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Cél a gazdasági
stabilitás
A képviselõ-testület elfo-
gadta Zugló négy évre szóló
gazdasági célkitûzéseit. A
program kidolgozásában
jelentõs szerep hárult Ko-
vács Balázs alpolgármes-
terre, aki sok egyéb mellett
a költségvetésért és a város-
fejlesztésért is felelõs. Ko-
vács Balázs elmondta –
Zugló irányítását csõd kö-

zeli helyzetben vették át ta-
valy októberben. „Most már
sokkal jobb a helyzet, köz-
remûködésemmel megin-
dult a város pénzügyi kon-
szolidációja. Várhatóan az
egy, legfeljebb másfél évig
tartó folyamat végére a XIV.
kerület pénzügyi helyzete
stabillá válik’’ – fejtette ki az
alpolgármester. 3. oldal

Van remény, mert
Krisztus feltámadt!
Közeledik a húsvét. Ennek
kapcsán beszélgettük Bá-
rány Béla atyával, a Bos-
nyák téri Páduai Szent An-
tal-templom plébánosával
böjtrõl, az ünnep valódi ér-
telmérõl és arról, hogy az
országnak is szüksége van
a feltámadásra. – A húsvét
az ünnepek ünnepe, Jézus
Krisztus feltámadásának
napja. Ez a történelmi ese-

mény megváltoztatta a világ
rendjét. A halált felváltotta
az élet, a jó véglegesen gyõ-
zelmet aratott a rossz felett.
A húsvét egyébként létezett
már Krisztus elõtt is, a vá-
lasztott nép Egyiptomból
való szabadulását ünnepel-
te. Jézus azonban hitünk
szerint az egész emberisé-
get szabadította meg a bûn
rabságából. 7. oldal

A zuglói tûzoltókat rengeteg bemutatóra hívják, megpróbálnak minden meghívásnak
eleget tenni. A gyereknap környékén aztán megsokszorozódnak a meghívások. De
olyan is elõfordul, hogy nem a tûzoltók mennek az oviba vagy az iskolába, hanem lak-
tanyájukban fogadják a gyerekeket. 13. oldal

Díjat nyert
a Csanádi
Az ország sporttagozatú kö-
zépiskolái közül a zuglói
Csanádi Árpád Általános Is-
kola és Gimnázium bizo-
nyult a legeredményesebb-
nek. A díjat a Sportiskolák
Országos Szövetségének
díjkiosztó gáláján vették át.
Az eseménynek Eger adott
otthont. A csanádisok ki-
magasló sporteredménye-
ket produkáltak. 15. oldal

Botrányos
testületi ülés
Várnai László a rendkívüli
testületi ülésén piranhanak
nevezte az egyik  alpolgár-
mesterrel tárgyaló zuglói
óvodások szüleit. Dr. Pap-
csák Ferenc polgármester
visszautasította a kijelen-
tést és felszólította az LMP-
s politikust, hogy tartóz-
kodjon a hasonló megnyil-
vánulásoktól.

3. oldal

Alamuszi csigavér a lovin
Volt idõ, amikor az ország
Feri bácsija volt Baranyi
László. Nem csoda, hiszen
abban az idõben a Família
Kft. volt a legismertebb tele-
víziós sorozat. A zuglói szín-
mûvész pályafutása legfon-
tosabb állomásairól mesélt
a Zuglói Lapoknak.

– Mikor „lemûvészez-
nek”, az utcán vagy a villam-
oson mindig mondom, hogy
jobban szeretem a Laci bá-
csit. Ilyenkor megdöbben-
nek, hogy nem Ferencnek
hívnak – mondta Baranyi
László. 9. oldal

Indul a telefonos
ügyfélszolgálat

Újra fideszes
gyõzelem
Zuglóban
A Fidesz–KDNP jelöltje,
Tildy Balázs nyerte az idõ-
közi képviselõ-választást
április 9-én, Zugló 1. számú
választókörzetében Tildy
Balázs a szavazatok 39,1
százalékát szerezte meg,
mögötte az MSZP jelöltje
Demeter Márta végzett 30,3
százalékkal, majd az LMP-s
Kaibinger Gábor 17,5 szá-
zalékkal. Ez a választási
eredmény azt bizonyítja,
hogy a zuglóiak elégedettek
az októberi változással és a
polgármester tevékenysé-
gével – nyilatkozta Tildy Ba-
lázs. 6. oldal

Április 14-tõl új telefonos ügyfélszolgálati szolgáltatás in-
dul a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt-nél. A cél az, hogy az ügyfe-
lek kényelmesebben és egyszerûbben tudják elintézni az
ügyeiket. 4. oldal

Minden kedves Zuglói Polgárnak
áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

dr. PapcsákFerenc
polgármester

Kovács Balázs
alpolgármester

Rozgonyi Zoltán
alpolgármester

dr. Ferdinandy István
alpolgármester
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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.
május 20. 17–19 óra. Elõzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: +36-20-944-70-69, e-mail: gyenes.geza@
jobbik.hu
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva park 1–3. május
12. 17 órától. Telefon: 363-3202.
Dr. Bárándy Gergely Polgármesteri Hivatal II. 220.
május 26. 17 órától
Szabó Rebeka Telefonon történõ elõzetes bejelentke-
zés alapján. Tel.: 06-1-441-5190, e-mail: szabo.rebeka
@lehetmas.hu

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 alpolgármester május 20-i foga-
dóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszámon.

JEGYZÕI JOGKÖRBEN ELJÁRÓ ALJEGYZÕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Közútfenntartás
A kerület területén válto-

zó munkahelyeken történik
folyamatos útjavítás, kér-
jük a közlekedõk szíves tü-
relmét a forgalomkorláto-
zások alatt. Útjavítási mun-
kák várhatók a következõ
utcákban: Savanyúkút ut-
ca, Istvánffy utca, Kerepesi
szervizút, Gvadányi utca
92–130., Rákoszseg utca,
Álmos vezér útja, Zászlós
utca 54., Mogyoródi út 3–5.

Járdajavítási munkák a
következõ helyszíneken
lesznek: Kalocsai utca 63–
61., Savanyúkut utca 10–
18., Kerékgyártó utca 152–
154., Öv utca 182–184. 

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.
Folyik a parkokban a cser-
je- és faültetés, megkezdõ-
dik a gyepfelületek elsõ ka-
szálása.

Közmûmunkák: 
Csatornaépítés folyik:

Gvadányi utcában a Rátót
utca és a Kerepesi út között.
Az utcát Rátót utca és a Re-
mény utca között lezárták,
a forgalom a Remény utca
felé és a Gvadányi utcában
a Remény utca és az Ond ve-
zér utca között biztosított.
Az Ond vezér utca csomó-
pontnál a munkavégzés

alatt idõszakosan útszûkü-
letre számíthatnak, az An-
gol utca és Bosnyák utca kö-
zött. Itt a forgalmat a mun-
kálatok során félpályás út-
lezárással biztosítják. 

Elektromos kábelt fek-
tetnek a Mogyoródi út
95–109., és a Csernyus ut-
ca 57. és 62. szám elõtt.

Útpálya-szélesítés folyik
a Szentmihályi úton a 17.
szám és Ond vezér útja kö-
zött, valamint az útpálya-
szélesítést megelõzõ köz-
mûvek kiváltása. Jelenleg a
gázvezeték kiváltását vég-
zik, a forgalmat félpályán
forgalomirányító lámpával
biztosítva.

Vízvezeték-rekonstruk-
ció folyik a Zichy Géza ut-
cában a Thököly út és az
Ajtósi Dürer sor között. A
munkálatok alatt útszûkü-
letre kell számítani, az érin-
tett ingatlanokra való beju-
tást provizóriumokkal biz-
tosítják. Vízvezetéket építe-
nek a Kõszeg utca 38–48.
között. A gerincvezeték épí-
tése alatt a Kõszeg utca érin-
tett szakasza a Vezér utca
felé egyirányú lesz.

Vízvezeték bekötések
cseréjét végzik a Szegvár ut-
cában és a Csantavér utcá-
ban, a Mirtusz utca 3–55.
szám között, és a Bátorkeszi
utca 1–49. szám között.

Gázvezeték rekonstruk-
ciós munka folyik a
Gvadányi utca 52–58. szám
elõtti parkolóban, és a
Rákospatak utcában a Csö-
möri út és Jávorka Ádám
utca között. Ezen a szaka-
szon útszûkületre kell szá-
mítani.

Városüzemeltetési
Osztály

KER.INFO
Tájékoztató a kerületben
folyó közterületi munkákról

Zugló európai parlamenti
képviselõje
Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal május 12. 18–20
óra. Zugló európai parlamenti képviselõje.

Trianon
1920. június 4.–

2010. augusztus 20.

Konferencia
és kiállítás
Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló
Önkormányzata

és a Honvéd Kulturális
Központ

tisztelettel meghívja önt

2011. május 26-án 
14 óra 30 perces 

kezdettel 

a Trianon
1920. június 4.–

2010. augusztus 20.
címû konferenciára.

Helyszín:
Honvéd Kulturális 

Központ 1143 Budapest,
Stefánia út 34–36.

Átadták Budapest legnagyobb és legkorszerûbb köztéri higiéniai központját a Hõsök
teréhez közel, a Mûcsarnok mögött. A turistaszezon kezdetén megnyitott illemhely
akadálymentes, zuhanyzókkal, gyermek WC -vel és pelenkázóval felszerelt. A kép

közepén Kovács Balázs Zugló alpolgármestere és György István fõpolgármester-
helyettes

A RE’LEM Nonprofit Kft. is-
mét meghirdette diákok-
nak szóló tavaszi elem- és
elektronikai készülékgyûj-
tõ versenyét. Az április 26-
ig tartó gyûjtés során a tár-
saság és dr. Papcsák Ferenc
polgármester között létre-
jött megállapodás ér-
telmében most
Zugló lett a non-
profit szervezet
kiemelt part-
nere.

Mindig fon-
tosnak tartot-
tam környeze-
tünk megóvását,
a fiatalok környezet-
tudatos nevelését, éppen
ezért örömmel vettem a
RE’LEM Nonprofit Kft. ver-
seny idejére szóló, kiemelt
partnerségre vonatkozó
megkeresését – mondta la-
punknak dr. Papcsák Fe-
renc polgármester, aki re-
méli, hogy a tavaszi orszá-
gos gyûjtõ akcióban a zuglói
gyerekek elõkelõ helyen vé-
geznek az országos verseny-
ben. Szerinte az akciónak

köszönhetõen kevesebb di-
ák fogja a kukába dobni az
elhasznált elemeket, illetve
a gyerekek ráhatására több
szülõ, nagyszülõ, testvér
keresi fel a gyûjtõládákat.
Arról, hogy milyen díjakra
számíthatnak a gyõztesek

azt mondta, a nyertes
iskolák fejleszthe-

tik zöldterületü-
ket, madárvé-
delmi eszkö-
zöket, sport-
szereket vásá-
rolhatnak. A

pályázat kiírója
az eredményes

óvodákról sem fe-
ledkezik meg. Az egyéni

gyõztesek angol nyelvû ka-
landtáborba mehetnek.
Hozzátette: ebben a ver-
senyben mindenki nyertes
lesz, mert hozzájárul kör-
nyezetünk megóvásához. A
polgármester ezért arra kér
minden zuglói óvodást és
iskolást, hogy vegyen részt
a versenyben, hogy szaba-
dítsuk meg Zuglót a hasz-
nált elemektõl! (Papp)

Dr. Papcsák Ferenc:
szabadítsuk meg Zuglót
a használt elemektõl!

Demonstrációval tiltakozott a Miskolci utcai, József
Attila Általános Iskola elõtt a zuglói MSZP az iskola
bezárása ellen. Az önkormányzat közölte, a rendkí-
vül alacsony kihasználtságú József Attila és Széche-
nyi István Általános Iskolák összevonását átfogó
szakmai egyeztetés elõzte meg. Az új intézményben
emeltszintû angol és matematika oktatást folytat-
nak majd. Érvényben marad az MTK sportegyesület-
tel kötött megállapodás, a Mészöly focisulival együtt-
mûködve külön osztály indul. A BÉZS program – báb-
oktatás, érzelem, zene, siker – is biztosított, amelyre
felsõ tagozatban ráépül a drámai képzés. A szocia-
listák állításaival ellentétben, a fejlesztõ, integráló
képzés egyáltalán nem szûnik meg. Az új oktatási in-
tézményben épület- és eszközfejlesztõ beruházás is
megvalósul. A képviselõ-testület márciusi ülésén az
oktatási rendszer átszervezését a zuglói Fidesz mel-
lett az ellenzéki pártok (LMP, ZÉK) is megszavaztak,
és a szocialisták sem szavaztak ellene.
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A Fõvárosi Közgyûlés múlt
heti döntése értelmében Bu-
dapesten elkezdõdhet az
elektronikus jegyrendszer
bevezetése a közösségi köz-
lekedésben. A tarifarend-
szer-projekt elsõ lépéseként
a fõváros megbízza a Buda-
pesti Közlekedési Közpon-
tot (BKK), hogy kezdje el a
projekt elõkészítését, ame-
lyet december 31-ig kell el-
végezni. György István, vá-
rosüzemeltetésért felelõs fõ-
polgármester-helyettes elõ-
terjesztésében hangsúlyoz-
ta, hogy a jelenlegi, papír ala-
pú jegy drága, rugalmatlan
és kényelmetlen az utasok
szempontjából, vesztesé-
ges, nehezen ellenõrizhetõ,
valamint kevés információt
ad a szolgáltatónak. A BKK
által folytatott konzultációk
alapján az elvárások között
szerepel, hogy a rendszer
automatikusan alkalmazza
az utazási paraméterek
alapján a kedvezményeket,
és alkalmas legyen a parko-
lási bírságok, behajtási dí-
jak kezelésére is. Emellett a
rendszer a felszálláskor je-
lezze, érvényes-e a jegy. Az
elektronikus jegyet a tervek
szerint bankjegyautoma-
tából vagy interneten ke-
resztül is fel lehet majd töl-
teni. A szisztéma arra is al-
kalmas lehet majd, hogy for-
galmi információkat közöl-
jön például a járatok kihasz-
náltságáról.

Széchenyi István nevét vi-
seli május 5-tõl a Magyar Tu-
dományos Akadémia elõtt
álló Roosevelt tér – így dön-
tött a Fõvárosi Közgyûlés.
Tarlós István (Fidesz–
KDNP) fõpolgármester ja-
vaslatát a kormánypártok
mellett a Jobbik és az LMP-
frakció is támogatta, ellen-
tétben az MSZP-vel, amely
pótcselekvésnek tartja az át-
nevezést.

Elõterjesztésében Tarlós
azzal indokolta a tér átke-
resztelését, hogy ahhoz a
„legnagyobb magyar” ezer
szállal kötõdik. Utalt arra,
hogy az átnevezést 1991 óta
már számos civil szervezet
és lokálpatrióta is javasolta.
Rogán Antal az V. kerület
fideszes polgármestere el-
mondta: azt kezdeménye-
zik, hogy az amerikai elnök
emlékét a jövõben a Szabad-
ság téri, amerikai nagykö-
vetség elõtti terület õrizze.

A Fõvárosi Közgyûlés köz-
terület-hasznosítási bizott-
ságot állított fel, így a jövõ-
ben már nem a fõpolgár-
mester határoz a közterüle-
tek használatának, azok
bérbeadásának ügyében,
hanem egy öttagú testület.
Tarlós szerint a fõpolgár-
mesteri hatáskör átadása a
jobb átláthatóságot szolgál-
ja, az ellenzék azonban ezt
vitatta. A testület ezúttal sem
vette napirendjére a kór-
házátszervezési koncepciót,
azaz a fõvárosi fenntartású
egészségügyi intézmények
szerkezetátalakítására vo-
natkozó tervet. A fõpolgár-
mester indokai szerint erre
azért nem került sor, mert
hamarosan kormánydöntés
születik arról, hogy közpon-
ti irányítás alá helyezik-e a
kórházakat, köztük a tizen-
két fõvárosi fenntartású in-
tézményt. B. R.

A képviselõ-testület elfogadta
Zugló négy évre szóló gazdasági
célkitûzéseit. A program kidol-
gozásában jelentõs szerep hárult
Kovács Balázs alpolgármesterre,
aki sok egyéb mellett a költség-
vetésért és a városfejlesztésért is
felelõs. Munkatársunk elképze-
léseirõl, terveirõl, a szakterületét
érintõ feladatairól kérdezte.

– Úgy értesültem most már ön
is zuglói lakos.

– Miután a napjaim javarészét a
kerületben töltöm, úgy döntöttem,
hogy szépapám példáját követve én
is zuglói lakossá válok. Õ egyéb-
ként a maga korában jelentõs sze-
repet töltött be a város közéletében,
vezetésében. Hosszú távon itt kép-
zelem el a jövõmet, ennek megfele-
lõen itt is adózom, hogy ezzel is
hozzájáruljak a kerület fejlõdésé-
hez. 

– Ön felel a költségvetéstért és a
városfejlesztésért. Ez a két terü-
let rendelkezik a legtöbb feladat-
tal. Az elõzõ Önkormányzat ha-
gyatékát ismerve nem sok sza-
badideje lehet.

– Az elmúlt félévben valóban sû-
rû napjaim voltak. Általában kora
reggeltõl késõ estig dolgozom,
hogy minden flottul menjen. Saj-
nos sokszor kellett tûzoltó mun-
kát végeznem. Zugló ugyanis csõd
közeli helyzetben volt, amikor ta-
valy októberben átvettük a kerüle-
tet. Most már sokkal jobb a hely-
zet, közremûködésemmel megin-

dult a város pénzügyi konszolidá-
ciója. Várhatóan az egy, legfeljebb
másfél évig tartó folyamat végére a
XIV. kerület pénzügyi helyzete sta-
billá válik.  

– A Zuglóban élõk megelégedé-
sére lépések történtek a városra
törõ lakópark és társasház építési
áradat megfékezésére. 

– A képviselõ-testület kezdemé-
nyezésemre változtatási tilalmat
rendelt el a Zuglói Kerületi Szabá-
lyozási terv, illetve a Zuglói Város-
rendezési és Építési Szabályzat
módosításának idejére. Az új építé-
si szabályzat a lakosság igényeinek
megfelelõen lehetetlenné teszi a
családi házas övezetekben a társas-
házépítést. Jelentõsen korlátozni
fogjuk a lakópark építést, ugyanis

Zugló már megtelt, nem bír el több
lakást. Budapesten már csaknem
itt a legalacsonyabb az egy lakásra
jutó lakók száma. Ma Zuglóban tíz
lakásban csupán 17 ember él. 

– Szakterületén melyek az el-
következendõ idõszak legjelentõ-
sebb feladatai?

– Számos ilyet említhetnék, de a
sorból most csak két nagyon fonto-
sat emelek ki. Az egyik Zugló kör-
nyezetvédelmi programjának a ki-
dolgozása, a másik a Kövér Lajos
tér teljes rekonstrukciója. 

– A városüzemeltetés területén
is van mit tenni.

– Külön figyelmet fordítok a köz-
területek lehetõség szerinti rendbe
tértelére. Aki Zuglóban lakik, jól
tudja, hogy az elmúlt évek nemtö-
rõdömsége okán a takarítástól a
fenntartásig szinte minden megújí-
tásra, fejlesztésre szorul. Nagyon
sok emberrel beszélgettem már er-
rõl a problémáról, így jól ismerem
a lakosság igényeit, elvárásait. Saj-
nos a megvalósítással csak a kis lé-
pésekben haladhatunk, ugyanis vé-
kony a pénztárcánk. 

– A képviselõ-testület alig egy
órája fogadta el a Zuglói Önkor-
mányzat 2011–2014 közötti gaz-
dasági célkitûzéseit. Mirõl szól ez
a program?

– Az Önkormányzat feladatellá-
tásáról, gazdálkodási és költségve-
tési rendszerérõl, a hosszú távú vá-
rosfejlesztési stratégia négy éves
programjáról. Az elgondolás kidol-
gozásánál speciális helyzetbe ke-
rültünk, ugyanis Zugló jelenlegi vá-
rosépítési stratégiája nem mutat
sehová, ezért most a négyéves ter-

vezet elfogadása mellett a húsz évre
szóló hosszú távú fejlesztési irány-
vonalról is dönteni kellett. 

– Mi az alapvetõ célja az elkö-
vetkezendõ négy év gazdasági
programjának?

– Hogy stabilizáljuk Zugló gazda-
sági helyzetét és lerakjuk egy fenn-
tarthatóan mûködõ önkormányzat
alapjait.

– Mi a program fõ irányvonala?
– Az ésszerû és takarékos gazdál-

kodás, illetve a feladatok lehetõsé-
geinkhez való igazítása. Az elmúl
négy-öt évben ugyanis Zugló többet
költött, mint amennyi mûködési
bevétele volt, ugyanakkor a képes-
ségeit meghaladva végzett olyan ön-
ként vállalt feladatokat, amik már
a napi mûködést és az intézmény-
hálózat fenntarthatóságát veszé-
lyeztették. 

– Melyik lesz az elõttünk álló
négy év legfõbb kerületi projekt-
je? 

– A Bosnyák téri városközpont
megvalósítása. Ez ugyanis attól
függetlenül, hogy valaki akerület
melyik részében él, minden zugló-
it érint. A témában elõrehaladott
tárgyalásokat folytatunk a befekte-
tõvel, hogy az itt élõk igényeinek
megfelelõ, zuglói léptékkel elfo-
gadható beruházás szülessen. A
célkitûzéseink eléréséhez az ösz-
szes korábban megalkotott straté-
gia tervet újra kell gondolnunk. Fo-
lyamatban van a felelõsségi kö-
römbe tartozó új városépítési, vá-
rosfejlesztési, közlekedési és va-
gyongazdálkodási koncepció ki-
alakítása. 

Papp Dezsõ

Cél a gazdasági stabilitás és a fenntartható mûködés

Botrányos hangnemet
ütött meg Várnai László
április 12-én az Önkor-
mányzat 2014-ig szóló
gazdasági programjának
elfogadására összehívott
rendkívüli testületi ülé-
sén. A képviselõ magáról
megfeledkezve piran-
hanak nevezte az egyik
óvodabokrosításról tar-
tott lakossági fórumon
megjelent, a területért
felelõs alpolgármesterrel
tárgyaló zuglói szülõket.
Dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester (Fidesz) elha-
tárolódott Várnai László
szavaitól, majd minden
zuglói nevében határo-
zottan visszautasította a
kijelentést és felszólította
az LMP-s politikust, hogy
tartózkodjon a hasonló
megnyilvánulásoktól.

A városatyák azzal a meg-
kötéssel fogadták el az Ön-
kormányzat 2011–2014 kö-
zötti gazdasági programját,
hogy a megalapozó koncep-
ciók, valamint az Integrált
Városfejlesztési Stratégia
átvilágítását és a városren-
dezési és a kerületi szabály-
zási terv módosítását köve-
tõen felülvizsgálják a négy
évre szóló célkitûzéseket.

A vita során Pelyva
György (MSZP) bejelentet-
te, hogy frakciója nem sza-
vazza meg a programot,
ugyanis kidolgozatlannak
találja. Kovács Balázs (Fi-
desz) alpolgármester Pely-
va képviselõ szavait hallva
meglepetésének adott han-
got, hiszen mint elmondta,
a gazdasági program az elõ-
zõ választási ciklusban el-
fogadott célkitûzések aktu-
alizálása volt, amit akkor az
MSZP-s képviselõk még jó-
nak tartottak és megszavaz-
tak. Várnai László a gazda-
sági célkitûzéseket a Széll
Kálmán tervhez hasonló,
adatok nélküli összeolló-
zásnak minõsítette, ugyan-
akkor nehezményezte, hogy
késõn kapta meg az elõter-
jesztést, ezért nem tudott el-
mélyedni benne. Gyügyei
Attila (Fidesz) arra figyel-
meztette Várnai képviselõt,
hogy a gazdasági program
egy olyan irányelveket tar-
talmazó koncepció, amely
nem számadatokra épül,
ezért menet közben az új
körülmények szerint ala-
kítható. Rozgonyi Zoltán
(Fidesz) arra kérte az LMP-
s képviselõt, hogy a prog-
ram parttalan bírálata he-
lyett inkább indítványokat
nyújtson be a célkitûzések
jobbá tétele érdekében. Dr.
Papcsák Ferenc polgármes-
ter arra figyelmeztette Vár-
nai Lászlót, hogy mandátu-

mát a zuglóiaktól kapta, ép-
pen ezért hozzáállásával ne
pártja napi politikai érde-
keit képviselje, hanem a la-
kosságért dolgozzon és fe-
lületes kritikák helyett in-
kább segítse a grémium
munkáját.

A városatyák jóváhagy-
ták a kerületi Önkormány-
zat idei közbeszerzési ter-
vét. Pelyva György arról ér-
deklõdött, hogy az önkor-
mányzati intézményekben
folyó közétkeztetés szerzõ-
dési ideje miért 5+5 év. Dr.
Papcsák Ferenc válaszá-
ban elmondta, hogy a má-
sodi öt év csak opcionális
lehetõség. A pályázat gyõz-
tesének ugyanis jelentõs
felújításokat kell elvégez-
nie ahhoz, hogy a konyhák

a követelményeknek meg-
feleljenek, így ha kifogásta-
lanul végzi a munkáját,
megérdemli hogy kapjon
még egy lehetõséget. Az el-
lenõrzés egyébként nagyon
szigorú lesz, a jó minõségû
meleg étel adása mellett
külön minõsítési szem-
pont a rendszeres gyü-
mölcsadás. 

Markó Elemér István
(Jobbik) a képviselõ-testü-
letnek javasolta, hogy a Fõ-
városi Közgyûlés a Nagy La-
jos király útja és a Fogarasi
út között található névtelen
teret Wass Albertrõl, a XX.
századi magyar irodalom
kiemelkedõ erdélyi alakjá-
ról nevezze el. 

Várnai László (LMP) nem
értett egyet a beterjesztés-

sel, szerinte Wass Albert te-
vékenysége ellentmondá-
sos volt. Fidesz-KDNP-s vá-
rosatyák, illetve a Jobbik
képviselõje visszautasítot-
ták kijelentést, majd java-
solták, hogy az íróról a ne-
véhez méltóan egy közpon-
ti helyen található, nagyobb
területet nevezzenek el. Az
egyeztetést követõen a tes-
tület úgy határozott: a fõvá-
rosnak azt javasolják, hogy
a Pákozdi tér viselje a jövõ-
ben Wass Albert nevét. A
városatyák megbízták a
polgármestert, hogy vizs-
gálja meg, milyen formá-
ban lehet az átnevezéssel
kapcsolatos kényelmetlen-
ségektõl megkímélni az ott
lakókat.

P. D.

Botrány a testületi ülésen
Dr. Papcsák Ferenc rendre utasította Várnai László LMP-s képviselõt, 
aki piranhanak nevezte a zuglói szülõket
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tájékoztatás kérhetõ:
Polgármesteri Hivatal

Tel.: 872-9161
2. Bihary Zoltán

Fidesz-KDNP
Hajós Alfréd

Általános Iskola
Ungvár utca 36.

Minden páros héten:
szerda 17–19 óra.

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

zoltanbihary@yahoo.com
3. Tájékoztatás kérhetõ:

Polgármesteri Hivatal
Tel.: 872-9161

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Április 20. 16–19-óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Széchenyi István
Általános Iskola

Könyvtára
Telepes utca 32.

Május 2.
17–19-óra között, 

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

e-mail címen
6. dr. Ferdinandy István

Fidesz-KDNP
Polgármesteri

Hivatal
Május 20-i fogadóórájára 

bejelentkezés
a 872-9190-es telefonszámon

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Herman Ottó
Általános Iskola

könyvtára
Egressy út 69.

Május 12. 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.

Május 2. 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.

Május 4. 9–12 óra között

Május 2. 17–18 óra között.
Tel.: 06/30-524-9069

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Körzeti Megbízotti
Iroda

Vezér utca 138/b

Elõzetes egyeztetés alapján.
Május 2. 17–19 óra között.

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

harrachpeter@freemail.hu 
11. Rozgonyi Zoltán

Fidesz-KDNP
Polgármesteri

Hivatal
Április 18.

14.00–17.00 óra között,
bejelentkezés a 872-9165-ös

telefonszámon.

12. Mélykuti Melinda
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Bármely idõpontban, 
telefonon történõ 

bejelentkezés alapján: 
06/20-587-9329;

e-mail:
melinda.melykuti@gmail.com 

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Május 2. 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.

Május 9. 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.

Május 4. 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

Május 10. 16–19 óra között.
Tel.: 06/20-930-8987; e-mail:

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

5. Markó Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

Minden páros héten,
csütörtök 18 órától.

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

ZÉK Egyesület
ZÉK Székház

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

Bejelentkezés hétköz-
naponként 9–16 óra között a

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

FOGADÓÓRÁK

Korábbi lapszámunkban
beszámoltunk az Ond vezér
útja 36. és 19–27. alatti tár-
sasházak felújításáról. A ki-
vitelezõ Lizi London Kft. és
a választókörzet egyéni
képviselõje, Solt Zoltán (Fi-
desz-KDNP) észrevételeit
tesszük közzé.

A társasházak képvisele-
tében eljáró szövetkezetek
a Lizi London Kft.-t bízták
meg 2009-ben azzal, hogy a
Zöld Beruházás Rendszer
(ZBR) Klímabarát Otthon
Panel Programra készítsen
pályázati anyagot, azt
nyújtsa be, és menedzselje
a két, több száz lakást ma-
gába foglaló épület „széndi-
oxid-kibocsátás csökken-
tést és energia-megtakarí-
tást eredményezõ korsze-
rûsítését, felújítását”. Az
ügyben lakók panasszal
fordultak Solt Zoltán ön-
kormányzati képviselõ-
höz.A cég ügyvezetõje, Kiss
Gábor a következõket kö-
zölte lapunkkal: „Mindkét
érintett épületnél szabá-
lyos, érvényes és eredmé-
nyes közgyûlés követõen
szerzõdtek le cégünkkel, a

közgyûlésen született hatá-
rozatokkal egyetértésben.
A közgyûlések elõtt minden
esetben több oldalas rész-
letes lakótájékoztatót kap-
nak az érintett tulajdono-
sok, és a közgyûlésen rész-
letesen bemutatásra kerül
a pontos mûszaki tartalom,
az önerõ mértéke, cégünk
díjazása. Mivel tapasztala-
tunk és szakértelmünk
megfelelõ magabiztosságot
ad arra, hogy tevékenysé-
günket teljes körûen siker-
díjasként végezzük, a lakók
ezért választották cégün-
ket. A lakók döntõ többsé-
ge akarja és várja a beruhá-
zás megkezdését.”

Az ügyvezetõ állítja, a
programot nem támogató
lakók a közgyûlési határo-
zatok ellenére próbálják
akadályozni a program si-
keres lebonyolítását. A kifo-
gásolt információhiány kap-
csán megjegyezte, „több ol-
dalas lakótájékozatót jutta-
tunk el minden érintettnek,
az összes elérhetõségünk
nyilvános, bárki bármikor
felvilágosítást kérhet és
kaphat”. Hangsúlyozta, a

pályázat tartalmilag és for-
mailag minden követel-
ménynek megfelelt.Szerinte
az egyik megbízási szerzõ-
dés azon kitétele, hogy a
szövetkezeti elnök vállalja
„a szükséges közgyûlési ha-
tározatok meghozatalát”,
természetesen csak azt je-
lenti, hogy a közgyûlés sza-
bályszerû összehívásáért,
lebonyolításáért és a hatá-
rozatok írásba foglalásáért
felelõs. Kiss közleményében
hozzátette, részükre a lakó-
közösségek még egyetlen fo-
rintot sem teljesítettek a pá-
lyázattal összefüggésben,
mindezidáig a Lizi London
Kft. elõlegezett meg minden
költséget, s nem a pályázat-
író felelõs azért, hogy a ti-
zenöt hónapja benyújtott
pályázatokhoz nem érkezik
meg a minisztériumi dön-
tés. „Megoldást tehát az je-
lentene, ha minél elõbb ki-
hirdetésre kerülnének a
nyertes pályázók azért, hogy
a beruházások nyomán a la-
kók az elviselhetetlen rezsi-
költségei csökkenjenek, él-
hetõbb környezetbe kerül-
hessenek.” K. D.

Egy házfelújítás folyományai

A Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. április közepétõl meg-
újult, ügyfélbarát ügyinté-
zési renddel várja ügyfele-
it. A korszerûbb szolgálta-
tások mellett április 14-
tõl telefonos ügyfélszolgá-
lat is mûködik, amelyen
munkanapokon reggel
nyolc órától este nyolc
óráig felkészült operáto-
rok várják az ügyfelek hí-
vásait. Ezen felül  minden
ügy informatikai rend-
szerben kerül nyomon kö-
vetésre, így egy ügy sem
maradhat megválaszolat-
lanul.

Április 14-tõl új telefonos
ügyfélszolgálati szolgáltatás
indul a Zuglói Vagyonkeze-
lõ Zrt-nél – tájékoztatta a
Zuglói Lapokat a társaság
vezérigazgatója, Mazsu
Gergely. A cél az, hogy az
ügyfelek kényelmesebben
és egyszerûbben tudják el-
intézni az ügyeiket, vala-
mint hogy kérelmeiket a
nap bármely szakában le-
adhassák, tehát „ne legye-
nek szûk ügyfélfogadási
nyitva tartás korlátai közé
szorítva”. Az ügyfélfogadási
és beléptetési rend egyéb-
ként már február 1-jétõl
megváltozott a Pétervárad
utca 11-17. alatti épület-
ben. A hatékonyabb ügyin-
tézés érdekében a koráb-
ban meghirdetett ügyfélfo-

gadási idõ megszûnt, a hi-
vatalhoz fordulók igényü-
ket bármikor leadhatják a
vagyonkezelõnél. „A meg-
újult ügyfélfogadási rend-
nek köszönhetõen a Zuglói
Vagyonkezelõ Zrt. ügyfelei-
nek többé nem kell hossza-
san várakoznia. A Zuglói
Vagyonkezelõ megújult,
egységesített formanyom-
tatványának segítségével
ügyfeleink kérelmeit, beje-
lentéseit a Kérelem Bejelen-
tõ Lap hiánytalan kitöltésé-
vel azonnal regisztráljuk,
melyet személyesen a Zug-
lói Vagyonkezelõ épületé-
ben adhat le a beléptetõ
rendszernél található ügy-
félszolgálati kollégának” –
olvasható a tájékoztató
anyagban.

Ami az igazi újdonságot
jelenti, hogy az egyszerûbb
és gyorsabb ügyintézést elõ-
segítve az igényeket április
végétõl telefonon is le lehet
adni. A Zuglói Vagyonkeze-
lõ helyi tarifáért hívható kék
számán (06-40-520-000)
munkanapokon reggel
nyolctól este nyolc óráig fel-
készült operátorok várják
az ügyfelek hívását. A kérel-
mek, panaszok, kérdések
leadására szolgáló Kérelem
Bejelentõ Lap, illetve a Mû-
szaki Hibabejelentõ Nyom-
tatvány a www.zugloizrt.hu
weboldalon is megtalálha-
tó, valamint a Zuglói Va-

gyonkezelõ Zrt. épületében
az ügyfélszolgálati munka-
társaktól is átvehetõ. De
nem csak ez az egyetlen - az
ügyfelek számára kedvezõ -
változás a Vagyonkezelõ
ügyfélkezelésében. A Zrt. a
kérelmek kezelésére új in-
formatikai rendszert vezet
be az elkövetkezõ hónapok-
ban, mely többek között
rögzíti az ügyfélkérelmek
idõpontját, a bejelentés
részleteit, a Zrt. által meg-
tett intézkedéseket, az ügy
aktuális státuszát pedig fo-
lyamatosan nyomon követ-
hetõvé teszi. 

Változás történt a részlet-
fizetési, illetve a tartozás-el-
engedési kérelmek elbírálá-
sával kapcsolatban is. Ko-
rábban a Zuglói Vagyonke-
zelõ Zrt. vezetése saját ha-
táskörben döntött az ilyen
jellegû kérelmekrõl, ez a
gyakorlat ugyanakkor el-
lentétes volt a helyi rendele-
tekkel. 2010 végétõl ezeket
a kérelmeket a Zrt. össze-
gyûjti, majd továbbítja a
rendeletekben kijelölt dön-
téshozók felé, biztosítva a
folyamat jogszerûségét. 

A vagyonkezelõ munka-
társai bíznak benne, hogy a
megújult rendszer minden
ügyfélnek elnyeri a tetszé-
sét, és problémáikra, kér-
déseikre gyorsabban kap-
nak megoldást.

Kacsoh Dániel

Folyamatos fejlesztések az ügyfelekért
Indul a telefonos ügyfélszolgálat is a vagyonkezelõnél

Solt Zoltán levélben fordul Kiss Gábor-
hoz, a Lizi London Kft. ügyvezetõjéhez,
melyben értetlenségét fejezte ki a cég ko-
rábbi cikkünk nyomán tett észrevételei
kapcsán. Solt szerint mindkét lak-
sásszövetkezetnél csak a szerzõdések alá-
írása után hívtak össze közgyûlést. Hozzá-
tette, a késõbb szavazásra bocsátott lakó-
tájékoztatók csupán a beruházás végösz-
szegét tartalmazták, a tulajdonosok ered-
ménytelenül kértek olyan kimutatást,
amelybõl pontosan ellenõrizhetnék fizetési

kötelezettségeiket. Solt szerint egyik lakó-
nak sem volt módja más céget választani.
A szerzõdéskötések után negyvennégy tu-
lajdonos – folytatta a képviselõ – tiltakozó
levelet írt a lakásszövetkezet igazgatósá-
gának, az Ond vezér útja 19-27. alatti la-
kók közül pedig tizennyolcan egyenesen a
kivitelezõvel és a Lizi Londonnal kötött
megállapodások felbontását kérelmezték.
„Engem a zuglói lakók azért választottak
meg, hogy az õ érdeküket képviseljem, és
ezt is teszem” – hangsúlyozta Solt Zoltán.
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– Ön mit támogatna, az
erõs kerületeket és gyenge
fõvárosi vezetést, vagy
megszûnõ, összeolvadó
gyenge kerületeket és az
erõs budapesti központi ön-
kormányzatot?

– Egy biztos, a mostani
kétszintû városvezetés senki
számára nem jó megoldás. A
fõpolgármester a központo-
sítást szeretné elérni, erõs
Fõvárosi Közgyûléssel, gyen-
ge kerületekkel. A kerületek-
nek épp ennek ellenkezõje a
célja, hiszen a helyi önkor-
mányzatok döntési szintje
közelebb van a választók-
hoz. Jelenleg a döntési me-
chanizmusok egy-egy konk-
rét ügy kapcsán nagyon bo-
nyolultak: a fõútvonalak,
parkok például fõvárosi tu-
lajdonban vannak, nem ke-
rületiekben, így az állampol-
gár hiába kéri számon raj-
tunk például egy-egy kerületi
közterület problémáit. A Fõ-
város-kerületek szembenál-
lása a forrásmegosztás kap-
csán nyilvánul meg a legin-
kább. A Fõváros osztja el a
központi költségvetésbõl ér-
kezõ támogatást a kerületek
között. Ebbõl mindig óriási
viták keletkeznek, pártállás-
tól függetlenül. Szerintem az
erõs kerületek megalapítá-
sával ez a szembenállás is
megszûnne, az állam így köz-
vetlenül Zuglót és a többi vá-
rosrészt is támogathatná.

– Az állam a tervek sze-
rint az önkormányzati ok-
tatási és egészségügyi in-
tézmények fenntartását is
átvenné. Egyetért ezzel?

– Ez az elmúlt húsz évben
minden kormány elképzelé-
sében megjelent. Az oktatási
és az egészségügyi intézmé-
nyek fenntartása ma teljesen
szétaprózódott. Budapesten
például hol a Fõváros, hol a
kerületek kezében van a mû-
ködtetés, vidéken ugyanilyen
megosztottság mutatkozik a

megyei és a helyi önkormány-
zatok vonatkozásában. Az
egységesítés nem rossz elkép-
zelés, hiszen Nyugat-Európá-
ban is számtalan példa van
erre. De ezzel a lépéssel a me-
gyei önkormányzatok szere-
pe például teljesen megvál-
tozna, hiszen ezen kívül ne-
kik most szinte nincs is más
feladatuk. Azt is tudni kell,
hogy az állam az oktatási nor-
matívában az intézmények
fenntartását csak 55-60 szá-
zalékban fedezi, a fennmara-
dó összeget az önkormány-
zatok pótolják. Természete-
sen a nagyobb, gazdagabb ön-
kormányzatok ezt örömmel
teljesítik, a kisebbek, szegé-
nyebbek pedig szinte belerok-
kannak.  Ezért szakítani kel-
lene azzal a rossz felfogással,
hogy a törvényi szabályozás
minden önkormányzatot egy-
ségesen kezel. A vita jelenleg
arról szól, hogy az állam csak
az intézmények dolgozóinak
személyi költségeit vállalja át,
vagy csak az intézményfenn-
tartást. Még nem dõlt el sem-
mi.

– Mit szól ahhoz az elkép-
zeléshez, hogy a helyi adók
a központi költségvetésbe,
ne a helyi önkormányzat-
okhoz folyjanak be? Bár
konkrétumok még nincse-
nek, miként érintheti ez
Zuglót?

– Az MSZP-s Bajnai-kor-
mány lépett a központosítás
felé ezen a területen: az elõzõ
ciklusban úgy döntöttek,
hogy az iparûzési adót az ál-
lami APEH szedje be. Az új
Orbán-kormány ezt a dön-
tést felülírta, most ismét a
helyi önkormányzatok a fe-
lelõsek ezért, ez tehát nem is
fog változni. De az biztos,
hogy a következõ években
mindenképp szükség lesz az
önkormányzati feladatát-
rendezésre, ami együtt jár a
helyi adók felhasználásának
átgondolásával is. P. T.

– Egyre többször hallani
olyan elképzelésekrõl,
hogy a széttagolódás mér-
séklése végett erõsíteni
kellene a fõvárosi önkor-
mányzatot a kerületek ro-
vására. Mit szól az ilyen
felvetésekhez?

– Elég csak a térképre pil-
lantani, hogy kiderüljön
számunkra, Budapest kü-
lönbözõ történelmi múlttal
és adottságokkal rendelke-
zõ területekbõl áll. Ugyan-
akkor tény, hogy a fõváros
ezen részek organikus egy-
ségét képezi, s ennek így is
kell lennie. Tehát nem lehet
azt mondani, hogy minden
részletében egységes tele-
pülésrõl van szó, mégis ak-
ként kell viszonyulnunk
hozzá. Az elmúlt húsz esz-
tendõben számos vita folyt
arról, hogy az erõteljesebb
centralizáció a megfelelõ,
vagy meg kell tartani a ke-
rületek – mint kvázi hu-
szonhárom önálló király-
ság – nagyobb befolyását.
Nyilván egyik irányban sem
üdvös túlzásokba esni, s az
is kétségtelen, hogy lenne
mit helyretenni ebben a té-
mában. Jómagam annak fi-
gyelembe vételével látnék
hozzá ehhez, hogy elõbb
megvizsgálnám, min célsze-
rû változtatni a lakosság
szempontjából. Ami Zuglót
illeti, a XIV. kerületi önkor-
mányzat is számos olyan
közfeladatot lát el, amely
„magasabb szintrõl” hárult
reá. Ha mi nem szánnánk
komolyabb összegeket
mondjuk egyes iskoláink,
rendelõink fenntartására,
akkor áldatlan állapotok
alakulhatnának ki.

– Arról is hallani egy ide-
je, hogy az állam esetleg
az önkormányzati oktatá-
si és egészségügyi intéz-
mények fenntartását is át-
venné. Egyetért ezzel?

– Ezen elképzelésekkel
igazából nem tudok azono-
sulni. Zuglónak, de a fõvá-
rosnak is igen nagy szerepe
van abban, hogy például az
Uzsoki Kórház több éves
fejlesztési program ered-
ményeként, ma már rend-
kívül magas színvonalon
szolgálja a közt. Ha közpon-
tosítanák, kvázi államosíta-
nák, elképzelhetõ, hogy
nem tudná tartani ezt a mi-
nõséget. De hasonló a hely-
zet minálunk az oktatási in-
tézmények, különösen az
általános iskolák esetében
is. A nevelõi munka meg-
szervezése, fenntartása sze-
rintem jobb, ha helyben, az
itteni viszonyokat jobban
ismerõk kezében marad.
Ráadásul kerületünk büsz-
kesége is a kiterjedt, jelen-
tõs anyagi ráforditások ré-
vén létrejött intézményi há-
lózat. Errõl nem mondha-
tunk le.

– Az önkormányzatok fi-
nanszírozásának lehetsé-
ges átszervezése kapcsán
szóba került mostanában
a helyi adók központi költ-
ségvetésbe vezetése is.
Bár konkrétumok még nin-
csenek, miként érintheti ez
Zuglót?

– Jelenleg a forrásmeg-
osztásról szóló törvény
alapján osztják el a fõvá-
rosban az ilyen bevétele-
ket. Ha mostantól ezek je-
lentékeny részét nem a ke-
rületi önkormányzatok
kapnák meg, az akár, leg-
alábbis feltételezésem sze-
rint, tragédiához is vezet-
het. Egyébként nemrég ér-
te már hátrányos változás
a kerületünket, amikor a
fideszes Rogán Antal javas-
latát megszavazták a par-
lamentben az idegenforgal-
mi adó elosztásának mó-
dosításáról. 

(k.d.)

– Egyes hírek szerint le-
het, hogy idõvel átalakul a
fõvárosi igazgatási struk-
túra, megszûnne a fõváro-
si közgyûlés és maradná-
nak csak a kerületiek tes-
tületek vagy fordítva. Ko-
rábban arról is szó volt,
hogy esetleg egyes kerüle-
teket összevonnának. Mi
errõl a véleménye, mit
veszthetne vagy profitál-
hatna a különbözõ megol-
dásokból Zugló?

– Mi a ZÉK-ben pártpoliti-
ka mentességre esküdtünk,
mi Zugló lakosságának a
közvetlen érdekeit tartjuk
szem elõtt. Ebben a megkö-
zelítésben a közigazgatási-
lag független Zugló fontos a
jövõre nézve is, de csak ak-
kor, ha tényleg független, és
nem függ a mindenkori ha-
talmon lévõ pártoktól, azok
helyi vezetõinek pillanatnyi
érdekeitõl! A fõváros és a ke-
rületek közötti együttmûkö-
dés minõsége nagyon fon-
tos, de hol vannak a lakos-
ság igényei megfogalmazva?
Nem ez a legfontosabb?
Vizsgálja ezt egyáltalán vala-
ki, vagy megint csak az
ötletelés zajlik elsõsorban
arról, hogy ki költheti el az
adófizetõk pénzét.

– Ennél már konkrétabb
terv, hogy az állam a pe-
dagógusbérek biztosítása
érdekében átvenné az is-
kolákat. Az ellenzõk sze-
rint a fenntartás nem len-
ne olcsóbb, viszont az ál-
lam nyakába rengeteg
gond szakadna így.

– A közoktatás alapvetõen
állami feladat, az állam te-
herbíró képességétõl függ
az, hogy a központosított
szervezés magasabb színvo-
nalú ellátást biztosít-e az in-
tézményeink számára, és a
gyerekeink nemzetközi ösz-
szehasonlításban elvárható
fejlõdését is tudja-e majd
biztosítani. Minket zuglói
szülõket elsõsorban ez ér-
dekel, hogy „az állam, kont-

ra polgármester lobbi
bokszmeccset” ki nyeri meg
az lényegtelen. Érdemi rész-
letek ismerete nélkül amúgy
sincs mit egyenlõre elemez-
ni. Ebben a kérdéskörben a
ZÉK minden koncepció nél-
küli kísérletezést elutasít,
hiszen ezen a területen a kí-
sérleti alanyok számunkra
a legdrágábbak, a gyereke-
ink lennének.

– Éppen ennek fedezésé-
re lehet, hogy elvonnák a
kerületektõl az iparûzési
adó és a gépjármûadó-be-
vételeket, de állítólag cse-
rébe emelnék a normatív
finanszírozást.

– Aki egy kicsit is konyít a
közgazdaságtanhoz az tud-
ja, hogy a legnagyobb hibák
egyike az adóval történõ fo-
lyamatos „pancsolás” ész-
szerûtlen elherdálás. Ha
nem az önkormányzatok az
oktatás költséggazdái, ak-
kor milyen normatív eme-
lésrõl beszélünk, kikre vetí-
tõdik a norma és milyen cí-
men? Ebben sem látunk
koncepciót, nem látjuk még
csak körvonalaiban sem,
hogy a zuglói gyermekek-
nek mitõl javul mindezek
alapján az oktatás színvo-
nala. Persze minden csak
pénz kérdés, amibõl egyre
kevesebb lesz, és fennáll an-
nak a veszélye, hogy megint
a nagypolitika vitázik, rá-
adásul most a Fideszen be-
lül. Amíg ez a vita el nem
dõl, Zuglóban megint nem
történik semmi, ugyanúgy
ahogy most. Országosan a
tûzhöz közel álló polgár-
mesterek persze megint jól
járnak, õk most is ki tudják
„bulizni” amire szükségük
van, de attól tartok ez nem
nekünk zuglóiaknak hoz
majd megoldást a problé-
máinkra. Ez a három felve-
tés egyébként nagypolitikai
kérdés, jelenleg a Fi-
desz–KDNP erõsödõ belsõ
harcainak az elemei.

B. R.

Három kérdés a zuglói képviselõ-testület három tagjához

Borbély Ádám (Fidesz-KDNP) Pelyva György (MSZP) Tamás László (ZÉK)
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Egyre több olyan céggel talál-
kozhatunk, amelyek vásárlói
kártyával próbálják megfogni
a vásárlókat. De olyan, ösz-
szességében rendezett külön-
bözõ plusz szolgáltatások so-
kaságát felvonultató céget,
mint a Számítási Koordináci-
ós Célirányú Centrum Kft.
(röviden: SZKCC), egyetlen
egy társaság sem ajánl.

És hogy mi a SZKCC titka?
1. Saját boltok nyitása.
2. Ott vannak piaci asztalo-

kon, vásárokban.
3. Saját vásárlói klubbot

üzemeltetnek (naponta sok
belépõ bolttal, vásárlói klub-
taggal bõvül hálózatuk orszá-
gos szinten).

4. Az ország teljes terültén
egyre több vállalkozó üzletkö-
tõ dolgozik nekik.

5. Saját kibocsátású vásár-
lási utalványokat hoznak for-
galomba, amelyeket a velük
szerzõdésben lévõ boltok,
vendéglátóegységek, szolgál-
tatók is elfogadnak, így szinte
mindent lehet rajta vásárolni
az ország bármely pontján.

6. Saját üzemeltetésû cso-
magküldõ szolgálat áll a vá-
sárlói klubtagjaik számára.

7. Országos szinten szinte
mindenre 4–70%-os kedvez-
mény.

8. Egyre több munkahelyet
létesítenek.

9. A velük szerzõdõ vállal-
kozásokat fejlesztik (gépek-
kel, berendezésekkel, nagy
értékû reklámokkal).

10. És sikerüknek talán leg-
nagyobb kovácsa a HAZAIAK!

Magyar tulajdonosok, hazai
bejegyzésû kft. Itthon adóz-
nak, a Fõvárosi Heim Pál
Gyermekkórházat támogat-
ják bevételük minden ezredik
forintjával.

Hazai termelõket és vállal-
kozókat próbálnak segíteni.
Számukra vásárlókat szer-
veznek potom összegekért, és
még sokáig sorolhatnám,
amiért szinte pillanatok alatt
jó hírük ment szerte az or-
szágban.

A telefonnál Berényi Lász-
ló, az SZKCC szóvivõje.

– Hogyan állnak a cég épí-
tésével?

– Köszönjük, folyamatosan
építünk, az elsõ webáruhá-
zunk már megkezdte üzeme-
lését, számítástechnikai, hír-
adás-technikai és mindezek-
kel kapcsolatos termékeket
kínálunk klubtagjainknak
8–15%-os kedvezménnyel.
Egy laptop újonnan 150 000
ezer forint másoknál. Azt az
SZKCC 133 000 forintért ad-
ja klubtagok részére.

Jelen pillanatban 16 000
termékünk közül lehet vá-
lasztani.

– Ha valamelyik vásárló-
nak nincs számítógépe és az
SZKCC-tõl vásárolni, azt mi-
képpen teheti meg?

– Egyszerûen felhívja a 06-
70-602-8834-es telefonszá-
mot, és üzletkötõnk felkeresi
lakásán az ügyfél által meg-
adott idõpontban, akinél a
megrendelést leadhatják.

– Ez a szolgáltatás új, még
sehol nem hallottam.

– Igen, a XX. század eladási
technikáit ötvöztük a XXI.
század számítógépes eladásá-
val, az országban egyedülálló-
ként.

– Beválik?
– Eladásaink száma az or-

szágban 40%-kal megugrott,
csak az üzletkötõk számát
szeretnénk megduplázni.

– Igaz, hogy ezen az áron
házhoz is szállítják a termé-
keket?

– Igen, sõt, azóta még egy
plusz szolgáltatást is bevezet-
tünk, mégpedig, ha az adott
garanciális termék elromlik,
cserekészüléket is biztosí-
tunk minden egyes vásárlói
klubtagunknak szintén ingye-
nes házhoz szállítással a szer-
vizelés teljes idejére. Itt vi-
szont ki kell hangsúlyozni,
nem mindig tudjuk ugyanazt
a típust biztosítani.

– Üzletkötõnek hol lehet je-
lentkezni az SZKCC-hez?

– Egyelõre csak telefonon,
amíg az elsõ irodánkat meg-
nyitjuk Budapesten. Telefon-
szám: 06-70-602-8834.

– Van kedve beszélgetni a
vásárlói klubjukról?

– Folyamatosan növekszik
mind az SZKCC-vel szerzõ-
désre lépõ vállalkozások,
mind pedig a vásárlói klubtag-
jaink száma az ország minden
szegletében. Egyre több cég
szeretne velünk szerzõdni, vá-
sárlói klubtagjainknak árked-
vezményt adni. Szerencsére
egyre többen ismerik fel an-
nak lehetõségét, hogy nálunk
potom összegért hosszú évek
során reklámokhoz áruljuk
vagy szolgáltatásuk bemutatá-
sához, népszerûségéhez. Nem
utolsósorban pedig vállalko-
zásuk fejlesztéséhez jutnak.
Vásárlói klubtagjaink egyre
nagyobb számban vásárolnak
a velünk szerzõdésre lépõ bol-
tokból 20 000 ezer forintos ér-
tékhatár felett. Hiszen ebben
az esetben az SZKCC csomag-
küldõ szolgálata ingyen ház-
hoz szállítja a megvásárolt té-
teleket helységen, régión vagy
városon belül.

– Minden bolttal szerzõdnek?
– Nem. Egy körzeten belül

ugyanazt a terméket forgalma-
zó egységek közül csupán
csak egy bolttal kötünk szer-
zõdést. Ezért ajánljuk a bizto-
soknak, minél elõbb jelezzék
az SZKCC felé belépési szán-
dékukat, ne kelljen õket eluta-
sítanunk áruazonosság miatt.

– Vannak olyan üzletek,
amelyek már beteltek Zugló-
ban?

– Zuglóba az SZKCC most
épül be, eddig még ez nem áll
fent. De tapasztalataink azt
mutatják, hogy ahová az
SZKCC beteszi a lábát, ott ál-
talában két hét alatt betelnek
az üres helyek.

– A boltok számára ingye-
nes az önök rendszere?

– Nem. A mai világban sem-
mi sem ingyenes. Aki ezzel ete-
ti a közvéleményt, az nem
mond igazat, és a boltosok
elõbb vagy utóbb hatalmas
árat fizetnek érte. Ha jól em-
lékszem, nemrég volt ilyen
eset, és óva intek minden vál-
lalkozót, tartsa távol vállalko-
zását az ilyen cégekkel szem-
ben. Nálunk az SZKCC-nél
20 000 Ft + áfa összeget kell
fizetni a legalacsonyabb kate-
góriában. Ezért az összegért
2014. december 31-ig kell rek-
lámozzuk õket a kerületi lap-
ban egy alkalommal, és továb-
bi sok-sok helyen. Részükre
vásárokat szervezünk, ahol az
érdeklõdõknek bemutathat-
ják termékeiket, vállalkozásu-
kat. Szórólapokat ugyan nekik
kell legyártaniuk, ezeket vi-
szont diákok osztogatják vásá-
raikon. Egy-egy ilyen vásáron
170–200 ezer látogató vesz
részt, mintegy 4-500 kiállítót
tudunk fogadni. Sok vállalko-
zás csak táblákat helyez el, so-
kan csak szórólapokon hirde-
tik magukat vásáraikon.

– Amennyiben valaki vásár-
ló szeretne lenni, neki meny-
nyibe kerül a belépés?

– Egy vásárlói klubkártyá-
ért nem kell fizetni. De a társ-
kártyák darabjáért 1500 Ft +
áfa összeget számolunk fel,
amely összeget igényléskor
kell megfizetni.

– Vásárlói kártyát hol igényel-
hetnek a jövõben a klubtagok?

– Kártyát igényelni a 06-70-
602-8857-es telefonszámon
lehet irodánk megnyitásáig.

– További elérhetõségeik?
– Üzletkötõk, értékesítési

munkatársak: 06-70-602-
8834. Ha valaki üzletkötõnek
jelentkezik: 06-70-602-8832. –
Ha bolt vagy vállalkozó, és sze-
retne az SZKCC termékpartne-
re lenni: 06-70-602-8859.

Németh Autócenter Kft.
Cím: 1142 Budapest, Szatmár utca 58.
Tel.: 06-1-384-3694.
Fax: 06-1-273-1074.
Mobil: 06-20-923-2903.
Web: www.nackft.atw.hu
Kedvezmény mértéke: 5%
Teljes körû autójavítás, mûszaki vizs-

ga, karosszériajavítás, zöldkártya, gumi-
szerelés, centrírozás, autóvillamosság,
autórádió, riasztó, olajcsere, kipufogó ja-
vítás, fényszóró beállítás, futómûszeres
állítás.

Nyitva: Hétfõtõl- Péntekig : 8-17óráig 
SZKCC Ajánlás: Klubtagjaink lerobbant

gépjármûveit is ide szállítják a szerzõdéses
autómentõink. Gyors, pontos munka.
Amennyiben teheti, ön is õket válassza!

24.Sz. Autóiskola 
Cím: Budapest, XIV. ker. Bácskai utca 58.

(volt Révai J. utca)
Tel: 06-1/251-8680
Mobil: 06-20/977-9009
06-30/950-5475
06-70/246-5593
E-mail: huszonnégyes @freemail.hu
Web: www.24mk.extra.hu
Félfogadás: Hétfõ, Csütörtök 14-18 óráig.
Pénteken: 9-13 óráig.
Kéthetente induló tanfolyamok.
Kedvezmény egyösszegû befizetésre. 

Részletfizetési lehetõséget biztosítunk.
Oktatóprogrammal felkészítjük a számító-

gépes vizsgára.
Kérésre csoportot is indítunk.
Cégek jelentkezését is várjuk.
SZKCC ajánlat: Az SZKCC munkatársai is

ezt az autóiskolát választották.
Figyelem! Közülünk mindenki levizsgázott,

már csak az ön jelentkezését várjuk.

Számítógép és Laptop szerviz
Turul Pc 2006 Kft.
Cím:1145 Budapest, Róna utca 123.

/Szugló utca/
Tel: 06-70/703-9164,
06-70/427-8482
Web: www.turulpc.hu
E-mail: info@turulpc.hu
Laptopok és számítógépek teljes körû javí-

tása, szervízelése, fejlesztése.
Amennyiben ezt a hirdetést kivágja, szervi-

zünkben 5% árengedményt kap.

Body Steel Konditerem
Cím: Budapest XIV. Ker. Hungária Krt.

171. (Erzsébet Királyné út sarok.)
Tel: 06-20/325-5573
E-mail: erdoke80@bodysteel.hu
Web: www.bodysteel.eu
Konditerem, nõi-férfi és személyi edzés, fit-

nesz, szauna, masszázs, táplálék kiegészítõk,
családias légkör.

Az SZKCC Zuglóban

SZKCC termékpartnerek Zuglóban:

A Helyi Választási Bizottság 2011. ápri-
lis 2-án B. J. kifogása tárgyában a bizott-
ság meghozta az alábbi határozatot:

B. J. kifogása tárgyában a HVB úgy
dönt, hogy a kifogás esélyegyenlõség meg-
sértésének, és a HVB határozat rendelke-
zõ részének közzététele vonatkozásában
helyt ad, a kifogás többi részét elutasítja.

A határozat ellen a meghozataltól szá-
mított 2 napon belül a Fõvárosi Választá-

si Bizottsághoz címzett, de a Budapest Fõ-
város XIV. Kerület Választási Bizottság-
hoz benyújtott (1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.) fellebbezéssel lehet élni. 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy
az legkésõbb 2011. április 4-én 16.00 órá-
ig megérkezzen. 

Budapest, 2011. április 2.
Helyi Választási Bizottság

elnökhelyettese

A Fidesz–KDNP jelöltje,
Tildy Balázs nyerte az idõ-
közi képviselõ-választást
április 9-én, Zugló 1. szá-
mú választókörzetében

Tildy Balázs a szavazatok
39,1 százalékát szerezte
meg, mögötte az MSZP je-
löltje Demeter Márta végzett
30,3 százalékkal, majd az
LMP-s Kaibinger Gábor
17,5 százalékkal. A Jobbik
jelöltje, Czeglédi János a
negyedik lett 8,3 százalék-
kal, a Zuglóiak Érdekkép-
viseleti Egyesülete (ZÉK) je-
löltje, Benedettiné Kiss Re-
náta 3,7 százalékot kapott,
a Munkáspárt színeiben in-
duló Hajdu József 1,1 szá-
zalékot szerzett. A részvétel
27 százalékos volt. A vá-
lasztást azért kellett kiírni,
mert a tavaly októberi ön-
kormányzati voksolás után
a körzetben képviselõi he-
lyet szerzõ Fidesz-KDNP-s
Garaba Imre családi okok-
ra hivatkozva lemondott
mandátumáról. Tildy gyõ-
zelmével a polgári pártszö-
vetség megõrizte erejét a

képviselõ-testületben. A Fi-
desz–KDNP az októberi vá-
lasztáson valamennyi vá-
lasztókerületet megnyerte,
az ellenzék csak kompenzá-
ciós listán szerzett mandá-
tumot. A szocialisták pén-
teki közleményükben szá-
moltak be arról, hogy kerü-
leti irodájukat támadás ér-
te, és a tettesek az iroda
melletti Szabó Ervin Könyv-
tár kerületi részlegében is
kárt okoztak. A párt szerint
az eset felvetette a gyanút,
hogy a támadók a vasárna-
pi idõközi választás MSZP-
s jelöltjének üzentek: eset-

leg meg akarják megfélem-
líteni vagy visszalépésre
akarják kényszeríteni. A
pénteki közleményben a
párt arra nem tért ki, hogy
pontosan mi történt az épü-
lettel. Az MSZP felszólította
a kampányban részt vevõ
többi pártot, hogy határo-
lódjanak el a „szélsõséges
akciótól”, egyben hangsú-
lyozták, hogy jelöltjüket,
Demeter Mártát nem lehet
megfélemlíteni. Idõ közben
a rendõrségi vizsgálat meg-
állapította, hogy csak az
erõs szél rongálta meg az
MSZP zuglói irodájának
egyik tábláját a múlt csütör-
tökön. A vasárnapi vokso-
lással Zuglóban egy újabb
választás elõkészületei kez-
dõdtek meg, hiszen május
29-én újabb idõközi képvi-
selõválasztást tartanak, ez-
úttal a 3. számú választókör-
zetben. Itt októberben szin-
tén a Fidesz–KDNP jelöltje,
Pusztai Péter nyerte a vok-
solást, ám õ lemondott man-
dátumáról, miután az egyik
önkormányzati cég vezetõjé-
vé választották, tisztsége pe-
dig összeférhetetlen a képvi-
selõséggel.

Újra fideszes gyõzelem Zuglóban

LMP-s kampánycsendsértés
A vasárnapi voksolás során a helyi választási bizottság – egyelõre nem jogerõs határo-
zatában – megállapította, hogy az LMP-s Kaibinger Gábor megsértette a kampánycsen-
det és a választás tisztaságát, mert a voksolás idején bement az egyik szavazókörbe, és
ott beszélgetett az egyik szavazatszámláló bizottsági taggal, továbbá étellel is kínálta.

Ez a választási eredmény azt bizonyítja,
hogy a zuglóiak elégedettek a változással
és a polgármester tevékenységével – nyilat-
kozta lapunkak Tildy Balázs, aki a szava-
zatok többségét megszerezve Fidesz-
KDNP színeiben megnyerte a vasárnapi
idõközi képviselõválasztást, Zugló 1. szá-
mú választókörzetében. Tildy szerint sike-
rében az is közrejátszott, hogy a választó-
kat nem sikerült megtéveszteni, körzet la-
kosai nem hittek a személye ellen irányu-
ló, különbözõ lejára-tókampányoknak. A
kerület vezetése marad azon az úton, ame-
lyen most is jár – húzta alá a frissen meg-
választott képviselõ. Ahogy lapunk leg-
utóbbi számában is nyilatkozta, Tildy
amellett, hogy folyamatos kapcsolattartás-
ra törekszik vá-lasztóival, mindenek elõtt
a körzet közbiztonságának javítását akar-
ja elérni. Ehhez pedig elsõ körben rendõri
szolgálati lakások kialakítására tesz javas-
latot. Ennek érdekében egyeztetni  fog a
kerületi rendõrkapitánnyal és a polgárõr-
ség vezetõjével is. A közbiztonság javítását
szolgálná a már létezõ térfigyelõ kamera-
rendszer fejlesztése, illetve a meglévõ ka-
merák elhelyezésének újragondolása.
Tildy korábban többedmagával aláírás-
gyûjtésbe kezdett az M3-as autópálya be-
vezetõ szakasza melletti zajvédõ fal hiány-
zó részének megépítéséhez. Több száz alá-
írást gyûjtöttünk, így azt reméljük, hogy
még ebben az évben pont kerül az ügy vé-
gére és felépül a hiányzó szakasz, amely-
hez minden lehetõség adott – tette hozzá a

képviselõ. A Fidesz-KDNP politikusa a
zöldterületek megóvására is nagy hang-
súlyt fektetne, többek között a gyermekes
családok által is lakott kertvárosi része-
ken a játszóterek újjáépítésével vagy újak
létrehozásával. Ám nem csak a gyerekek,
hanem a felnõttek testmozgásához is haté-
konyan hozzájárulnának azzal, hogy a Ke-
rékgyártó utcánál, egyedülálló módon,
olyan teret építenének, ahol különbözõ
eszközök révén õk is sportolhatnának.
Tildy ismét felhívta a figyelmet, hogy a kör-
vasútsoron vannak olyan utcák, amelyek
egyszerûen nem méltók Zuglóhoz, hiszen
rossz állapotú földutakról van szó. Ezeket
az utcákat rendbe kelle tenni, asztaltozás-
sal vagy máshogy, konszolidálni kell a hely-
zetet – szögezte le a képviselõ, aki születése
óta kerületi lakos, itt járt óvodába, iskolá-
ba sõt gimnáziumba is. Tildy már a kam-
pány során is kivetette a részét a kerület
csinosításban, hiszen a lakosok bejelentés
nyomán az Erzsébet királyné útja és Öv ut-
ca keresztezõdésében található telken fel-
halmozódott hulladék eltakarítása miatt a
tulajdonos Vagyonkezelõhöz fordult,
amely meg is tette a szükséges lépéseket.
Tildy pedig maga is részt vett a szemétsze-
désben. A szelektív hulladékgyûjtõk védel-
me terén is sikerült nemrég elõrelépni,
amelyeket a lakók bosszúságára folyama-
tosan felborogatnak – tette hozzá a politi-
kus. A hulladékgyûjtõk környékét, egyelõ-
re kísérleti jellegel egy fémkerítéssel veszik
körül. Baranya Róbert

Helyi Választási Bizottság 19/2011. (IV. 2.) sz. határozata

A Zuglói Lapok szerkesztõsége semmiféle értesítést nem kapott arról, hogy a
Helyi Választási Bizottsághoz panasz érkezett, amelyet megtárgyaltak és az
ez ügyben hozott határozatról is csak a fellebbezési határidõ lejárta után ér-
tesültünk. Szerkesztõségünk álláspontja szerint nem sértettük meg az esély-
egyenlõséget. Keressük a jogorvoslat lehetõségét.



7HÚSVÉTXXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. ÁPRILIS 14.

Közeledik a húsvét. En-
nek kapcsán beszélget-
tük Bárány Béla atyával,
a Bosnyák téri Páduai
Szent Antal-templom
plébánosával böjtrõl, az
ünnep valódi értelmérõl
és arról, hogy az ország-
nak is szüksége van a fel-
támadásra.

– Hamarosan itt van
húsvét ünnepe, addig
azonban még tart a nagy-
böjt idõszaka. Miért van
szükségünk a böjtölésre?

– Fontos megjegyezni,
hogy a nagyböjt mellett volt
kisböjt is, régebben ugyan-
is karácsony elõtt, advent
idején sem ettek húst. A
húsvét a legnagyobb ke-
resztény ünnep, amire –
ahogyan egy születésnapra
vagy házassági évfordulóra
– nem szokás csak úgy
„beesni”, hanem fel kell rá
készülni. Az egyház a nagy-
böjt negyvennapos idõsza-
kában megpróbálja ráhan-
golni a híveket a megváltás-
ban kapott kegyelem befo-
gadására. A világ leginkább
az élvezetet hajszolja, min-
denhonnan azt halljuk:
vedd meg, mert megérdem-
led, ne mondj le semmirõl,
csak a mának élj! Az egy-
ház azonban minden évben
hamvazószerdán emlékez-
tet bennünket arra, hogy
porból lettünk, s bizony
porrá is leszünk. Nem
semmisülünk meg telje-
sen, de a testi valónk meg-
változik. Ez a tény sarkall-
hat bennünket a nagyböjti
hármas feladatra. Az ön-
megtartóztatás ugyanis so-
ha nem állhat egymagában,
mindig együtt kell lennie az
imádsággal és a jó tettek-
kel, vagy régebbi nevén az
alamizsnával.A böjt nem
valami fogyókúra vagy mé-
regtelenítés, hanem Isten-
nek tetszõ cselekedetté kell
válnia. Az imádság által
megérzi az ember, hogy bi-
zony kevés önmagának,

szüksége van a másik em-
berre. Ugyanakkor, ami-
kor böjtölünk, s nem pusz-
tán az erre vonatkozó pa-
rancs miatt, akkor valami-
nek a hiányát is érezzük.
Ez pedig arra emlékeztet,
amire a leginkább szüksé-
günk van: Istenre. Így függ
össze az ima és a böjt, az
alamizsna pedig ezért
szükséges, hogy tudatosít-
suk magunkban, nem va-
gyunk különálló szigetek,
nem szabad megfeledkez-
nünk arról, hogy amit kap-
tunk, azt mások javára kell
kamatoztatnunk.

– A húsvétról sokaknak
a nyuszi meg a hímes to-
jás jut csak az eszébe. De
nyilván nem ezeket ünne-
peljük.

– A húsvét az ünnepek ün-
nepe, Jézus Krisztus feltá-
madásának napja. Ez a tör-
ténelmi esemény megvál-
toztatta a világ rendjét. A
halált felváltotta az élet, a jó
véglegesen gyõzelmet ara-
tott a rossz felett. A húsvét
egyébként létezett már
Krisztus elõtt is, a választott
nép Egyiptomból való sza-
badulását ünnepelte. Jézus
azonban hitünk szerint az
egész emberiséget szabadí-
totta meg a bûn rabságából.
A halál már nem a megsem-
misülést, hanem az örök
életbe való átmenetet jelen-
ti. Isten Fiát megölték a ke-
reszten, ám harmadnapra
feltámadt. Errõl szólnak a
húsvéti szentírási szaka-
szok is. Tehát az élet, a meg-
újulás ünnepe ez. Egyéb-
iránt a manapság divatos
jelképek közül a keresz-
ténység csak kettõt fogad el:
a bárányt és a tojást.

– És a húsvéti nyuszit?
– Azt nem, az egy pogány

germán tavaszkultuszból
eredeztethetõ, semmi köze
az egyházhoz. A húsvéti bá-
ránynak azonban van. A
zsidók elsõ húsvétjukkor,
még Egyiptomban, a Te-
remtõ utasítására csalá-
donként levágtak egy bá-
rányt, annak vérét az ajtó-
félfára kenték. Így annál a

háznál az Úr angyala meg-
kímélte az elsõszülöttet,
míg a rabszolgatartók –
köztük a fáraó – gyermekei
meghaltak. A bárány húsát
egészben, csonttörés nél-
kül készítették, majd fo-
gyasztották el. Ezt követte
az exodus, vagyis az út a
szabadságba és az életbe,
erre emlékezve tartották
meg a peszach ünnepét. Az
Újszövetségben Krisztus
az új húsvéti bárány, aki
életét adta, s vérét ontotta
mindannyiunk szabadulá-
sáért.A másik jelkép a to-
jás, igaz, ez kevésbé fontos
és nem biblikus eredetû.
Az abból kikerülõ kiscsibe
a csõrfogával belülrõl feltö-
ri a tojás héját. Krisztus is
maga jött ki a sziklasírból.
A tojás kívülrõl élettelen-
nek látszik, mégis élet van
benne. A sonkával és a ka-
láccsal együtt egyébként
húsvétkor szokás megál-
dani ezen eledelt.

– Hogyan zajlanak
majd az ünnepi liturgiák
a Pádaui Szent Antal-
templomban?

– Virágvasárnap, vagyis
húsvét elõtt egy héttel fel-
idézzük Krisztus bevonu-
lását Jeruzsálembe, kör-
menetben megyünk a
templomkertbõl a temp-
lomba barkákkal, virágok-
kal. Nagycsütörtök este hat
órakor a szentmisét az
utolsó vacsora, a papság
megalapításának emlékére
tartjuk. A liturgia része a
lábmosás, melynek kereté-
ben tizenkét kiválasztott
férfi lábát mossa meg a
papság, annak emlékére,
ahogy Krisztus, Isten Fia is
megmosta apostolai lábát.
Ez a szolgálatra és az alá-
zatra utal. Egymás fejét
nyilván szívesebben mos-
suk meg, hiába, mindany-
nyian gyarlók vagyunk. A
szertartás után éjszakába
nyúlóan virrasztunk a kis
kápolnában, ahogy a Meg-
váltó is tette a Getszemáni
kertben. Nagypénteken,
Krisztus kereszthalálának
napján nincsen szentmise.

Délután háromkor ke-
resztutat tartunk, majd az
este hatkor kezdõdõ szer-
tartás keretében lesz az
igeliturgia, a kereszthódo-
lat és a szentáldozás. Tu-
datosítjuk magunkban,
hogy a mi szenvedésünk-
nek akkor van értelme, ak-
kor tudjuk azt elfogadni,
ha hozzákapcsoljuk Krisz-
tus keresztáldozatához.
Este 9 órakor immár tizen-
egyedik alkalommal a
templomkertben ünnepé-
lyes fáklyás keresztutat
tartunk hazánkért és min-
den magyar testvérünkért.
Nagyszombat este hat óra-
kor kezdõdnek a feltáma-
dási szertartások: a tûz- és
vízszentelés, a húsvéti
gyertya megáldása, az ün-
nepi szentmise, végül a fel-
támadási körmenet.

– Hallottam róla, hogy
az idén egy különleges
programmal is készül a
plébánia.

– Valóban, április 16-án,
szombaton délután há-
romkor a templomkertben
száz fiatal közremûködé-
sével nagyszabású passió-

játékot mutatunk be, zenés
betétekkel. A fiatalok már
lelkesen készülnek. Az
épületen belül már koráb-
ban is próbálkoztunk ha-
sonlóval, de a mostani jó-
val látványosabb lesz. Jó
szívvel és örömmel várunk
mindenkit!

– Mit kell tudnunk a
nemrég boldoggá avatott
Meszlényi Zoltán kapcso-
latáról Zuglóval?

– Meszlényi Zoltán esz-
tergomi segédpüspök volt,
aki 1941. december 14-én
lerakta, s megáldotta temp-
lomunk alapkövét. Errõl
korabeli filmfelvétel is ké-
szült, ezért is helyeztük el
az emléktábláját templo-
munk falán. Szeretnénk a
kultuszát elterjeszteni a ke-
rületben is. Személye
egyébként kapcsolatban áll
húsvét ünnepével. A világ-
háború után a kommunista
keresztényüldözésnek lett
õ is az áldozata. Letartóztat-
ták, a kistarcsai táborba
hurcolták, ahol verték, kí-
nozták. Ott halt meg hitéért,
egyházáért 1951. március
4-én. Abban a hitben lett

vértanú, hogy bízott a feltá-
madásban, amit Krisztus
hozott el, éppen húsvétkor.

– Sokan beszélnek ma-
napság arról, hogy a nem-
zetnek is egyfajta meg-
újulásra, feltámadásra
van szüksége. Mit gondol
errõl?

– Ha nem lesz valódi vál-
tozás, akkor még inkább
lefelé megyünk. Nekünk,
magyaroknak össze kell
fogni határon innen és túl.
Szükségünk van a megúju-
lásra, a remény ébren tar-
tására, a megváltás örömé-
nek befogadására. Ahogy
Tamási Áron egyik nagy-
szerû mûvében olvashat-
juk, nem a latrok váltják
meg ugyanis a világot, õk
csak a manipuláláshoz, a
félrevezetéshez értenek, és
ahhoz, hogy felszámolják
az olyan alapvetõ értéke-
ket, mint a hit, a család és
a nemzet. A húsvét viszont
azt üzeni számunkra, hogy
nem kell félnünk, mert a
hazugság, az árulás ideje
csak átmeneti. Van re-
mény, mert Krisztus feltá-
madt! Kacsoh Dániel

Bárány Béla atya:
van remény, mert
Krisztus feltámadt!

Bach csodálatos remek-
mûvét, a János passi-

ót szólaltja meg a
Zuglói Filharmó-
nia – Szent István
Király Szimfoni-
kus Zenekar és
Oratóriumkó-
rus, valamint
finnországi
vendégeik, a
Karjalai Klasz-
szikus Kórus.

Johann
Sebastian Bach

mûve ma is aktuális,
hallgatása megrendítõ

élmény. Zenéjébõl élõ hit

sugárzik, melyrõl Pilinsz-
ky János így vall: „Bach hi-
tében nem az rendít meg,
hogy hitt Jézusban, hanem
hogy mûve tanúsága sze-
rint valóban Jézus volt az,
akiben hitt. Hiszen már a
tehetség se vak energia, ha-
nem fokozottan érzékeny
látás. A valódi hit pedig
méginkább az, s éppúgy

visszafele minõsül, mint a
tehetség. Gyümölcse vall
visszafele a tehetségrõl, s
Istenünk hitünk valódisá-
gáról. Képzelgés nem szül
igaz mûvet, s képzelt Isten
se gyümölcsözõ hitet. Sose
hitünk táplálja ugyanis hi-
tünk tárgyát, se a tehetsé-
günk a valóságot. Hanem
fordítva: hitünk tárgya táp-

lálja hitünket, sõt, tehetsé-
günket is. Valójában nem
Bach teremtõl ereje rendít
meg hát, hanem az az Erõ,
ami Bachnak a Teremtõvel
való mély szövetségébõl
árad.”A hangversenyt
2011. április 20-án, szer-
dán 20 órakor tartják a
Belvárosi Szent Mihály-
templomban (1056 Buda-

pest, Váci utca 47/B.). Sze-
retettel várnak mindenkit
a szólisták: Gál Gabi, Gé-
mes Katalin, Kéringer
László, Szigetvári Dávid,
Horváth Csaba, Cser
Krisztián, valamint az est
karmestere Záborszky
Kálmán. A belépés ingye-
nes, a templom javára ado-
mányokat elfogadunk. 

Nagyheti elõkészület – János passió
a Belvárosi Szent Mihály-templomban
A Zuglói Filharmónia hangversenye
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Rogerius nagyváradi kano-
nok „Carmen Miserabile”
címû mûvében említik elõ-
ször azt a területet, amelyet
ma Városliget névvel ille-
tünk. Volt itt országgyûlés,
állt itt Drót-sziget és monu-
mentális Sztálin-szobor is.

A Városliget a Dózsa
György és a Hermina út, to-
vábbá az Ajtósi Dürer sor és
a vasúti töltés által közre-
zárt területen fekszik. Tel-
jes terjedelme csaknem
ezer hektár. Elsõ írásos em-
lítése Rogerius nagyváradi
kanonok „Carmen
Miserabile” címû mûvében
lelhetõ föl. E szerint IV. Bé-
la király a tatárok közeled-
tének hírére Budán hívott
össze Országgyûlést. Az
összetrombitált hadak Pest
alatt egyesültek, és a Ráko-
son, valamint a mai Város-
liget környékén táboroztak.
Közben a „kutyafejûek” már
a Duna–Tisza közén dúltak

és gyilkoltak, mígnem
1241. március 15-én elfog-
lalták Vácot, és az egész la-
kosságot kardélre hányták
vagy a templomban meg-
égették. A király határozott
tiltó parancsa ellenére más-
nap Ugrin kalocsai érsek
néhány száz emberével utá-
na vetette magát egy hordá-
nak, amely feltûnt majd
megfutamodott Pest alatt. A
mai Városliget környékén a
tatárok becsalták Ugrint a
felázott ingoványos tavaszi
legelõk és a Rákos-patak ki-
öntései közé, ott megfordul-
tak, körülfogták az üldözõ-
ket és lenyilazták szinte az
egész hadat, Ugrin csak pár
emberével tudott megme-
nekülni.

A rablók kitakarodása
után az uralkodó a Margit-
szigeten, az akkori Nyulak
szigetén székelõ domonkos
rendi apácáknak juttatta az
„Ukur föld-nek” nevezett te-

rületet, amely akkoriban a
Rákos-patak rendszeres ki-
öntése miatt dús legelõ volt,
s ahol az apróvadak is meg-
éltek. Az Istennek eljegyzett
nõk természetesen nem
csak ezt a részt kapták bir-
tokba, hanem Új-Bécset és
Sinkotát (Cinkota) is. A
XIII. század végétõl rend-
szeresen itt tartották az or-
szággyûléseket, s a fõváros
történetével foglalkozó lexi-
konok alapján az sem ki-
zárt, hogy igazságos Mátyás
ideje alatt jó része vadas-
parkként funkcionált.
Utóbb, 1514-ben valahol
erre ütötte föl fõhadiszállá-
sát Dózsa György.

A hajdani parlamenteken
egyes történészek szerint
alkalmanként több tízezer
ember jött össze, így nem
csoda, ha a deputációk és a
velük érkezõ szolgasereg
lassan, de biztosan lelakták
a környéket. A fák és a bo-

zótok helyét homok vette át,
de a mocsár is terjeszkedni
kezdett. 1526-ban II. Lajos
serege gyülekezett itt, és in-
nen indultak el a középkori
magyar állam temetõjéhez,
Mohácsra. A csaknem száz-
ötven éves török uralom
alatt elhagyatott részként
szerepel a jegyzékekben.
Amikor 1686-ban a kontyo-
sokat elûzték, a domonkos
rendi apácák jogutódai, a
klarisszák jelentették be
igényüket a berkekre és a
szélhajtotta dombokra –
ám némi pereskedés után I.
Lipót (1655–1705) Pest ja-
vára tette le a garast, s azt a
magisztrátusnak adomá-
nyozta a környéket.

A városi Mária Terézia er-
dõtörvénye nyomán a pesti
tanács 1755–57 között fûz-
fával ültette be, majd akác-
és szederligetek is helyet
kaptak errefelé. A mocsa-
rak egy részét lecsapolták a

legeltetést pedig eltiltották.
A XVIII. század vége felé,

1794-ben a Petõfi-híd pesti
hídfõjének nevet adó
Boráros János bíró mula-
tó- és üdülõhely kialakítá-
sára tett javaslatot. Az ötlet
nyomán Batthyány József
hercegprímás bérbe is vette
a ligetet, majd Witsch Ru-
dolf mérnök irányításával
tavat létesített és azon két
szárazulatot alakított ki – az
egyiket Mocsár-, a másikat
Drót-szigetnek nevezte el.
Az elõbbi helyén ma a Szé-
chenyi fürdõ, utóbbin a
Vajdahunyad vára magaso-
dik – ezt amúgy a rá vezetõ
drótszerkezetû átkelõ után
hívták így. Batthyány József
halála (1799) után a bérlet
az ugyan ebbõl a családból
származó Tivadarra szállt,
õ azonban elhanyagolta kö-
telességeit, mire a pagonyt
Pest városa visszavette a sa-
ját kezébe.

A liget – helyesebben
ahogy akkoriban nevezték:
Batthyány-erdõ – régente
is nagy tömegeket vonzott.
A XIX. század elején,
1802-ben például lóver-
senyt tartottak a (mai
Gorkíj) Fasorban és annak
ligeti folytatásán, 1811-
ben pedig Kraskovits fizi-
kus és bátor férfitársai lég-
gömbbel emelkedtek innét
a levegõbe. Az égjáró erõs
vászonból és selyembõl
készült, felületét ábrák és
felirat díszítette. Mivel ele-
ink nem az SI, hanem más
mértékegység alapján szá-
moltak, csak az egykorú
tudósításokat hívhatjuk
segítségül a mûszaki alko-
tás paramétereinek közlé-
séhez: e szerint a gömb
3600 vödör ûrtartalmú
volt és hálóval lett be-
vonva. 

(Folytatjuk)
Lázin Miklós András

Városliget: a tatároktól a jégpályáigVárosliget: a tatároktól a jégpályáig

„Ne hagyj itt!” – így kiáltott a
családgondozó után egy
négyéves kislány. 

A szomszédok értesítet-
ték a hatóságot, mert azt ta-
pasztalták, hogy a gyerme-
ket rendszeresen bántal-
mazzák saját családjában.    

A találkozó 
Kívülrõl szemlélve akár

még vidámnak is láthattam
volna azt a délelõttöt a
Cserepesházban, ahol szü-
lõk és gyerekek játszottak
együtt. Különössé csak ak-
kor vált a dolog, amikor a
jelenlévõk pár óra elteltével
elbúcsúztak egymástól és
mindenki ment tovább a
maga útján. A gyerekek, az
addig a háttérben csende-
sen várakozó, nevelõszü-
lõkkel távoztak. Az õ életük-
ben így történik ez, kéthe-
tente szombaton találkoz-
nak vérszerinti szüleikkel.
A gyerekek mindig ott vár-
nak, a szülõk pedig, akik
valamilyen oknál fogva ép-
pen nem tudják nevelni
gyermekeiket, vagy jönnek,
vagy nem. Egy ilyen alka-
lommal ismertem meg a se-

gítségért kiáltó kislányt és
az õ történetét. Ez a találko-
zó hatalmas változást jelen-
tett ennek a gyermeknek az
életében, hiszen a Csere-
pesházból már új nevelõ-
anyukájával ment haza, új
otthonába.  

Itt szinte minden 
megtörtént, 
ami megtörténhet

Az új otthon sok remény-
re ad okot. Ám a szakembe-
rek szerint a tennivaló még
csak most kezdõdik, hiszen
nem könnyû egy olyan gyer-
mekkel illetve gyermeknek,
akinek alkoholista szülei
vannak, akinek az édesapja
azért került börtönbe, mert
félig agyonverte édesanyját,
és az anya prostitúciójának
is több esetben szemtanúja
volt. Ráadásul valaki fiziká-
lisan õt is bántalmazta. Az
orvosok fojtogatás és ütle-
gelés nyomait találták a
gyermeken. 

Egy év telt el a segélykiál-
tás óta. Ez az idõszak ke-
mény munkát jelentett
Vargáné Pozderka Terézia

számára, aki végigkövette a
kislány sorsát. Terézia, aki
egy civil szervezet nevelõ-
szülõi tanácsadója, kicsit
szomorúan de lelkesen me-
sélt errõl az esetrõl: „Ez egy
rendkívül szélsõséges eset,
ahol szinte „minden” meg-
történt, ami megtörténhet.
A szakemberek úgy gondol-
ják, hogy olyan rossz álla-
potban van a kislány, hogy
nem lehet eredményesen
beilleszteni egy családba.
Tulajdonképpen ilyen érte-
lemben lemondtak róla. Ez
a gyermek a mai napig bepi-
sil és hisztérikusan, olyan
agresszivitással próbálja
megvédeni magát a külön-
bözõ helyzetekben, ami el-
rettenti a környezetét.
Ugyanakkor az összes kó-
ros reakciójával együtt, egy
nagyon intelligens ember-
ke, aki színes belsõ világgal
rendelkezik. Már csak egye-
dül én és a leendõ nevelõ-
anyukája bízunk abban,
hogy ez az út járható lesz és
tudunk neki segíteni.”  

Kell valami, ami miatt
érdemes itt lenni 
a Földön

Ebben a történetben még
egy embernek gyökeresen

megváltozik majd az élete
és õ nem más, mint az a na-
gyon kedves, fiatalos értel-
miségi nõ, aki vállalkozott
arra a kemény feladatra,
hogy segít ennek a gyermek-
nek újra bízni a felnõttek-
ben. 

„Szegény gyerek teljesen
össze van zavarodva. Ma fo-
gom a kezét és hazaviszem.
Elõkészítettem a kis szo-
bácskáját és nagyon várom,
hogy meglássa. A pszicho-
lógus mondta, hogy készül-
jek fel, mert most a gyer-
mek dühe rám irányul
majd, és leszek én minden,
a gonosztól az angyalig. Tu-
dom, hálát nem szabad vár-
ni, mert a gyerek nem hálá-
val mûködik. Õ ezt másnak
fogja majd visszaadni a tö-
rõdést az életében. Egyéb-
ként pedig nem maradunk
magunkra, hiszen a szak-
emberek segítségét igénybe
vehetem, ráadásul Terike
sem engedi el a kezünket.
Tudom, elcsépelt, de a sze-
retet miatt csinálom. Azt
gondolom, hogy nem halha-
tok meg úgy, hogy ne legyen
az életemben egy olyan do-
log, aminek igazi értéke
van. Kell valami, ami miatt
érdemes itt lenni a Földön.” 

Titkok nélkül 
könnyebb

Terézia, aki maga is zug-
lói és már évek óta segíti
családba kerülni a „szám-
kivetett” gyermekeket, na-
gyon szeretné, ha minél
több pártfogoltját bizton-
ságban tudhatná. Elégedet-
ten mesélte, hogy a zuglói
óvoda milyen segítõkészen
fogadta a kislányt. 

„Az óvodában mindent
tudnak róla. Nem lehet
ezekre a gyerekekre még a
titkolózás súlyát is ráterhel-
ni. Azzal, hogy beszélünk a

dolgokról, a környezettõl
megértést kérünk és a gye-
rekek is megkönnyebbül-
nek, hogy vállalhatják ön-
magukat. Végül szeretnék
üzenni a zuglóiaknak: ha
van az életükben szabad
hely, ha képesek hatalmas
energiát és sok idõt szentel-
ni egy olyan gyereknek, akit
a saját családja nem tud ne-
velni, kérem, jelentkezze-
nek nevelõszülõnek. 

Jelentkezni:
Fészek Egyesület

(www.feszekegyesulet.hu)

Szanyi Gyöngyi

Ne hagyj itt!
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Volt idõ, amikor az ország
Feri bácsija volt Baranyi
László. Nem csoda, hiszen
abban az idõben a Famí-
lia Kft. volt a legismer-
tebb televíziós sorozat. A
zuglói színmûvész pálya-
futása legfontosabb állo-
másairól mesélt a Zuglói
Lapoknak.

– Hogyan viselte, hogy a
közönség a Família Kft.
Feri bácsijaként ismeri?

– Furcsán. Mostanában is
elõfordul, hogy leszólítanak
a villamoson, és felemlege-
tik a húsz évvel ezelõtti so-
rozatot. Mikor „lemûvé-
szeznek”, mindig mondom,
hogy jobban szeretem a La-
ci bácsit. Ilyenkor megdöb-
bennek, hogy nem Ferenc-
nek hívnak.

– A Família Kft. nemcsak
így köszön vissza az életé-
ben.

– A sorozat rendezõje,
Szurdi Miklós mind a mai
napig jó barátom. Õ kért fel
rá, hogy szerepeljek az új te-
levíziós sorozatában. A
filmben ismét nagypapát
kell alakítanom, igaz ezt a
szerepet 84 évesen sokkal
könnyebb eljátszanom,
mint húsz évvel ezelõtt. A
Família Kft.-bõl csak
Xantus Barbarával játszom
együtt. Barbara a Szép csa-
lád történetében még az
unokámat alakította, majd
Szurdi Miklós székesfehér-
vári színházi rendezésében,
az Aidában – melynek egyet-

len prózai szerepét, a fáraót
kellett alakítanom – már a
lányom volt. Mikor megtud-
tam, hogy ismét együtt ját-
szunk, már elõre dörzsöl-
tem a kezemet, hogy most
végre a feleségem lesz, de
nem így történt.

– Említette, hogy 84
éves. Miért lehetséges,
hogy még mindig csak 65-
70 évesnek látszik?

– Köszönöm, hogy így lát-
ja, de a számok könyörte-
len dolgok. Annak, hogy jól
érzem magam, annak kö-
szönhetem, hogy mind a
mai napig tornával és jógá-
val kezdem a napomat. Per-
sze, azért az én ízületeim is
öregszenek már, egyre ne-
hezebben bírom a súlyzó-
zást. Valamikor még 80 kg-
os súlyok emelgetésével
kezdtem a napjaimat, az-
tán fokozatosan lejjebb és
lejjebb kellett vennem a ter-
helést. Nemrég még a 35
kg-ot emelgettem, most
azonban már ez is nehézsé-
get jelent. Azért még mind a
mai napig elkápráztatom a
szomszédomat Ábrahám-
hegyen, ahol a nyaralónk
van, ott ugyanis van egy 30
kg-os betonfedõlap, amit
emelgetni szoktam. A
szomszéd pedig nem hisz a
szemének. Több mint 30
éve eladtam az autómat, és
tudatosan gyalog megyek
mindenhova. Ez is karban-
tart. Ezen kívül esténként
nem vacsorázom (ezt a leg-
nehezebb dolog betartani),
nincsenek káros szenvedé-
lyeim, és minden reggel vér-
serkentés céljából 8-10 má-

sodpercig mérlegállásban
állok.

– A mozgás régen sem
állt távol öntõl.

– Sportolóként kezdtem
a pályafutásomat. A Hon-
védban gátfutó voltam, és
mellette fociztam is. Mielõtt
a Színház és Filmmûvészeti
Fõiskolára beiratkoztam
volna, a Testnevelési Fõis-
kolára jártam. Végül nem
lett belõlem sportoló, de a
sportnak a színpadon is
rengeteg hasznát vehettem.
Mindig bírtam a próbákkal,
az elõadásokkal és a tur-
nékkal együtt járó megter-
heléseket, és a fiatalkori
megerõltetõ edzésekkel
nemcsak fizikai, hanem er-
kölcsi tartást is szereztem. 

– Meglehetõsen késõn
lett önbõl színész. Mi en-
nek az oka?

– Az édesapám szociálde-
mokrata volt, és emiatt en-
gem is eltávolítottak a fõis-
koláról. Egy hajszálon mú-
lott, hogy nem adtak át az
ÁVH-nak, mint Tito által be-
épített bomlasztó személyt.
Jó darabig esélyem sem volt
a színészi pályára, csapos-
ként, segédmunkásként,
kubikosként kerestem a ke-
nyeremet. A szerencse azon-
ban ismét mellém szegõ-
dött, mert 1957-ben (már
harminc évesen) felvettek
Rózsahegyi Kálmán Színis-
kolájába, ahol elsajátíthat-
tam a mesterséget. Mindig
szerencsésnek vallhattam
magam, mert a színészi pá-
lyafutásom ötven éve alatt
rengeteg minden megada-
tott a számomra. Játszot-

tam klasszikusokat, prózai
vígjátékban és zenés dara-
bokban is. Több színházhoz
is kötõdöm, és olyan szí-
nészóriásokkal szerepel-
hettem egy színpadon, mint
Gábor Miklós, Sinkovits
Imre, Agárdi Gábor, Kállai
Ferenc vagy Váradi Hédi és
Szemes Mari.

– A színészet mellett
Zugló is örök szerelem ma-
rad?

– Most már biztos. Én
ugyan nem vagyok tõsgyö-
keres kerületi, csak benõ-
sültem ide. (Baranyai Lász-
ló felesége Végh Kati szintén
énekes, elõadómûvész – a
szerk.) A Nagy Lajos király
úti házat még az apósom vá-
lasztotta, aki egy cukorka-
üzemet mûködtetett. Az
„édes életnek” azonban a
politika és az államosítás
hamarosan véget vetett. A
családunk egy darabig még
feketén folytatta az édesség-
gyártást, ám a jóakarók fel-
jelentettek bennünket. A
házi üzemet bezárták, az
anyósomat egy rövid idõre
leültették, de a család cso-
dával határos módon meg-
úszta a kitelepítést.

– Játszik még? 
– Elvileg igen, gyakorlati-

lag nem. Tagja vagyok még
a Mikroszkóp Színpadnak
(a Kabaré 24-nek), de már
nem nagyon játszom dara-
bokban. De ez is rendben
van, hisz így több idõm jut
az unokámra, Kamillára.
Egy nagyapának ugyanis az
unokákkal való foglalkozás
a legfontosabb feladata.

Riersch Tamás

Baranyi László: Alamuszi csigavér a lovin

A Família Kft. a 90-es évek magyar családja volt. A
Szép család és a Kövér család hétköznapjai legalább
annyira beleivódtak az életünkbe, mint manapság a
Barátok közt történései. A Família Kft. ráadásul az
elsõ magyarországi szituációs komédia is volt.
1999-ig, kilenc és fél év alatt 385 részt játszott le a
Magyar Televízió. A sorozatot azóta a kereskedelmi
adók többször is ismételték, és a Famíliának mind a
mai napig sok rajongója akad. A film egyik legnép-
szerûbb színészének, Baranyi Lászlónak a mondá-
sát, az „Alamuszi csigavér a lovin”-t sokan használ-
ják ma is.

Hogy miért érdemel tiszte-
letet a Muzsikás Együttes?
Nos, azon túl, hogy õk a ma-
gyar kultúra nagykövetei, s
hogy a világ leghíresebb
színpadain tolmácsolják a
magyar népzenét, egy dolo-
gért mindenképpen kalapot
kell emelnünk elõttük. Õk
ugyanis annyira komolyan
veszik a magyar kulturális
hagyományok õrzését és
terjesztését, hogy hét évvel
ezelõtt egy egészen különle-
ges misszióba kezdtek bele.
A zenekar ugyanis elhatá-
rozta, hogy felkeresi az is-
kolákat, és ott rendhagyó

énekórákat tart. – Köztudo-
mású, hogy az iskolákban
az énekórák száma ma már
nagyon minimálisra csök-
kent – mondta Hamar Dá-
niel, a zenekar Zuglóban la-
kó tagja. 

– Még a zenei általános is-
kolákban is csak heti 3, a
normál általános iskolák-
ban pedig heti 1 énekóra a
kötelezõ. Pedig a magyar ze-
nei képzés korábban világ-
hírû volt, ennek köszönhe-
tõen a világ valamennyi fon-
tos zenei mûhelyében mind
a mai napig megtalálhatóak
a magyar zenészek. Mi ezt a

hiányosságot szerettük vol-
na pótolni, és ennek érde-
kében 2004 decemberében
önerõbõl elindítottuk a
rendhagyó iskolai ének-
órák programsorozatot. A
tervünk az volt, hogy évente
50-60 iskolába ellátoga-
tunk, és ott ingyen egy-egy
rendhagyó énekórát tar-
tunk. A célunk az volt, hogy
legalább egy alkalommal
ízelítõt nyújtsunk a gyere-
keknek a rendkívül gazdag
Kárpát-medencei népzenei
hagyományokból, hogy
megismertessük velük azo-
kat a hangszereket, melye-

ket eleink – és mi is – a ze-
nei hangok megszólaltatá-
sához használtak, és nem
utolsósorban az, hogy zene-
történetre, hangszertörté-
netre tanítsuk a diákokat.
Szerencsénk volt, mert egy
magyar óriásvállalat (a ne-
mes cél érdekében nevez-
zük meg: a MOL) támoga-
tott, így a mai napig járni
tudjuk az iskolákat.

Hamar Dániel Zuglóban
él, szereti is a kerületet,
ezért számára külön él-
mény, ha az együttesével egy
zuglói iskolában muzsikál-
hat. Március 25-én ez az él-
ménye mindjárt meg is dup-
lázódhatott, hisz a Muzsi-
kás elõbb a Hunyadi János,
majd a Heltai Gáspár Álta-
lános Iskolában tartott
rendhagyó énekórát.

Hét év alatt közel 90 000
gyerekkel találkoztunk
már. Most már évente 65 is-
kolában lépünk fel. Ennél
többet már fizikailag sem
tudnánk vállalni. Ezek az
énekórák sok energiát vesz-
nek el az együttestõl, de
ugyanakkor olyan rutint
adnak, hogy utána már egy
Carnegie Hall-koncert ujj-
gyakorlatnak számít. Nem
viccelek, mert a gyerekek a
legkeményebb közönség,
ott egy pillanatra sem sza-
bad kiengedni, azonnal
megszûnik a koncentráció,
és elillan a varázs.

Nos, e sorok írója immár
sokadik Muzsikás-énekóra
részese lehetett, s eddig egy-
szer sem tapasztalta, hogy
a Kossuth-díjas együttes
tagjai kiengedtek volna. El-
lenben minden esetben lát-
ta, hogyan tud négy profi
muzsikus elvarázsolni egy
iskolányi gyereket.

Életem legnagyobb fizet-
ségét egy kisdiáktól kap-
tam – mesélte Hamar Dáni-
el. – Egyszer egy lakótelepi
iskolában zenéltünk, és az
óra végén odajött hozzám
egy pufók, 10 év körüli kis-
fiú, aki csak annyit mon-
dott, hogy gratulálok, és a
kezembe nyomott egy kis
nejlonzacskót, benne öt da-
rab háztartási keksszel.
Gyakorlatilag a tízóraiját
adta nekem. Egyszerre
megható és fantasztikus ér-
zés volt.

A március 25-i két zuglói
Muzsikás-órának még egy
fontos esemény is aktuali-
tást adott. 130 évvel ezelõtt,
1881. március 25-én szüle-
tett Bartók Béla, akit a vilá-
gon Puskás Öcsi mellett a
legismertebb magyar em-
bernek tartanak.

Õ volt az elsõ, aki gyûjte-
ni kezdte a népzenét. Azt a
zenét, melybe mi is közel
négy évtizeddel ezelõtt bele-
szerettünk. Erdélyben a ze-
nészeket muzsikásoknak
hívják, mi pedig tõlük ta-

nultuk a zene szeretetét és
mûvészetét.

A Muzsikás Együttesnek
nem a március 25-i két
rendhagyó énekóra volt az
elsõ zuglói fellépése. Koráb-
ban már hasonló tanórát
tartottak többek között a
Zuglói Hajósban, a Széche-
nyiben és a Németh Imre Ál-
talános Iskolában is. Hamar
Dániel elmondta, hogy õk
bárhova szívesen mennek,
ha hívják õket, mindössze
annyit kérnek, hogy az isko-
lák az együttes honlapján je-
lezzék az igényüket.A Mu-
zsikás Együttes 35 évvel ez-
elõtt alakult. Tagjai: Sipos
Mihály (hegedû, citera,
ének), Porteleki László (he-
gedû, koboz, trambura,
ének), Éri Péter (brácsa,
kontra, mandolin, furulyák,
ének) és Hamar Dániel
(nagybõgõ, gardon, dob,
ének). A Magyar Mûvésze-
tért-díjas, Liszt Ferenc-,
Kossuth-, Magyar Örökség-
és Príma Primissima-díjas
együttes 2008-ban a legran-
gosabb világzenei elisme-
rést, a World Music Expo dí-
ját is megkapta. Az együttes
tagjai a világ legnevesebb
színpadain, a Royal Festival
Hallban, a Royal Albert Hall-
ban, a Théatre de la Ville-
ben, a Santa Ceciclia Akadé-
mián és a Carnegie Hallban
is felléptek már.

R. T.

Rendhagyó zenei élmény több zuglói iskolában
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Laknánk, pihennénk!
Tisztelt hivatal! 
Azzal a kéréssel fordu-

lunk önökhöz, hogy lakó-
körzetünket, amelyet a
Zuglói Körvasút-sor,
Egressy út, Cinkotai út,
Szugló utca határol, nyil-
vánítsák 30-as övezetté,
és ennek megfelelõen lás-
sák el forgalomlassító esz-
közökkel. Tudjuk, hogy a
kerület nem áll jól anyagi-
lag, de szeretnénk, ha ez a
körzet legalább a forgalom

tekintetében megõrizhet-
né kertvárosi jellegét.Ezen
a területen, és fõleg az Öv
utcában az áthaladó gép-
jármûvek száma az elmúlt
években drasztikusan
megemelkedett. A szom-
szédos kerületekbõl érke-
zõk a Miskolci úton elhe-
lyezett lámpákat elkerü-
lendõ, ún. „surranó” útnak
használják, és nemcsak a
személygépjármûvek, ha-
nem gyakran a kamionok

is. Az említett területen
semmilyen közintézmény,
üzem, létesítmény nem ta-
lálható, amelynek ellátá-
sa, megközelítése lehetet-
lenné tenné kérésünk meg-
valósítását. Ezúton felkér-
jük képviselõinket, dr.
Ferdinandy Istvánt és
Harrach Péter urat, hogy
támogassák kérésünket és
annak kivitelezését.

Tisztelettel: K. János

A Polgári Összefogás
Kerületünkért Alapítvány
és a Paskál Kör Egyesület
lakossági megkeresésre
csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez, és az ügy érde-
kében indított aláírás-
gyûjtéshez is.

Az önkormányzat közlé-
se szerint a 30-as övezetek
kijelölése a következõkép-
pen történik: a lakók jelzik
a kérésüket a területi képvi-
selõnek, aki azt továbbítja a
hivatal illetékese felé. (A la-
kók közvetlenül is megke-
reshetik a hivatalt, de nem
érdemes a képviselõt kike-
rülni, hisz õk pontosan
ezért lettek megválasztva.)
A hivatal aztán továbbítja a
kérést a Fõvárosi Önkor-

mányzat Közlekedési Ügy-
osztálya felé, mely elsõdle-
ges szakmai fórumként ille-
tékes az ilyen kéréseket el-
bírálni. Amennyiben az ügy-
osztály elvi hozzájárulását
adja és azt írásban vissza-
küldi a hivatalnak, onnan-
tól kezdve már a testület ha-
táskörébe tartozik a dön-
tés. A hivatal és a rendõrség
szakemberei is bejárják a
környéket, ellenõrzik, hova
kerüljenek a forgalomlassí-
tó eszközök. A kivitelezés
csak a testület jóváhagyásá-
val kezdõdhet meg. A 30-as
övezeteknek azonban nem
csak támogatói, hanem el-
lenzõi is akadnak: szerin-
tük a harminc kilométeres
sebességgel áthaladó autók

jobban szennyezik a kör-
nyezetet, mint az ötvennel
haladók. A 30-as övezetek-
nek van egy másik kritériu-
ma is: az adott körzetet fõ-
útvonalaknak kell határol-
niuk. Mivel az Öv utca egy
részében troliközlekedés
zajlik, biztos, hogy ott nem
fogják lassítani a forgalmat,
ám az utca további része, az
Egressy út és a Csömöri út
között már eséllyel pályáz-
hat a 30-as övezetre. A szak-
emberektõl kapott infor-
máció alapján Az Egressy
út–Mogyoródi út–Cinkotai
út–Öv utca és Szugló utca
közti területen ki lehet ala-
kítani a 30-as övezetet, ám
a fenti ügymenet körülbelül
egy évet igényel majd. R. T.

POSTALÁDÁNKBÓL
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Kos – A harmónia és
az erõs akarat, ural-
kodás váltakozásá-

nak érzése lehet most ben-
nük. Lendületük töretlen, s
nagyon szépen, bölcsen
tudják magukat ebben az
idõszakban kifejezni. A ha-
tóságokkal gondjaik lehet-
nek, igyekezzenek nem
okot adni rá a türelmetlen-
ségükkel.

Bika – A barátaikra
koncentrálnak, de
valamiért most nem

tud úgy összejönni a társa-
ság, ahogy szeretnék, így
egy kicsit magányosnak
érezhetik magukat. A tár-
sukkal az összezörrenés
még mindig tarthat, amit
nagyon nehezen viselnek –
õk, akik mindig a békére
vágynak. 

Ikrek – Õk is a ba-
rátaiknak szervezik
a programokat,

színházat, mozit, kirándu-
lást. Természetesen – nagy
beszélgetésekkel fûszerez-
ve. Köthetnek új barátsá-
gokat és elveszíthetik a ré-
giek közül azokat, ame-
lyeknek már nincs helye,
akikkel már más rezgésen
vannak.

Rák – Nagyon jól
vannak. Az elfoga-
dás, a szeretet, a

megértés járja át a lelküket,
otthonukat – így bármilyen
nehézség is jön, mindenen
felül tudnak emelkedni.
Társukkal harmóniában
vannak, amire szükségük is
van, mert a munkájukban
sok nehézség adódhat mos-
tanában. 

Oroszlán – Õk szin-
tén olyan nyugodt,
békés idõszakban

vannak, ahogy a Rák jegyû-
ek is. A szeretet, az elfoga-
dás dominál most bennük,
s a társukkal való össz-
hang. Lendületük irány-
mutató, most valóban, iga-
zi „királlyá” tudnak válni,
aki jó irányba vezeti a „né-
pét”.

Szûz – Még mindig
itt van az ideje a vi-
lágra való rácsodál-

kozásnak – hogy nem csak
az van, amit józan ésszel fel
lehet fogni, amit kézzel
meg lehet tapintani, hanem
ennél sokkal több a világ.
Ez megérintheti õket, oly
annyira, hogy még azt is el-
fejtik, hogy nincs elég pén-
zük. 

Mérleg – A munka
most nagyon leköt-
heti õket, annak el-

lenére, hogy jobban szeret-
nének a társukkal lenni,
hisz a vele való kapcsolat
most próbára van téve, leg-
szívesebben minden ener-
giájukat ennek rendezésére
szentelnék. A barátaik le-
hetnek segítségükre a ne-
héz helyzetekben.

Skorpió – Nagyon
tudatosnak kell len-
niük, hogy a türel-

metlenségük, akaratuk ne
vigye el õket, ezzel magukra
haragítva a munkatársai-
kat, balesetet okozva az uta-
kon, veszekedést szítva a
szomszédokkal, testvéreik-
kel. A munkájukban sike-
rek jöhetnek, akár kineve-
zés is.

Nyilas – A szerelem
erõteljesen jelen le-
het, igaz – a nehéz

része is, amikor el kell tud-
ni engedni valakit. Érzelmi-
leg túlütöttek lehetnek, de
ezt már a környezetük ta-
lán meg is szokta, hogy
egyik végletbõl a másikban
tudnak esni. A tanulás
most nagyon jól mehet ne-
kik.

Bak – Otthonuk, leg-
belsõ lényük átala-
kulása miatt még

mindig sok feszültség lehet
bennük, Igyekezzenek ki-
lépni a végletességbõl, az
akaratból, ne vegyék annyi-
ra komolyan életet, hogy az
már mást terheljen. Hall-
gassanak a jó megérzéseik-
re, engedjék el a félelmei-
ket.

Vízöntõ – Nagyon
sok kisebb utazás-
sal kell most szá-

molniuk. Ha lehet, legye-
nek éberek, mert a ható-
sággal ellenkezõ esetben
dolguk lehet. Titkos ira-
tok elõkerülhetnek, eddig
ki nem tudódott dolgokra
is fény derülhet most.
Anyagiakban segítség jö-
het, lehet, hogy nem is ke-
vés.

Halak – A pénz-
ügyekkel lehetnek
elsõsorban elfoglal-

va, ahol a nehézségek, a tel-
jes átalakulás mellett ér-
kezhet segítség is, elsõsor-
ban a munkájuk gyümölcse
érhet be. Mûvészi képessé-
geik most kibontakozhat-
nak, érdemes valami alkotó
munkába, hobbiba belefog-
ni. 

Kováts Krisztina
06/209 160-640

www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp április 14-tõl

Szabás-varrás tanfolyam indul
a NOMINA 3P Zrt-nél április végén,
kiegészítve kreatív rajzoktatással,
grafikával, öltözködéskultúrával,

divat- és stílusismerettel!
Helyszín: 1143 Budapest, Gizella út 36.

Jelentkezz bátran
személyesen a helyszínen,
telefonon vagy e-mail-ben!

Elérhetõségek:
dr. Kiss Anett

30/431-6394,
kiss.anett@nomina3p.hu

„Légy divatos, de egyéni!”

30 PERC EDZÉS
CSAK HÖLGYEKNEK!
,,Dilibogyó helyett”

megtalál minket
a következõ címen:

Nagy Lajos kir. u. 206.
tel: 422-0468

A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadó

ingyenes,
üzenetrögzítõs
telefonszáma:

06-80-203-416
Munkanapokon

18 és 20 óra között.

Európában, de hazánk-
ban is egyik legelterjedtebb
énekes díszmadár a kanári.
A kedvenc madarak rang-
listájában mégis a hullámos
papagáj után a második
helyre szorul, ugyanis, amíg
a papagájjal valóságos ba-
ráti, érzelmi kapcsolatot le-
het kialakítani, addig a ka-
nári háziasítása ellenére is
megmaradt félvad madár-
nak.

Elterjedésének módja re-
génybe illõ. Ennek az éne-
kes kismadárnak termé-
szetes helye a Kanári-, az
Azori-szigeteken van (innen
ered a neve is). Itt ma is va-
don él az utak menti fás, li-
getes területeken, a gyümöl-
csösökben. Eredeti színe a
test alján zöldessárga, felül
olajzöld.

Valamikor a XV. század-
ban, amikor a spanyolok
ezeket a szigeteket elfoglal-
ták, ezt a szüntelenül és
gyönyörûen éneklõ mada-
rat elvitték a spanyol udvar-
ba. Itt a gazdag elõkelõsé-
gek kedvence lett. Itt te-
nyésztették legalább két-
száz évig, gondosan ügyelve
arra, hogy értékesíteni csak
a hímeket szabad. Ezzel gá-
tolták meg a szaporítást.
Egy alkalommal a madara-

kat szállító hajó az olasz
partoknál hajótörést szen-
vedett, a madarak egy része
kiszabadult és kedvezõ kö-
rülményeket találva Elba
szigetén elszaporodott,
majd az olasz és német te-
nyésztõk segítségével egész
Európában elterjedt. A te-
nyésztés során sokféle alak-
és színváltozat jött létre a
vad zöldtõl a narancssárgá-

ig. A legszebb lágy futamú
vagy éppen csattanó, gördü-
lékeny éneket a hím mada-
rak produkálják, a tojók

csak csipognak vagy alig
énekelnek. Éppen ez külön-
bözteti meg õket a küllemi-
leg nagyon hasonló hímek-
tõl.

Madárkáink takarmá-
nyozása viszonylag egysze-
rû. Alaptakarmányuk a
repcemag, de nem a vadrep-
ce termése. Ehhez adjunk
még fenyõmagok, kölest,
lenmagot, salátamagot. Ki-

tûnõ és kedvenc takarmá-
nyuk a kendermag is, csak
erõsen hizlal. Márpedig a
kövér madár, lusta madár

és nem énekel. Zöld, lédús
takarmányról is gondos-
kodni kell, ez salátalevél,
spenót, tyúkhúr, alma, kör-
te legyen. Fontos, hogy a le-
veleket gondos megmosás
után leszárítva tálaljuk, a
vizes levelek ugyanis has-
menést okozhatnak. Eze-
ken felül különösen a fióká-
kat nevelõ vagy a vedléstõl
szenvedõ madarainknak

fõtt és lereszelt tojásból álló
lágyeleséget is kell adni he-
tente 2-3-szor. Elhelyezése
olyan, lehetõleg fémbõl ké-

szült kalitkában történjen,
amely kellõ mozgásteret en-
ged madarunknak. A kalit-
kát a lakás világos, huzat-
mentes helyén helyezzük el,
legfeljebb 180 cm magas-
ságban. A kanári a huzatra
nagyon érzékeny, a nagy
légmozgás, valamint a gyors
hõmérséklet-változás lég-
zõszervi megbetegedéseket
okozhat. A legkellemesebb
hõmérséklet számára a 18-
20 fok. Ekkor eleven, jó-
kedvû és szaporodik is.

Nyitott és nagy gondos-
sággal elkészített fészekben
költõ madár, így a tojásra-
kás, a fiókák kikelése és ne-
velése jól megfigyelhetõ és
nagyon sok érdekes jelen-
ségnek lehetünk tanúi.

A fiókák 13–15 nap alatt

kelnek ki, és 3-4 hetes ko-
rukra önállóvá válnak.
Ilyenkor már a kalitkából is
ajánlatos õket eltávolítani.
Érdekes, de ma már alig
használatos módszer a fia-
tal hímek „énekiskolába”
járatása, ahol jó hangú elõ-
énekes madaraktól sajátít-
hatták el a hangadás mûvé-
szetét. Az ide „beíratott”
madárnebulók zárt, egyéb
ingerektõl mentes helyen,
utánzással tanulják el a tan-
anyagot, hogy azután akár
tíz évig is gyönyörködtessék
környezetüket lágyan gör-
dülõ vagy éppen csattanó,
de mindenféleképpen meg-
nyugvást jelentõ énekük-
kel.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Énekes kedvenceink
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A Munkácsy Mihály Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény a
képzõmûvészeti oktatás
zuglói bázisa. Az iskolában
nem csak az intézmény di-
ákjainak, hanem a jövõ is-
kolásai számára is rendsze-
resen lehetõséget biztosíta-
nak arra, hogy megmutat-
hassák a tehetségüket.

Immár negyedik éve hir-
detjük meg a kerület óvo-
dásai számára a meseil-
lusztrációs pályázatunkat
– mondta Gebefügi Miklós
iskolaigazgató. – Eddig
minden esztendõben nagy
sikere volt a rendezvény-
nek. 

Az idei pályázatra közel
150 ovis küldte el a rajzát.
A jelentkezõk feladata a kö-
vetkezõ volt: készítsenek il-

lusztrációkat Bosnyák Vik-
tória „Mantyusok 1. – Bá-
torság Tomi!” címû könyvé-
hez. A könyv olvasni tanuló
gyerekek számára íródott,
így, akár már az ovisok is el
tudták olvasni. A beérkezett
pályamunkákat a Mun-
kácsyban tanító mûvészet-
tanárok értékelték. Az ün-
nepélyes eredményhirde-
tésre pedig március 1-én
került sor a Csáktornya
parki iskola ebédlõjében.
Az esemény díszvendége a
könyv szerzõje, Bosnyák
Viktória volt, aki a legjobb
rajzok készítõinek a
Mantyusok könyvsorozat
elsõ dedikált példányát
ajánlotta fel.

Az idei ovis rajzpályázat
különdíjasai Hulman Ta-
mara (Tücsöktanya Óvo-

da), Sámi Sára (Tücsökta-
nya), Gyenis Petra (Zuglói
Tihany Óvoda) és Bácsi Jú-
lia (Hétszínvirág Óvoda)
voltak.

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

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

Elsõ helyezettek: Szé-
nich Laura (Zöld Lurkók),
Filep Csilla (Kerékgyár-
tó), Gulyás Berci (Játék-
szín).

A rendezõ iskola jóvol-
tából valamennyi helye-
zett ajándékban része-
sült.

R. T.

Idén ünnepeljük az egyik
legnagyobb magyar zene-
szerzõ, Liszt Ferenc szüle-
tésének kétszázadik és a
Hermina úti Liszt Ferenc
Általános Iskola századik
évfordulóját. A tanintéz-
mény mûveltségi vetélkedõt
szervezett a jubileumra.

– A mûveltségi verseny öt-
letgazdái iskolánk ének-ze-
ne munkaközösségének a
tagjai voltak – mondta Sala-
mon Attiláné igazgató az is-
kolában megrendezett ke-
rületi Liszt Mûveltségi Ve-
télkedõ döntõjérõl. Hozzá-
tette: a kerületi verseny há-
romfordulós volt, a kilenc
jelentkezõ csapatnak az el-
sõ körben egy tablót kellett
készíteniük, majd egy tesz-
tet kellett kitölteniük. Ezek
értékelése után a legjobb
hat együttest meghívták a
Liszt Ferenc Általános Isko-
la dísztermében április 4-
én megtartott döntõre. A ve-
télkedõn különbözõ felada-

tokat kellett megoldaniuk a
résztvevõknek. A kérdések
mind Liszt Ferenc életével
és pályafutásával voltak
kapcsolatosak. A versenyen
az Arany János Általános
Iskola négyfõs csapata
nyújtotta a legmeggyõzõbb
teljesítményt. Mögöttük
végzett a Liszt Ferenc és az
Álmos Vezér Gimnázium és
Általános Iskola együttese.
Az elsõ három helyezett csa-
pat az önkormányzat jóvol-

tából május 27-én egy in-
gyenes buszkiránduláson
vesz majd részt, amelynek
úticélja Liszt doborjáni szü-
lõháza lesz. Borsai Csaba, a
Benedek Elek EGYMI Peda-
gógiai Szakszolgálatának
munkatársa ugyanide szer-
vez kerékpáros túrát: a
résztvevõk Fertõbozig vo-
nattal mennek, majd innen
kerekeznek át Liszt szülõ-
falujába, ahol a buszkirán-
dulás résztvevõivel közösen
õk is megtekintik az emlék-
házat. Az április eleji mû-
veltségi vetélkedõt kiállítás-
sal kötötték egybe. Szilvási
Miklós Liszt-kutató ugyan-
is rábukkant a nagy zene-
szerzõ egyik tanítványára,
Varga Vilmára, akinek az
életérõl és munkásságáról
egy egész kiállításnyi anya-
got sikerült összegyûjtenie.
Ezt az anyagot április végéig
bárki megtekintheti a Liszt
Ferenc Általános Iskolá-
ban.

Riersch Tamás

Liszt Ferencre Zuglóban is büszkékA rajzaikért mesét kaptak



Még 2010. december 23-án
ismeretlen tettes befeszítet-
te a Czobor utca egyik laká-
sának ajtaját, majd a lakás-
ba behatolva különbözõ
mûszaki cikkeket, kész-
pénzt, személyi iratokat és
bankkártyát tulajdonított
el. Az elkövetõ a bankkár-
tyát az egyik zuglói OTP
bank ATM-jénél használni
kívánta, de nem sikerült ne-
ki. Az automata kamerája
eközben felvételeket készí-
tett az elkövetõrõl.

Március 13-án 15.45-kor
két kiskorú fiú szállt fel a
Mexikói úti végállomáson a

3-as számú villamosra. A
jármûvön egy 170 cm ma-
gas, normál testalkatú, fe-
hér bõrû, fehér piros foltos
kabátot viselõ, piros sap-
kás 16 év körüli fiú lépett
oda hozzájuk, és az egyik
sértettnek azt mondta, ha
nem adja át neki a mobilte-
lefonját, akkor „szétveri a
fejét”. A fiú nem engedel-
meskedett neki, mire a tá-
madó többször egymás
után megfenyegette õt, és
egészen az Örs vezér teréig
molesztálta. Ott mindnyá-
jan – a sértett a barátjával
és a támadó is – leszálltak.
A nagyobbik fiú ismét a ki-
sebbik telefonját követelte,
a nyomatékosítás érdeké-
ben még a sértett ruháját is
megrángatta, s közben fo-
lyamatosan veréssel fenye-
gette õt. A támadó a ruhájá-
nál fogva átvonszolta a fiút
a tér túloldalán levõ szökõ-
kúthoz. Eközben a sértett
kivette a telefonjából a SIM-

kártyát, de, amikor a táma-
dó meglátta a kezében a te-
lefont, azt azonnal kikapta,
majd elszaladt a Pillangó
utca irányába. A sértett el-
mondása alapján az elköve-
tõrõl a következõ grafikai
rajz készült.

Aki a fenti gyanúsítot-
takról bármiféle informá-
cióval rendelkezik, az hív-
ja a 107-es, a 112-es szá-
mot vagy az ingyenesen
hívható 06 (80) 555-111-
es Telefontanút.

Április 1-jén hajnalban a
rendõrök megállítottak egy

Volkswagen típusú sze-
mélyautót Zuglóban. A jár-
õrök igazoltatták az autó-
ban ülõ két férfit, majd a ko-
csit is átvizsgálták. A jármû-
ben egy szlovák rendszá-
mot és több lepecsételt, de
kitöltetlen orvosi vényt is ta-
láltak. A két férfi azzal véde-
kezett, hogy többen is hasz-
nálják az autót, ezért õk
semmit sem tudnak a rend-
számról, meg az orvosi vé-
nyekrõl. Április 2-án gép-
kocsifeltörõket fogtak el a
járõrök a Szitakötõ és a Tal-
lér utca keresztezõdésében.
A férfi betörte egy parkoló
Mitsubishi személyautó
egyik ablakát, majd a jármû
utasterébõl egy nõi táskát
emelt ki. A táskában 70 000
Ft készpénz és egy mobilte-
lefon volt. Az esetet egy
szemtanú is látta, aki azon-
nal értesítette a rendõrsé-
get. A járõrök a megadott
személyleírása alapján a
helyszín közelében elfogták
az elkövetõt.Április 3-án
hajnalban a Róna utca és a
Bosnyák utca keresztezõ-
désében levõ kisközért ki-
rakatát védõ vasrácsot egy
férfi levágta, majd a kiraka-
tot is betörte. Valószínûleg

be akart hatolni az üzletbe,
de eközben valaki megza-
varta, ezért autóba ült, és si-
etve elmenekült. Szerencsé-
re egy szemtanú megjegyez-
te a rendszámot, amit aztán
a kiérkezõ rendõröknek is
elmondott. A járõrök körül-
néztek a környéken, és rá is
bukkantak a keresett jár-

mûre. A férfi ugyanis arra
várt, hogy elmenjenek a
rendõrök, és aztán vissza
akart térni a bûncselek-
mény helyszínére. A rend-
õrök az elkövetõt nem az
autóban, hanem egy közeli
bokorban megbújva talál-
ták meg.

Riersch Tamás
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Egy felmérés szerint a
legtöbb gyerek tûzoltó
szeretne lenni. A szakmá-
nak annak ellenére meg-
van a varázsa, hogy a
lánglovagok köztudot-
tan keveset keresnek.

Salamon Lajos tûzoltó
százados a Zuglói Tûzõrség
vezetõje szerint a XIV. kerü-
leti laktanya a legjobbak kö-
zé tartozik a fõvárosban.
Bár az épületre bõven ráfér-
ne egy felújítás, és a benne
levõ bútorok is leamortizá-
lódtak, az itt dolgozók jól
érzik magukat. Azért pedig
kimondottan szerencsés-
nek érezhetik magukat,
hogy a zuglói önkormány-
zat évrõl évre támogatja az
állományt.

A laktanya még a múlt
század 30-as éveiben épült,
azóta pedig csak kisebb ja-
vítások történtek – mondta
a parancsnok. – Márpedig
nyolcvan év alatt egy épület
alaposan le tud amortizá-
lódni. A legtöbb gond a bú-
torokkal van, ezek szinte
teljes egészében elhaszná-
lódtak. Ennek ellenére amit
tudunk, azt megtesszük a
kollégák kényelmének ér-
dekében. A tetõtérben sike-
rült egy kultúrszobát és egy
dohányzó helyiséget kiala-
kítanunk, az udvari kisépü-
letben pedig egy konditer-
met rendeztünk be.

Persze, a tûzoltók élete a
legritkább esetben a pihe-
nésrõl vagy a szórakozásról
szól. Zugló frekventált ke-

rülete Budapestnek, lakó-
telepe, nagy forgalmú útja,
sõt autópályaszakasza is
van.

A Zuglói Tûzõrség jelen-
leg az Észak-Pesti Mentési
és Tûzoltási Parancsnokság
része, mely a fõváros öt – a
IV., a XIII., a XIV., a XV. és a
XVI. – kerületét fedi le. A mi
tûzõrségünk közvetlen ha-
táskörébe a XIV. és a XVI.
kerület tartozik. A közeljö-
võben valószínûleg változá-
sok lesznek, de az, hogy a
tûzõrségekhez mely kerüle-
tek tartoznak, azok az át-
szervezést követõen is vál-
tozatlanok maradnak majd. 

Ha tárcsázzuk a 105-ös
telefonszámot, akkor a Fõ-
városi Tûzoltó-parancs-
nokság Hírközlési Köz-
pontja jelentkezik. Miköz-
ben a kezelõnek diktáljuk
az általunk bejelentendõ
eset részleteit, õ azonnal
számítógépre viszi a tõlünk
kapott adatokat. Ezzel pe-
dig el is indítja a rendszert,
hisz a számítógép az eset-
hez legközelebbi egységet
értesíti, mely a riasztást kö-
vetõen azonnal indul a hely-
színre. Sajnos, vannak „vic-
ces” emberek, akik humo-
rosnak találják, ha fals in-
formációk alapján riasztják
a tûzoltókat. Tettük súlyát
fel sem fogják, hisz ezzel azt
idézhetik elõ, hogy egy való-
di tûz- vagy balesethez nem
tudnak a lánglovagok kivo-
nulni, ez pedig akár végze-
tes is lehet a sérültek szá-
mára.

Szerencsére Zuglóra nem
jellemzõk az ilyen vakriasz-

tások. Ugyanakkor gyakran
elõfordul, hogy a lakótelepi
konyhában a tûzhelyen fe-
lejtett lábas füstölni kezd,
ezért riasztanak bennün-
ket, ám a lakók már a kiér-
kezésünk elõtt eloltják a tü-
zet. Ez a jobbik eset. Márci-
us 3-án az Adria lakótelep-
rõl kaptunk hívást, hogy tûz
van az egyik III. emeleti la-
kásban. A lakók ebben az
esetben is megpróbálkoz-
tak az oltással, de a tûz erõ-
sebbnek bizonyult náluk.
Nekünk is komoly erõket
kellett bevetnünk a lángok
eloltására. Szerencsére sze-
mélyi sérülés nélkül sike-
rült a tüzet megfékeznünk,
az anyagi kár viszont jelen-
tõs volt. A III. emeleti lakás
szobája teljesen kiégett, a
füst a többi helyiséget, illet-
ve a negyedik emeleti la-
kást, míg az oltáshoz hasz-
nált nagy mennyiségû víz,
az összes alatta levõ lakást
megrongálta.

A Zuglói Tûzõrség három
szolgálati csoportja 24–48
órás váltásban dolgozik.
Minden nap 13 tûzoltó van
szolgálatban: egy híradó-
son kívül hatan az egyes
szeren, négyen a kettesen
teljesítenek szolgálatot ket-
ten pedig a létrás szert ke-
zelik. 

Ez elegendõ létszám, bár
nem ártana a kettes szeren,
vagyis a gépjármûvön kivo-
nuló egység létszámát is hat
fõre növelni. Szerencsére jó
a kapcsolatunk a Zuglói
Polgárõrség égisze alatt mû-
ködõ Zuglói Önkéntes Tûz-
oltókkal, akik naponta

megfordulnak nálunk, sõt
gyakran velünk együtt kö-
zösen sietnek ki a helyszí-
nekre. Nekik ugyan keve-
sebb intézkedési joguk van,
mint nekünk, de a menté-
sek során nagy, és egyre
szakszerûbb segítséget je-
lentenek számunkra. 

A zuglói tûzoltók szabad-
idejükben is gyakran dol-
goznak. Rengeteg bemuta-
tóra hívják õket, õk pedig
megpróbálnak minden
meghívásnak eleget tenni. 

A bemutatóknak a tavasz
beköszöntével már elkezdõ-
dött a szezonja és a gyerek-
nap környékén aztán meg-
sokszorozódnak a meghívá-
sok. De olyan is elõfordul,
hogy nem mi megyünk az
oviba vagy az iskolába, ha-
nem elõzetes egyeztetést kö-
vetõen laktanyánkban fo-

gadjuk a gyerekeket. Ezen
kívül rendszeres résztvevõi
vagyunk a kerületi polgári
védelmi versenynek is. 

A zuglói tûzoltók nemzet-
közi kapcsolattal is rendel-
keznek. A XVI. kerület test-
vérvárosának számító né-
met Waltershausen önkén-
tes tûzoltóival ugyanis rég-
óta baráti kapcsolatot ápol-
nak. Mostanában inkább
már csak a német kollégák
jönnek Budapestre, a fõvá-
rosi tûzoltók ugyanis nin-
csenek abban az anyagi
helyzetben, hogy külföldre
utazgassanak.

Németországban rendkí-
vül megbecsülik a tûzoltó-
kat. Arrafelé az önkéntesek
is nagyon jó felszereléssel
rendelkeznek. Igaz, náluk
az önkéntességnek nagyobb
hagyománya van, mint ná-

lunk. Azért az eszközeinkre
mi sem panaszkodunk. A
szerállományunk korszerû,
a fecskendõnket például ta-
valy kaptuk. Megbecsülés-
ben sem szenvedünk hi-
ányt. A lakosságtól rengeteg
köszönõ levelet kapunk, sõt
olyanra is volt példa, hogy
valaki azért keresett meg
bennünket, hogy adjunk egy
számlaszámot, mert adója
egy százalékával a Zuglói
Tûzõrséget kívánja támo-
gatni. Ilyen kérést sajnos
nem tudunk teljesíteni,
mert csak a Fõvárosi Tûzol-
tó-parancsnokság rendel-
kezik számlaszámmal. A la-
kosság megbecsülésének
nagyon örülünk, mert az
igazolást jelent a számunk-
ra, hogy jól végezzük a mun-
kánkat.

R. T.

Zuglóban megbecsülik a tûzoltókat

BÛNÜGYI KRÓNIKA
Hiába bújt bokorba a betörõ

Ladányiné Tóth Zsuzsanna rendõr fõtörzszászlós lett a
hónap rendõre márciusban. A díjat Rozgonyi Zoltán al-
polgármestertõl vette át. A rendõrnõ fõként a vegyes

bûncselekmények nyomozásában vesz részt, de segíti a
fiatal rendõrök munkáját is.



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.

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

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.

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

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,
cseréje 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.

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. 

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

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!

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

TETÕFEDÕ, BÁDOGOS. Régi
tetõk felújítása, javítása, új tetõk
fedése, cserepezés, palázás, zsin-
delyezés, bádogozás, kisebb ács-
munkák. Tel.: 291-0081, 06-30-
401-74-62.

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.-nket. Jel-
szavunk: megbízhatóság, szakér-
telem, kiváló munka reális áron.
Tel./üzenetrögzítõ: 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.

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, gipszkartonozás, teljes körû
lakásfelújítás megbízható szakem-
berekkel precízen. Musál Antal.
T.: 06-70-948-9959. Árajánlat in-
gyenesen.

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.

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.

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB SZAKEMBEREI-
VEL. Alacsony áron vállalunk szo-
bafestést, mázolást, tapétázást,
márványfestést, vízszerelést, vil-
lanyszerelést, 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.

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.

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

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.

TETÕFEDÕ, BÁDOGOS meg-
bízható szakember rövid idõn be-
lül javításokat is vállal garanciával.
Telefon: 252-38-94 (üzenetrögzí-
tõs) 06-30-232-1037.

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁ-
SA, villanyszerelések. Bojlerek,
mosógépek, hûtõk, cirkók, kon-
vektorok, porszívók, tûzhelyek.
T.: 06-20-393-24-84.

ASZTALOSMUNKÁK. Ajtó-, ab-
lakjavítás, küszöbkészítés, légszi-
getelés, zárszerelés, bútorösszesz-
erelés, javítás, pántok zsanérok
cseréje. T.: 061-251-9483, T.: 06-
20-381-6703.

FESTÉS 550 Ft/nm, mázolás
1600 Ft/nm, tapétázás (fûrészpo-
ros 800 Ft/nm) kisebb-nagyobb
munkálatok saját kezûleg, szak-
embertõl. T.: 061-222-4745, T.:
06-20-358-5302.

Tv-javítás azonnal helyszínen,
garanciával! Orion, Videoton, ITT-
Nokia, Grundig, Nordmende, Pa-
nasonic, Samsung, Vestel,
Thomson, Schneider. T.: 06-20-
531-7638.

KONYHABÚTOR készítése
méretre. Munkalapcsere, ajtó-
frontcsere, lapraszerelt bútorok
összeszerelése, ingyenes felmé-
rés, és árajánlat. T.: 06-30-354-
6767.

Olcsón! Hatékonyan! Jól! Víz-,
gáz-, központifûtés-szerelést és
duguláselhárítást vállalok. T.: 06-
20-249-3743.

KÁRPITOS vállalja modern,
stílbútorok áthúzását, javítását.
Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos. T.: 061-
256-8285, www.reiderkarpitos.
hu

TAKARÍTÁST vállal friss nyug-
díjas, volt színházi dolgozó nõ. T.:
06-1-370-8203.

TÁRSASHÁZAK TAKARÍTÁ-
SÁT, lakások ablaktisztítását kor-
rekt áron vállalja Seprõ Bt.,
Klementné. T.: 061-220-6851, T.:
06-30-370-1150.

ASZTALOSMUNKÁK vállalása!
Egyedi elképzelések megvalósítá-
sa. Ajtók, ablakok helyszíni javítá-
sok passzítások, bútorok készíté-
se, javítása, összeszerelése, zárak
cseréje. T.: 06-70-512-9743, T.:
06-20-554-70-04.

Egészség, szépség

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

MASSZÁZS variációk férfitól.
Okleveles masszõr várja pihenni,
vagy éppen felfrissülni vágyó höl-
gyek, urak, párok jelentkezését.
T.: 06-20-322-3764.

DR. SÁRAY ANDREA fogszak-
orvos rendel hétfõ-szerda dél-
után, kedd-csütörtök délelõtt. Cí-
me: 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.

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.

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.jogaevaval
.shp.hu

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

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 ut-
ca 25.

ÕRIZZE MEG TESTI-LELKI
egyensúlyát! Igényes, szakszerû
svédmasszázs a stadionoknál.
T.: 06-30-446-5239 Kedvezmé-
nyek!

Ingatlan

26 nm-es dupla garázs, Mogyo-
ródi út 109., kerti automata kapu-
val szemben, lankásan elérhetõ (fe-
hér automata garázskapu) eladó:
15 000 euró, vagy hosszú távon bé-
relhetõ: 100 euró/hó. Tel.: 06-70-
505-77-99 (12–17 óra között).

Keresünk-kínálunk eladó, kiadó
ingatlanokat 16 éves ingatlanpiaci
tapasztalattal, XIV-XV-XVI. 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.

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

XIV. KERÜLETI SZENT-
MIHÁLYI úti társasházban föld-
szinti helység kiadó. (16,5 nm szo-
láriumnak is használható) T: 06-
20-9234-639.

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

PILLANGÓ PARKBAN 50 nm-es
elsõ emeleti erkélyes öröklakás
alacsony rezsivel eladó. Irányár:
9,7 millió Ft. T.: 60-243-6785, T.:
06-30-9-343-301

HELYISÉG KIADÓ 60 nm.
Limanova téri társasházban nem
zajos tevékenységre, raktározás-
ra. Tiszta, száraz WC-vel, mosdó-
val. T.: 06-30-263-9366.

ZUGLÓILAKASOK.HU eladná
saját zuglói lakását? Hirdessen IN-
GYENESEN a zuglói lakások speci-
ális honlapján. T.: 06-30-821-4610.

2 szobás, bútorozott, felújított
lakás május 1-jétõl kiadó a Han-
dzsár utcában, nemdohányzók ré-
szére. T.: 06-30-627-6581.

Oktatás

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

KORREPETÁLÁS! Zuglói peda-
gógus általános iskolások korre-
petálását vállalja nyelvek kivételé-
vel 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:
ancsisan@yahoo.com

Tízhónapos Szociális Gondozó
és ápoló OKJ-s képzést hirdet a
Református Szeretetszolgálati Iro-
da felnõttképzési intézménye. El-
helyezkedési lehetõség: idõsek, fo-
gyatékosok, pszichiátriai vagy
szenvedélybetegek gondozásában.
Ár: 180 000 Ft + 45 000 Ft vizsga-
díj. www.redifi.hu, e-mail: felnot-
tkepzes@zsinatiiroda.hu, t.: 061-
273-0450.

ANGOL OKTATÁS minden szin-
ten, intenzív, vizsgára felkészítés,
gazdasági szakangol gyakorlott
szaktanárnál egész nap, az Örsnél.
T.: 06-20-545-4666.

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

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

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

Egyéb

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

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

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.

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

ELTARTÁSI, vagy életjáradéki
szerzõdést kötne ottlakás nélkül
kisebb zuglói lakással rendelkezõ
idõs személlyel, egészségügyi vég-
zettséggel rendelkezõ középkorú
nõ. T.: 06-20-329-4982.

ZUGLÓI TÁRSASHÁZKEZELÕ
Nagyvállalkozás OKJ-s szakirányú
végzettséggel, és megfelelõ gyakor-
lattal rendelkezõ társasházi közös
képviselõ munkatársakat keres. Je-
lentkezés részletes szakmai önélet-
rajzzal. Tel.: 06 1 422 30 60 e-mail:
ig.helyettes@zugloitarsashaz.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)

8. április 20. április 28. 14. augusztus 31. szeptember 8.
9. május 4. május 12. 15. szeptember 14. szeptember 22.

10. május 18. május 26. 16. szeptember 28. október 6.
11. június 1. június 9. 17. október 12. október 20.
12. június 15. június 23. 18. október 26. november 3.

N y á r i s z ü n e t
19. november 9. november 17.
20. november 23. december 1.

13. augusztus 17. augusztus 25. 21. december 7. december 15.

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI,

PEDAGÓGIAI,
KISGYERMEK-

GONDOZÓ
ASSZISZTENS-

KÉPZÉS,
KASZA SZAKKÉPZÉS

Tel.: 276-5918
www.kaszaszakkepzes.hu

(Ny.sz.: 01-0064-04)
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Az ország sporttagozatú kö-
zépiskolái közül a zuglói
Csanádi Árpád Általános Is-
kola és Gimnázium bizo-
nyult a legeredményesebb-
nek. A díjat április 2-án a
második alkalommal meg-
rendezett Sportiskolák Or-
szágos Szövetségének
(SIOSZ) díjkiosztó gáláján
vették át. Az eseménynek –
melyen a 2010-ben legjob-
ban teljesítõ sportiskolás-
korúakat, edzõiket és klub-
jaikat díjazták – Eger adott
otthont. 

– Már tavaly is majdnem
sikerült gyõznünk, de végül
meg kellett elégednünk a
második hellyel – mondta
Vargáné Hajdú Mária, az
Õrnagy utcai iskola igazga-
tónõje. – Idén azonban – kö-
szönhetõen diákjainknak –
meggyõzõ fölénnyel nyertük
a versenyt, hiszen tanulóink
tavaly kimagasló sportered-
ményeket produkáltak.

A Csanádi tanulói a diák-
olimpiai, az országos és a
nemzetközi versenyeken is
remekeltek. Dénes Mercé-
desz kadet Európa-bajnok

birkózó például a sportis-
kolák legjobb nõi sportoló-
ja címet is kiérdemelte.
Tóth Krisztián cselgáncso-
zó országos bajnok lett, az
ifivébén és Európa-bajnok-
ságon, illetve az ifiolimpián
is harmadik volt. Vízi Orso-
lya kajakos az ifjúsági Eb-n
állhatott a dobogó harma-
dik fokára, Kõhegyi Zoltán
karatés a WKF junior világ-
bajnokságon lett bronzér-
mes, míg Kanyó Gabriella
az U18-as jégkorong Eb-n
volt az ezüstérmes csapat
tagja.

Vargáné Hajdú Mária az
egri ünnepségen Habis
László egri polgármestertõl
és Balogh Gábor miniszter-
elnöki tanácsadótól vehette
át az iskola nevében a ran-
gos elismerést. A díszes ser-
leg és az elismerõ oklevél
mellé egy kétszázezer forin-
tos vásárlási utalvány is járt.

Magyarországon hetven-
öt közoktatási típusú – eb-
bõl ötvenöt állami céltámo-
gatásban részesülõ – és ti-
zennyolc egyesületi (városi)
sportiskola mûködik, így
közel húszezer iskoláskorú
gyermek jut sportolási lehe-
tõséghez. 

A SIOSZ-program szak-
mai koordinátora a Nemze-
ti Sport Intézet. A díjakra
összesen harminchárom
intézmény pályázott. Az öt-
száz fõ feletti egyesületi ka-
tegóriában szolnoki, az öt-
száz fõ alattiban szombat-
helyi gyõzelem született. Az
általános iskolák között a
szombathelyi Zrínyi vitte el
a fõdíjat. Egyéni díjban ti-
zenhárom fiatal és edzõik
részesültek. R. T.

A Csanádi a legeredményesebb
sportiskola az országban A Csömöri úti Tanuszoda

bezárása (majd ledóze-
rolása) óta problémát jelent
az úszástanítás a kerület-
ben. Van olyan intézmény,
mely a BVSC Szõnyi úti
uszodájába jár, de sok isko-
la és óvoda számára köze-
lebbi megoldásnak tûnik a
rákosszentmihályi Tan-
uszoda az M3 bevezetõ sza-
kaszán túli zuglói létesít-
ménynél. A kerületi oktatá-
si intézményekben azon-
ban a mai napig nosztalgiá-
val emlegetik a Csömöri úti
uszodát. Nos, számukra jó
hír, hogy az egykori létesít-
ménytõl nem is messze
szeptember óta ismét úszni
tanítják a zuglói gyereke-
ket.

Néhány lokálpatrióta
zuglói úgy gondolta, ezen a
problémán sürgõsen segíte-
nie kell – mondta Barabás
Ferenc, a Polgári Összefo-
gás Kerületünkért Alapít-
vány elnöke. – A gyerek-
úszás ugyanis olyan dolog,
amit illik nagyon is komo-
lyan venni. Tudtuk, hogy a
Paskál lakóparkban talál-
ható Arany Alkony Idõsek
Otthona rendelkezik egy
medencével, így felvettük a
kapcsolatot a létesítmény
vezetõivel.Végeztünk egy
felmérést a medencénk ki-
használtságával kapcsolat-
ban – tette hozzá dr. Baká-
nyi Zoltán, a Medicatus
SRC Zrt. egészségügyi ve-
zérigazgató-helyettese –,
amely megállapította, hogy
a létesítmény kihasználtsá-
ga jóval a várakozások alatt
van. Könnyû volt megállapí-
tani, hogy hányan úsznak,
hisz az otthon lakói csak or-
vosi engedéllyel, és regiszt-
ráció után használhatták az
uszodát.

Az egészségügyi szolgál-
tató ezek után áldását adta
rá, hogy az idõsek otthoná-
ban a gyerekek is úszhassa-
nak.Természetesen akad-
tak ellenzõi a dolognak, né-
hányan még aláírásokat is
gyûjtöttek, mondván a gye-
rekek megzavarják az idõ-

sek életét, de egyrészt a fõ
hangadókról kiderült, hogy
még a medencének még a
környékén sem jártak,
másrészt az is bebizonyoso-
dott, hogy a gyerekek meg-
jelenése, nem hogy gátolta,
inkább feldobta az otthon
életét.

Ha nem is napi rendsze-
rességgel, de gyakran hasz-
náltam az uszodát – mond-
ta Bodrogi Ilona, az otthon
egyik lakója –, ennek ellené-
re az elsõ perctõl örültem
neki, hogy gyerekek is jár-
nak majd a létesítménybe.
Engem is rá akartak venni,
hogy írjam alá az ezt ellenzõ
dokumentumot, amit azon-
ban megtagadtam. Azóta ki-
derült, hogy a gyerekek sen-
kit sem zavarnak, sõt, ma
már az ápolási részlegen õk
jelentik a legfõbb attrakci-
ót. Az idõsek ugyanis az
üvegablakon keresztül
örömmel nézik a gyerekek
vidám hancúrozását.A me-
dence mellett azonban jó

szakemberre is szüksége
volt az alapítványnak. Sze-
rencsére Zugló ebben sem
szenved hiányt. Hajós Gyu-
la egykori hosszútávúszó (õ
volt az elsõ magyar ember,
aki átúszta a La Manche
csatornát), a Magyar Hosz-
szútávúszó Szövetség de-
cemberben megválasztott
elnöke ugyanis tõsgyökeres
zuglói, ráadásul az úszóis-
kolák megszervezése terén
is nagy gyakorlattal rendel-

kezik.
Egy dolgot át kellett hi-

dalnunk – mondta a szak-
ember –, az Arany Alkony
medencéjének a mélysége
140 cm volt, ami gyerekek
úszásoktatására nem volt
alkalmas. Ezért elõbb 75
cm-re csökkentettük a
mélységet, aztán a víz hõ-
mérsékletét is felmelegítet-
tük. Így pedig egy, a szent-
mihályi uszoda tanmeden-
céjéhez hasonló nagyságú
és adottságú vízfelületet
kaptunk, mely medence ki-
válóan alkalmas a zuglói
gyerekek úszásoktatására.
A szeptember óta indult
képzésben 2-3 edzõ és egy
szervezõ vesz részt. Hétköz-
naponként 8.00–12.30 kö-
zött 16-18 zuglói iskolai és
óvodai csoport tanul már
úszni az Arany Alkony Idõ-
sek Otthonában. Az úszóis-
kola mûködtetõi azt terve-
zik, hogy nyáron sem állnak
majd le, és megpróbálnak
úgynevezett vízhez szoktató

tanfolyamokat szervezni az
uszoda vonzáskörzetében
élõ gyerekek számára.

Amióta gyerekúszás zaj-
lik az otthonban – mondta
dr. Bakányi Zoltán –, azóta
az idõsek délutántól estig
vehetik igénybe az uszodát.
Ugyanakkor pont a lakók
kényelmének növelése ér-
dekében az eredeti meden-
ce mellett egy új termálme-
dencét is létesítettünk.

Riersch Tamás

Mégis van gyerekúszás Zuglóban!

Alsórákostól
a Városligetig

HIRDETÉSFELVÉTEL:

HÉTFÕ

12–16 ÓRÁIG,

SZERDA

9–12-IG.

PÉTERVÁRAD UTCA

7/B.
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375.90

281.90

368.90

199.90

Köszönetettel fogadjuk
személyi jövedelemadójuk 1%-át,

melyet fogyatékossággal élõ
embertársaink

társadalmi integrációját elõsegítõ
programokra fordítunk.

VIZUS Alapítvány
a látássérültekért

Adószám: 18051276-1-42

Teljes körû
fogászati ellátás

új!

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

Nyitva: 8 órától

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

Nyitva: 8 órától

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 

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

megvárható melybõl 
10% engedmény 
ezen hirdetés felmutatójának

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 

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

megvárható melybõl 
10% engedmény 
ezen hirdetés felmutatójának

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

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.

Nyolc zuglói óvoda 145 nö-
vendéke, tizenhét produk-
cióval nevezett az immár
hatodszorra megrendezett
„Ovis Ki Mit Tud?” címû ve-
télkedõre. A Kaffka Margit
Általános Iskolában tartott
verseny résztvevõi táncban,
versben és prózában, vala-
mint mesejátékban, ének-
ben és zenében mérték ösz-
sze a tudásukat.Az ovisok
produkcióját szakavatott
zsûri – Csepp Színitanoda
és Cseppszínház vezetõje és

tanára Márton Ágota, Szige-
ti Eszter elõadómûvész,
Varga Zoltán író és zongo-
ramûvész és Márton Mag-
dolna tánc- és pantomim-
mûvész – értékelte.A kate-
góriák gyõztesei aranyokle-
velet kaptak, míg a rendez-
vény valamennyi résztvevõ-
je ajándékot kapott a ren-
dezõktõl.

A hatodik „Ovis Ki Mit
Tud?” nyertesei.

Vers és próza kategóriá-
ban: 1. Mantz Márton

(Kincskeresõ Óvoda), 2.
Monostori Lili (Kincskere-
sõ Óvoda), 3. Neszmélyi
Zsuzsanna (Kincskeresõ
Óvoda). 

Mese dramatizálás kate-
góriában: 1. Meseház Óvo-
da, 2. Narancs Óvoda, 3.
Kincskeresõ Óvoda. Tánc
kategóriában pedig 1. Mó-
kavár Óvoda, 2.
Hétszínvirág Óvoda, 3.
Kincskeresõ Óvoda.

R. T.

Táncban, versben, énekben, 
zenében versenyeztek az ovisok


