitartást kívánunk.
Tisztelettel: Szabó Judit

(cím a szerkesztõségben)

Önkormányzatunk a szociális ellátásokért fizetendõ térí-
tési díjak mértékét a személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokról szóló 7/2010. (III. 31.) önkormányzati rendele-
tében szabályozza.

Az elõzõ év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell
megállapítani a fenntartónak mind az intézményi, mind a
személyi térítési díjat.

A Képviselõ-testület 2011. március 17-én döntött a
15/2011. (III. 17.) önkormányzati rendeletében az alap-
szolgáltatások személyi térítési díjairól, amelyet az aláb-
biakban teszünk közzé.

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás havi személyi té-
rítési díja legfeljebb az ellátott havi jövedelmének 2 %-a.

Az étkeztetés térítési díja az általános forgalmi adót
tartalmazza.

A B C D E

Jövedelem (Ft)
Szociális étkeztetés Házi

segítség-
nyújtás

Nappali
ellátás

idõsek klubja

Nappali
ellátás

fogyatékosok
egyszeri
étkezés

szállítási
költség

1 0 28500 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2 28501 32000 10 Ft 10 Ft 10 Ft 20 Ft 20 Ft
3 32001 36000 20 Ft 20 Ft 20 Ft 20 Ft 20 Ft
4 36001 40000 40 Ft 40 Ft 40 Ft 20 Ft 20 Ft
5 40001 45000 80 Ft 80 Ft 100 Ft 20 Ft 20 Ft
6 45001 52000 160 Ft 100 Ft 200 Ft 20 Ft 20 Ft
7 52001 60000 250 Ft 120 Ft 300 Ft 20 Ft 20 Ft
8 60001 68000 330 Ft 140 Ft 400 Ft 20 Ft 20 Ft
9 68001 76000 410 Ft 160 Ft 500 Ft 20 Ft 20 Ft

10 76001 85500 500 Ft 180 Ft 650 Ft 20 Ft 20 Ft
11 85501 *** 575 Ft 200 Ft 800 Ft 20 Ft 20 Ft

Tisztelt zuglói polgárok, ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Képviselõ-testület
a 26/2011. (I.27.) sz. határozatával úgy döntött, hogy
Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályza-
tának (ZKVSZ), valamint Zugló Kerületi Szabályozá-
si Tervének (ZKSZT) megkezdett módosítási munkáit
folytatni kívánja.

A testületi döntésnek megfelelõen a Fõépítészi Iroda
társtervezõk bevonásával megkezdte az elkészült anya-
gok felülvizsgálatát és aktualizálását. Ezen munkához
lehetõséget kívánunk teremteni arra, hogy az érintettek
észrevételt tehessenek a hatályos szabályozási tervvel
kapcsolatban, az ingatlanukra vonatkozóan.

Véleményüket kizárólag írásos formában, a helyrajzi
szám vagy pontos cím megjelölésével, maximum 1 oldal
terjedelemben, Krikovszky Péter fõépítésznek címezve

e-mail-en a szabalyozas@zuglo.hu, vagy
postai úton az 1145 Budapest Pétervárad u. 2.

címre várjuk 2011. május 16-ig.
A ZKVSZ-ZKSZT módosítási eljárása az épített kör-

nyezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVI-
II. törvény (Étv.) alapján zajlik. A tervezet elkészülte
után újra sor kerül az Étv. 9.§ (3) bekezdés szerinti vé-
leményeztetésre: ebben a fázisban a meghatározott köz-
igazgatási, az érintett települési önkormányzati és ér-
dek-képviseleti szervek, valamint társadalmi szerveze-
tek vesznek majd részt.

A módosított ZKVSZ-ZKSZT elfogadását az év végére
tervezzük, ezzel a változtatási tilalom elrendelésérõl
szóló 4/2011. (I.27.) önkormányzati rendelet hatályát
fogja veszteni.

dr. Papcsák Ferenc
polgármester

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Nemcsak beszél – cselekszik is! Tildy Balázs állt az élé-
re annak a lakossági kezdeményezésnek, hogy takarítsák
ki az Erzsébet királyné útja–Öv utca sarkán elterülõ tel-
ket. Tildy Balázs jelezte a lakók igényét a terület rendezé-
sére, mellyel kapcsolatban a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. már
intézkedett. Képünkön Tildy Balázs vezetésével tisztítják
meg az elhanyagolt utcarészt.
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Március 17-én tartották a
városatyák soros ülésü-
ket. A képviselõk jóvá-
hagyták a kerületi bölcsõ-
dék nyári nyitvatartási
rendjét, módosították a
szociális alapszolgáltatá-
sokkal kapcsolatos ren-
deletüket, valamint sze-
lektívhulladék-gyûjtõ szi-
getek bekerítésérõl, újak
létesítésérõl határoztak.
Arról is döntöttek, hogy
500 000 forinttal támo-
gatják a mártírhalált halt
Tóth Ilona életét bemuta-
tó játékfilm elkészítését
és Lohr Ferenc grafikákat
ajándékoztak a Zobor-
hegy téri Regnum Maria-
num plébániának.

A képviselõ-testület mó-
dosította a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátások-
ról szóló korábbi rendele-
tét. A döntéssel várhatóan
igazságosabb lesz a szociá-
lis alapszolgáltatásokat biz-
tosító rendszer, ugyanis a
jövõben az ellátást kérõk-
nek jövedelmi viszonyaik
arányában hozzá kell járul-
niuk ellátásuk költségéhez.

A városatyák jóváhagyták
a kerületi bölcsõdék nyári
nyitvatartási rendjét. A ha-
tározat szerint a bölcsõdék
két turnusban lesznek nyit-
va. Június 27-tõl július 24-
ig a Ringató, a Csibe, a Ti-

pegõ kert, a Meseház, a Mó-
ka-kacagás, valamint a
Mályva Kerületi Vezetõ böl-
csõde, míg július 25-tõl au-
gusztus 21-ig a Vadvirág, az
Aprótalpak, a Micimackó
Kuckója, a Mazsola és a Pa-
takparti bölcsõde fogadja
az apróságokat. Azokat az
óvodásokat, akiknek fel-
ügyeletét a szüleik intézmé-
nyük zárva tartása alatt
nem tudják megoldani, a
körzetben nyitva tartó böl-
csõde fogadja. A grémium
megtárgyalta a kerületi sze-
lektívhulladék-gyûjtõ szige-
tek környezetének rendezé-
sére, áthelyezésére, illetve
létesítésére vonatkozó elõ-
terjesztést. A képviselõk a
lakosság kérésének helyt
adva hozzájárultak a
Kacsóh Pongrác út 135/C
elõtti hulladékgyûjtõ-sziget
Szuglói körvasútsor 202–
208. elé történõ áthelyezé-
séhez. Jóváhagyták három
új gyûjtõhely kialakítását,
amely a Rákospatak utca
13–27., a Korong utca 23.,
illetve a Szuglói körvasút-
sor–Egressy út keresztezõ-
désénél lesz elhelyezve. A
zuglóiak több alkalommal
tettek panaszt a polgármes-
teri hivatal illetékesénél,
hogy a guberálók visszavált-
ható üvegeket, fémdobozo-
kat keresve felborogatják a
konténereket, azok szá-
mukra értéktelen tartalmát
a közterületen hagyják. A
képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy a leginkább érin-
tett szelektívhulladék-gyûj-

tõ szigeteket körbekerítteti.
Dr. Ferdinandy István al-
polgármester (Fidesz) a na-
pirendi pont kapcsán el-
mondta: csak ott történt
konténeráthelyezés, ahol
nagyon sokan kérték. A
közmunkaprogram bein-
dulása nagyban hozzájárul
majd a szelektívhulladék-
gyûjtõk környezetének tisz-
tántartásához.Várnai Lász-
ló (LMP) a konténerek kör-
bekerítése helyett a társas-
házaknál történõ szelektív
hulladékgyûjtés népsze-
rûsítését javasolta. A kép-
viselõ-testület elfogadta
az önkormányzati adóható-
ság 2010. évi tevékenysé-
gérõl szóló beszámolót,
melybõl kiderült, hogy ta-
valy magánszemélyektõl
632 153 000, míg a vállal-
kozásoktól 1 433 081 000
forint adót szedett be a ke-
rület. A grémium úgy dön-
tött: az önkormányzat
igényt nyújt be a Rákosren-
dezõ területén elhelyezke-
dõ, a Magyar Állam tulajdo-
nában lévõ, a MÁV Zrt. ke-
zelésében álló, a vasúttár-
saság közlekedési és üzemi
területét nem érintõ ingat-
lanrészek tulajdonjogának
ingyenes megszerzésére. A
képviselõ-testület 500 000
forintos támogatásban ré-
szesítette a ProPatriArt
Közhasznú Alapítványt. A
szervezet a pénzt az Akiért
a csalogány szól címû, Tóth
Ilona életét, koncepciós pe-
rét és mártírhalálát feldol-
gozó nagyjátékfilm költsé-

geire használhatja fel. A gré-
mium támogatta, hogy a
zuglói középfokú oktatási
intézmények mintegy 5 900
diákja ingyen nézhesse meg
a filmet.Várnai László úgy
vélekedett, az önkormány-
zat ne támogassa a filmké-
szítést. Azt sem helyeselte,
hogy a zuglói középiskolás-
ok ingyen megnézhessék az
alkotást. Szerinte ugyanis
ez olyan lenne, mint amikor
diákként kötelezõ volt szá-
mára az iskolával elmenni
moziba és megnézni a Lenin
életérõl szóló filmet. Ha a
kerület meg akar emlékez-
ni a mártírhalált halt orvos-
tanhallgatóról, ne a filmet
támogassa, hanem állítson
neki szobrot a Teleki Blan-
ka Gimnázium elõtt – ahol
érettségizett – így minden-
nap láthatják a diákok.
Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester (Fidesz) ízléstelen-
nek nevezte egy lapon emlí-
teni a kegyetlen kommunis-
ta vezetõt és a mártírhalált
halt Tóth Ilonát. Ferdi-
nandy István az ismeretbõ-
vítés érdekében fontosnak
tartotta, hogy minél több
zuglói diák lássa a filmalko-
tást, ugyanis a fiatalok el-
szomorítóan keveset tud-
nak az 1956-os forrada-
lomról és szabadságharcról
és az áldozatok tragikus
sorsáról. Harrach Péter
frakcióvezetõ (Fidesz) arra
emlékeztette Várnai képvi-
selõt, hogy most szoborállí-
tást javasol, a költségvetés
elfogadásakor viszont elle-

nezte az ilyen célra szánt öt-
millió forintot. Kovács Ba-
lázs alpolgármester (Fi-
desz) erkölcstelennek ne-
vezte egy kegyetlen tömeg-
gyilkos és egy ártatlan áldo-
zat közös nevezõre hozását.
Kérte Várnai Lászlót, hogy
figyelmesen olvassa el az
elõterjesztést, abban a film
kötelezõ megnézésérõl
nincs szó, az önkormányzat
csupán lehetõséget akar ad-
ni a fiataloknak.

A városatyák az Önkor-
mányzat tulajdonában levõ
34 darab eredeti Lohr Ferenc
(1871–1946) grafikát a
Zoborhegy téri Regnum
Marianum plébániának aján-
dékozták, ahol 2004 óta ál-
landó kiállítása van a zuglói
illetõségû festõmûvésznek.

A képviselõ-testület úgy
döntött: Zugló kilép a Tele-
pülési Önkormányzatok
Országos Szövetségébõl
(TÖOSZ). Pelyva György

(MSZP) a tagság fenntartá-
sa mellet érvelt, úgy vélte a
TÖOSZ az önkormányzat-
ok fontos érdekképviseleti
szervezete. Rozgonyi Zoltán
szerint a tagság csak formai
dolog volt. Eddig Zugló
csak a tagdíjat fizette be év-
rõl évre, de semmit sem ka-
pott érte. Ha a testület ko-
molyan veszi a spórolást,
kilép a szövetségbõl, ugyan-
is a tagdíj 2011-re
2 266 880 forint lenne.
Harrach Péter is úgy látta: a
tagság semmit sem adott
Zuglónak, a tagdíj feleslege-
sen kidobott pénz. Az ülé-
sen Pusztai Péter (Fidesz)
lemondott képviselõi man-
dátumáról, mert a közel-
múltban kinevezték az
újonnan bejegyzett Társas-
házkezelõ és Közterület-
fenntartó Kft. ügyvezetõjé-
nek, a két pozíció pedig
együtt nem tölthetõ be.

Papp Dezsõ

Zugló kilép a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébõl

Zugló a Nemzetért prog-
ramsorozat következõ ál-
lomásaként március 24-
én a Nemzeti Konzultáció
keretében Konferencia
az alkotmányozásról cím-
mel rendeztek elõadást a
Szent István Király Zene-
mûvészeti Szakközépis-
kolában. A telt házas ren-
dezvény vendégei dr. Rét-
vári Bence, a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisz-
térium államtitkára,
dr. Kozmáné dr. Szigeti
Andrea és dr. Horváth At-
tila egyetemi docensek
voltak.

Az összejövetel nyitánya-
ként a résztvevõk a Zuglói
Filharmonikusok kíséreté-
ben elénekelték a Himnuszt.
Ezt követõen dr. Papcsák
Ferenc polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket,

majd Zugló és a történelmi
alkotmány kapcsolatáról
szólva elmondta: az itt élõ
emberek büszkék arra, hogy
õseink a kerületben lévõ
Rákosmezõn tartották a tör-
ténelmi Magyarország or-
szággyûléseit, törvénykezési
napjait. Papcsák Ferenc sze-
rint mérföldkõ hazánk szá-
mára az új alkotmány, mert
szakít az 1949. évi XX. tör-
vénnyel. Az új alaptörvény
nem csupán Magyarország,
hanem a magyar nemzet al-
kotmánya lesz. 

Dr. Rétvári Bence elõ-
adásában az új alaptör-
vényt a jövõ alkotmányának
nevezte, amely ugyan nem
oldja meg a jelen problémá-
it, de legalább negyedszáza-
don át irányt fog mutatni a
gondok orvoslásához. Az új
alkotmány egyértelmûen
rögzíti közös alapértékein-
ket, az alapvetõ emberi jo-
gokat, a család, a nemzet és
a természeti értékeink vé-
delmét. Felvetette, hogy

Ausztriához hasonlóan 18-
ról 16 évre kellene leszállí-
tani a választójog kezdetét. 

Dr. Kozmáné dr. Szigeti
Andrea expozéjában rámu-
tatott, hogy az 1989-es alkot-
mány ideiglenes volt, azért
is változtatták állandóan.
Jellegénél fogva nem felel
meg napjaink gazdasági, po-
litikai, társadalmi kihívásai-
nak, az állampolgárok elvá-
rásainak. Az új alkotmány
összhangban van a nemzet-
közi jogokkal, épít az egyén
felelõsségvállalására és a
társadalmi szolidaritásra. 

Dr. Horváth Attila az al-
kotmány és az alkotmány-
jog különbségére hívta fel
hallgatósága figyelmét.
Mint elmondta az alkot-
mány a váza az alkotmány-
jognak, amit a sarkalatos
törvények egészítenek ki.
Az alkotmány a legnemze-
tibb jog, ezért elkészítésé-
nél figyelembe kell venni a
történelmi alkotmányt.

(papp)

Konferencia az alkotmányozásról

Az alaptörvény egy közérthetõen
megfogalmazott, jövõ felé mutató jo-
gi himnusz, amelynek egyik legfonto-
sabb eleme a családok védelme – erõ-
sítette meg lapunknak dr. Rétvári Ben-
ce államtitkár.

– Mi a véleménye az MSZP részország-
gyûlés sorozatáról?

– Egyértelmûen pótcselekvés a részük-
rõl, ugyanis annak ellenére sem hajlan-
dók együttmûködni a kormánypártokkal,
hogy tudják, a választóik szeretnék, ha
részt vennének az alkotmányozásban. 

– Mesterházy Attila azzal fenyegetõ-
zött, amennyiben ismét hatalomra ke-
rülnek, eltörlik az új alkotmányt.

– Miután az MSZP nem vesz részt az al-
kotmányozásban, nincsenek róla érdemi
információi, ezért nem is tud vitázni, kri-
tikát kifejteni, így inkább az egész alaptör-
vényt elutasítja. Szerintem, az MSZP men-
talitását látva, jó ideig nem lesz lehetõsége
Mesterházy Attilának arra, hogy hozzá-
nyúljon az új alkotmányhoz. 

– Mi különbözteti meg legjobban az új
alaptörvényt a korábbi alkotmánytól? 

– Az új alkotmány mûfajában és tartal-
mában is más. Ez egy nemzeti hitvallás,
egy jogi himnusz, nem pedig egy technok-
rata szöveg, ami pusztán a jogállami in-
tézményeket, azok összetételét és funkci-
óját definiálja. Az új alaptörvény a jövõ fe-
lé mutat. Fontos eleme a család védelme,
az adósságplafon bevezetése és az állam
takarékos gazdálkodására vonatkozó in-
tézkedések. 

– Annak ellenére, hogy meglepõen sok
zuglói fiatal vett részt a konferencián, a

többségük bele sem mer nézni az alkot-
mányba, attól tart, hogy kifog rajta. Mit
tanácsol nekik?

– Gyõzzék le a félelmüket és vegyék ke-
zükbe az alaptörvényt. Az hiszem sokan
meg fognak lepõdni, amikor beleolvas-
nak, ugyanis érthetõen van megfogalmaz-
va. Biztos vagyok benne, hogy aki elolvas-
sa, az sok hasznos ismeretre tesz szert,
egyes pontjainál pedig megérinti a hazafi-
asság és a nemzeti összetartozás különös
érzése.

– Magyarország az alaptörvény terve-
zetet kontrolláltatja-e az Európai Unió-
val?

– Hazánkat ilyesmire semmi sem köte-
lezi. Ennek ellenére az alkotmányozás
helyzetérõl tájékoztatjuk a hazánkba akk-
reditált nagyköveteket, illetve az Európai
Unió illetékes szerveit. Az alaptörvény
egyes fejezeteit lefordítva juttatjuk el hoz-
zájuk, hogy tájékozódjanak, mert szeret-
nénk elkerülni a médiatörvény kapcsán
kialakult helyzetet. 

P. D.

Rétvári Bence: 
az új alkotmány nemzeti hitvallás
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Garaba Imre
Fidesz-KDNP lemondott

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

Minden páros héten:
szerda 17–19 óra.

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

zoltanbihary@yahoo.com
3. Pusztai Péter

Fidesz-KDNP
Fidesz Iroda

Thököly út 167.
Bármely idõpontban,

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

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Április 20.
16–19-óra között.

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

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Széchenyi István
Általános Iskola

Könyvtára
Telepes utca 32.

Április 4.
17–19-óra között, telefonon 

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

illetve a virkrisz@gmail.com
e-mail címen

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Április 14-i fogadóórájára 
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Herman Ottó
Általános Iskola

könyvtára
Egressy út 69.

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

Április 28. 17–19 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Arany J. Ált. Isk.
Újvidék tér

Sylvester János
Gimnázium

Pillangó park 5–7.

Április 4. 17–18 óra.

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

e-mail:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal II. em. 220.

Fidesz székház
Cinkotai út 92.

Április 6. 9–12 óra között

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Körzeti Megbízotti
Iroda

Vezér utca 138/b

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

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

harrachpeter@freemail.hu 
11. Rozgonyi Zoltán

Fidesz-KDNP
Zuglói Benedek
Elek Egységes

Gyógypedagógiai
Módszertani

Intézet Könyvtára
Álmos vezér útja 46.

Április 11.
15.30–17 óra között,

bejelentkezés a 872-9165-ös
telefonszámon.

12. Mélykuti Melinda
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Bármely idõpontban, telefo-
non történõ bejelentkezés
alapján: 06/20-587-9329;

e-mail:
melinda.melykuti@gmail.com 

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján.

Tel.: 06/30-843-2996, e-mail:
batki.laszlo@gmail.com

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Április 4. 16–18 óra között. 

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Április 11. 16–19 óra között.
Telefon: 06/20-397-5672,

e-mail:
zoltan.solt@gmail.com

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

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

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

MSZP
MSZP Iroda

Rákosfalva park
1–3.

Telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján.

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

MSZP
MSZP Iroda

Rákosfalva park
1–3.

Telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján.

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

4. Várnai László
LMP

Április 12. 16–19 óra között.
Tel.: 06/20-930-8987; e-mail:

varnai.laszlo@lehetmas.hu
www.varnailaszlo.blog.hu

5. Markó Elemér István
Jobbik

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

ZÉK Egyesület
ZÉK Székház
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naponként 9–16 óra között a
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FOGADÓÓRÁK Változások a kerületi közoktatásban
A képviselõ-testület a kö-
zelmúltban tárgyalt a
zuglói oktatási rendszer
átszervezésérõl, éssze-
rûbb, gazdaságosabb
mûködtetésérõl. Dr. Fer-
dinandy István, oktatá-
sért felelõs alpolgármes-
terrel a várható változá-
sokról beszélgettünk.

– A kerületi oktatási in-
tézmények átszervezése egy
átfogó reform része. A jelen-
legi változtatásnak három
fõ eleme van. Az elsõ a rend-
kívül alacsony kihasznált-
ságú József Attila és Szé-
chenyi István Általános Is-
kolák összevonása. Ezeket
Zugló jelenlegi gazdasági
helyzetében külön-külön
nem tudjuk fenntartani. A
Széchenyi épületében egy
más néven mûködõ új in-
tézményt hívunk életre,
amelyben emeltszintû an-
gol és matematika oktatás
lesz. Az igényeknek megfe-
lelõen egy-két sportosztályt
indítunk. Érvényben ma-
rad az MTK sportegyesület-
tel kötött megállapodás, a
Mészöly foci sulival együtt-
mûködve külön osztályt in-
dítunk. Az új intézményben
is folytatjuk a BÉZS (báb-
oktatás, érzelem, zene, si-
ker) programot. Az Álmos
Vezér Téri Gimnáziumban
pedig kifutórendszerben
megszüntetjük az esti kö-
zépfokú képzést.

– Mik az átalakítás to-
vábbi összetevõi?

– A módosítás második
eleme a pedagógiai szak-
szolgálatokat érinti. A jövõ-
ben a Zuglói Logopédiai In-
tézet, a Zuglói Nevelési Ta-
nácsadó, a Zuglói Sport-
központ és Pedagógiai
Szakszolgálat a Zuglói Be-
nedek Elek Egységes
Gyógypedagógiai és Mód-
szertani Intézet szakmai
irányítása alá kerül. Az át-
szervezés harmadik eleme

az óvodák „bokrosítása,”
ami azt jelenti, hogy a jövõ-
ben egy vezetõ alatt több
tagintézmény fog mûködni
eredeti telephelyén. A válto-
zás sem a gyerekeket, sem
az óvodapedagógusokat
nem érinti.

– A szakemberek állítá-
sa szerint évrõl-évre több
sajátos nevelést igényelõ
gyerek kezdi meg az álta-
lános iskolát. 

– Valóban folyamatosan
nõ azoknak a gyerekeknek
a száma, akik valamilyen
részképesség-zavarral kez-
dik az elsõ osztályt és a ta-
nulásban nem tudnak lé-
pést tartani a társaikkal.
Hogy minél kevesebb ilyen
kisiskolás legyen, vélemé-
nyem szerint a gondok or-
voslását már az óvodában
el kell kezdeni. Ezért a
szakemberek már az óvo-
dát megkezdõ gyerekeket
megvizsgálják, és akinél
problémát találnak, annál
rögtön el kell indítani a kor-
rekciós programot. Így az
iskolában nem lesz szüksé-
ge speciális nevelésre.
Emellett várhatóan az új
oktatási törvény lehetõvé te-
szi, hogy azok az óvodások,
akik nem iskolaérettek, is-
kolai környezetben készül-
hessenek az elsõ osztályra.

– Nagyon szép elképze-
lés, de van-e pénz a meg-
valósítására?

– Igen, az idei költségve-
tés erre is és az iskolákban

végzendõ saját mérésekre
is biztosít fedezetet. Jelen-
leg az általános iskolában
központilag elsõben, negye-
dikben, hatodikban és nyol-
cadikban vizsgálják a gye-
rekek képességeit. Ezt mi
most kiterjesztjük a máso-
dik és harmadik osztályo-
sokra is, mert a tapasztala-
tok szerint ekkor még rövid
idõ alatt lehet korrigálni a
problémákat. 

– Miért szigorították meg
a zuglói bölcsõdék, óvodák
és iskolai felvételi feltét-
eleit?

– Önkormányzatunk az
oktatási intézményeit a zug-
lói gyerekeknek tartja fenn,
ezért azt szeretnénk, ha a
tanintézeteinkbe elsõsor-
ban olyan gyerekek tanul-
nának, akik a szüleikkel
együtt életvitelszerûen a
XIV. kerületben élnek, te-
hát nem csak a gyereknek,
hanem a szüleinek is zuglói
címre szóló lakcímkártyája
van. A jövõben különös fi-
gyelmet fordítunk arra,
hogy a Városligeti Magyar
–Angol és a Zuglói Hajós
Alfréd Magyar–Német Két
Tanítási Nyelvû Általános
Iskolában a diákok 70 szá-
zaléka kerületi lakos le-
gyen. 

– Zugló óvodáiban évrõl
évre nagyon sok iskolásko-
rú gyereket tartanak visz-
sza. 

– Ezen a területen is vál-
tozás lesz. Az elmúlt évben
227 iskoláskorú gyerek
maradt egy évvel tovább az
óvodában. A szakértõk sze-
rint a visszatartás csupán
40–50 gyerek esetében volt
indokolt. Így jelenleg mint-
egy 180 zuglói gyereknek
nem jut hely az óvodában,
és legalább hat elsõ osztály-
lyal kevesebb indulhatott a
kerületben. Pedig az óvodai
férõhelyekre nagyon nagy
szükségünk van, mert szá-
mításaink szerint három év
alatt a jelenleginél 1500
óvodással lesz több Zugló-
ban. Papp Dezsõ

Március 25-én rendhagyó lépésre szánta rá magát a Zuglói Hajós Alfréd Magyar – Né-
met Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola. Az intézmény alsó tagozatos diákjai – közel
200 tanuló – a Hõsök terén a zebrák biztonságáért demonstráltak. Hosszúné Bartha
Etelka, az iskola igazgatója szerint tavaly 10%-kal nõtt a zebrán történõ balesetek szá-
ma. Errõl elõbb beszélgetni kezdtünk, majd innen jött az ötlet, hogy valamit lépnünk
kellene. Az Ungvár utcai diákok pedig egy nagyot léptek. Kimentek a Hõsök terére, ahol
komoly rendõri biztosítás mellett, illetve nagy médiakísérettel gyalog átvonultak a zeb-
rákon, egészen az Állatkertig, ahol ünnepélyes keretek között örökbe fogadták
Csíkoskát, a 2008-ban Hollandiában született zebrát.

A zebráért demonstráltak a zuglói diákok
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– Ön szerint megoldják-
e a hulladékgyûjtõ-szige-
tek kapcsán kialakult
problémákat azzal, hogy
körbekerítik a területet?

– Régi probléma a kerü-
letben, hogy a tározókat
megrongálják, a szemetet
szétszórják, emiatt renge-
teg panasz érkezett már az
önkormányzathoz. Vala-
mit tennünk kellett. A leg-
utóbbi képviselõ-testületi
ülésen megszavazott meg-
oldást már sikerrel alkal-
mazták egy másik buda-
pesti kerületben, emiatt
döntöttünk úgy, hogy egy-
elõre kísérleti jelleggel
megpróbálkozunk vele
Zuglóban is. Elsõ körben
tizennégy szelektívhulla-
dék-gyûjtõt kerítünk kör-
be, vasból készült elemek-
kel. Meglátjuk, milyen
eredményre vezet. Ha sike-
res lesz a megoldás, akkor
természetesen hasonló-
képpen járunk majd el a
többi tározó esetében is. 

– A vállalkozásoktól kö-
zel másfél milliárd forint
helyi adót szedett be az
önkormányzat az idén.
Elégedett ezzel az arány-
nyal?

– Alapvetõen igen, de
mégis azt mondom, kevés-
nek tartom az összeget. A
nyilván más adottságokkal
bíró Debrecenben például
mintegy nyolcmilliárd fo-
rintot szed be az önkor-
mányzat helyi iparûzési
adó címén. Mindenképpen
fontos a kis- és középvál-
lalkozások támogatása,
hogy minél több indulhas-
son be. Ez jó a köznek is,
ugyanakkor azért is üdvös,
mert ezzel munkahelyeket
is teremthetünk. Nem túl-
zás azt mondani, hogy akár

a kiutat jelentheti ez a ne-
héz gazdasági helyzetbõl.
Ide tartozik, hogy kor-
mányzati részrõl felme-
rült: az iparûzési és hason-
ló adók közvetlenül az ál-
lamhoz, s ne a helyhatóság-
okhoz folyjanak be. Ko-
moly érvágás lenne ez a te-
lepüléseknek, ugyanak-
kor, mivel több polgármes-
ter is ül a parlamenti pad-
sorokban, bízom benne,
hogy megfelelõ megoldást
találnak majd ezen forrá-
sok esetleges kiesése ese-
tén a hiányzó adónemek
pótlására, kompenzálásá-
ra.

– Zugló kilép a Települé-
si Önkormányzatok Or-
szágos Szövetségébõl
(TÖOSZ). Ön szerint he-
lyes a lépés? Ön szerint
van értelme bármelyik ön-
kormányzati szövetség
tagjának lenni, ha ez a
státus csupán az éves tag-
díj kifizetésében merül
ki?

– Jómagam úgy tartom,
rosszul szervezett és gyen-
ge érdekérvényesítõ képes-
séggel bíró szövetség a
TÖOSZ, ráadásul politikai
súlya gyakorlatilag egyenlõ
a nullával, ezért semmilyen
elfogadható érvet nem le-
hetett volna felhozni amel-
lett, hogy Zugló továbbra is
fenntartsa a tagságát ben-
ne. Ezért teljes mértékben
támogattam a kilépésrõl
szóló elõterjesztést. Mind-
ezen túl néhány millió fo-
rintot is meg tud a kerület
ezzel spórolni. Az éves
költségvetésünköz mérten
nem nagy összegrõl van
szó, de mostanság minden
megmenthetõ forint szá-
mít.

K. D.

– Ön szerint megoldják-
e a hulladékgyûjtõ szige-
tek kapcsán kialakult
problémákat azzal, hogy
körbekerítik a területet? 

– A hulladékgyûjtõ szige-
tek körbekerítése a hulla-
dékgyûjtõk felborogatását
megakadályozhatja. Az em-
beri találékonyság azonban
határtalan, ha rongálásról
van szó, ha arról, hogy szed-
jük ki az üres üvegeket a tá-
rolókból. És ez még csak a
problémák egy része. A hul-
ladékgyûjtõ szigetek kap-
csán további gondot okoz
még, ha túl sokan hordják
egy helyre az összegyûlt hul-
ladékot és hamar megtel-
nek a kukák, a késõbb ér-
kezõk pedig a tárolók mellé
teszik le a papírt, mûanyag
palackot, amit széthord a
szél. Másokat az zavar,
hogy hangos a tárolók kiürí-
tése, vagy éppen rossz idõ-
ben történik. Meglátjuk,
hogy itt Zuglóban milyen ta-
pasztalatokat hoz a hulla-
dékgyûjtõk körbekerítése,
amit jó néhány helyen elvé-
geznek a közeljövõben. Ér-
demes visszatérni a kérdés-
re mondjuk egy év múlva,
biztos lesznek majd olyan
vélemények is, amik a kör-
bekerítés hátrányaira hív-
ják fel a figyelmet. És a kö-
rülmények is változhatnak,
ha például jobban elterjed a
lépcsõházankénti szelektív
hulladékgyûjtés.

– A vállalkozásoktól kö-
zel másfélmilliárd forint
helyi adót szedett be az ön-
kormányzat a tavalyi év-
ben.  Elégedett ezzel az
aránnyal?

– Faramuci kérdés. A he-
lyi adóknak csak egyik ala-
nyai a vállalkozók, a helyi
adóalanyok között nem vál-
lalkozók is szép számmal
elõfordulnak, pl. a gépjár-
mûadó esetében. Másrészt
az önkormányzati adóbevé-

telek csak egy része helyben
beszedett adó, az iparûzési
adót például a fõváros veti
ki, szedi be, és engedi át en-
nek meghatározott részét a
kerületeknek. Zugló emel-
lett részesedik a központi
költségvetésbõl átengedett
személyi jövedelemadó be-
vételekbõl is, ez ugyan nem
helyi adó, de a helyi költség-
vetés bevétele. Az arányo-
kat, az adóbevételek alaku-
lását ezért csak adónemek-
re lebontva érdemes vizs-
gálni, az egyes adónemeket
befolyásoló tényezõk kü-
lönbözõsége miatt is. A kér-
désre így én egy kérdéssel
válaszolnék: mikor volt va-
laki elégedett Magyarorszá-
gon az adóbevételek alaku-
lásával?

– Zugló kilép a Települé-
si Önkormányzatok Or-
szágos Szövetségébõl
(TÖOSZ). Ön szerint he-
lyes a lépés? Ön szerint
van értelme bármelyik ön-
kormányzati szövetség
tagjának lenni, ha ez a stá-
tus csupán az éves tagdíj
kifizetésében merül ki?

– A kérdésben már benne
van a válasz is: önmagában
a tagdíjfizetési kötelezettség
nem indokolja a tagságot
semmilyen szövetségben.
De nem is csak ezt kell mér-
legelni. Zugló kilépése a
TÖOSZ-ból azt jelzi, hogy
nem volt elégedett a tagság
nyújtotta elõnyökkel. De az
okra nem ad magyarázatot,
vajon a nyújtott szolgáltatá-
sok nem voltak megfelelõ-
ek, vagy Zugló nem tudta ki-
használni a lehetõségeit. A
tagdíj összege, ha jól emlék-
szem 2,5 millió forint körü-
li összeg volt évente a lakos-
ságszám alapján számítva,
szóval nem ez a legnagyobb
tétel a költségvetésben, de
sok, ha nem kap semmit ér-
te az ember.

B. R.

– Ön szerint megold-
ják-e a hulladékgyûjtõ-
szigetek kapcsán kiala-
kult problémákat azzal,
hogy körbekerítik a terü-
letet?

– Nem vagyok biztos ben-
ne, hogy ez jelenti a megfe-
lelõ megoldást. A képvise-
lõ-testületi döntés értelmé-
ben ugyebár a szelektív
gyûjtõk huszonöt-harminc
százalékát kerítik majd
körbe. Azért kellett lépnie
valamit az önkormányzat-
nak, mert egyesek, legin-
kább nélkülözõk, rászoru-
lók, gyakran felborogatják
a gyûjtõket, kiválogatják a
számukra hasznosítható
szemetet, például a mû-
anyagot, s ezzel igen sok
bosszúságot okoznak a
környéken lakóknak. Ez
így nyilván nem mehet to-
vább, de nem gondolom,
hogy a körbekerítés teljes
mértékben javítana a hely-
zeten. Szerintem kivitelez-
hetõ lenne, hogy – mond-
juk a környékbeli
utcafelelõsõk segítségével
– valamiféle egyezséget
kössünk a borogatókkal,
hogy valamilyen kedvez-
mény fejében hagyjanak fel
a károkozással. De végül is
elképzelhetõ, hogy beválik
a körbekerítés is, majd az
idõ eldönti.

– A vállalkozásoktól kö-
zel másfélmilliárd forint
helyi adót szedett be az
önkormányzat az idén.
Elégedett ezzel az arány-
nyal? 

– Korábbi zuglói vállal-
kozóként azt gondolom,
nem kéne akkora terhet
rakni az érintettekre, mint
most. Az elmúlt nyolc év
alatt így is közel felére
apadt a vállalkozások szá-
ma a nehéz körülmények

miatt. Ezért inkább segíte-
ni, minden lehetséges esz-
közzel támogatni kellene a
megmaradókat, minthogy
sarcoljuk õket. Megjegy-
zem, a hírek szerint kor-
mányzati program éppen
arról szól, hogy a kis- és
középvállalkozásokat ki-
emelten támogatja az ál-
lam. Ez tehát nem pusztán
zuglói ügy, összességében
nemzetgazdasági kérdés-
rõl, az egész ország jövõjét
érintõ problémáról beszé-
lünk. Tapasztalataim sze-
rint egyébként manapság
rengeteg vállalkozó elége-
detlen, sokan panaszkod-
nak a magas, szerintük
igazságtalan közterhek mi-
att. Egyértelmûen rossz
iránynak tartom a magas
helyi adók kivetését.

– Zugló kilép a Települé-
si Önkormányzatok Or-
szágos Szövetségébõl
(TÖOSZ). Ön szerint he-
lyes a lépés? Ön szerint
van értelme bármelyik ön-
kormányzati szövetség
tagjának lenni, ha ez a
státus csupán az éves tag-
díj kifizetésében merül
ki?

– Teljes mértékben
egyetértek azzal, hogy a
XIV. kerületi önkormány-
zat végre otthagyja ezt a
hangzatos nevû szerveze-
tet. Az éves tagdíj úgy két-
millió forint környékén le-
hetett, ami véleményem
szerint az ablakon kido-
bott pénz volt. A lakók biz-
tosan semmi pozitívumot
nem láttak ebbõl a tagság-
ból, nem érezték az ettõl re-
mélt elõnyöket, ráadásul
elképzelhetõ, hogy valami-
lyen, az elõzõ évekhez köt-
hetõ nomenklatúra jól járt
ezzel.

KD

Három kérdés a zuglói képviselõ-testület három tagjához

Solt Zoltán (Fidesz-KDNP) dr. Imre Gergely (MSZP) Markó Elemér István (Jobbik)
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szavazókör TEVK közterület elnevezése páros házszám
intervallum

páratlan házszám
intervallum

001 01 CSÁKTORNYA PARK 4-6 1-9
001 01 CSÁKTORNYA UTCA x 33-35
001 01 ÍROTTKÕ PARK 8-8 3-7
001 01 KACSÓH PONGRÁC ÚT 72-146 137-151
001 01 KOMÁROMI ÚT 2-40 1-41
001 01 RÁKOS TÉR 2-28 1-27
001 01 RÁKOSPATAK UTCA x 115-117
001 01 RÓNA PARK 4-6 5-9
001 01 SÁRRÉT PARK x 3-7/C
001 01 SZUGLÓI KÖRVASÚT SOR 202-218 203-217
001 01 TAHI UTCA 112-120 x
001 01 TATAI UTCA x 79-95
001 01 TENGERSZEM UTCA 62-128 59-97
001 01 UNGVÁR UTCA 58-66 x
002 01 ALSÓÕR UTCA 2-12 1-9/B
002 01 CSÁKTORNYA UTCA 2-14 9-9
002 01 CSÁKTORNYA UTCA x 13-13
002 01 DOROZSMAI UTCA 174-224 x
002 01 GYETVA UTCA 2-12 1-9
002 01 KACSÓH PONGRÁC ÚT x 133-135/C
002 01 KRIVÁN UTCA 2-10 1-11
002 01 LÉKA UTCA x 1-11/B
002 01 MISKOLCI UTCA 120-132 161-173
002 01 RÁKOSSZEG PARK x 3-7/C
002 01 RÁKOSSZEG UTCA 22-36 21-33
002 01 SÁRRÉT PARK 2-6 1-1
002 01 SZENTGOTTHÁRD UTCA 2-6 1-11
002 01 UNGVÁR KÖZ 2-10 1-7
002 01 UNGVÁR UTCA 48-56/C 61-87
003 01 CSÁKTORNYA UTCA x 1-7/B
003 01 CSÁKTORNYA UTCA x 11/A-11/B
003 01 DOROZSMAI UTCA 226-234 203-233
003 01 ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 104-122 x
003 01 ÍROTTKÕ UTCA 2-14 1-17
003 01 LOVÁSZ UTCA 2-12 1-17
003 01 MISKOLCI UTCA x 155-159
003 01 OSZLÁNY UTCA 2-8 1-7
003 01 ÖV UTCA 210-218 193-207
003 01 SZUGLÓI KÖRVASÚT SOR 188-200 189-201
003 01 UNGVÁR UTCA x 89-97
004 01 CZOBOR UTCA 84-126 71-115
004 01 ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA x 109-125/B
004 01 HEJÕ UTCA 12-24 x
004 01 ILOSVAI SELYMES UTCA 92-150 97-159
004 01 KERÉKGYÁRTÓ UTCA 88-164 x
004 01 MISKOLCI UTCA 76-94 135-153/D
004 01 ÖV UTCA 184-208 169-191/B
004 01 SZATMÁR UTCA 76-94 87-137
004 01 SZENTES UTCA x 53-71
004 01 SZERED UTCA 2-24 1-39
004 01 SZUGLÓI KÖRVASÚT SOR 174-186 175-187
005 01 CSÖMÖRI ÚT 142-156 x
005 01 DEÉS UTCA 82-88 73-89
005 01 FAJANSZ UTCA 2-8 1-9
005 01 GERVAY UTCA 92-124 89-121
005 01 ISTVÁNFFY UTCA 32-64/B 51-65
005 01 KERÉKGYÁRTÓ UTCA x 75-111
005 01 MAJOLIKA UTCA 2-20 1-19
005 01 MALOMHÁZ UTCA 2-4 1-3
005 01 MISKOLCI UTCA x 119-133
005 01 ÖV UTCA 174-182/B 139-167/C
005 01 SZUGLÓI KÖRVASÚT SOR 144-172 143-173
005 01 ZSOLNAY VILMOS UTCA 2-16 1-17
006 01 GERVAY UTCA 72-90 73-87
006 01 HUSZT UTCA 2-44 1-29
006 01 ISTVÁNFFY UTCA 16-30 15-49/B
006 01 KERÉKGYÁRTÓ UTCA x 57-73/B
006 01 MISKOLCI UTCA 42-74 101-117
006 01 ÖV UTCA 156-172 x
006 01 SZENTES UTCA x 35-51/C
006 01 TELEPES UTCA 72-118 x

Voksolás lesz Zugló 1. sz. választókerületében
Tisztelt választópolgár!
Tájékoztatom a 2011. április 10-ére kitûzött egyéni

önkormányzati képviselõk idõközi választásának nyil-
vántartásba vett jelöltjeirõl:

Egyéni képviselõjelöltek:
1. sz. egyéni választókerület
Kaibinger Gábor LMP
Czeglédi János JOBBIK
Tildy Balázs Fidesz–KDNP
Benedettiné Kiss Renáta ZÉK EGYESÜLET
Dr. Hajdu József MUNKÁSPÁRT
Demeter Márta MSZP

Dr. Sáfrán Erzsébet
Helyi Választási Iroda Vezetõje

***

A Helyi Választási Bizottság – képviselõ megbízatásról
történõ lemondása miatt – Budapest XIV. kerület 1. szá-
mú egyéni választókerületében a megüresedett mandá-
tum betöltésére

2011. április 10. (vasárnapra) tûzte ki
az idõközi önkormányzati képviselõ-választást.

Szavazni csak személyesen,
a választópolgár lakóhelyén, az
„értesítõben” meghatározott
szavazókörben, reggel hat
órától este hét óráig lehet.  

Érvényesen szavazni a
jelölt neve alatti, feletti
vagy melletti körbe tollal
írt két, egymást metszõ
vonallal lehet (+ vagy
x). Egyéb megjelölés
pl. aláhúzás vagy beka-
rikázás a szavazat érvény-
telenségét eredményezi.

A választópolgár akkor jogosult
szavazni, ha személyazonosságát és lak-
címét megfelelõen igazolja az alábbi okmányok valame-
lyikével:

a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító iga-
zolvány (azaz régi típusú személyi igazolvány),

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

Abban az esetben, ha a polgár a szavazás napján kül-
földön tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.

Tájékoztatom, hogy Budapest XIV. kerületben a Helyi
Választási Iroda 

Vezetõje: dr. Sáfrán Erzsébet
Címe: Budapest XIV. kerület, Bácskai u. 53. 
Telefonszám: 872-9154
A Helyi Választási Bizottság
Elnöke: dr. Bisothka Béla
Elnökhelyettese: Laborczi Jenõné
Tagja: Pircsák Brúnóné
Póttagja: Halmai György
Címe: Budapest XIV. kerület, Pétervárad u. 2.
A bizottság minden héten hétfõn, szerdán és pénteken

ülésezik. Ettõl eltérõ idõpontban is ülést tarthat, ameny-
nyiben azt a beadványok határideje indokolja. A Helyi
Választási Bizottság elérhetõ a 872-9382 telefonszámon.

***

Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhe-
lyén, az „értesítõben” meghatározott szavazókörben,
reggel hat órától este hét óráig lehet, melyek az alábbiak: 

1. számú szavazókör Munkácsy Mihály Általános Is-
kola (Budapest XIV. kerület, Csáktornya park 1.)

2. számú szavazókör Munkácsy Mihály Általános Is-
kola (Budapest XIV. kerület, Csáktornya park 1.)

3. számú szavazókör Munkácsy Mihály Általános
Iskola (Budapest XIV. kerület, Csáktornya park 1.)

4. számú szavazókör József Attila Általános
Iskola (Budapest XIV. kerület, Miskolci utca

141–145.)
5. számú szavazókör József Atti-

la Általános Iskola (Buda-
pest XIV. kerület, Mis-
kolci utca 141–145.)
6. számú szavazó-

kör József Attila Általá-
nos Iskola (Budapest XIV. kerület,

Miskolci utca 141–145.)

Czeglédi János (Jobbik)

A fõvárosban is képviselni kell Zuglót

Tervezgetés és ígérgetés helyett azonnali
cselekvést ígér Czeglédi János, a Jobbik je-
löltje, aki elengedhetetlennek tartja a közbiz-
tonság javítását a kerületben, de legfõképp
abban a körzetben, amelynek képviseletérõl
az idõközi választáson döntenek majd az itt
élõk. A jelölt mindenképpen megakadályoz-
ná a tervezett óvodaösszevonásokat és állít-
ja, hogy van pénz a költségvetésben a József
Attila iskola továbbüzemeltetéséhez.

Születése óta a Füredi úti lakótelepen la-
kik Czeglédi János a Jobbik jelöltje, aki ta-
valy õsz óta tagja a Fõvárosi Közgyûlésnek is.
A politikus szerint az 1. számú választókör-
zetben az egyik legégetõbb problémát a bû-
nözés jelenti, a kerületen belül itt történik a
legtöbb bûncselekmény. Már létrehoztunk
egy olyan egyesületet, amely az itt élõ embe-
rekbõl áll és a rendõrséggel, polgárõrséggel
együttmûködve védi a zuglói polgárokat és
hatékonyan mûködik a Dorozsmai, Csáktor-
nya, Gervay utcában és a Róna parkban –
hangsúlyozza Czeglédi. Második elemként a

József Attila iskola bezárását említi, amelyet
már ez elõzõ vezetés is kezdeményezett. Már-
cius közepén beadtunk egy törvényjavaslatot
az Országgyûlésnek „El a kezekkel az isko-
láktól” címmel, amelyben iskolabezárási
moratórium bevezetését követeljük orszá-
gos szinten. A zuglói költségvetésben pedig
megtaláltuk a forrást az iskola tovább üze-
meltetéséhez, de elsõsorban a szakmai fóru-
mok véleményét tartjuk szem elõtt – szögez-
te le a jelölt. „Meg kell akadályozni az óvodák
összevonását is, mert az elmúlt húsz évben
elherdálták a múltat, felélték a jelent, most
pedig elzálogosítják a jövõt!” – tette hozzá.
Czeglédi felháborítónak tartja az építmény-
adó ötven százalékos emelését, amely legin-
kább a kisvállalkozásokat érinti. A Jobbik
politikusa szerint Zugló érdekeit a Fõvárosi
Közgyûlésben is képviselni kell. 1990 óta
mindig volt zuglói tagja a közgyûlésnek, most
viszont Budapest harmadik legnagyobb ke-
rületét nem képviseli senki fõvárosi szinten,
ez pedig megengedhetetlen. Már többször
kezdeményeztem a mostani vezetésnél, hogy
örömmel megjelenítem Zugló érdekeit a köz-
gyûlésben, de kezdeményezésem süket fü-
lekre talált – mondja Czeglédi hozzátéve,
hogy beválasztanák a kerületi testületbe, ak-
kor ennek semmi akadálya sem lenne. Ahogy
rámutatott, a fõvárosi képviselet azért fon-
tos, hogy ne az itt élõk feje felett döntsenek a
kerületet érintõ ügyekben, ne a fõváros ren-
delkezzen például a zuglói területekrõl, és ne
tudja azokat eladni. A hitelesek problémáit
is meg kell jeleníteni fõvárosi szinten is – fûz-
te hozzá. A jelölt üdvözölte, hogy a kerület-
ben elkezdõdött az elszámoltatás, de arra fi-
gyelmeztetett, hogy erre három év múlva is
sor kerül majd.

„Ennek a választásnak az önkormányzat
összetételét illetõen nincs tétje. A Fidesz
többség így is úgy is megmarad, viszont meg-
választásom esetén lesz fõvárosi képviselete
a kerületnek. Ezért is vállaltam több zuglói
ismert ember felkérésére az indulást. Kikö-
tésem az volt, hogy nem akarok álláshalmo-
zó lenni, ezért ajánlottam fel kerületi alapfi-
zetésem a körzetben nehéz körülmények kö-
zött élõknek, ha a választók nekem szavaz-
nak bizalmat.” – mondta el Czeglédi.

B.R.

Kaibinger Gábor (LMP)

Kaibinger Gábor: minden nap fogadóóra

Kaibinger Gábor családjával az Öv utcában
lakik. Az LMP színeiben induló jelölt úgy isme-
ri a környéket, akár a tenyerét. Párjával társas-
házkezeléssel foglalkoznak, a legtöbb házuk a
választókörzetben van, ezért az itt lakókkal és
problémáikkal naponta találkozik. Nekik min-
den nap fogadóóra. Azt gondolja, 35 évesen, két
gyereket nevelve szert tett már annyi tapaszta-
latra, hogy felelõs képviselõ, „városatya” legyen.

– Párommal, Duzsej Andreával 2004 óta tár-
sasházkezeléssel foglalkozom. Több száz em-
ber lakásának gondját-baját intézzük a csõtö-
réstõl a többmilliós felújításokig, pályázatokig
– mesél munkájáról Kaibinger Gábor. – Mivel
mi is két gyermeket nevelünk, ezért döbbenten
látjuk, hogy a környék új lakásaiba beköltözõ
fiatal családok számára szinte egyáltalán nincs
bölcsõde, óvoda, lehetetlenné téve a mamák
visszakapcsolódását a munkába. Gyerekren-
delõ vagy védõnõi ügyelet sincs, pedig ez önkor-
mányzati feladat. Mint megtudtuk, az önkor-
mányzat tervei között szerepel a Miskolci utcai
József Attila Általános Iskola bezárása. Az otta-
ni 250-300 gyerek a Telepes utcai iskolába ke-
rülne. Mivel fiúnk a Telepesbe jár, jól ismerjük

az iskolát és lehetetlen a két intézményt össze-
vonni. A szülõkkel senki sem egyeztetett. Ha
képviselõ leszek, mindent megteszek, hogy ezt
a döntést megváltoztassák. 

Szerinte a hetvenes években épült, mára el-
avult lakótelepi épületek felújításában, hõszi-
getelésében, fûtéskorszerûsítésében az önkor-
mányzatnak is részt kell vennie, a lakók rezsije
a felújítások után jelentõsen csökkenni fog. A
lakótelepen a közbiztonság sem megnyugtató,
ennek javítása érdekében szorosabban együtt
kellene mûködnie a rendõrségnek, a polgárõr-
ségnek és a lakosságnak is; az önkormányzat-
nak kamerarendszert kell kiépítenie – tette hoz-
zá. Kaibinger szerint a Budaplast mögötti elha-
gyott irodaház és a Miskolci utcai rendezetlen
telek a körzet egyik szégyenfoltja. Ugyanez a
helyzet a Telepes utca–Öv utca sarkán, vala-
mint a Deés utca–Öv utca sarkon is, ahol az épí-
tési gödör egyetlen hatalmas szemétdomb. Kö-
telezni kell az építtetõket az építkezések kör-
nyezetének rendbehozatalára – véli Kaibinger.
Úgy látja, a szelektív hulladékgyûjtésen is vál-
toztatni kell, kevés a gyûjtõsziget, és környeze-
tük siralmasan néz ki. Több, általunk kezelt
társasházban már sikerült a helyi szelektív
gyûjtést és elszállítást megszerveznünk, ezzel
jelentõsen csökkentve a szemétdíjat – ezt akár
egész Zuglóra is kiterjeszthetnénk. Hiányoz-
nak a körzet fõútvonaláról a zebrák és a közle-
kedési lámpák: az Öv utcán, ahol két buszjárat
is közlekedik, a Telepes utca és az Erzsébet ki-
rályné útja között egyetlen zebra sincs felfestve,
pedig félúton, a Kerékgyártó utcánál van a ját-
szótér. Legalább két új gyalogátkelõhely kiala-
kítására lenne szükség. Az Öv utca, Erzsébet
királyné útja keresztezõdésénél szükséges a
lámpás forgalomirányítás, mert életveszélyes
az átkelés. A jelölt szeretné elérni, hogy legalább
négyhavonta legyen a választókörzetben köz-
meghallgatás, ahol a polgármester, az önkor-
mányzati képviselõk mellett a polgármesteri
hivatal munkatársai is jelen vannak, és konk-
rét kérdésekre konkrét válaszokat adnak.– A
helyi képviselõnek az a dolga, hogy ösztönözze
a polgármesteri hivatalt a lakosság napi prob-
lémáinak megoldásában és felügyelje a közpén-
zek szabályos és hatékony felhasználását – szö-
gezte le Kaibinger. A Zsolnay-lakótelepen lévõ
irodámban folyamatos fogadóórát tartok, és a
kaibinger.gabor@lehetmas.hu e-mail címen és
a 222-6322 telefonszámon elérhetnek, bármi-
kor megbeszélhetjük közös gondjainkat.

B.R.
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Demeter Márta (MSZP)

Demeter Márta vagyok, 28 éves, a Gá-
bor Dénes Fõiskola biztonságszervezõ
szakirányára jártam. 2004-tõl pénzügyi ta-
nácsadással foglalkozom. 2010 októbere
óta a zuglói önkormányzat pénzügyi bizott-
ságának külsõs tagjaként dolgozom. Ön-
kormányzati képviselõként a zuglói bajba
jutott hitelesek érdekeivel kiemelten kívá-
nok foglalkozni. Munkám során nem csak
szakmai problémákkal találkozom, az
ügyfeleimmel kialakított hosszú távú, jó
kapcsolat révén tapasztalom a mindenna-
pi gondokat is.Sajnos a 2008-as válság be-
köszönte óta nagyon sok család és fiatal
megélhetése és egzisztenciája került ve-
szélybe, és ez alól a zuglói lakosok sem ki-
vételek.A jelenlegi önkormányzati vezetés
nem a mindennapi gondok megoldásával
foglalkozik, hanem a kerület lakosainak
életszínvonalát rontja intézkedéseivel. A
kerület összes problémáját az elõzõ veze-
tés nyakába akarják varrni. Pedig az elõzõ
ciklusban jelentõsen javult a kerületi inf-
rastruktúra színvonala és a lakosság élet-

minõségét javító beruházások történtek,
például játszóterek felújítása és létesítése.
Kérdés, hogy a most felvenni kívánt 5,5
milliárd forintos kötvénykölcsönt milyen
célokra fordítják majd, hisz errõl egy szó
sem esik a költségvetésben, ekkora összeg
esetén nem ártana tudni ezeket az „apró”
részleteket. Ennek tükrében különösen
fontos, hogy 100 millió forinttal csökken-
tik a szociálpolitikai támogatásokat, közel
1 milliárd forintot vonnak el az intézmé-
nyek mûködésébõl, és ezek mellett még
mindig rejtély, hogy mit takar a 250 millió
forintos Polgármesteri Karbantartási Alap
és a 312 milliós Polgármesteri Vállalko-
zásfejlesztési Alap.Pedig itt több probléma
is megoldásra vár. A 1-es számú választó-
körzetben különösen fontos a közbizton-
ság javítása, elsõsorban térfigyelõ rend-
szer kialakításával és a környék fokozot-
tabb ellenõrzésével. Folyamatos probléma
az illegális szemétlerakás, mely jelenleg
nem von maga után megfelelõ szankció-
kat. Az Öv utca–Erzsébet királyné útja ke-
resztezõdésében mindennap tapasztalha-
tó kaotikus közlekedést forgalomirányító
lámpák felszerelésével kell megolda-
ni.Fontosnak tartom a rászoruló családok
támogatását, megfelelõ lakhatás biztosítá-
sát számukra, melyet úgy kell megoldani,
hogy ez környezetük számára is élhetõ le-
gyen. Szépítetni kell a társasházak környe-
zetét, melynek szerves része parkolóhe-
lyek megfelelõ kijelölése és a parkolási
rend betartatása.Számomra fontos a hite-
lesség valamint a lakossággal való folya-
matos személyes kapcsolattartás, melyhez
a fogadóórák számának növelése is hozzá-
tartozik. Fontos emellett, hogy megfelelõ
megoldás szülessen a társasházak kintlé-
võségeinek mihamarabbi behajtásá-
ra.Szlogenünk így hangzik: „Szavazzon a
változásra!” Kérem támogasson 2011. áp-
rilis 10-én szavazatával, hogy segíthessek
ezen célok megvalósulásában!

(A képviselõ-jelölt bemutatkozását az
MSZP kérésére szerkesztetlenül közöl-
jük – a szerk.)

Benedettiné Kiss Renáta
(ZÉK Egyesület)

Benedettiné Kiss Renáta
gyermekbarát Zuglót akar

Benedettiné Kiss Renáta a Zuglóiak Ér-
dekképviseleti Egyesülete (ZÉK) jelöltjeként
méretteti meg magát tíz nap múlva az idõkö-
zi önkormányzatiképviselõ-választáson. A
ZÉK politológus jelöltjét elsõsorban lakhelye
és választókörzete azon problémái foglalkoz-
tatják, amelyekkel kisgyermekes édesanya-
ként naponta szembetalálja magát.

Kiss Renáta korábban sokat bosszanko-
dott azon, hogy a járdán parkoló autóktól
nem lehetett babakocsival közlekedni. Ami-
óta viszont autóval viszi a gyermekeit iskolá-
ba, illetve óvodába, be kellett látnia, hogy az
emberek többsége nem önszántából szabály-
talankodik, a megfelelõ parkolási lehetõsé-
gek hiánya kényszeríti õket a kihágásra. –
Hosszú idõ óta élek a férjemmel és két kislá-
nyommal Zugló 1. számú választókörzeté-
ben, így jól ismerem az itt élõ emberek gond-
jait, problémáit, amelyek azonosak a saját-
jaimmal. Választási programom semmit sem

változott az õszi önkormányzati választások
óta, mert az elmúlt fél évben nem történt ér-
demi fejlõdés városrészünkben – állítja az
Érdekképviseleti Egyesület jelöltje. Kiss Re-
náta úgy látja: nem a véletlen mûve, hogy is-
mét õ a ZÉK jelöltje. Civil szervezetüknél
ugyanis – a politikai pártokkal ellentétben –
alapelv, hogy mindenki a saját lakóhelyén
szálljon ringbe a szavazatokért. A jelölt sze-
rint a kerületben a legtöbb játszótér megfelel
az európai uniós elõírásoknak, azonban
színvonaluk kívánnivalót hagy maga után. A
létesítmények általában távol vannak az ott-
honoktól, takarítottságuk nem kielégítõ,
nincs nyilvános illemhelyük, a hinták túl ma-
gasak. Ezért fontosnak tartja, hogy Zugló-
ban minél több, a jelenleginél biztonságo-
sabb és színvonalasabb játszótér mûködjön.
A ZÉK képviselõjelöltje támogatja a panel-
program folytatását, ugyanis lakókörnyeze-
tében számos tízemeletes társasház vár fel-
újításra. Kiss Renátát nagyon zavarják a sze-
lektív hulladékgyûjtõk körüli áldatlan álla-
potok, lakókörnyezetének elhanyagolt köz-
területei, s hogy a Rákos-patak medre sze-
méttel, lomtalanítások alkalmával pedig ki-
dobott bútorokkal van tele. – Az elmúlt he-
tekben választókörzetem lakói számos meg-
oldásra váró problémát tártak elém. Ezek
mind egybeesnek a saját észrevételeimmel,
ezért kezdeményezni fogom, hogy az Erzsé-
bet királyné útja és az Öv utca keresztezõdé-
sében mielõbb létesüljön rendõrlámpa, a
Szuglói körvasútsor mellett pedig épüljön
zajvédõ fal.A Zuglóiak Érdekképviseleti
Egyesületének képviselõjelöltje a Rákos-pa-
tak partját családbarát területté szeretné ala-
kítani. Szorgalmazni fogja, hogy a Rákos-
rendezõi pályaudvar használaton kívüli ré-
szeit vegye át az önkormányzat, és tegye a Vá-
rosligethez hasonlóan gyermekbaráttá. Kiss
Renáta megválasztása esetén negyedévente
be fog számolni az 1. számú választókörzet
lakóinak az elvégzett munkáról, az elért ered-
ményekrõl, illetve a további feladatairól.

– A ZÉK önkormányzati képviselõjeként a
helyi és országos pártpolitikai szempontok-
tól függetlenül kívánok közös érdekeinkért
fellépni. Kizárólag városrészünk problémái-
ra, azok megoldására fogok koncentrálni –
jelentette ki a képviselõjelölt asszony. P.D.

Tildy Balázs (Fidesz–KDNP)

Tildy Balázs:
eredmény a kampányidõszakban

Nem csak testületi tagként, hanem már a
kampányidõszakban is lehet eredményeket
elérni a kerületben – ezt bizonyította Tildy
Balázs, a Fidesz–KDNP jelöltje, aki szemét-
szedési akcióban tisztított meg többedmagá-
val egy hulladékkal teli telket. A 25 éves, szü-
letésétõl a kerületben lakó és iskoláit is itt el-
végzõ jelölt nem akar semmilyen ígéretlicit-
ben részt venni, de vannak olyan problémák,
amelyekre konkrét megoldási javaslatai van-
nak. Már a kampányidõszak alatt sem této-
vázott cselekedni a kerület problémáinak
megoldásáért Tildy Balázs, a Fidesz–KDNP
jelöltje. A kampány során sokan panaszkod-
tak az Erzsébet királyné útja és Öv utca ke-
resztezõdésében található telken felhalmo-
zódott hulladék miatt, ezért megkerestem a
tulajdonos Vagyonkezelõt, amely meg is tette
a szükséges lépéseket. A hétvégén egy sze-
métszedõ akció keretében megtisztítottuk a
területet – mesélte Tildy. Sikerült elõrelépni
a szelektív hulladékgyûjtõk védelme terén is,
hiszen most már bizottsági illetve testületi
döntés is van arról, hogy ezeket – egyelõre kí-

sérleti jelleggel – egy fémkerítéssel veszik
körbe, hogy ne lehessen felborogatni. Emel-
lett határozat született további tárolók létre-
hozásáról is – tette hozzá. A jelölt – aki szüle-
tése óta kerületi lakos, itt járt óvodába, álta-
lános iskolába, sõt még gimnáziumba is
– megválasztása esetén az itt élõkkel való ál-
landó kapcsolattartást tartaná legfontosabb
célkitûzésének. Tildy nem akar olyan ígéret-
dömpingben részt venni, amelyekkel a kam-
pányokban rendszeresen lehet találkozni, és
amelyeknek késõbb legfeljebb a töredéke va-
lósul meg. Ugyanakkor vannak persze olyan
megoldásra váró területek, amelyek ponto-
san körvonalazhatók. Az egyik legfontosabb
kérdés a közbiztonság javítása a lakótelepi
övezetben, ahol már az idõsek gyakran nem
mernek az utcára lépni sötétedés után, az au-
tókból pedig éjjel leszívják a benzint. Tildy
egyebek mellett a már mûködõ térfigyelõ-ka-
merarendszer fejlesztését szeretné elérni. Ha
új kamerák vételére nem is futja a kerület-
nek, már a meglévõk elhelyezésének megvál-
toztatásával is lehetne eredményt elérni –
hangsúlyozta. A jelölt aláírásgyûjtést folytat
az M3-as autópálya mellett épült zajvédõ fal
hiányzó részének megépítése érdekében is
és a zöldterületek megóvására is nagy hang-
súlyt fektetne. „A gyermekes családok által is
lakott kertvárosi részeken újjá kellene építe-
ni a játszótereket, de nem csak a gyerekekre
gondolnánk, hanem a felnõttekre is: a Ke-
rékgyártó utcánál egyedülálló módon, egy
olyan teret építhetnénk, amely a felnõttek
egészségmegõrzését szolgálná, különbözõ
sporteszközök révén.” Tildy emlékeztetett
arra, hogy a képviselõtestület azért szavazta
meg nemrég a változtatási tilalmat, mert Zug-
lót annyira beépítették az elmúlt években,
hogy teljesen elvesztette kertvárosi jellegét.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kerület-
ben vannak olyan utcák, amelyek egyszerû-
en nem méltók Zuglóhoz. Olyan földutak
ezek, amelyeket kocsival szinte képtelen-
ség megközelíteni, így még az ott lakók sem
tudnak behajtani, de aki gyalog megy az is
a bokaficamot vagy lábtörést kockáztatja.
Ezen változtatni kel – mondta a Fi-
desz–KDNP fiatal jelöltje. Tildy Balázs állt
élére annak a civil kezdeményezésnek,
hogy takarítsák ki az Erzsébet királyné
útja–Öv utca sarkán elterülõ telket, jelezte
a lakók igényét a terület rendezésére, mely-
lyel kapcsolatban a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. már intézkedett. B.R.

Dr. Hajdu József (Munkáspárt)
Dr. Hajdu József:

lokálpatriótaként fogok dolgozni

Az április 10-i idõközi önkormányzati kép-
viselõ választáson a Munkáspárt színeiben
dr. Hajdu József száll ringbe a mandátu-
mért. A 62 éves pedagógus, nyugdíjas igazga-
tóhelyettes ars poétikája szerint „Nem ér
semmit az az önkormányzati politika, amit a
helyben lakók nem éreznek magukénak. A
politika is szolgáltatás, amely a lakosság ter-
mészetes szükségleteinek szakmailag igé-
nyes szolgálata, a jövõnek szóló beruházás.”

Hajdu József fontosnak tartja, hogy a zug-
lói önkormányzatot a politikai sokszínûség
jellemezze. Szerinte jelenleg a reális prog-
rammal bíró politikai erõk közül csak a Mun-
káspártnak nincs képviselõje Zuglóban, pe-
dig ez az egyetlen olyan szervezet, amelyik a
dolgozó, a munkájukból élõ emberek érde-
keit tartja szem elõtt. – Megválasztásom ese-
tén lokálpatriótaként fogok dolgozni Zugló-
ért – mondta a Munkáspárt jelöltje. – A pesti
oldal legszebb kerülete maradjon kényelmes
lakhelyünk, óvjuk meg zöldövezeti jellegét.
Mint önkormányzati képviselõ, kiemelten fo-

gom kezelni az oktatás és az egészségügy kér-
dését. Szeretném elérni, hogy a XIV. kerület-
ben több iskolát és orvosi rendelõt ne zárja-
nak be, mert ezek az intézmények életünk és
jövõnk alapvetõ részei, ezért ezeket az intéz-
ményeket nem engedjük elvenni az emberek-
tõl. Hajdu József csak olyan döntéseket tá-
mogatna, amelyek hozzájárulnak a kerület
vagyonának a gyarapításához, gátat vetnek a
vagyonfelélésnek. Nem járulna hozzá, hogy a
közpénzt rovásírásos utcatáblára, illetve el-
lentmondásos, tudományoskodó „népgyûlé-
sekre” fordítsák. Arra törekedne, hogy min-
den zuglói kisgyermek számára biztosított
legyen a bölcsõdei és óvodai elhelyezés. – Tá-
mogatnám, hogy kerületünk lakói elsõsor-
ban a zuglói kisvállalkozók szolgáltatásait
vegyék igénybe. Fontosnak tartom ugyanis,
hogy a helybéliek azokat az iparosokat fog-
lalkoztassák, akik kerületünkben élnek és
adóznak, akik hozzájárulnak Zugló mûkö-
dõképességének a fenntartásához, fejlõdésé-
hez. Ennek megfelelõen azon lennék, hogy az
Önkormányzat is zuglói munkáskezekre tá-
maszkodjon a kerület közintézményeinek
felújítása során.Hajdu József kiáll egy kultu-
rált kistermelõi piac mûködtetése mellett,
ahol a zuglóiak biztonságosan fogyasztható,
minõségi magyar élelmiszereket vásárolhat-
nának megfizethetõ áron. A Munkáspárt je-
löltje fontosnak tartja, hogy Zuglóban minél
több lakóház váljon energiatakarékossá.
Szükségesnek tartja egy kerületi kulturális
szabadidõközpont kialakítását. A 74-es troli
útvonalát a Csömöri útig meghosszabbítaná.
A metrót a Bosnyák térig hozatná. Felújíttat-
ná az útburkolatot az Erzsébet királyné út-
ján, korzóvá alakítaná a Nagy Lajos király út-
ját. A megújuló Puskás Ferenc stadionba tö-
megsport rendezvényeket vinne. A Rákos pa-
tak környékét szabadidõ eltöltésére alkal-
mas területté változtatná. Hajdu József
együtt kíván mûködni a zuglói civil szerveze-
tekkel, számít a javaslataikra. Támogatja a
választó kerületében mûködõ Zuglói Hajós
Alfréd Általános Iskola kezdeményezését, a
tanulók gyalogos közlekedésének a bizton-
ságáért indított mozgalmat.  Fontosnak te-
kinti a helyi tévé és újság lokálpatrióta jelle-
gének az erõsítését, önkormányzati finanszí-
rozását.

P. D
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Jó egészségben ünnepel-
te századik születésnap-
ját a MAZSIHISZ Szeretet-
kórházban március idu-
sán Szûcs Antalné Lenke
néni. A törékeny alkatú
zuglói asszonyt családja
és gondozói körében
Papcsák Ferenc polgár-
mester köszöntötte.

A szép kort megélt asz-
szony életútjának momen-
tumait unokája, Szûcs Ta-

más osztotta meg a Zuglói
Lapok olvasóival.

Amikor Lenke néni meg-
született, a repülõgép még
afféle úri huncutságnak
számított – énekelték is,
hogy „Egy Bleriot nevû fan-
taszta akadt…” A telekom-
munikáció csúcsa a telefon-
hírmondó volt (bár náluk,
Szegeden a Báró Jósika ut-
cában efféle nem akadt), a
villanyvilágítás pedig igazi
luxusnak számított (benn,
a házban gázlámpa világí-
tott).

Ma, amikor dédunokái el
sem tudnak képzelni egy
olyan világot, amelyben
nincs internet, vagy televí-
zió, mindez már történe-
lem, legalább annyira, mint
Julius Caesar, vagy Mátyás
király.

Száz évig élni ritkaság,
különösen úgy, hogy tud-
juk: Lenke néninek, és kor-
társainak igazán nem volt
könnyû élete. Alig három
éves volt, amikor kitört az
elsõ világháború. Alig négy,
amikor édesapja, Nemtu-

sák Kajetán patikussegéd,
hõsi halált halt az orosz
fronton. Alig öt, amikor
édesanyja – négy apró gyer-
mekkel – Szabadkáról Sze-
gedre költözött – a francia
megszállást így sem úszták
meg. A húszas években nem
volt könnyû az élet hadiár-
vaként. A négy gyermek
anyja, Grüstein Mária var-
rónõ abban reménykedett,
hogy legalább lányait sike-
rül majd szakmához juttat-
ni, és jól kiházasítani. Len-
ke egy ilyen „jó” házassági
ajánlat elõl menekült végül
fel Budapestre, otthagyva a
gyûlölt kereskedelmi isko-
lát, és lett ápolónõ. Azóta
szinte folyamatosan Zugló-
ban élt, elõbb a Bolgárker-
tész utcában, majd a Hun-
gária körúton, a Cházár
András utcában és végül az
Ungvár utcában. 

Kalandos évek következ-
tek, amikor egy felszaba-
dult, modern fiatal lány is-
merte meg mindazt, amit az
õrült harmincas évek jelen-
tettek: éttermeket, cukrász-
dákat, illegális szakszerve-
zeti találkákat, nagy kirán-
dulásokat és persze sok,
önzetlen munkát. Munka-
helyén, a Zsidókórházban
ismerte meg férjét is, akivel
1938-ban házasodtak ösz-
sze. 1940-ben, amikor
gyermekük, János megszü-
letett az édesapát munka-
szolgálatra vezényelték. Hi-
ába szerette volna látni a
gyermekét, nem tehette.
Ukrajnába vezényelték,

ahol többször is megkísér-
tette a halál. Minden levelé-
ben Jancsika hogyléte felõl
érdeklõdött (a levelek, egy
sötét kor szívszorító me-
mentói, ma is megvannak).
1943-ban engedték elõször
haza, hogy meglátogassa
családját, ám egy hónapot
sem volt itthon amikor el-
hurcolták: halálmenetbe,
koncentrációs táborba. So-
ha többet nem látta sem a
feleségét, sem a gyermekét.

Lenke eközben itthon
próbált meg talpon marad-
ni, egyre nehezebb körül-
mények közt. Életét annak
köszönhette, hogy vegyes
házasságból származott. A
lányok, édesanyjuk zsidó
hitét követték, a fiúkat,
édesapjuk után, katolikus-
nak nevelték. Testvére így –
némi csalással – megúszta
a munkaszolgálatot, utász-
ként harcolta végig a hábo-
rút. Mint karpaszományos
honvéd alhadnagy mentette
ki Lenkét és Jánost a pesti
gettóból.

A kényszerû kalandok
folytatódtak: volt, hogy lo-
pott német egyenruhában
menekült – jól jött a termé-
szetesen szõke haj és az
anyanyelvi szintû némettu-
dás – és volt, hogy egy távo-
li, nyilassá lett rokon búj-
tatta õket. Az oroszok bejö-
vetelét õk tényleg felszaba-
dulásnak érezték. De az élet
nem lett sokkal könnyebb.
A régi háztartásból egyetlen
kávédaráló maradt meg –
unokája ma is ereklyeként

õrzi. Újra kellett volna kez-
deni az életet, csak éppen
nem volt mibõl. Az ötvenes
években aztán visszatért a
korábbi munkájához, nõ-
vér lett ismét, majd nõvére-
ket oktatott. Közben folya-
matosan attól rettegett, mi-
kor lesz õ is osztályellenség,
vagy elhajló, esetleg trockis-
ta a hatalom szemében. Azt
is túlélte, ahogy 1956-ot is.

A hatvanas években aztán
igazgató asszony lett, etalon
a nõvérek nemzedékei szá-
mára. 1968-ban ment nyug-
díjba, mert megszületett el-
sõ, és egyetlen unokája, Ta-
más. Állítja, ez volt élete leg-
szebb korszaka. A sok nél-
külözés, üldöztetés, feszült-
ség ellenére, amit a korábbi
évtizedekben átélt – vagy ta-
lán éppen azért – soha nem
volt ideges. Soha, senki
nem látta feszültnek, dü-
hösnek, hisztérikusnak. Ha
valami gond volt, csak le-
gyintett, és közölte, szegedi
szokás szerint megfordítva
a szavakat: „Az is le van
avrasz.” és ezzel minden el
volt intézve. Ameddig lehe-
tett, élvezte az életet, össze-
járt a barátnõivel (akik szép
lassan mind kihaltak mel-
lõle), kártyázott, és sosem
panaszkodott. Nem volt mi-
re. Kilencvenöt éves koráig
ellátta magát, aztán került
be a MAZSIHISZ Szeretet-
kórházba. Azóta is ott él.
Azt mondja, nem fáj semmi-
je, mindenki szereti, és õ is
szeret mindenkit. Ez a száz
év titka. csv

A százéves Lenke néni tudja: a hosszú élet titka a szeretet

A zuglói Szent István Gim-
náziumban évek óta nagy
hangsúlyt helyeznek a tehet-
séggondozásra, így aztán az
intézmény diákjai rendre jól
szerepelnek a különbözõ
tantárgyi versenyeken.

Nemrég a Zrínyi Ilona
matematikaverseny leg-
eredményesebb budapesti
hatosztályos gimnáziuma
lettünk – mondta Lázár Ti-
bor igazgató (képünkön). –
A Matematikában Tehetsé-
ges Gyermekekért Alapít-
vány 2003-ban egy vándor-
serleget alapított a Zrínyi
Ilona országos matematika
tesztversenyen legeredmé-
nyesebben szereplõ buda-
pesti hatosztályos gimnázi-
um számára. Az elsõ évek-
ben a Berzsenyi Dániel
Gimnázium, utána a Faze-
kas, majd az utóbbi három
évben a Szent István Gim-
názium kapta meg a kupát.
Aki háromszor egymás
után elnyeri a serleget, az
véglegesen megkapja azt.
Mivel az utóbbi három év-
ben a Szent István nyerte ezt
a nemes vetélkedõt, ezért a
trófea végleg a birtokunkba
került.

Lázár Tibor hozzátette,
hogy rendkívül büszke erre
az elismerésre, mert olyan
nagyhírû, speciális mate-
matikaoktatásra szakoso-
dott iskolákat sikerült meg-
elõzniük, mint a Berzsenyi
és a Fazekas. Az intézmény

vezetõje szerint a tömeges
tehetséggondozás haté-
konyságának tudható be ez
a kiváló eredmény. 

Az összes diáklétszá-
munkhoz (730 fõhöz) ké-
pest minden évben a tanu-
lók 15%-a jut be valamelyik
országos tanulmányi ver-
seny döntõjébe. Ennek a
közel száz fõnek közel egy-
negyede a legrangosabb ta-
nulmányi versenynek, az
OKTV-nek a fináléjába is
bejut. Az idei esztendõben a

matematikán kívül infor-
matikában nyolc, magyar
irodalomban és nyelvtan-
ban négy, idegen nyelv kate-
góriában pedig hat diákkal
képviseltetjük magunkat az
OKTV-k döntõiben. 

R. T.

A Szent István Gimnázium
elnyerte a vándordíjatAz Új Európa Alapítvány ne-

vében Mosonyi György a
MOL vezérigazgatója és az
Alapítvány frissen kineve-
zett jószolgálati nagyköve-
te, Csányi Sándor színmû-
vész március 2-án együtt
köszöntötte azt a nyolc ta-
nárt és edzõt, akik áldoza-
tos munkájuk elismerése-
ként átvehették a MOL Te-
hetséggondozásért Díj ki-
tüntetéseket. Az Új Európa
Alapítvány negyedik alka-
lommal adta át a MOL Te-
hetséggondozásért díjat.
Olyan szakemberek mun-
káját jutalmazza az alapít-
vány, akik nagyban hozzá-
járulnak a fiatal tehetségek
felfedezéséhez és elindítá-
sához. A díj erkölcsi és
anyagi elismerés is egyben,
melynek értéke személyen-
ként 500 000 forint.

– A MOL Új Európa Ala-
pítvány tevékenységének
kialakításakor azt a célt fo-
galmaztuk meg, hogy támo-
gatásainkkal kiemelt figyel-
met kapjanak a fiatal tehet-
ségek, a tehetségek gondo-
zói, illetve a gyermekgyógyí-
tás területének aktivistái.
Az elmúlt évek során mind
a sport, mind pedig a kultú-
ra területén számos nagy jö-
võ elõtt álló fiatalt karol-
tunk már fel, némelyikük
közülük már a felnõttek kö-
zött is bizonyított. Öröm-
mel mondhatom, hogy öt
évvel ezelõtt megfogalma-
zott vállalásunkhoz hûek

maradtunk, és továbbra is
minden évben mintegy 100
millió forintot szánunk az
Új Európa Alapítvány prog-
ramjainak támogatására –
mondta el a rendezvényen
Mosonyi György, a MOL ve-
zérigazgatója. 

A MOL Tehetséggondo-
zásért 2010. évi díját olyan
kiváló sportszakemberek
vehették át, mint Galli
Zsolt vívóedzõ (Békéscsa-
ba), Lugosi László
gyorskorcsolyaedzõ (Tata-
bánya), Málnai István
úszóedzõ (Budapest) és
Tóthné Stupián Anikó at-
létikaedzõ (Veszprém). A
tanárok között Antók Zsu-
zsanna gordonkatanár
(Budapest, Zugló), Sárkö-
zi Gyula balettmester (Bu-
dapest, Zugló), Sebestyén
Zoltán matematika-fizika-
tanár (Pécs) és Zsigó Zsolt
informatikatanár (Nyír-
egyháza) részesült az elis-
merésben.

A korábbi hagyományok-
nak megfelelõen a díjáta-
dón a MOL Tehetségtámo-
gató program korábbi nyer-
tesei léptek fel, így Dolfin
Balázs, aki Devich Gergely-
lyel gordonkaduót adott
elõ. Mindketten az idén ki-
tüntetett Antók Zsuzsanna
(Szent István Király Zene-
mûvészeti Szakközépisko-
la és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény) tanítvá-
nyai. Antók Zsuzsanna
(képünkön) a magyar zenei
alapfokú gordonkaoktatás
kiemelkedõ egyénisége im-
már három évtizede. Jelen-
leg a Szent István Király
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény tanára. Kezdet-
tõl fogva szívügye a tehet-
séggondozás. Növendékei
számos hazai és külföldi
versenyen érnek el évrõl év-
re kiváló eredményeket. A
tanárnõ fáradhatatlan alá-
zattal dolgozik. Növendéke-
it a szakmai támogatás mel-

lett emberileg is formálja.
Kollégái körében nagy meg-
becsülésnek örvend.Sárkö-
zi Gyula (képünkön balról
a második) a Magyar Álla-
mi Operaház magántánco-
sa és balettmestere, a Ma-
dách Színház Tánckarának
mûvészeti vezetõje, koreog-
ráfus, producer. Táncmû-
vészeti munkásságát Ha-
rangozó díjjal, a Köztársa-
sági Érdemrend Lovagke-
resztjével ismerték el. 9 év-
vel ezelõtt alapította meg a
Madách Musical Táncisko-
lát (Angol utca–Szugló utca
sarok). Az iskola jelenleg
közel 600 gyerekkel foglal-
kozik óvodás kortól egé-
szen a 22 évesig. Pedagógu-
si tevékenysége egyedülál-
ló. Tanítványai nívós szín-
házi elõadásokban léphet-
nek fel. Különösen figyel a
hátrányos helyzetû gyere-
kekre ingyenes képzést biz-
tosítva nekik.

Riersch Tamás

A zuglói oktatás újabb elismerése
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Dr. Konrád János sporto-
lóként, edzõként és
sportvezetõként is ko-
moly karriert ért el. Volt
olimpiai bajnok, szövet-
ségi kapitány és mind a
mai napig tagja a Magyar
Olimpiai Bizottság elnök-
ségének is.Az idén száz-
esztendõs BVSC-Zugló is
rendkívül büszke dr. Kon-
rád Jánosra. Az egykori
vízilabdázó ugyanis a
klub sportolójaként szer-
zett 1964-ben olimpiai
bajnoki címet.

– 1957-ben lettem a Bu-
dapesti Lokomotív, majd a
BVSC sportolója – mesélte
az egykori klasszis. – Két
testvéremmel, Sándorral és
Ferenccel az Elektromos-
ban kezdtünk sportolni, ám
Laky Károly edzõ személye
a Szõnyi útra vonzott ben-
nünket. Az 1956-os forra-
dalom után a magyar sport-
ban is generációváltásra ke-
rült sor. A régi nagyok kö-
zül sokan elhagyták az or-
szágot, így a fiataloknak is
könnyebb volt elõrébb ke-

rülni. Laky Károly nem
csak a BVSC-t, hanem a ma-
gyar válogatottat is edzette,
az õ irányításával mi is so-
kat és gyorsan fejlõdhet-
tünk.

Dr. Konrád János pálya-
futása során több csapat-
ban is megfordult: a BVSC-
n kívül játszott még a Buda-
pest Honvédban, a Vasas Iz-
zóban és az OSC-ben is. A
három Konrád azonban
csak a Szõnyi úton játszott
egy csapatban.

– Nálunk mindenki, a bá-
tyám és az öcsém is póló-
zott. (Konrád Sándor Euró-
pa-bajnok, Konrád Ferenc
pedig 1976-ban olimpiai
bajnok volt.) Jó volt együtt
pólózni, ismertük egymást,
jól mûködtünk együtt. Miu-
tán megnyertük az 1964-es
olimpiát én eligazoltam a
Budapest Honvédba, és a
bajnokságban sokszor kel-
lett egymás ellen játsza-
nunk. Szerencsére mindig
konfliktus nélküliek voltak
ezek a találkozások. A pá-
lyafutásom végén az OSC-
ben egy évet ismét együtt ját-
szottam az öcsémmel, majd
az edzõje is voltam.

Dr. Konrád János három
olimpián szerepelt. 1960-

ban tagja volt az aranyesé-
lyes magyar csapatnak,
melynek egy jugoszlávoktól
elszenvedett vereség miatt
csak a bronzérmet sikerült
megszereznie. 1964-ben a
magyarok szintén az esélye-
sek közé tartoztak, de a ju-
goszlávok elleni 4-4 után az
olimpiai címért legalább
három góllal kellett megver-
niük a szovjeteket. A drá-
mai mérkõzés 5-2 lett, így
Konrád János és társai
aranyérmesek lettek. 1968-
ban már nem volt annyira
erõs a magyar csapat, rá-
adásul az akkori szabályok
(három szabálytalanság egy
büntetõt ért) sem kedvezett
nekik. A jugóktól elszenve-
dett vereség ismét a harma-
dik helyet jelentette. Dr.
Konrád János 1959–1973
között 123 alkalommal volt
tagja a magyar válogatott-
nak. a három olimpiai érem
mellett 1962-ben Európa-
bajnoki, 1963-ban és 66-
ban pedig fõiskolai világbaj-
noki címet szerzett. Az
OSC-vel edzõként BEK-et
és Szuper-kupát, a nõi válo-
gatottal két EB ezüstöt és
egy vébé bronzot, a férfi vá-
logatottal pedig egy vébé
bronzot nyert. 

– Negyed százada vagyok
már a VI. és a VII. kerület ha-
tósági állatorvosa, emellett
a sporttal is jó kapcsolatot
ápolok. Tagja vagyok a MOB
gazdasági bizottságának, és
minden olimpián hivatalból
is kint vagyok. Mind a mai
napig sok barátom van, nem
csak a vízilabdában, hanem
más sportágakban is. A régi
sporttársakkal rendszere-
sen találkozom az Olimpiai
Bajnokok Klubja rendezvé-
nyein. Ez utóbbi szervezet

elnökségének is tagja va-
gyok, illetve a Kemény Ala-
pítvány elnöki tisztét is én
töltöm be.

Dr. Konrád János Zugló-
ban él, így meglehetõsen kö-
zelrõl szemléli egykori klubja
életét. A történésekrõl pedig
megvan a saját véleménye.

– Gondok vannak, de nem
csak a BVSC-ben, hanem az
egész magyar sportban. Úgy
gondolom, ebben a helyzet-
ben fontos lenne a régi le-
gendák segítségét kérni. A

magyar vízilabdasport azért
is tartozik még ma is a világ
élvonalába, mert a régiek
közül sokan edzõként,
szakvezetõként szerepet
vállalnak benne. Nagyon so-
kat várok a jelenlegi kor-
mánytól, mely a hazai sport
feltámasztását ígérte. A lon-
doni olimpiának az is lesz
majd a tétje, hogy sikerült-e
a pekingi ötkarikás játékok
elõtti sportellenes politikát
idõben elfelejtenünk.

Riersch Tamás

A vízilabdasport nagykövete

Dilibogyó helyett:
oldja mozgással a stresszt!

EEggyy  ááttllaaggooss  ddoollggoozzóó  nnõõ  hhééttkköözznnaappjjaa  rroohhaa--

nnáássssaall  tteelliikk..  RReeggggeellttõõll  kkééssõõ  ddéélluuttáánniigg  ffeesszzüüll--

tteenn  ffiiggyyeellnniiee  kkeellll  aa  mmuunnkkáájjáárraa,,  uuttáánnaa  sszzaallaadd

hhaazzaa,,  mmeerrtt  sszzaallaadd  aa  llaakkááss,,  hhaa  ppeeddiigg  ccssaalláádd  iiss

vvaann,,  hháátt  vveellüükk  iiss  ffooggllaallkkoozznnii  kkeellll..  DDee  mmiikkoorr  ttuudd

iiddõõtt  sszzaakkííttaannii  aarrrraa,,  hhooggyy  kkiieerreesssszzee  aa  ggõõzztt??

SSookkaann  aarrrraa  hhiivvaattkkoozzttaakk  kkoorráábbbbaann,,  hhooggyy  aazzéérrtt

nneemm  ssppoorrttoollnnaakk,,  mmeerrtt  nniinnccss  kkéétt--hháárroomm  óórráájjuukk

aarrrraa,,  hhooggyy  aa  kkoonnddiitteerreemmbbeenn  iizzzzaaddjjaannaakk..  AAzz

iiddõõhhiiáánnyy  aazzoonnbbaann  mmáárr  nneemm  lleehheett  kkiiffooggááss,,  hhii--

sszzeenn,,  vvaann,,  aahhooll  ffééll  óórraa  aallaatttt  vvééggiiggccssiinnáállhhaa--

ttuunnkk  eeggyy  eeggéésszz  eeddzzéésspprrooggrraammoott!!  ÉÉss  mméégg  bbee--

jjeelleennttkkeezzééss  sseemm  sszzüükkssééggeess,,  bbáárrkkii  bbáárrmmiikkoorr

ccssaattllaakkoozzhhaatt,,  ééss  eellkkeezzddhheettii  aazz  eeddzzéésséétt..

AAzz  üüllõõmmuunnkkaa  ccsseennddeesseenn  ööll
AAzz  iirrooddaaii  mmuunnkkáátt  vvééggzzõõkk  kköözzöötttt  ssookkaann  vvaannnnaakk,,  aakkiikk  aarrrróóll  sszzáámmoollnnaakk  bbee,,  hhooggyy  bbáárr

ooddaaffiiggyyeellnneekk  aarrrraa,,  mmiitt  eesszznneekk,,  mmééggiiss  eeggyyrree  tteerreebbééllyyeesseeddnneekk..  AA  mmoozzggáásshhiiáánnyytt

uuggyyaanniiss  nneemm  eelllleennssúúllyyoozzzzaa  tteelljjeesseenn  aa  vviisssszzaaffooggootttt  ttáápplláállkkoozzááss,,  hhiisszzeenn  aazz  iizzmmookk  eellttuu--

nnyyuulláássaa  nnaaggyybbaann  bbeeffoollyyáássoolljjaa  aa  kküüllssõõnnkkeett..  AA  mmiinnddeennnnaappooss  ssttrreesssszz  ppeeddiigg  mmiinnddeenn

eemmbbeerr  iiddeeggeeiitt  pprróóbbáárraa  tteesszzii  ééss  mméégg  bbeetteeggggéé  iiss  tteehheett..

EElléégg  bbeeáállllnnii  aa  kköörrbbee!!
„„AA  CCuurrvveess  mmóóddsszzeerr  úúggyy  ééppíítteettttee  ffeell  aa  ggyyaakkoorrllaattookk  ssoorráátt  hhooggyy  mmiinnddöösssszzee  hhaarrmmiinncc

ppeerrcceett  vveesszz  iiggéénnyybbee!!  SS  hhooggyy  mmiirree  eelléégg  ffééll  óórraa??  MMiinnddeennrree,,  hhiisszzeenn  eeggyy  CCuurrvveess  eeddzzééss

ttaarrttaallmmaazzzzaa  mmiinndd  aazz  öött  eelleemmeett::  aa  bbeemmeelleeggííttéésstt,,  aazz  aaeerroobbiicc  eeddzzéésstt,,  aazz  eerrõõssííttéésstt,,  aa  llee--

vveezzeettéésstt  ééss  aa  nnyyúújjttáásstt..  AA  mmáássiikk  eellõõnnyyee,,  hhooggyy  aa  tteerreemmbbee  kkiizzáárróóllaagg  hhööllggyyeekk  lléépphheettnneekk

bbee,,  ííggyy  bbiizzttoossííttootttt  aa  nnyyuuggooddtt  eeddzzééss..

KKüüllöönnbböözzõõ  bbeetteeggssééggeekk  mmeeggeellõõzzéésséérree,,  kkeezzeelléésséérree  iiss  kkiivváállóóaann  aallkkaallmmaass  eezz  aa  mmoozz--

ggááss,,  kküüllöönnöösseenn  aa  ccuukkoorrbbeetteeggeekk,,  mmaaggaass  vvéérrnnyyoommáássssaall  kküüzzddõõkk  ééss  aa  rreeuummaattiikkuuss  bbee--

tteeggssééggeekkbbeenn  sszzeennvveeddõõkk  éérreezzhheettiikk  áállllaappoottuukk  ggyyoorrss  jjaavvuulláássáátt..

HHaa  sszzeerrddaa,,  aakkkkoorr  iinndduull  aa  nneevveettééss
AA  jjóó  hhaanngguullaatt  mmiinnddeenn  nnaapp  ggaarraannttáálltt  aa  tteerreemmbbeenn,,  ddee  aa  sszzeerrddáákk  kküüllöönnlleeggeessnneekk  sszzáá--

mmííttaannaakk..  EEzz  aa  nnaapp  uuggyyaanniiss  tteemmaattiikkuuss,,  ííggyy  hhooll  jjeellmmeezzbbáállbbaa,,  hhooll  ppeeddiigg  ttáánnccooss  mmuullaatt--

ssáággbbaa  ccssööppppeenn  aazz  eemmbbeerr..  AA  kköözzööss  bboolloonnddoozzááss  ppeeddiigg  ccssaakk  mméégg  jjoobbbbaann  öösssszzeekkoovváá--

ccssoolljjaa  aa  vviiddáámm  lláánnyyccssaappaattoott..

Új alapokon a társasházkezelés
Az elmúlt tíz-tizenöt évben
gyökeresen átalakultak a
társasházkezeléssel foglal-
kozó vállalkozások. Megje-
lentek a kisebb magáncé-
gek, majd az évek során
ezek megerõsödtek, így má-
ra teljes piaci verseny ala-
kult ki. Sajnos ezzel párhu-
zamosan a társasházakkal
kapcsolatos visszaélések is
elszaporodtak. Az Önkor-
mányzat vezetéséhez az el-
múlt idõszakban számta-
lan lakossági bejelentés és
panasz érkezett a magán
társasházkezelõ cégekkel
kapcsolatban. Sok esetben
panaszolták a közös képvi-
selõk szabálytalan, jogsze-
rûtlen házkezelését. Volt,
ahol eltûnt a közös képvise-
lõ, és olyan esetre is akadt
példa, ahol eltûnt a Társas-
házak megtakarítása. Ezen
a helyzeten kívántak változ-
tatni , és egy teljes biztonsá-
got nyújtó, ugyanakkor ru-
galmasan a piac változó igé-
nyeihez alkalmazkodó tár-
sasházi közös képviseletet
teremteni a kerület társas-
házakban lakó polgárainak
– indokolta lapunknak
Pusztai Péter, az újonnan
létrehozott Társasházkeze-
lõ és Közterület-fenntartó
Kft. ügyvezetõje az önkor-
mányzat által alkalmazott
változtatások szükségessé-
gét. Az új cég száz százalék-
ban az önkormányzat tulaj-
donában van, ezért stabil
hátterével teljes mértékben
biztonságot nyújt az általa
kezelt társasházak számá-
ra. További elõnye, hogy en-
nek köszönhetõen átlátha-
tó, kiszámítható és megbíz-
ható módon tud a lakók
rendelkezésére állni. Az im-
már hivatalosan is megala-
kult kft. teljes mértékben ki

tudja használni a stabil tu-
lajdonosi háttér jelentette
garanciából következõ ver-
senyelõnyét, mindezt úgy,
hogy e közben jellegébõl,
adódóan azonnal tud rea-
gálni az új kihívásokra, va-
lamint a szolgáltatásai mi-
nõségét is a korábbinál jó-
val magasabb színvonalon
tudja nyújtani. „Ügyvédi és
könyvvizsgálói, adótanács-
adói kollégákkal együttmû-
ködve végezzük munkán-
kat” – mondta Pusztai Pé-
ter, hozzátéve, bár az átala-
kulás folyamatban van, a
vagyonkezelõ munkatársai
az átmeneti idõszakban is
fennakadások nélkül ellát-
ják a társasházak képvise-
letét. „Kiemelt figyelmet for-
dítunk a divízió által koráb-
ban kezelt társasházak
megszakítás nélküli képvi-
seletének ellátására. A ter-
vek szerint július hónap vé-
gére ez az átalakulási folya-
mat lezárulhat.”

Pusztai leszögezte: „Cé-
lunk egy olyan szolgáltató-,
és ügyfélbarát társasházi
közös képviselet mûködte-
tése, amely feladatait pro-
fesszionális szinten tudja
ellátni partnereink teljes
elégedettségére. Innovatív
megoldásokkal folyamato-
san hozzájárulunk az álta-
lunk kezelt társasházak
gazdaságosabb, költségha-
tékonyabb mûködéséhez,
igazodva a piac, és a lakó-
ink által diktált igényekhez.
Szolgáltatási körünket ki-
bõvítjük, és az általunk ke-
zelt házak számát tovább
növeljük.” Pusztai Péter el-
mondta, partnereiknél ki-

bõvítik a házi jelzõrend-
szert, illetve az általuk ke-
zelt társasházak nagyobb
biztonsága érdekében for-
málódik egy együttmûködé-
si megállapodás a polgárõr-
séggel. A kft. vezetésének
vannak elképzelései a tár-
sasházak mûködési költsé-
geinek csökkentésre is, ter-
mészetesen csak a mûkö-
dés színvonalának romlása
nélkül. „A központi fûtés-
rendszer, illetve a társasház
szigetelésének, nyílászárói-
nak korszerûsítésére és
energetikai fejlesztésére el-
érhetõ állami és közösségi
források segítségével meg-
valósulhat a társasház gé-
pészeti, homlokzati re-
konstrukciója. A megújuló
energiaforrások alkalma-
zása pedig támogatott fi-
nanszírozás mellett már rö-
vidtávon mérsékli a közös
költséget, mindemellett a
lakások értékét is növeli” –
mondta Pusztai. Az érintett
lakók biztosan pozitív vál-
tozásként érzékelik majd,
hogy a kft. új alapokra he-
lyezi az ügyfélfogadási és az
ügykezelési rendszert,
melynek köszönhetõen
minden jelenlegi, és jövõbe-
ni ügyfeleiknek szélesebb
körben tudnak informáci-
ókkal szolgálni ügyeikkel
kapcsolatban. A kft-nek ha-
marosan elindul a saját
honlapja is, melyen többek
között ingyenesen letölthe-
tõ formanyomtatványok-
kal, törvényi elõírások köz-
lésével és egyéb hasznos in-
formációkkal is segítik a
könnyebb, gyorsabb, és ha-
tékonyabb ügyintézést.

Elérhetõségeik:
telefon: 06 1/422-3060, 06 1/422-3040
e-mail: tarsashazkezelo@zugloizrt.hu

A Mini-Plazában – Bp. XIV. Rákosfalva park 1–3. – található Fidesz-KDNP iroda szolgáltatá-
sai, 2011. március 1-tõl ismét a lakosság rendelkezésére állnak!
Képviselõi fogadóórák: Majzik Edit, Solt Zoltán (lásd 4. oldal)
Társasházkezelési tanácsadás: Szilágyi János, csütörtökönként: 14-18 óráig. Tel: 06/20/807-5737
Jogi tanácsadás: dr. Szentmihályvölgyi Rita, szerdánként:  14-18 óráig, elõzetes bejelentke-
zés: 06/20/991-3308
Álláskeresési tanácsadás: dr. Juhász Ilona, minden hónap harmadik és negyedik hétfõjén: 14-
18 óráig. Tel: 06/30/994-1680
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– Kérem, mondjon
pár mondatot az Ön ál-
tal képviselt cégrõl,
szeretnénk jobban
megismerni a Hermina
Baut.

– A Hermina Bau Kft.
több mint 9 éve foglal-
kozik ingatlanfejlesz-
téssel szerte Zuglóban,
cégünk esztétikus és
hangulatos házak létre-
hozásában vállal fele-
lõsségteljes külde-
tést, nagy hangsúlyt fek-
tetve a környezettuda-
tosságra és a zöld terü-
letekre. Közel 1000 la-
kás felépítésében és ér-
tékesítésében játszot-
tunk már szerepet.

– Az építõipari szek-
tor, az új lakások iránti
kereslet a válság nyo-
mán jelentõsen vissza-
esett, mindezek ellené-
re a Hermina Bau gõz-
erõvel építi az újabb
társasházakat. Mi a tit-
kuk?

– Cégünk célja nem
csupán új házak építé-
se, hanem élhetõ, sze-
rethetõ otthonok terem-
tése, maximálisan szem
elõtt tartva vevõink igé-
nyeit. Fontos tényezõ a
csendes, kiváló közle-
kedési kapcsolatokkal
rendelkezõ elhelyezke-
dés, a praktikus lakás-
beosztás kialakítása és
minél több zöld terület,
parkosított kert létre-
hozása. 

– Ekkora házaknál
úgy gondolja, hogy ele-
gendõek az önök által
kivitelezett zöld terüle-
tek?

– Napjainkban egyre
fontosabbá válik a tár-
sadalmi felelõsségválla-

lás, a környezet védel-
me és az értékek megõr-
zése. Hiszünk abban,
hogy erõfeszítéseinkkel
mi is hozzájárulhatunk
lakókörnyezetünk
szebbé, élhetõbbé téte-
léhez. Minden projek-
tünknél több tucatnyi új
fát ültettünk, alakítot-
tunk ki belsõ kerteket,
komoly játszótereket,
néhol az épület tetejére
még olyan felsõ kertet
is, melyet a ház minden
lakója korlátozás nél-
kül használhat, a kert-
építés az egyik legked-
veltebb területünk, ahol
általában túlzásokba
szoktunk esni.

Az Öv utcában több
mint 50 db, 5 méter ma-
gas új juharfát ültettünk
a telek köré. A nemrég
átadott elsõ ütem-
nek saját belsõ kertje
van gazdag játszótérrel,
a tetõn felsõ zöld kertek
színesítik a kerületet,
valamint rendeztük a
társasház közvetlen
környezetét is, számos
fa és bokor került elül-
tetésre. A telek köré áp-
rilisban fogunk újabb
140 db 370 cm magas
tuját ültetni annak elõ-
segítésére, hogy Zugló
továbbra is jogosan tart-
hassa meg a „zöld” jel-
zõt.

– Az építõanyagok te-
kintetében is foglalkoz-
nak a kérdéssel? Meny-
nyire energiatakaréko-
sak a lakásaik?

– Kiemelten fontos-
nak tartjuk a lehetõ leg-
jobb és leggazdaságo-
sabb építõanyagok
használatát annak érde-
kében, hogy minden la-

kásunk a legkiválóbb
szigetelést kapja, ezáltal
a fûtésszámlák sem fog-
ják megterhelni a leen-
dõ tulajdonosok pénz-
tárcáját. Csak példa-
ként említeném meg,
hogy az új, Hermina
Happy Land II. ütemé-
nek külsõ fala 30 cm-es
vázkerámia-kitöltõ fala-
zat, melyre 8 cm vastag
vakolható ásványgya-
potrendszert építünk
színes nemes vakolat-
tal, ezáltal a legszigo-
rúbb ellenõrzéseken is
kiválóan fog teljesíteni.

– Legutóbbi projekt-
jük, a Bíbor utcai Her-
mina Magic Metropol
sikerének is ez volt a
kulcsa?

– A Hermina Magic
Metropol sikeréhez a ki-
váló minõségû kivitele-
zés mellett hozzájárult
az ideális helyszínvá-
lasztás és az elérhetõ
árak, melyek révén
egyedülállóan jó ár-ér-
ték arányú lakásokat kí-
nálunk. Ennek köszön-
hetõen ezt az épületet is
„sikerprojektként”
könyvelhettük el, me-
lyet az is bizonyít, hogy
az átadás pillanatában
már csak 3 szabad laká-
sunk volt a 102-bõl.

– Lépten-nyomon ta-
lálkozni a Hermina
Bau hirdetéseivel, me-
lyek hihetetlen akció-
kat kínálnak új társas-
házukban, a Hermina
Happy Land II-ben. Mi
ebbõl a valóság?

– Természetesen min-
den általunk hirdetett
akció a valóságot tükrö-
zi. Új projektünkben
számtalan kedvezõ le-

Zuglói építõt kérdeztünk
a zöld területek fontosságáról

hetõség közül választ-
hatnak leendõ vevõink.
A bevezetõ árak mellett
akár két évre átvállaljuk
a megvásárolt lakás re-
zsiköltségét, ráadás-
ként ajándékkonyhát,
mosógépet és plazma
TV-t is adunk az új in-
gatlanhoz. Ezen felül
számos lakásunkhoz
ajándék kültéri beállót
vagy teremgarázst biz-
tosítunk.

– Jövõbeni tervek?
– Minden késõbbi ter-

vünk is „zöld” gondol-
kodásban fog elkészül-
ni, kerteket és játszóte-
ret fogunk házainkhoz
építeni, további fákat fo-
gunk ültetni, és megpró-
báljuk a lehetõ legpozi-
tívabb környezetet ki-
alakítani, hogy a csalá-
dok, a párok vagy az
egyedül költözõ fiatalok
és idõsek is megtalál-

ják a számukra legmeg-
felelõbb lakást kínála-
tunkban.

Hiszünk abban, hogy
eme törekvéseink elõse-
gítik a kerület szebbé,
élhetõbbé tételét és pél-
dát mutathatunk más
építõknek törekvése-
inkkel, céljainkkal, ter-
veinkkel, a zöldkörnye-
zet iránti szeretetünk-
kel.

(x)
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Kos – Lendületük –
amely erõs akarattal
párosulhat – határta-

lan, olyannyira, hogy mások-
nak már terhes lehet. Sze-
rencsére velük van a jelle-
mükbõl fakadó nagy fokú el-
fogadás, szeretet, bölcses-
ség, amivel felül tudnak
emelkedni a türelmetlensé-
gükön és az uralkodásvágyu-
kon is. A mások segítése bel-
sõ békét hozhat számukra.

Bika – Most vállukra
vehetik a világ nehéz-
ségeit, hogy mások-

nak segíthessenek. Ezt úgy
oldhatják meg, hogy a már
számukra nem fontos dolgo-
kat elengedik, mely nem kis
feladatot jelent. A barátaik-
kal együtt mehetnek koncer-
tekre, színházba. A szerelem
is megérintheti õket.

Ikrek – A barátaik-
kal való kapcsolata-
ik átalakulóban van-

nak, újak jöhetnek, régiek-
tõl elbúcsúzhatnak. A ta-
vasz lendületével õk is szer-
vezhetik a kirándulásokat,
összejöveteleket, partikat.
Sok megoldandó feladat le-
het a munkájukban, de azt
most szívvel-lélekkel te-
szik.

Rák – A tanulás elõ-
térbe kerülhet, de
lehet, hogy egy kül-

földi út lehetõsége által
fejlödnek. Pénzügyekben
teljes átalakulás lehetséges,
az elengedést is tanulni kell,
de a jó megérzéseikre való
hallgatást is. Váratlan sze-
relemre számíthatnak, vagy
a meglévõ kapcsolat próbá-
jára. 

Oroszlán – Hatal-
mas erõvel próbál-
nak utat törni – de

az hosszú távra megoldást
nem szokott hozni. Próbál-
janak mások helyett önma-
gukon uralkodni, saját
„sárkányukat” legyõzni. A
bennük levõ bölcsességgel,
a lelkük legmélyén ott levõ
szeretettel meg tudják ol-
dani.

Szûz – Talán a sze-
relemmel vagy a
gyerekekkel, vállal-

kozással kapcsolatos ne-
hézségek miatt jobban tud-
ják érzékelni azokat a dol-
gokat, amelyek a szemnek
láthatatlanok, amikben
egyébként a racionális gon-
dolkodásuk nem hisz. Rá-
csodálkozhatnak a világ
mélységére.

Mérleg – Elsõsor-
ban a munkatársaik
érzékelhetik a most

bennük lévõ érzékenységet,
egy magasabb szintû szere-
tetet, amit az angyalok hoz-
nak nekik. Szükségük is
lehet rá, hisz a társukkal
való kapcsolatuk erõsen
próbára lehet téve, amit
csak a szeretet tud már
megoldani.

Skorpió – A fõnö-
kükkel való feszült-
ség okozhat nehéz-

séget a kommunikációban,
a közlekedésben. Az is le-
het, hogy ismét beleesnek
abba a hibába, hogy túl ko-
molyan veszik a céljaik el-
érését, rugalmatlanságuk,
végletességük miatt nem
tudják megoldani a problé-
mákat.

Nyilas – Lendüle-
tük határtalan, s
mindent megtesz-

nek, hogy látassák magu-
kat a világban. Szerepel-
hetnek, rivaldafénybe ke-
rülhetnek. Persze, a szere-
lem sem tudja õket elke-
rülni! Legyenek résen a
túlzásaikkal, saját maguk
érzelmi csapdájába kerül-
hetnek.

Bak – Az otthonuk-
ban levõ feszültség-
nek az okát elsõsor-

ban önmagukban keres-
sék, hisz ha tudnak változ-
ni, itt is változás fog történ-
ni. Ez nem könnyû idõszak
nekik, akaratlanul is túl ko-
molyan vesznek most min-
dent. A munkahelyi sike-
rek, elõrelépésük segíthet
nekik. 

Vízöntõ – A pénz-
ügyi dolgok rende-
zõdhetnek, ami

hozhat számukra uta-
zást, telefon-, autócserét,
de akár költözést is. Elõ-
zõ életükbõl viszont van
karmikus elszámolásuk,
amelynek a rendezése
nehézséget, fájdalmat
okozhat. Az „elmaradt
számlát” viszont ki kell
fizetni.

Halak – Az anyagi
nehézségek miatt
lehet bennük fe-

szültség, de az a végtelen
szeretet, amit a világ felé
éreznek, segít nekik kilép-
ni az aggódásból, s új erõt
teremteni a biztonság meg-
teremtésében. A barátaik-
kal való kapcsolatuk is
még mindig alakulhat, vál-
tozhat.

Kováts Krisztina
06/209 160-640

www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp március 31-tõl

Az ember környezetében
élõ kutyák nemcsak hang-
jukkal, annak erõsségével,
hangszínével hívják fel ma-
gukra a figyelmet, jelzik az
akaratukat a környezetük-
nek, hanem testi viselkedé-
sükkel, mozdulataikkal,
gesztusaikkal is. Kezdjük
elõször kedvenc kutyánk
„arckifejezésével”. A hozzá-
értõ a kutya szeme színének
változásából, a tekintet szi-
gorúságából vagy éppen az
érdeklõdõ pillantásokból
következtetni tud az állat
pillanatnyi lelkiállapotára,
akaratára. Például közis-
mert, hogy a német juhá-
szok besárguló szeme, mély

torokhanggal kísérve azt
jelzi, hogy tegyük fel a száj-
kosarat vagy hagyjuk abba
vele való foglalatosságot,
mert egyébként támadni
fog. A felhúzott ajkak alól
kivicsorgó hatalmas fogak
csak erõsítik az állat táma-
dási szándékát. De vannak
olyan szelíd ebek is, akik-
nél az öröm jele a felhúzott
ajak, igaz itt más örömje-
gyek, a barátkozás gesztu-
sai is láthatók. Agresszivi-
tást, támadási szándékot
jelentenek a szorosan a fej-
hez szorított (sunyi) fülek,
amíg a hanyagul oldalra el-
állók az érdektelenség, kö-
zömbösség jelei. Általában

a meredeken felálló fülek
erõs egyéniségû állatra utal-
nak. Persze ezek a megálla-
pítások sem mindenkor és
minden kutyára vonatkoz-
tathatók, hiszen a tenyész-
tõk az új fajták kialakításá-
nál a fülek állását kozmeti-
kai mûtéttel hozzák létre.

A kutyák lábaik haszná-
latával is kifejezésre tud-
ják juttatni akaratukat,
így a felemelt mancs le-
het kéregetõ, kolduló,
de lehet a megbánás,
bocsánatkérés jele is.
Egyébként ez a gesz-
tus a legkönnyebben
kialakítható, a fiatal ál-
lat gyorsan megtanul-
hatja, hogy pacsit adjon,
mert ezért jó falat vagy di-
cséret, simogatás jár.

A teljes nyugalom, bizton-
ságérzetet jelenti – fõleg fia-
tal kutyáknál tapasztalhat-
juk – amikor az állat a gazdi
lábára teszi a mancsát vagy
a fejét és teljes ellazultság-
ban pihen, hiszen a falkave-
zér mellett baj nem érheti.

A kutyafarok viselkedése
az egyik legbiztosabb jel
ebünk lelkiállapotának
megítélésére. Az élénk
farokcsóválás, a hátulsó
testrész riszálása a barát-
kozásra, ismerkedésre való
felhívás jele és azt is jelenti,
hogy az illetõ embert vagy

állatot jól ismeri, szereti. A
zászlószerûen magasra
emelt farok a magabiz-
tosság jele, míg a has
alá, a lábak közé hú-
zott a félelemé, a
meghunyászko-
dásé. Még egy
szintén közis-
mert visel-
kedési
for-

máról kell emlí-
tést tennem, ez
pedig az a
jelenség,
amikor
kedvenc
ebünk
bajban
érzi magát, ilyenkor ha-
nyatt fekszik, mintegy felkí-
nálja a torkát és a hasát a
másik kutyának, az pedig
egy nagyon erõs õsi ösztön-
nél fogva nem támad to-
vább, elfogadja a gyõzelmet.
Persze az ebek egy része egy
kellemes torok vagy has va-

kar-
gatá-
sért is
felkínálko-
zik a gazdi-
nak. A játékot
kedvelõ ebeink
pedig orrbökö-
déssel vagy egy kü-
lönleges testtartással (mell-
sõ lábaikat kinyújtva, tes-

tük elülsõ részével lelapul-
va, a hátulsó részt felemel-

ve) hívják játszani a
család valamely tag-

ját. Más kutyák a
kiválasztott játé-
kot is odavi-

szik, olykor
dühösen
odavágják a

gazdi lába
elé, mint-

egy követelve a játé-
kot.

Végezetül azért
azt is meg kell em-
líteni, hogy ezek a
magatartási for-

mák nem min-
dig biztos

szabályok.

Kedvenceink személyisé-
gek, egyedek, akiknél ezek
a gesztusok más értelmet

is takarhatnak. A jó
gazdi ezeket ismeri

és így megérti
kedvence aka-

ratát, mon-
danivaló-

ját.
dr. Schuster Zoltán

www.zugloallatorvos.hu

Kutyagesztusok

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

Szeretettel várjuk
tavaszi nyílt napunkra
2011. április 9-én, szombaton.

Csak a nyílt napon:
�� 20% kedvezménnyel vásárol-

hatja meg alakformáló, cellulit-
kezelõ bérletét, termékét.

�� kipróbálhatja az újdonságokat,
�� ajándékkal lepjük meg.

Jelentkezzen be már most!

A High-care kezelések bizonyítottan
eredményes minõsítéssel rendelkeznek!

Nyílt nap a High-care-ben
április 9-én!
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Zuglóból a világhír felé
Gyöngyösi Ivett a billentyûk fiatal varázslója
Törékeny, halk szavú lány
hazánk talán legnagyobb
zongorista tehetsége. A 17
éves Gyöngyösi Ivett, szinte
mindent versenyt meg-
nyert, amit lehetett. A csa-
lád Zugló kertvárosában él,
és otthonukban a nappali
berendezése zenére van
hangolva. A nagyszobában
ugyanis két zongora is áll,
az egyik a Ivetté, a másikon
már kishúga gyakorol. – Az
általános iskolában kezdõ-
dött a zenéhez fûzõdõ von-
zalom, miután lehetõségem
nyílt arra, hogy zongorán ta-
nuljak – meséli Ivett, aki ma
már napi hat-hét órát gya-
korol, az igazi mûvészlel-
kekhez hasonlóan legin-
kább éjszaka. Ivett magán-
tanuló, most fog érettségiz-
ni, és a továbbtanulást is
természetesen zenei sza-
kon képzeli el. Nem éli a
korosztálya bulizós életét,
és bár vannak nagyon köze-
li barátai, de ahogy mondja,

a „zene tölti ki az életét, ez a
mindene”. – Hét éve költöz-
tünk Zuglóba Vásárosna-
ményból, miután Ivettet ti-
zenegy évesen felvették a
Liszt Ferenc Zenemûvésze-
ti Egyetem különleges te-
hetségek tagozatára –
mondja édesapja hozzáté-
ve, hogy más kerület szóba
se jöhetett, hiszen koráb-
ban Zuglóban éltek szülei
és nagyszülei is. Ivett tehet-
ségét mi sem mutatja job-
ban, mint a tavaly elnyert
Cziffra-díj. A kétévente ren-
dezett zongoraversenyt úgy
nyerte meg, hogy a mezõny
legfiatalabb tagjaként 43 or-
szág több száz zongoristá-
ját utasította maga mögé.
Ám nem csak itt diadalmas-
kodott, hiszen nyert két
nemzetközi Chopin-ver-
senyt, valamint Steinway-
díjat a Hamburgban rende-
zett Steinway Nemzetközi
Zongoraversenyen, ahol
szintén ötszáz versenyzõt

elõzött meg. Harkovban
európa legnagyobb ifjúsági
versenyén tavaly elsõ helye-
zést ért el, s szintén abban
az évben megnyerte a Lions
nemzetközi zongoraver-
senyt is. Minden nagy ver-
senyen elsõ lett ahol csak el-
indult, így már hét nemzet-
közi elsõ helyezéssel dicse-
kedhet. 

Büszkeséggel tölti el,
hogy 13 évesen felléphetett
a tiszadobi Zongorafeszti-
válon, 14 évesen a hambur-
gi Leiszhalle-Musikhalle
közönsége elõtt, 15 évesen
zenekarral játszhatott a Ze-
neakadémia nagytermé-
ben, 16 évesen pedig a bé-
csi Musikverein publiku-
mát kápráztathatta el.

Hogy mennyire komolyan
veszi ezeket a fellépéseket,
azt az is jelzi, hogy egy-egy
zongoraversenyre akár hó-
napokat is készül. – Chopin
a kedvenc zeneszerzõm, az
õ mûveit szeretem a legin-
kább játszani, de nagyon
kedvelem a magyarokat,
Bartókot és Lisztet is. Nagy
zongoramûvész szeretnék
lenni, sok helyre eljutni a vi-
lágban – fogalmazta meg jö-
võbeni terveit. Ennek lehe-
tõsége már most is megvan,
hiszen rengeteg országba
hívják, de még csak Euró-
pában lépett fel, mivel a tá-
volabbi utazásoknak az
anyagi lehetõségek szabnak
korlátot. B. R.

Négy hangverseny – egyetlen napon
2011. április 10-én a Mûvé-
szetek Palotája Bartók Béla
Nemzeti Hangversenyter-
mében Szenthelyi Miklós
egyedülálló koncertet ad. A
Liszt- és Kossuth-díjas he-
gedûmûvész arra vállalko-
zott, hogy egyetlen napon,
alig több mint tíz óra alatt
négy hangversenyen fog
közremûködni. A rendha-
gyó koncert aktualitását az
adja majd, hogy a nemzet-
közi hírû mûvész idén ün-
nepli a 60. születésnapját.–
Nem születésnapról szól
április 10-i rendezvény,
hisz az ilyen eseményeket
családi körben szokta meg-
ünnepelni az ember –
mondta Szenthelyi Miklós.
– Én inkább visszaemléke-
zésnek nevezném. Több
mint öt évtizedes pályafutás
áll mögöttem, ezt próbálom
meg az ünnepi hangverse-
nyeken összegezni. Olyan
mûveket választottam, me-
lyek kötõdnek a pályafutá-
somhoz.Szenthelyi Miklós
olyan családban nevelke-
dett, melyben a zenének
nagy szerep jutott. Édes-
anyja zongoratanárnõ volt,
nem csoda, hogy nõvérébõl,
Szenthelyi Juditból zongo-
ramûvész lett. Miklósra is
ez várt volna, ám õ már ki-
lenc éves korában a hegedût
választotta. 

Egy hangszer iránt vonza-
lom mindig valamilyen szép
zenei élményre vezethetõ
vissza. Engem hamar elcsá-
bított a hegedû, és ez a von-

zalom máig kitartott. Ehhez
az is kellett, hogy gyorsan
arra a szintre jutottam, ami-
kor már bánni tudtam a
hangszerrel. Azt hiszem eb-
ben nagy segítségemre volt
az a néhány év, amit édes-
anyám jóvoltából a zongora
mellett töltöttem el.

Szenthelyi Miklós Zugló-
hoz is kötõdik. A kiváló mû-
vész immár két évtizede a
Magyar Virtuózok Kamara-
zenekar vezetõje, és együt-
tesével a XIV. kerületben, a
Vakok Állami Intézetének
Nádor termében szokott
próbálni.

– Nagyon szeretek az
Ajtósi Dürer sori hangver-
senyteremben fellépni,
mert egyrészt kiválóak a te-
rem adottságai, másrészt
Zuglóban mindig zeneértõ
közönség elõtt játszhatok.
A Zuglói Polgári Kör kéré-

sére minden év októberé-
ben egy koncertet adunk, és
eddig mindig telt ház elõtt
játszhattunk.

Ahogy fogynak a jegyek
biztosra vehetõ, hogy az áp-
rilis 10-i MÜPA-koncerten
is táblás ház elõtt játszhat
majd a kiváló mûvész. 

– Remélhetõleg idén õs-
szel is muzsikálhatunk
majd a zuglóiaknak. Ha fel-
kérnek, örömmel és nagy
tisztelettel vállalom majd a
szereplést. A pályafutásom
során szinte az egész világot
bejártam már, rendkívül
szép helyeken játszottam,
de a magyar közönségnél
zeneértõbb emberekkel se-
hol nem találkoztam. Ezért
számomra mindig a hazai
publikum elõtti fellépés je-
lenti a legnagyobb megtisz-
teltetést.

Riersch Tamás
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Eredményes munkájuk
miatt példaként emlege-
tik a BRFK-n a Zuglói
Rendõrkapitányság Kör-
zeti Megbízotti Alosztá-
lyát. A rendõrség irányí-
tói szerint ugyanis a XIV.
kerületi alosztály a leg-
szervezettebb és legha-
tékonyabb egység az
egész fõvárosban.

– Zuglót nyolc körzetre
bontottuk, és minden kör-
zetet három körzeti megbí-
zottnak kell felügyelnie –
mondta Samu Gábor száza-
dos, a KMB alosztály veze-
tõje. – Ez a legnagyobb bu-
dapesti körzeti megbízotti
létszám. Ráadásul az állo-
mánynak a legkiválóbb és
legtapasztaltabb rendõrök
a tagjai, ennek köszönhetõ-
en egyre több és egyre ko-
molyabb eredményeket tu-
dunk produkálni.

A zuglói KMB alosztály
nem a Stefánia úti épület-
ben, hanem az alsórákosi
rendõrõrsön mûködik. A
kerületi körzeti megbízot-
tak nyugodt körülmények
között szinte csak a munká-
jukra koncentrálhatnak.

– Mivel a járõrkollégák és
a nyomozók is rendkívül le-
terheltek, létrehoztunk egy
KMB akciócsoportot, mely
szolgálatnak a tagjai általá-
ban civilben és civil autóval
járõröznek. A rendõrök kö-
zül többen Zuglóban lak-
nak, így nem csak a körze-
tüket, hanem az egész kerü-
letet kiválóan ismerik.

A nagy létszámú zuglói
KMB alosztályból Tomis
Károly törzszászlós a legis-
mertebb, annak az akció-
nak köszönhetõen, amely
tavaly a zuglói rendõrségre
irányította a bulvármédia
figyelmét is. Tomis Károly
ugyanis egy szolgálati mo-
biltelefont szerzett magá-

nak (mivel a rendõrök rá-
dión keresztül tartanak
egymással kapcsolatot,
ezért a szolgálati mobil
nem szerepel az eszköztá-
rukban), majd egy plakátot
tervezett, melyre a telefon-
számát is felírta. Ezt a pla-
kátot aztán szétszórta a
körzetében, minden kis-
boltba és a házak lépcsõhá-
zába is kirakta.

– Karcsi akciója rendkí-
vül hatásosnak bizonyult,
egyrészt azért mert felhívta
a média figyelmét a rendõri
munkára, másrészt, mert a
lakossággal még az eddigi-
eknél is közvetlenebb kap-
csolatot tudott kiépíteni.
Több elfogásunk is volt már
a telefonhívásoknak kö-
szönhetõen, így természete-
sen nem bántuk, hogy né-

hány kollégája is követte a
példáját. Tomis Karcsi ötle-
te volt az is, hogy a KMB al-
osztályunk egy honlapot ké-
szíttessen. Ez már fejlesz-
tés alatt van, hamarosan
mindenki számára elérhetõ
lesz. Ezen aztán minden in-
formációt (körzethatáro-
kat, körzeti megbízottak
nevét, telefonszámát) meg-
találják majd az érdeklõ-
dõk.

Kibõl lehet jó körzeti
megbízott? Bihari Sándor
õrnagy, a Zuglói Rendõrka-
pitányság Közrendvédelmi
Osztályának vezetõje sze-
rint legalább 5-6 éves gya-
korlattal kell rendelkeznie
annak a rendõrnek, akibõl
körzeti megbízott lesz.

– Szerencsére az állomá-
nyunk több tagja is komoly

– tíz évnél nagyobb – szak-
mai múlttal rendelkezik,
így könnyen kiválaszthat-
tuk azokat a kollégákat,
akik a KMB-s alosztály tag-
jaként óvják a kerület köz-
biztonságát. Nagyon fontos
szempontnak
tartottuk azt
is, hogy mely
kollégák azok,
akik képesek
csapatban
mûködni. A
KMB alosztá-
lyunk ugyanis
csak akkor le-
het hatékony,
ha a kollégák
összedolgoznak. Nem csak
egymással, hanem a járõrö-
zõ társaikkal és bûnügye-
sekkel is. A kiválasztott
rendõr elõször egy évre kap

megbízást. Ez alatt egyrészt
bizonyítania kell, hogy al-
kalmas a feladatra, más-
részt egy szaktanfolyamot
is el kell végeznie. A kineve-
zését csak egy év után kap-
hatja meg. 

A zuglói
KMB-sek szol-
gálatuk nagy
részét a körze-
tükben töltik.
A létrehozott
akciócsoport-
nak köszön-
hetõen pedig
hétrõl hétre az
õ sikerükrõl
szólnak a hír-

adások. Legutóbb akkor ír-
tunk róluk, amikor a
Rákosrendezõ közelében
egy nap alatt két síntolvaj
bandát sikerült lefülelniük. 

– A kollégák hét elején el-
igazítást kapnak a felada-
tokról, ám innentõl kezdve
az õ kreativitásukon mú-
lik, hogy milyen hatásfok-
kal teljesítik azokat –
mondta Samu Gábor. – Én
csak örülök neki, ha élel-
mesnek bizonyulnak (mint
például a síntolvajos eset-
nél, amikor is nem eléged-
tek meg az elsõ banda lefü-
lelésével, hanem vissza-
mentek a leshelyükre, és
még aznap egy újabb ban-
dát sikerült lefülelniük),
most is azt tervezzük,
hogy, mivel kezdõdik a tás-
ka- illetve zsebtolvajok sze-
zonja, a KMB-s kollégák ci-
vil ruhában a tömegközle-
kedési eszközökön próbál-
ják meg kiszûrni a tolvajo-
kat.

Zárásképpen elhangzott,
hogy a zuglói körzeti meg-
bízottak létszáma már nem
igazán bõvíthetõ, ám a fel-
szereltségükön lehetne
még javítani, így például a
gépkocsiállomány mûsza-
ki állapotán is. De szeret-
nék feléleszteni a motoros
és kerékpáros járõrözések
hagyományát. Több szolgá-
lati mobiltelefonra és né-
hány laptopra is szükségük
lenne.

– Leginkább azonban az
állampolgárok segítségére
lenne szükségünk. Sajnos,
ma inkább az érdektelen-
ség jellemzõ az emberekre.
A KMB-sek fogadóórájára
nem jönnek el, de még a
közvetlen szomszédjaikat
sem ismerik. Akadt olyan
is, hogy hajnalban rámol-
tak ki egy lakást, a szom-
szédok meg azt gondolták,
hogy költöznek, azért za-
jonganak. A körzeti megbí-
zottak azokból az informá-
cióból élnek, amit a lakos-
ságtól kapnak, ezért most
is és a jövõben is minden
információra reagálni fo-
gunk

Riersch Tamás

Nem csak a körzetüket, hanem az egész kerületet kiválóan ismerik

A zuglói körzeti megbízottakkal példálóznak a fõvárosban

A zuglói KMB-sek egy csapata, egy nagy kötegnyi lefoglalt kábellel.

Az állománynak a leg-
kiválóbb és legtapasz-
taltabb rendõrök a tag-
jai, ennek köszönhetõ-
en egyre több és egyre
komolyabb eredmé-
nyeket tudunk produ-
kálni

Koncerten az ovisok
A Rózsavár Óvoda gyerme-
kei Bálint napon egy gyö-
nyörû koncertet hallhattak.
Az izgalmas kulturális ese-
ményre a Magyar Rádió
Szimfonikus Program szer-
vezõje, Zöld Krisztina hívta
meg õket. Nemhogy meg-
hívta õket, abban is segített,

hogy az ovisok könnyen el-
juthassanak a helyszínre,
ezért a rádió buszaival szál-
lították a gyermekeket oda-
vissza.

A 6-os stúdióban várták a
kicsiket a népszerû zené-
szek. Lukácsházi Gyõzõ el-
mesélte, milyen hangszere-
ken játszanak majd a zene-
kar tagjai. Egy kis biztatás
után az egyik kiscsoportos
kisfiú kezdte a vezénylést,
majd Stephen D’ Agostino
vette át a karmesteri pálcát,
és folytatta a munkát. A
gyermekek elvarázsolva
hallgatták a muzsikát, és
ahogy utólag hallottam,
még napokig meséltek a
koncertrõl. 

A különleges program-
nak a gyermekek, a szüleik,
nagyszüleik és az egész óvo-
da nagyon örült!

Köszönjük!
V.-né Korchma Fruzsina,

nagymama



Szolgáltatás

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

Hûtõszekrények, fagyasztók,
klímák, autóklímák javítását vál-
lalom hétvégén is, garanciá-
val! Tel.: 419-82-64, 06-70-211-
77-60.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minõségi Munkával Kedvezõ
Áron Vállalunk: víz-, fûtéssze-
relést, szobafestést, mázolást,
tapétázást, kõmûves burkoló-
munkákat, parkettázást. ZUG-
LÓI MEGRENDELÕKNEK
KEDVEZMÉNY! Tel.: 405-
3305, 06-309-524-725.

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

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

TETÕFEDÕ BÁDOGOS. Régi te-
tõk felújítása, javítása, új tetõk fe-
dése, cserepezés, palázás, zsinde-
lyezés, bádogozás, kisebb ács-
munkák. Tel.: 291-0081, 06-30-
401-74-62.

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

ASZTALOSMUNKÁK. Ajtó-, ab-
lakjavítás, küszöbkészítés, légszi-
getelés, zárszerelés, bútor-össze-
szerelés, javítás, pántok, zsanérok
cseréje. Tel.: 251-94-83, 06-20-
381-6703.

TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE lép-
csõházfestést, kerítésmázolást.
LAKOSSÁG RÉSZÉRE festést,
mázolást, tapétázást garanciával
vállalok. Tel.: 4000-679, 06-20-9-
642-137.

Amennyiben még nem találta
meg társasházának a megfelelõ kö-
zös képviselõt, hívja kft.-ket. Jel-
szavunk: megbízhatóság, szakér-
telem, kiváló munka reális áron.
Tel. üzenetrögzitõ: 223-1497 e-
mail: lillilus@citromail.hu

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

Háztartási gépek javítása, vil-
lanyszerelések. Bojlerek, mosógé-
pek, hûtõk, cirkók, konvektorok
porszívók, tûzhelyek. Tel.: 06-20-
393-24-84, T.: 30-9736-511.

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

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

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

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

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

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVARO-
ZÁS! Gyors ügyintézéssel, pre-
cíz munkavégzéssel. Igény sze-
rint, ingyenes kartondobozok.
10%-os hétvégi kedvezmény.
T.: 06-70-2144-235, T.: 061-
280-2542

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

KONYHA, IRODA, GARDRÓB és
egyéb bútor tervezése és gyártása
fiatal, faipari technikustól.
www.profiasztalos.hu T.: 06-20-
341-7312

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, víz-,
fûtésszerelés, csapok javítása,
kamerás csõ, és csatornavizs-
gálat! Hibaelhárítás éjjel-nap-
pal! T: 06-20-403-5524, www.
watermatic.hu.

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Vállaljuk lakások,
irodák, üzlethelységek, társashá-
zak festését, mázolását antialko-
holista szakemberekkel korrekt
árakon, Zuglóiaknak 10% kedvez-
ménnyel! www.sinistrakft.hu T.:
06-20-327-4485. T.: 061-321-
0028 SIMON MIKLÓS

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

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

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

LAPOSTETÕK szigetelése, bá-
dogozás, homlokzatfelújítás, kõ-
mûves- és festõmunkák.
Alpintechnikai kivitelezések min-
den szakmában. T.: 061-273-
1857, T.: 06-20-471-1870.

SZÁMLAKÉPES egyéni vállalko-
zó társasházak, iroda, lakás taka-
rítását vállalja. T.: 06-20-551-
2826.

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

ASZTALOSMESTER vállal régi
és új típusú ajtók, ablakok készíté-
sét, javítását, színvonalas bútorok
készítését, szerelését. Új cím:
Strobl Alajos u. 3/C. (NÉPSTADI-
ONNÁL) T: 06-30-934-1620.

TETÕFEDÕ, BÁDOGOS. Régi
tetõk felújítása, javítása, új tetõk
fedése, cserepezés, palázás, zsin-
delyezés, bádogozás, kisebb ács-
munkák. T.: 061-291-0081. T.:
06-30-401-7462.

SZÁMLAKÉPES egyéni vállalko-
zó társasház, iroda, lakás takarí-
tását vállalja. T.: 06-20-571-2826.

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

Egészség, szépség

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

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

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

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

MASSZÁZSVARIÁCIÓK, gyö-
nyör a testnek, a léleknek. 0–24-ig,
házhoz is megyek. Hívj bizalom-
mal. T.: 06-20-628-0038.

GERINCJÓGA MAGÁNÓRÁK,
hétvégén is. Hatékony megoldás
hátfájásra, stresszoldásra. Tel.:
06-70-569-71-86, www.jogae-
vaval.shp.hu

FOGTECHNIKUSMESTER vál-
lalja fogpótlások készítését, javítá-
sát garanciával. Fogfehérítõ sab-
lon és éjszakai harapásemelõ ké-
szítése. Tel.: 252-40-67, 06-20-
445-84-21. Petõfalvi, Ilosvai utca
25.

PSZICHOLÓGUS MAGÁNREN-
DELÉS Zuglóban, stresszproblé-
mák, szorongás, életvezetési ne-
hézségek, tanácsadási igény ese-
tén forduljon hozzám bizalommal.
Elõzetes idõpont-egyeztetés T.: 06-
30-393-2184.

Ingatlan

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

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

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

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

Helyiség kiadó, 60 nm,
Limanova téri társasházban nem
zajos tevékenységre, raktározás-
ra. Tiszta, száraz WC-vel, mosdó-
val. Tel.: 06-30-263-93-66.

Róna-Thököly sarkán lévõ 102
nm-es déli fekvésû felújított 3,5
szoba-hallos öröklakás eladó.
Irányár: 24,9 milló Ft. Tel.: 06-20-
349-22-88.

PÉTERVÁRAD UTCAI 65 nm-es
társasházi lakás (2 szoba, hall+er-
kély). ELADÓ. Irányár: 18,8 millió
Ft. T.: 06-30-714-3770.

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

XIV. KERÜLETI SZENTMIHÁ-
LYI úti társasházban földszinti
helység kiadó. (16,5 nm szolári-
umnak is használható). T.: 06-20-
9234-639.

PILLANGÓ PARKBAN 50 nm-es
elsõ emeleti erkélyes öröklakás
alacsony rezsivel eladó. Irányár:
9,7 millió Ft. T.: 060-243-6785.
T.: 06-30-9-343-301.

Oktatás

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

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

Angol nyelvoktatás, korrepetá-
lás, vizsgára, pótvizsgára felkészí-
tés diplomás tanárnál elérhetõ
áron. T.: 251-1173, mobil: 0036-
30-214-6058.

TANÍTÓ NÉNI 30 év tapasztala-
tával alsós kisgyermekek korrepe-
tálását esti, délelõtti gyermekfel-
ügyeletet vállal. Telefon: 252-38-
94 mobil: 06-30-542-7375.

KORREPETÁLÁS! Zuglói taní-
tónõ általános iskolások korrepe-
tálását vállalja, nyelvek kivételével
mindenbõl! Házhoz is megyek! T.:
06-20-953-34-07.

JAPÁN, KÍNAI, KOREAI nyelv-
oktatás és vizsgafelkészítés.
www.gportal.hu/nyelvtanulas, T.:
06-20-359-2147, e-mail: ancsisa
@yahoo.com

Könyv

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

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

Régiség

Diplomás pedagógus régiségke-
reskedõ vásárol hagyatékokat,
könyveket, kisbútorokat, porce-
lánt, mindenfajta dísztárgyat, fest-
ményt. Díjtalan kiszállás, lomtala-
nítás. T.: 0036-30-597-5499.

Munkát keres

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

Számítógép

COMPUTER KLINIKA – számí-
tógép-javítás, karbantartás, bõví-
tés, vírusirtás, telepítés ingyenes
kiszállással. Hívjon bizalommal!
Tel.: 30-857-26-53.

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

Társközvetítés

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

Egyéb

TÁRSASHÁZAK közös képvise-
letét vállaljuk (jogi, mûszaki, köny-
velés) 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,
e-mail: nyaryildiko@t-online.
hu, cím: 1141 Bp” Fûrész
u. 22.

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

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

RÁKBETEGEK OTTHONI ÁPO-
LÁSA. Fájdalomcsillapítás, lelki
támogatás. Magyar Hospice Alapít-
vány Tel.: 06-1-250-5513, www.
hospicehaz.hu
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Tisztelt Olvasók!

A Zuglói Lapok szerkesztõsége várja észrevételeiket, javasla-
taikat az újsággal kapcsolatban. A kerületet érintõ problé-
mákról szóló olvasói levelek közül minden számunkban egy-
nek megkísérlünk utánajárni. Az Önkormányzat illetékes
ügyintézõjének válaszaival együtt olvasónk észrevételét a kö-
vetkezõ lapszámunkban közzétesszük.

zugloilapok@gmail.com

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

Víz, gáz, fûtésszerelés garanciával!
Hívható: 8-18 óráig

Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163

SZABÓ KÁROLY
ÉS FIA

vízvezeték szerelõk

A legkisebb munkától
a lakásfelújításig.

Csõtörés és duguláselhárítás
0–24 h-ig.

Mobil: 06-30-9713-782
Tel.: 360-4434

Megjelenések és lapzárták
Lap-
szám

Hirdetési 
lapzárta (szerda)

Megjelenés
(csütörtök)

Lap-
szám

Hirdetési
lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök)

7. április 6. április 14. 14. augusztus 31. szeptember 8.
8. április 20. április 28. 15. szeptember 14. szeptember 22.
9. május 4. május 12. 16. szeptember 28. október 6.

10. május 18. május 26. 17. október 12. október 20.
11. június 1. június 9. 18. október 26. november 3.
12. június 15. június 23. 19. november 9. november 17.

N y á r i s z ü n e t 20. november 23. december 1.
13. augusztus 17. augusztus 25. 21. december 7. december 15.



Márciustól a kerület kilenc
általános iskolájában fél év-
re tantárgy lett az asztalite-
nisz. Mindez annak köszön-
hetõ, hogy a TopPingpong
Utánpótlás Alapítvány si-
kerrel pályázott egy, kimon-
dottan a zuglói általános is-
kolásokat érintõ egészség-
nevelõ programra. Az aszta-
litenisz sportágon keresztül
megvalósuló projektet az Új
Magyarország Fejlesztési
Terv keretében az Európai
Unió tízmillió forinttal fi-
nanszírozta.

– A projekt címe: a „Rend-
szeres testmozgás ösztön-
zése a XIV. kerületi általá-
nos iskolások körében” –
mondta Herendi Iván, a
BVSC-Zugló Asztalitenisz
Szakosztályának elnöke. –
Az alapítvány azt vállalta,
hogy az elkövetkezendõ hat
hónapban népszerûsíti
majd a gyerekek körében
ezt a sportágat. 

A projekt fõvédnökségét
dr. Papcsák Ferenc zuglói
polgármester vállalta el,
míg a rendezvény védnökei
között olyan kiváló sporto-
lók találhatók, mint a tájfu-
tó-világbajnok Monspart
Sarolta, a kétszeres olimpi-
ai bajnok öttusázó,
Martinek János, a négysze-
res világ- és Európa-bajnok
asztaliteniszezõ, Jónyer Ist-
ván, Jakab János serdülõ

és ifjúsági Európa-bajnok
pingpongozó, illetve dr.
Gazsó L. Ferenc, a Magyar
Rádió MR1 Kossuth adójá-
nak intendánsa.

– Egy olyan helyzetben,
amikor az önkormányzat és
a kerületi sportegyesületek
is problémákkal küszköd-
nek, különösen fontos az
összefogás – mondta
Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester a projekt március
28-i megnyitó ünnepségén.
– A programban kilenc ön-
kormányzati iskola – a
Heltai, a dr. Mezõ, az Arany,
a Németh Imre, a Mun-
kácsy, a Jókai, a Zuglói Ha-
jós, a Városligeti és a Hu-
nyadi – 63 tanulója vesz
majd részt. 

A program szakmai fel-
ügyeletét a BVSC-Zugló Asz-
talitenisz Szakosztálya vál-
lalta. A huszonötszörös ma-
gyar bajnok, valamint két-
szeres BEK- és ötszörös
ETTU-kupagyõztes zuglói
klub hetente kétszer,
9–11.30 óráig tart majd a
Szõnyi úti asztalitenisz-
csarnokban képzéseket a
gyerekek számára. Két alka-
lommal a testnevelõknek is
felkészítést tartanak majd,
illetve vállalták, hogy május-
ban megszervezik a kerületi
iskolák 5–6. osztályos tanu-
lóinak a bajnokságát, illetve
június legelején az iskolai

gyõztesek és helyezettek
számára a Zugló Bajnoka
versenyt is megszervezik. A
nyári szünetben pedig lehe-
tõséget biztosítanak a részt-
vevõknek, hogy részt vegye-
nek a sportiskola egyhetes
sporttáborában.

A féléves program meg-
nyitójára március 28-án a
BVSC-Zugló Asztalitenisz
Csarnokában került sor. A
rendezvényt több neves
sportoló is megtisztelte. A
védnökök közül Monspart
Sarolta, Martinek János és
Jónyer István is elfogadta a
szervezõk meghívását, és
utóbbi még bemutatót is ját-
szott. Elõbb Németh Károly
sokszoros magyar bajnok,
egykori válogatott asztalite-
niszezõvel, majd régi jó ba-
rátjával, a világ- és Európa-
bajnoki csapattársával,
Gergely Gáborral. Erre a
mérkõzésre lassan húsz
évet kellett várniuk a sport
rajongóinak. rsch
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Eddig az volt a jellemzõ,
hogy pénzt kértek és kaptak
a sportegyesületek az ön-
kormányzattól, ez az összeg
azonban csak ritkán jutott
el a gyerekekhez. A támoga-
tások nagy részét ugyanis
leginkább a mûködésre for-
dították a klubok. A zuglói
önkormányzatnál végbe-
menõ változások azonban
sok más mellett ezt a gya-
korlatot is érintették. 

– Mind a kormány, mind
pedig a kerület vezetése ki-
emelt figyelmet fordít a
sport támogatására –
mondta dr. Papcsák Ferenc
polgármester azon a ren-
dezvényen, melyen a Zuglói
Vagyonkezelõ Zrt. száz vízi-
labdát ajándékozott a KSI
SE utánpótláskorú vízilab-
da-csapatainak. – Sosem fe-
lejtem el, gyerekkoromban
volt egy testnevelõm, Te-
mesvári Tibor, aki bennün-
ket, fiúkat csak úgy enge-
dett be az iskolai bulikra,
ha elõtte csináltunk 40 fek-
võtámaszt. Ez ma már nem
mûködne, de a mindennapi
testneveléssel javítani lehet
a gyerekek fizikumán. A
zuglói önkormányzat a köz-
biztonság javítása mellett a

sportra is kiemelt figyelmet
kíván fordítani, ugyanak-
kor a korábbi támogatások-
hoz képest egy új modellt
szeretnénk megvalósítani.

Ennek lényege, hogy a tá-
mogatást kérõ egyesületek,
szakosztályok nem pénzt,
hanem sporteszközöket
kapnának, ez ugyanis nagy
valószínûséggel eljut a gye-
rekekhez. 

– A KSI SE két elõkészítõ
csoporttal, két regionális
korosztállyal és három or-
szágos bajnokságban sze-
replõ utánpótláscsapattal
rendelkezik – mondta Zsol-
dos Péter vezetõedzõ. –
Ezek rendre jól szerepelnek
a bajnokságokban, a gye-
rekcsapat jelenleg a 3., a
serdülõk 4., az ifik pedig a
3. helyen állnak. Legna-
gyobb tehetségünk, a mind-
össze 17 esztendõs Vámos
Márton már a felnõtt vízi-
labda-válogatottban is be-
mutatkozott, amelyik a leg-
utóbbi Európa-bajnoksá-
gon 4. volt.

A KSI SE számos nagy ví-
zilabdázót adott már a ma-
gyar sportnak. Csak né-
hány név közülük: a
Steinmetz fivérek (Ádám és

Barnabás), Vári Attila,
März Tamás, Benedek Ti-
bor, Varga Zsolt, Kásás Ta-
más, Székely Bulcsú és ifj.
Szívós Márton. Világ- és
olimpiai bajnokok sora. A
legutóbbi három olimpián
gyõztes Kemény-csapatban
kilenc olyan játékos szere-
pelt, aki valaha a zuglói
klubban kezdte a pályafutá-
sát. Egy ilyen egyesület
utánpótlására pedig érde-
mes költeni. Ez vezérelte a
zuglói önkormányzatot
(élén Máténé Virág Kriszti-
na képviselõvel, aki a már-
cius 10-i ünnepséget meg-
szervezte), amikor követen-
dõ példaként száz labdával
ajándékozták meg a KSI SE
utánpótláskorú vízilabdá-
zóit. A szervezõk megadták
a módját az ünnepségnek,
mert olyan díszvendégeket
hívtak, akikkel a gyerekek
csak elvétve találkozhat-
nak. Ambrus Miklós az
1964-ben, dr. Szívós István
pedig az 1976-ban olimpiai
bajnoki címet nyert magyar
vízilabda-válogatottnak volt
a tagja. Székely Bulcsú a
2000-ben Sydney-ben nyer-
tes csapatot erõsítette, Szí-
vós Márton pedig nagy való-

színûséggel a Londonban
vízbe szálló válogatott egyik
erõssége lesz majd. Rajtuk
kívül megtisztelte még az
ünnepséget Szekeres Pál
paralimpiai bajnok, helyet-
tes államtitkár, dr. Hargitay
András Európa- és világbaj-
nok úszó, a kétszeres olim-
piai bajnok öttusázó,
Martinek János, illetve a vi-
lág- és Európa-bajnok öttu-
sázó Madaras Ádám. 

– Az illusztris vendégek
meghívásával az volt a cé-
lunk, hogy példaképeket

mutassunk a gyerekeknek
– mondta dr. Papcsák Fe-
renc polgármester. – A mai
világban a gyerekeknek
ugyanis a támogatások mel-
lett leginkább példaképek-
re van szükségük. Egy olim-
piát, világ- vagy Európa-baj-
nokságot nyert sportolónál
jobb példát nem is állíthat-
nánk eléjük.

A március 10-i rendez-
vény komoly összefogásból
valósult meg. A labdákat a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. a
kerületben található Win-

ner Kft.-tõl vette kedvezmé-
nyesen (minden labdára fel-
került a Zuglói Vagyonkeze-
lõ Zrt. neve), az állófogadást
helyi vállalkozások szervez-
ték, a mûsort pedig a Nõszi-
rom Kulturális és Sport
Egyesület biztosította. Az
adakozási kedv másokra is
átragadt, hisz a fenti cége-
ken, szervezeteken kívül
két kerületi vállalkozó, Sivó
János és Bakos Tibor 100-
100 000 Ft-ot adott a KSI
SE ifjú vízilabdázóinak.

Riersch Tamás

Koncepcióváltás a sporttámogatásban

Rátonyi Gábor, Zugló korábbi polgár-
mestere, dr. Papcsák Ferenc jelenlegi
sporttanácsadója március 19-én MOB-
díjat vehetett át a Magyar Olimpiai Bi-
zottság közgyûlésén Borkai Zsolt MOB
elnöktõl.

A zuglói szakember olyan kiválóságok
körében részesült elismerésben, mint
többek között a kétszeres olimpiai baj-
nok Nagy Tímea, vagy a tavalyi Ifjúsági
Olimpián két aranyérmet szerzõ Kapás
Boglárka.

– Nagyon büszke vagyok erre az elis-
merésre – mondta Rátonyi Gábor –, mert
úgy érzem, ezzel a díjjal azt a munkámat
ismerték el, melyet a sport és az olimpi-
ai eszme népszerûsítése érdekében tet-
tem.

Rátonyi Gábor élete mindig a sport kö-
rül forgott. Úszóként kezdte a pályafutását
és 12 évig volt a BVSC versenyzõje. Szá-
mos korosztályos és egy felnõtt országos
bajnoki címet szerzett. Késõbb öttu-
sázó lett, és a Csepel versenyzõje-
ként szintén válogatott kerettag-
ságig jutott. Legnagyobb sikere
egy Európa-kupa elsõség volt. Az
aktív versenyzést abbahagyva
elõbb az öttusaszövetség szak-
felügyelõje lett, majd visszatért a
BVSC-be, ahol elõbb vezetõedzõ-
ként, majd szakvezetõként, leg-
végül pedig uszodaigazga-
tóként dolgozott. Az
elmúlt néhány év-
ben a Budapest
Honvéd úszó- és
öttusaszakosz-
tályának volt a
vezetõje. Sport-
vezetõi munká-
ja mellett
edzõsködött
is. Tanítvá-
nyai 21 vi-
lágbajnoki
és 19 Euró-
pa-bajnoki
címet szerez-
tek. Ezen kívül

négy olimpián hat versenyzõvel is képvi-
seltette magát. Debnár Tamás mellúszó az
1988-as olimpián 5. lett, míg Balogh Gá-
bor 2000-ben Sydney-ben öttusában
ezüstérmet szerzett. Ez utóbbi versenyzõ
nem mellesleg négyszer nyert világbajno-
ki, és kétszer Európa-bajnoki címet, de a
Rátonyi-tanítványok közül Simóka Bea is
egyéni világ, Füri Csilla pedig egyéni Euró-
pa-bajnok volt. 

Rátonyi Gábor nem csak sportvezetõ-
ként, hanem politikusként is komoly kar-
rierrel büszkélkedhet hiszen 1998–2010-
ig tagja volt a zuglói önkormányzat képvi-
selõ-testületének. Ebbõl négy évig polgár-
mesterként irányította a XIV. kerületet,
nyolc éven át pedig a Sport Bizottság el-
nöke volt. Négyéves fõvárosi képviselõsé-
ge idején is elsõsorban a sportot tekintet-
te a szakterületének. Politikai ténykedése
idején futóversenyt szervezett a XIV. ke-
rületben, az olimpiai bajnokokat élmény-
beszámolókra vitte a kerület iskoláiba,
az Olimpiai Bajnokok Klubja számára
koncerteket és fogadást szervezett, a

nyugdíjasok számára ingyenes
úszáslehetõséget biztosított, az
ovisoknak pedig prevenciós jel-
leggel gerinctornát szervezett.
Jelenleg a BVSC-Zugló centená-
riumának a fõszervezõje. Re-
ményei szerint a vasutas klub
századik évfordulója nem csak

Zugló, hanem a magyar sport
egyik kiemelkedõ ünnepe lesz

majd.
– Számomra a

sport mindig elsõd-
leges szempont
marad. Úgy vélem,
már annyi energiát
fektettem bele,
hogy nem lenne ki-
fizetõdõ másba
belevágni. A MOB-
díj pedig csak
megerõsített ab-

ban, hogy ezt a
munkát a jö-
võben is érde-
mes komolyan
venni.

R. T.

MOB-díjat kapott
a volt zuglói polgármester

Tantárgy lett az asztalitenisz

Dr. Szívós István, dr. Papcsák Ferenc és Hazsik Endre a KSI igazgatója
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KIPUFOGÓ
KLINIKA

KIPUFOGÓK
MÛSZAKI VIZSGA

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

Köszönetettel fogadjuk
személyi jövedelemadójuk 1%-át,

melyet fogyatékossággal élõ
embertársaink

társadalmi integrációját elõsegítõ
programokra fordítunk.

VIZUS Alapítvány
a látássérültekért

Adószám: 18051276-1-42

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

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

A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadó

ingyenes,
üzenetrögzítõs
telefonszáma:

06-80-203-416
Munkanapokon

18 és 20 óra között.

A 20 kezelés naponta 30–40 percet
vesz mindössze igénybe

Egészségünk mindennél fontosabb. Ennek a mondásnak igazságtartalmát akkor hisszük el,
ha már bekövetkezett a baj. Sajnos sok ember nem fordít elég figyelmet, idõt egészségi ál-
lapotára. Figyelmeztetések ellenére káros szenvedélyeknek hódolunk, melyek romboló ha-
tására csak akkor figyelünk fel, amikor már súlyos problémákat okoznak. A hívogató gyors-
éttermek állati zsírokban gazdag falatjai az szabadidõ szûkessége miatt csábítóak. A folya-
matos stressz hatásaként, vagy megszokásból a rendszeres dohányzás egyre elterjedtebb.
A mozgásszegény életmód és az ebbõl adódó elhízásból is kialakuló cukorbetegség népbe-
tegségnek számít Magyarországon. Ezek és mellettük a magas vérnyomás és koleszterin-
szint mind-mind károsítja szervezetünket tápanyaggal és oxigénnel ellátó ereink állapo-
tát. Az egyre hamarabb romló memóriát, szédülést ráfogjuk a fáradságra. A végtagi hideg-
érzésnél, zsibbadásnál, görcsnél, fájdalom esetén, a járástávolság rövidülésénél ízületi
gondra gyanakszunk. Pedig ezek a panaszok akár érszûkület eredetûek is lehetnek, ami in-
farktushoz, vagy végtagnál súlyos esetben amputációhoz is vezethet. Cukorbetegeknél kü-
lönösen veszélyes ez a betegség, hisz a cukor által okozott érzéketlenségbõl adódóan nem
érzékelik úgy a sérüléseket, és nehezebben is gyógyulnak be a sebek. Könnyen fertõzéshez,
üszkösödéshez vezethet. Ilyen panaszok esetén fontos mihamarabb orvoshoz fordulni.
Az érszûkület kezelésének hatékonysága annál nagyobb, minél korábbi stádiumban kez-
dik. Dr. Khaled Nashwan forradalmi találmányának eredményességét a betegek javulása,
valamint tudományosan is igazolták. A feltaláló a szervezet önregenerációját hívja segít-

ségül a kór kezelésére. Vagyis serkenti
a beszûkült érszakasz mellett áthidaló
ereket funkcióátvételre. A sebész felta-
láló az érszûkületet kezelõ Nashwan-
Parasound készülékért több, mint 30
nemzetközi Nagydíjat, többek közt
Taiwan Nagydíját nyert el. A hatékony
kezeléshez mindössze 20 alkalomra van
szükség. A kúra minden hétköznap kb.
30 percet vesz igénybe. Teljesen fájda-
lom és szövõdménymentes és ami fon-
tos, járóbeteg-ellátásban elvégezhetõ.

További felvilágosítás:
www.medhungary.com vagy telefonon

06-72/551-714, 06-30/249-9289, 
06-20/327-6835, 06-70/620-4121

Az érszûkület a mozgás
és az optimizmus

szûkületét is jelenti

A budapesti Városligeti
Csónakázó-tavon
2011. május 24.–

2011. szeptember 4.
között gondozás fejében

2 db 12 m2 területû
beültetett kiskert

k i a d ó .
Jelentkezni lehet
2011. április 30-ig
az alábbi címen:

ilonanemeth@stonline.sk

A gondozók nevei
feltüntetésre kerülnek

a kiállítás
katalógusában,

a honlapon és a kiállítás
helyszínén.

Építõanyag-

kereskedés nyílt

Zuglóban!

1142 Bp., Öv utca 214.

+36-30/232-7759,

+36-1/271-0575

www.tetoesfal.hu

Dryvit és cserép akció!

EEggrreessssyy  úúttii
úújj  ttáárrssaasshháázzhhoozz

kkaarrbbaannttaarrttóó--
ggoonnddnnookkoott  kkeerreessüünnkk..

Érdeklõdni:
a 299-0559-es

telefonszámon lehet.

Postaládánkból
Az elmúlt napokban az Er-
zsébet királyné útján élõ
Sattler Katalin kereste meg
levelével szerkesztõségün-
ket, melyben elpanaszolta,
hogy közel egy éve minden
hétvégén a Petõfi csarnok
bolhapiacának nyitva tartá-
sához igazodva illegális áru-
sok tömege lepi el lakóhelye
környékét. Áruikat az Er-
zsébet királyné útja keríté-
seire és járdájára pakolják.
Akadályozzák a közleke-
dést a gyalogjárón és az út-
testen. A 70-es troli megál-
lójában is áldatlan állapo-
tok uralkodnak, a fel- és le-
szállás szinte lehetetlen. Az
alkalmi árusok elöntik a
Ciklámen utcát is, melynek
bokrait toalettnek használ-
ják. A környéket minden
hétvégén hangos és koszos
zsibvásárrá züllesztik.
Szombaton és vasárnap az
óbégató, zajongó árusoktól
lehetetlen pihenni. Távozá-
suk után az utcákon renge-
teg szemét marad, az elad-
hatatlan lomokat a kertek-
be dobálják.

Az olvasói levél kapcsán
megkerestük az említett te-
rület önkormányzati képvi-
selõjét, Rátonyi Flórát (Fi-
desz–KDNP) – képünkön –,
akitõl segítséget kértek az
Erzsébet királyné útja ele-
jén és a Ciklámen utcában
élõk. A képviselõnõ el-
mondta: miután értesült a
problémáról, megkereste
Rozgonyi Zoltánt (Fi-
desz–KDNP), a kerület köz-
biztonságért felelõs alpol-
gármesterét és segítséget
kért tõle. Az alpolgármester
felvette a kapcsolatot Zugló
rendõrkapitányával.

A képviselõnõ érdeklõdé-
sünkre elmondta, hogy az
engedély nélküli árusítók-
kal szemben a XIV. Kerületi
Rendõrkapitányság a Fõvá-
rosi Közterület Felügyelet-
tel és a Zuglói Kerületõrség-
gel összehangolva lép fel.
Januárban és februárban
minden szombaton és va-

sárnap reggel hat óra és dél-
után négy óra között a rend-
õrök a társszervekkel
együtt fokozottan ellenõriz-
ték a Petõfi csarnok elõtti
területet, az Erzsébet ki-
rályné út 2–6. szám közötti
útszakaszt, illetve az Erzsé-
bet királyné úti aluljárót.
Emellett az érintett napo-
kon a szabadidõs rendõrök
tevékenységét is ide kon-
centrálták.

Rátonyi Flóra tárgyalt az
ügyben Kardos Pállal, a Ke-
rületõrség vezetõjével, aki-
tõl megtudta, hogy az Er-
zsébet királyné útján és
környékén folyó illegális
árusítással külön kerületõr
csoport foglalkozik. 

A képviselõnõ az elmúlt
héten találkozott a levél író-
jával, aki továbbra sem elé-
gedett, ugyanis annak elle-
nére, hogy a rendõrök min-
den hétvégén megjelennek
az Erzsébet királyné útja
említett szakaszán, a prob-
léma most is fennáll, mert
az illegális árusok továbbra
is a környéken ólálkodnak
a lehetõségre várva. Amint

a hatósági emberek távo-
labb mennek, már kezde-
nek is kipakolni, ezért to-
vábbi megoldást vár.

Rátonyi Flóra a hatósá-
gok hatékonyságának a fo-
kozására szükségesnek
tartja az érintett terület
bekamerázását. Emellett
szeretné elérni, hogy a kerí-
téseket lássák el az áru ki-
pakolását lehetetlenné tevõ
fémszerkezettel. Ezek meg-
valósítása érdekében elõ-
terjesztést kíván benyújtani
a képviselõ-testületnek.

Mint lapunk megtudta, az
önkormányzat Hatósági
Osztályának törvényi felha-
talmazás híján nincs lehe-
tõsége az illegális árusítás
felszámolására. Amennyi-
ben a rendõrség az ellenõr-
zései során az illegális árus-
tól terméket koboz el és fel-
jelenti, az illetõ ellen sza-
bálysértési bírság szabható
ki, persze csak akkor, ha
rendelkezik belföldi lak-
címmel. Ellenkezõ esetben
a Szabálysértési Csoport te-
hetetlen.

P. D.

Alsórákostól
a Városligetig

Erkel-Liszt: Magyar Bicentenárium
A 200. évfordulóhoz kapcsolódó ünnepi hangverseny lesz a romantika magyar szerzõ-
inek egy-egy – eddig úgyszólván ismeretlen – mûvének bemutatásával április 9-én,
szombaton 18.45 órától a zuglói Zoborhegy téri Regnum Marianum Templomban. A
jubileumra alakult István király Operakórus Hungaroton lemezének megjelenésével
egyidejûleg e hangversenyen adja elõ újra tavalyi nagysikerû Erkel operabemutatójá-
nak kórus-keresztmetszetét, valamint Liszt Ferenc Via Crucis-át, mely a nagyböjti idõ-
szak bensõséges zenei elõkészülete Húsvét ünnepére.


