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Folytatódik a zöld-
felületek megújítása

Erdei Zsolt bokszot
tanítana Zuglóban

Gálamûsor a százéves iskolában

Ösztöndíj a fiatal
sporttehetségeknek

Városligeti séta II.Városligeti séta II.

Nehezen hihetõ, de valaha viza is élt a városligeti tóban. A korcsolyázás sem új keletû szórakozás a százéves fák kö-
zött, hiszen e sportot már üknagyanyáink és -apáink is ûzték. Ha merészen óhajtanánk fogalmazni, azt mondhat-
nánk, eleinknek az volt a liget, mint a mai fiataloknak bármelyik zenés-táncos partihelyszín. Errõl is olvashat a Vá-
rosliget történetét bemutató sorozatunkban, amelyet a jövõ héten folytatunk. Következõ számunkban a liget rendbe-
tételének terveirõl is beszámolunk. 8. oldal

A Liszt Ferenc emlékév egy-
beesik a zuglói Liszt Ferenc
Általános Iskola százéves
születésnapjával. A Hermi-
na úti épületet ugyanis pon-
tosan száz évvel ezelõtt,
még az Osztrák-Magyar Mo-
narchia idején adták át, a
nagy zeneszerzõ születésé-
nek századik évfordulóján.
Az iskola már szeptember-
tõl izgalmas programokkal
emlékezett a centenárium-
ra, hogy aztán április 13-án
aztán a Stefánia Palotában
megrendezett ünnepséggel
zárják le a sorozatot. Az is-
kola vezetése bízik abban,
hogy hamarosan sor kerül-
het az épület homlokzatá-
nak felújítására is.   7. oldal

Zugló Önkormányzata hamarosan környezetvédelmi be-
ruházást valósít meg, folytatódik a komposztálási prog-
ram, õsszel pedig a kertes házak zöldhulladékát ingyen
szállítják el – mondta el lapunknak Kovács Balázs alpol-
gármester, aki dr. Papcsák Ferenc polgármesterrel a már
bevált kerületi járõrözésen vett részt. 3. oldal

Az önkormányzat idén is
megjutalmazta a kerület
legjobb nemzetközi ered-
ményeket elérõ fiatal spor-
tolóit. A kétszázezer forin-
tos ösztöndíjra pályázni
kellett, idén öt sportoló
nyerte el a támogatást. A dí-
jakat Rozgonyi Zoltán al-
polgármester és Mélykúti
Ilona, a Humán Közszolgál-
tatási Bizottság elnöke adta
át április 13-án. Az alpol-

gármester elmondta: a ke-
rület vezetése fontosnak
tartja, hogy az egyre szûkö-
sebb anyagi lehetõségek és
gazdasági bajok ellenére is
támogatásban részesítse a
tehetséges fiatalokat. Arra
is kitért, a most díjazott
sportolók nemcsak Zugló
hírnevét öregbítették, ha-
nem sportszerû életmód-
jukkal példát mutatnak fia-
tal társaiknak is. 9. oldal

Erdei Zsolt, a népszerû Ma-
dár olimpiai bronzérmes,
amatõr és profi világbajnok
ökölvívónk két vasat is tart
a tûzben. Most ugyanis
Atlantic City, és Zugló áll a
figyelme középpontjában.
Az amerikai nagyváros egy
június 4-i profi ökölvívó

mérkõzés miatt fontos a
számára, míg Budapest
XIV. kerületében egy boksz-
iskolát szeretne nyitni. Ma-
dár, a BVSC-Zugló egykori
Szõnyi úti karate termében
ötven gyerekkel és 2-3 edzõ-
kollégával indítaná el az új
szakosztályt. 13. oldal

Gálamûsor a százéves iskolában

Nem lesz óvodabokrosítás
Az önkormányzat nem tervezi az óvodák önállóságát
megszüntetõ, azok vezetésének összevonását jelentõ in-
tézkedést Zuglóban. Lapzártakor tudtuk meg: az ön-
kormányzat vezetése nem akarja bevezetni az úgyneve-
zett óvodabokrosítást. A hírrõl részletesen a következõ
számunkban közlünk összeállítást.
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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. 219. május 26. 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

Polgármester
Bejelentkezés dr. Papcsák Ferenc polgármester má-
jusi fogadóórájára május 10-én 8.00 órától a 872-
9352-es telefonszámon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester május 16-i (14.00–
17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadóórájára
bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester május 16-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.

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 változó

munkahelyeken történik a
folyamatos útjavítás, kérjük
a közlekedõk szíves türelmét
a forgalomkorlátozások
alatt. Útjavítási munkák vár-
hatók a következõ utcákban:
Szuglói körvasútsor, Titel
utca, Álmos vezér útja, Örs
vezér útja, Tihamér utca.

Járdafelújítás, -javítás
lesz a Szentmihályi út 21.
játszótér, Füredi út 60–62.
játszótér, Pancsova utca
1–3. munkacímeken.

Parkfenntartás:
A kerületi kezelésû utcai

sorfákat érintõ tavaszi
munkákat a beérkezett la-
kossági bejelentések alap-
ján végeztetjük.

A kerület teljes területén
meghatározott rend szerint
történnek az idõszakos
parkfenntartási munkák.
Megkezdõdik a gyepfelüle-
tek második kaszálása.

A leghatékonyabb perme-
tezés érdekében a növényvé-
delmi hatóság elõrejelzései-
nek megfelelõ idõben, a kár-
tevõk megjelenéséhez, a raj-
záshoz igazodva, valamint a
fák állapotát figyelembe véve
végezzük a kerületi közterü-
leti vadgesztenyefák perme-
tezését az április 28. és má-
jus 8. közötti idõszakban. A
permetezéshez felhasznált
szerek az adott kártevõ ellen
a növényvédelmi hatóságok
által engedélyezett, 0 nap
munkaegészségügyi várako-
zási idejû, méhekre nem,
vagy csak mérsékelten veszé-
lyes permetszerek, melegvé-
rûekre és rovarokra veszély-
telenek, ebbõl adódóan az
emberi szervezetre káros ha-
tásuk nincs. Az élelmezés-
egészségügyi várakozási idõ:
3 nap, ezért a kertben termõ
zöldségek és gyümölcsök a
permetezést követõ 3. nap-
tól kezdve biztonságosan fo-

gyaszthatóak.A permetezés
az éjszakai órákban várható,
ezért a lakosság szíves elné-
zését kérjük. Az érintett la-
kosságot a permetezést vég-
zõ Fõkert Kft. szórólapokkal
értesíti ki 2-3 nappal a mun-
kák megkezdése elõtt.

Közmûmunkák:
Csatornaépítés folyik a

Gvadányi utcában a Re-
mény utca és a Kerepesi út
között.

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

Útpálya-szélesítés folyik
a Szentmihályi úton a 17.
szám és Ond vezér útja kö-
zött, a forgalmat félpályán
forgalomirányító lámpával
biztosítva.

Vízvezeték-rekonstruk-
ció folyik a Zichy Géza utcá-
ban a Thököly út és az Ajtósi
Dürer sor között. A munká-
latok alatt útszûkületre kell
számítani, az érintett ingat-
lanokra való bejutást provi-
zóriumokkal biztosítják. A
Kõszeg utca 38–48. között.
A gerincvezeték építése alatt
a Kõszeg utca érintett sza-
kasza a Vezér utca felé egy-
irányú lesz. A Pitvar utcá-
ban a Mogyoródi út és a Len-
gyel utca között. A Gizella
úton a Cserei utca és a
Semsey Andor utca között.
A munkálatok során útszû-
kületre kell számítani.

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

Gázvezeték rekonstruk-
ciós munka folyik a
Nezsider parkban, a Balázs
parkban, a Rákospatak
parkban, az Újváros park-
ban, a Gvadányi utca 52–58.
szám között a parkolóban.

Városüzemeltetési
Osztály

KER.INFO
Tájékoztató a kerületben
folyó közterületi munkákról

Zugló európai parlamenti
képviselõje
Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal II. 220. május
12. 18–20 óra. Zugló európai parlamenti képviselõje.

Szociális akciók
A Magyar vöröskereszt XIV. kerületi szervezete 2011.

május 4-én és május 18-án szociális vásárt tart 9 órá-
tól 14 óráig. Jelképes áron kínálunk használt ruhane-
mût, cipõt, játékot, könyveket.

Helyszín: Bp. XIV., Abonyi u. 4.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Májusi nyilvános véradások

– 1. 10–17 óra, Széche-
nyi fürdõ, Márványterem,

– 9. 10–16 óra, Ybl Mik-
lós Mûszaki Fõiskola,
Thököly út 73.,

– 13. 14–18 óra, Sugár
Üzletház, Örs vezér tere,

– 16. 13–17 óra, Vakok
Országos Szövetsége, Her-
mina út 47.,

– 29. 10–17 óra, Széche-
nyi fürdõ, Márványterem
(gyermeknap).

Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat 
képviselõ testületi
választása a kerületben

Lapunk megjelenésekor, áp-
rilis 28-án rendezik a Zuglói
Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzat VI. képviselõ testüle-
ti választását. A 23 zuglói álta-
lános és középiskolában, va-
lamint a Cserepesház-Zuglói
Mûvelõdési Házban választó
és választható minden fiatal,
aki zuglói lakos, vagy zuglói
iskolával tanulói jogviszony-
nyal rendelkezik és 2011. au-
gusztus 31-ig az általános is-
kola 4. osztályában a tanul-
mányait megkezdte, a közép-
iskola technikusi évfolyamát
még nem fejezte be,  valamint
24. életévét nem töltötte be.



Megújuló energiaforrá-
sok alkalmazása az önkor-
mányzatok életében cím-
mel rendezték meg április
20-án Tordason az Élõ
energia konferenciasoro-
zat 21. szimpóziumát. Ha-
zánk jeles megújuló ener-
gia kutatóinak, illetve kör-
nyezetvédelmi szakem-
bereinek a közremûködé-
sével megtartott értekez-
leten Kovács Balázs Zugló
alpolgármestere - aki
rendszeres meghívottja a
rendezvénysorozatnak -
az energiatakarékos ön-
kormányzatok mûködé-
sével kapcsolatos gondo-
latait osztotta meg a
szaktekintélyekkel.

A konferenciát Tordas
község polgármestere, Ju-
hász Csaba nyitotta meg,
amelyen többek között
megjelent Bohoczky Ferenc
a Magyar Tudományos Aka-
démia Megújuló Energia Al-
bizottságának a tagja,
Ádám Béla az Építéstudo-
mányi Egyesület Hõszivaty-
tyús Szakosztályának az el-
nöke, Tímár Lajos a geoter-
mikus energetika szakértõ-
je, Endrei Katalin az ország-
gyûlés Fenntartható Fejlõ-
dés Bizottságának a szakér-
tõje. Az elõadásokon szó
esett a megújuló energia
hasznosításával kapcsola-
tos hazai és Európai uniós
elvárásokról, a hõszivaty-
tyús rendszerek önkor-
mányzati alkalmazásáról, a
fûtéskorszerûsítés lehetõ-
ségeirõl, az energiatakaré-

kos épületek és épületgépé-
szeti eszközök, illetve az új
Széchenyi Terv összefüggé-
sérõl.

Kovács Balázs környezet-
védelemért felelõs alpolgár-
mester elõadásában el-
mondta, hogy a fõvárosban
Zugló rendelkezik a legna-
gyobb, 102 telephellyel mû-
ködõ intézményhálózattal,
ugyanakkor az elõzõ Ön-
kormányzat az elmúlt évek-
ben 9,7 milliárd forintos hi-
ányt halmozott fel, így a
XIV. kerületnek nem mind-
egy, hogy az intézményei-
ben mekkora az energiafel-
használás, hiszen ilyen ne-
héz örökségnél minden fil-
lér számít. A költségek
csökkentése érdekében a
városvezetés megvizsgálta a
feladatokkal összehangolt,
energiatakarékosabb mû-
ködtetés lehetõségeit. Az át-
tekintésbõl kitûnt, hogy
vannak tartalékok a rend-
szerben, amelyek egy kis
odafigyeléssel és a mûkö-
dés racionalizálásával
mind megtakarítássá vál-
hatnak.

– Zugló vezetése célul tûz-
te ki, hogy hosszabb távon
úgynevezett intelligens há-
zakká alakítja intézménye-

it. Azaz a külsõ hõszigetelé-
sen, fûtéskorszerûsítésen
túl az épületeket olyan
elektronikus, jelenlét-érzé-
kelõ berendezésekkel sze-
relik fel, amelyek minden
helyiségre odafigyelnek, s
amelyikben nem tartózko-
dik senki, ott lekapcsolja a
villanyt, a használaton kí-
vüli szobákban, illetve a hu-
zamosabb ideig nyitva tar-
tott ablaknál szünetelteti a
fûtést – jelentette ki az al-
polgármester.

A fentiek megvalósításá-
hoz kialakítottak egy moni-
toring rendszert, így most
már ismertek az egyes in-
tézmények fogyasztási,
energiafelhasználási muta-
tói. Az ilyen fejlesztésekre
jelenleg nincs elegendõ for-
rás, ezért Zugló olyan be-
fektetõt keres, amelyik el-
végzi a munkát, a megtaka-
rításból pedig az Önkor-
mányzattal fele-fele arány-
ban osztozik.

A XIV. kerületben a ko-
rábbiakban csak  szóban lé-
tezett környezetvédelem,
most ez a  stratégiai fontos-
ságú fejlesztési programok
között kapott helyet.

– Fontosnak tartjuk, hogy
Zuglóban általánossá vál-
jon a klímabarát felfogás.
Ennek jegyében zöld közbe-
szerzési szabályzatot fo-
gunk megalkotni. Ilyen do-
kumentuma ma Magyaror-
szágon a Fõvárosi Önkor-
mányzaton kívül egyetlen
településnek sincs. Ennek
értelmében a beszerzett ter-
mékeknél nemcsak az ár és
a minõség lesz meghatáro-
zó, hanem a környezetvé-
delmi szempontok is - zárta
a beszédét Kovács Balázs.

Papp Dezsõ
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Zöld közbeszerzési szabályzat készül

Az Önkormányzat két intéz-
ményében hamarosan
energia megtakarítással já-
ró környezetvédelmi beru-
házás valósul meg, folytató-
dik a komposztálási prog-
ram, õsszel pedig a kertes
házak zöldhulladékát Zug-
ló Önkormányzata ingyen
szállítja el – mondta el la-
punknak Kovács Balázs al-
polgármester, akivel Zugló
környezetvédelmérõl be-
szélgetett munkatársunk.

– Úgy hallottam, kerék-
párt vásárolt.

– Igen, vettem egy bringát.
– Mire fogja használni?
– Munkába járásra, ki-

rándulásra. Már korábban
elhatároztam, hogy ha
megjön a jó idõ, kerékpár-
ra szállok. Örülnék, ha a
nyári idõszakban minél
több zuglói pattanna nye-
regbe, ugyanis jót tesz az
egészségnek, a kerület le-
vegõjének és a benzin árak
emelkedését látva a pénz-
tárcának is.

– Az elõadásában emlí-
tette, hogy az elmúlt idõ-
szakban Zuglóban csak
elvben létezett környezet-
védelem. Ön az egyik tes-
tületi ülésen gyökeres vál-
tozást ígért. Hol tart most

a kerületben a környezet-
védelem?

– Az új városvezetés azzal
a szándékkal kezdte meg a
munkáját, hogy a környe-
zetvédelmet súlyának meg-
felelõen kezeli. Éppen ezért
állhatott elõ az a helyzet,
hogy miközben más terüle-
teken a felhasználható pén-
zeket csökkentettük, addig
a képviselõtestület a kerü-
let nehéz gazdasági helyzete
ellenére is nagyon jelentõs
összeget szavazott meg a
zöld felületek megújítására,
karbantartására. A közel-
múltban beléptünk a Klí-
mabarát Települések Szö-
vetségébe. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Szocio-
lógiai Kutatóintézete szak-
mai felügyelete alatt mûkö-
dõ egyesület nagyon sokat
tud segíteni saját környe-
zetvédelmi és klíma straté-
giánk kidolgozásában, a pá-
lyázati lehetõségek megis-
merésében, kiaknázásá-
ban. Ezen túlmenõen meg-
tettük a szükséges lépése-
ket, hogy végre a Zuglói Ön-
kormányzatnál is megkezd-
je mûködését egy környe-
zetvédelemi szakember.
Örömmel tájékoztatom a
Zuglói Lapok olvasóit, hogy

két intézményünkben ha-
marosan energia megtaka-
rítással járó környezetvé-
delmi beruházás valósul
meg. Az épületeket az MVM
Zrt. segítségével napenergi-
át hasznosító berendezés-
sel látjuk el.

– A rossznyelvek szerint
Zuglóban megszûnik a
komposztálási program.

– Ez nem igaz, az idén is
folytatódik a komposztálás,
erre ugyanis a családi házas
övezetekben élõk részérõl
komoly igény mutatkozik.
Õsszel pedig zöldhulladék
gyûjtési akciót szervezünk.

– Mit takar a zöldhulla-
dék gyûjtési akció?

– Az õszi idõszakban min-
dig komoly problémát okoz
a lakosság számára a lehul-
lott falevelek kezelése, el-
tûntetése. Ilyenkor a legtöb-
ben megpróbálják a kuká-
ba gyûrni, vagy elégetni. Az
utóbbi óriási füsttel, tehát
légszennyezéssel jár. En-
nek elkerülésére megszer-
vezzük, hogy a Zuglói Ön-
kormányzat a levélhullás
idõszakában ingyenesen el-
szállítsa a kuka mellé mû-
anyag zsákokban kitett ker-
ti zöldhulladékot.

P. D.

Ingyenes lehet
a zöldhulladék elszállítása

Hivatalában fogadta dr.
Papcsák Ferenc polgármes-
ter Kocsis Istvánt, a BKV
Zrt. vezérigazgatóját, vala-
mint Takács Péter mûszaki
és Bolla Tibor gazdasági ve-
zérigazgató-helyettest. A
megbeszélésen, melynek
kiemelt témája volt a XIV.
kerületben kihelyezendõ,
fix defibrillátorok ügyében
szükséges együttmûködési
megállapodás és haszon-
bérleti szerzõdés a közleke-
dési vállalattal, részt vett
Kovács Balázs alpolgár-
mester is. Papcsák elmond-
ta, a készülékek különösen
jelentõsek a kerület számá-
ra, hiszen a zuglóiak megta-
pasztalták, hogy a közleke-
désben és a mindennapi
életben is kiemelten fontos
a biztonság. 

A képviselõ-testület vár-
hatóan lapunk megjelené-
sével egy idõben tárgyal az
elõterjesztésrõl, amely sze-
rint a zuglói önkormányzat
kezdeményezése révén a
fõbb közlekedési csomó-
pontoknál, így például a
Stadionok és az Örs vezér
terei metróállomásnál, il-
letve a Bosnyák téren he-
lyeznének el egy-egy élet-
mentõ készüléket. A telepí-
téssel az önkormányzat ál-
tal mûködtetett fix defibril-
látorok száma hétre nõhet.
Korábban a Fõvárosi Ön-
kormányzat Csarnok- és Pi-
ac Igazgatósága örömmel
fogadta, és a szükséges do-
kumentumok átvétele után
Kocsis István is támogatá-
sáról biztosította a kezde-
ményezést.

A vezérigazgató a Zuglói
Lapoknak nyilatkozva el-
mondta, a fõváros döntésé-
nek megfelelõen a BKV Zrt.
átadja a Budapesti Közle-
kedési Központnak az 1-es
és a 3-as villamosok felújí-
tásáról szóló projektet, ez
jelenleg folyamatban van.
„Mindenki komoly erõfe-
szítéseket tesz annak érde-
kében, hogy ez a dolog mi-
nél gyorsabban megindul-
jon” – fogalmazott Kocsis
István. 

A tervek szerint a mun-
kálatok a jövõ évben meg-
kezdõdnek, s ha minden
rendben halad, akkor a ki-
tûzött határidõ szerint leg-
késõbb 2014-re teljes mér-
tékben megvalósulnak a
beruházások.

(KD)

Együttmûködés a BKV-val
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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.

Május 30. 17–19-óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Széchenyi István
Általános Iskola

Könyvtára
Telepes utca 32.

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.

Május 26. 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.

Május 16. 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
Május 16.

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

telefonszámon.

12. Mélykuti Melinda
Fidesz-KDNP

Fidesz Iroda
Thököly út 167.

Bármely idõpontban, 
telefonon történõ 

bejelentkezés alapján: 
06/20-587-9329;

e-mail:
melinda.melykuti@gmail.com 

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes egyeztetés alapján.
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 Kulcsár József: az emberek
érdekeit szolgálja az új alkotmány
Schmitt Pál köztársasági
elnök húsvét hétfõjén
aláírta az új alaptörvényt,
amely 2012. január elsejé-
vel lép hatályba. Az alkot-
mányt Kulcsár József (Fi-
desz–KDNP), Zugló egyik
országgyûlési képviselõje
is megszavazta a parla-
mentben.

– Országgyûlési képvise-
lõként miként szembesült
azzal a választói akarattal,
hogy az országnak új alkot-
mányra van szüksége?

– Az új alaptörvény meg-
alkotásának szükségessé-
gét csaknem minden foga-
dóórámon felvetett válasz-
tói megkeresések is igazol-
ták. Az 1989-es alkotmány
egy átmenetei alkotmány-
nak készült, ahogy ez ma is
olvasható az elsõ paragra-
fusa fölött. Eddig soha nem
volt egyetértés abban, mit
tartalmazzon az, ami fel-
váltja. Közép-Európában
ezzel az egyetlen olyan or-
szág vagyunk, ahol még
nem volt elfogadott új alkot-
mány a rendszerváltás óta.
Eddig a Parlamentben sem
volt olyan kétharmados
többség, amely képes lett
volna alkotmányozni.

– Milyen elemeket emel-
ne ki a szövegbõl?

– Az alaptörvényt a Him-
nusz kezdõ mondata vezeti
be: Isten, áldd meg a ma-
gyart! Majd a Nemzeti Hit-
vallás hidat alkot a történe-
lem során valaha élt magya-
rokkal, fejet hajt az állam-
alapító és hitet teremtõ
Szent István király elõtt, el-
ismeri történelmi és eszmei
múltunkat, szakít minden
diktatúrával és elnyomás-
sal. Az új alkotmány a ma-
gyar emberek érdekeit szol-
gálja, hogy ne legyen mér-
téktelen privatizáció, az ál-
lamadósság növekedése
megálljon, az ország javai-
nak eltulajdonítását lehe-
tetlenítse el, az állami intéz-
ményrendszer szétverésé-
nek szabjon gátat, fékezze a
társadalom morális állapo-

tának lezüllését, a közép-
osztály megsemmisítését, a
szegény társadalmi rétegek
magukra hagyását, ami az
elmúlt 20 évben megtör-
tént. A kétharmados több-
ség birtokában – okulva a
korábbi kísérletekbõl –
nem teheti meg egy politikai
erõ sem, hogy ne hozzon lét-
re új alkotmányt.

– A baloldal azonban ép-
pen a társadalmi egyetér-
tést hiányolja a folyamatból.

– A Nemzeti Konzultáció
azt a lehetõséget hordozta
magában, hogy ez mindenki
alkotmánya lehessen. Min-
denki megkapta ugyanis
azokat a kérdéseket, ame-
lyek az alkotmány alapját
adják, illetve mindenki el-
mondhatta a véleményét is,
amit a törvényhozók meg-
hallgattak és felhasználtak
a szöveg megírásakor. Bizo-
nyítja ezt a gyermekek után
járó szavazati jog elvetése és
a tényleges életfogytiglani
büntetés. Az emberek elsöp-
rõ többsége szeretné ezt,
amelybõl azt kell kiolvas-
nunk, hogy sokakban erõ-
sen él a rend iránti vágy, és
azt várják el, hogy ennek
szerezzünk is érvényt. Ez
fog most történni. A bünte-
tés súlyának van jelentõsé-
ge, annak van visszatartó
ereje. A halálbüntetés azért
nem szerepelt a feltett kér-
dések között, mert az Euró-
pai Unióhoz való csatlako-
zással lemondtunk ennek
bevezetésének lehetõségé-
rõl. Több mint kilencven
százalékos egyetértés van
arról is, hogy a legfõbb kö-
zös értékeinknek – mint a
család, a rend, az otthon, a

munka és az egészség – ki-
emelt alkotmányos védel-
met kell biztosítanunk.

– Mi a véleménye a hatá-
ron túli magyaroknak ad-
ható szavazati jogról,
amelynek eldöntését az
alaptörvény még nyitva
hagyja?

– Semmi értelme többé
különbséget tenni nyugaton
élõ, meg a Kárpát-medencé-
ben élõ határon túli magyar
között. A nyugati világban
élõ magyarjainknak eddig
is volt szavazati joga, ezért
nem történik más, mint egy
hátrányos megkülönbözte-
tés felszámolása. 

– Az alkotmány egyik új-
donsága, hogy gátat szab
a mértéktelen államadós-
ság-növelésnek. Ezt az
alaptörvényben kell ren-
dezni?

– Egy alkotmánynak meg
kell védenie azt a közössé-
get, amely azt létrehozta, hi-
szen azért hozta létre, hogy
biztonságban érezhesse
magát. A jelenlegi alkot-
mány nem védett meg min-
ket a nemzeti vagyon elher-
dálásával szemben, nem vé-
dett meg bennünket az el-
len, hogy a jövõnket zálogba
tegyék. Ezért egy olyan al-
kotmányra van szüksé-
günk, amely megóv ben-
nünket. Ezért beszél a
2012. január elsejétõl hatá-
lyos alaptörvény a nemzeti
vagyonról, és az államadós-
ság még elfogadható mérté-
kérõl. Az államadósság
ügye az egyik legfontosabb,
egy nemzet, egy közösség
fönnmaradásának alapvetõ
kérdése, hiszen ettõl függ,
hogy egy állam ura tud-e
lenni önmagának. Az állam-
adósság-korlát rögzítésére
ösztönöz továbbá az unió is,
amely arra kérte a tagorszá-
gokat, hogy ezt tegyék bele
alkotmányaikba. A munká-
nak azonban még korán
sincs vége, hiszen a követ-
kezõ hónapokban több
mint kéttucatnyi jogsza-
bályt kell ehhez kapcsolód-
va megvitatni, és területtõl
függõen vagy módosítani,
vagy az eddigit felváltó tör-
vényt alkotni.

Megdöbbentette a lakossá-
got és a kerület vezetését,
hogy virágvasárnap egy éles
kézigránátot találtak a zug-
lói Kassai téri templom lép-
csõjén. Pajor András, a
Herminamezõi Szentlélek
Plébánia lelkipásztora azt
mondta, a szentmisén több
száz hívõ tartózkodott a
templomban, s a gránátot
egy állampolgár vette észre
a hátsó sekrestye bejáratá-
nál. Az önkormányzat tájé-
koztatása szerint a rendõr-
ség nagy erõkkel vonult ki,
a környéket lezárták, a
templom közvetlen közelé-
ben lévõ két társasházat ki-
ürítették. Dr. Papcsák Fe-
renc polgármester a hely-
színen járva gyalázatosnak
nevezte az esetet, és a békés
polgárok védelme érdeké-

ben a helyszínen azonnali
biztonságvédelmi intézke-
déseket, emellett a rendvé-
delmi szervekkel, a kerület-
és a polgárõrséggel karöltve
fokozott közterületi jelenlé-
tet és járõrözést ígért.

Miután a tûzszerészek a
gránátot hatástalanították
és elszállították, a lakosok
visszatérhettek otthonaik-

ba. Az eset során szerencsé-
re senki nem sérült meg. A
BRFK a Zuglói lapokat úgy
tájékoztatta, hogy a Szerve-
zett Bûnözés Elleni Fõosz-
tály visszaélés robbanó-
anyaggal vagy robbantó-
szerrel bûntett alapos gya-
núja miatt eljárást indított
ismeretlen tettes ellen. A
nyomozás jelen állása sze-
rint még nincs gyanúsított-
ja az ügynek, ám az elmúlt
idõszakban már több sze-
mélyt is kihallgattak. „A
nyomozók több verziót vizs-
gálnak arra vonatkozóan,
hogy a bûncselekmény el-
követésében kik vettek
részt, mi volt annak indító
oka, mi volt az elkövetés kö-
rülménye” – olvasható a
rendõrségi közleményben.

KD

Éles gránát a templom lépcsõjén
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– Mi a véleménye arról,
hogy a képviselõ-testület
döntése értelmében a kerü-
let egyik tere az erdélyi ma-
gyar író, Wass Albert nevét
viselheti?

– A Fidesz–KDNP-frakció,
így én is támogattam a javas-
latot, de az indítványozó job-
bikos képviselõ által megje-
lölt területet méltatlannak ta-
láltuk Wass Albert nevéhez.
Bár talán jobban is körbe le-
hetett volna járni a kérdést, a
döntés a Pákozdi térre esett,
amely mint megtudtam nem
a pákozdi csatáról kapta a
nevét, hanem kommunista
személyrõl. Az 1848-as em-
lékmû késõbb kerül oda, de
a térnek semmi köze a sza-
badságharchoz. 

– Hogyan értékelné a
nemrég lezajlott idõközi vá-
lasztás eredményét?

– Más idõközi választások-
hoz hasonlóan alacsony volt
a részvételi arány, így túl nagy
következtetéseket nem lehet
levonni az eredményekbõl.
Errõl egyébként az a vélemé-
nyem, hogy aki nem megy el
szavazni, annak nincs alap-
ja, hogy késõbb kritikákat fo-
galmazzon meg. Akinek van
véleménye, annak el kell
mennie voksolni. Úgy látom
a Fidesz–KDNP jelöltjének
gyõzelme azt jelzi, hogy a vá-
lasztók többségének tovább-
ra is megvan a bizalma a ke-
rület vezetése és Papcsák Fe-
renc polgármester iránt.
Nem hallgattak a méltatlan
támadásokra, amelyek nyil-
ván annak is köszönhetõk,
hogy Fidesz–KDNP-nek a
múlt feltárására irányuló tö-
rekvése sok érdeket sért. A
mai napig találkozunk olyan
érdekkapcsolatokkal, sze-
mélyi összefonódásokkal,
amelyekrõl a hivatal dolgozói
sem tudtak korábban. Csak
most derül ki, hogy egyes em-
bereket miért nem lehetett el-
mozdítani a pozíciójából.

Papcsák Ferenc hajthatatlan
ebben a kérdésben, mi pedig
támogatjuk õt. A választók
véleményeiben ugyanakkor
érezni lehet a türelmetlensé-
get, de én mindenkit arra fi-
gyelmeztetek, hogy nem lehet
fejjel nekimenni a falnak. Az
elszámoltatás mellett a válto-
zásokhoz is idõ kell, minden
döntést meg kell fontolnunk
a jelenlegi helyzetben, és min-
den lépést a takarékosság je-
gyében kell megtenni, hiszen
nem mindegy mire költjük a
pénzt. Ennek a szemléletnek
az eredménye például az a
döntés is, hogy csak az kap-
jon segélyt, aki valóban rá-
szoruló.

– A testület elfogadta a
2011–14 közötti gazdasági
tervet is, amelyet az ellen-
zék erõsen kritizált. Az
MSZP szerint például nem
elég kidolgozott a tervezet,
a Fidesz viszont épp arra
mutatott rá, hogy ez a szoci-
alisták korábbi javaslatán
alapul.

– Az ellenzék nem akarja
megérteni, hogy ez valóban a
régi tervek újrapozi-
cionálása, de hangsúlyozot-
tan még csak tervek, amelyek
csak azt jelzik, hogy milyen
irányba akarunk haladni. Ez
csak egy elõirányzat, az egyes
elemek megvalósítását nyil-
ván részletes munkának kell
megelõznie. Mellesleg a ter-
vet azért is kellett elkészíteni,
mert ez az önkormányzat tör-
vényes kötelessége. Az ellen-
zék támadta a közbeszerzési
tervet is, azon belül a közét-
keztetési szerzõdéseket. Mi
elsõdleges fontosságúnak
tartjuk, hogy a gyerekek mi-
nõségi ételekhez jussanak, az
étkeztetés pedig folyamatos
ellenõrzés mellett történjen,
a szerzõdéseket pedig bármi-
kor fel lehessen bontani, ha
az önkormányzat elégedetlen
a szolgáltatással.

(B.R.)

– Az elõzõ testületi ülé-
sen felmerült, hogy a kerü-
let egyik terét Wass Albert-
rõl nevezzék el. Végül a
Pákozdi tér átnevezése
mellett döntöttek. Mi errõl
az MSZP álláspontja?

– Az ötlet, hogy Wass Al-
bertrõl közterületet nevez-
zenek el, a jobbikos képvi-
selõtõl származik, amit a
Fidesz–KDNP frakció is tá-
mogatott. Az MSZP-frakció
nem támogatta a Pákozdi
tér átnevezését, mint ahogy
nem támogatta a rovásírá-
sos üdvözlõtáblák kihelye-
zését sem, álláspontunk
szerint jelenleg vannak en-
nél fontosabb megoldandó
feladatok is a kerületben,
nem beszélve arról, hogy a
névváltozás milyen kényel-
metlenséget fog okozni pl.
az okiratok szükségessé vá-
ló cseréje miatt.

– Hogyan értékelné az 1.
körzetben lezajlott idõközi
választás eredményét, an-
nak arányait?

– Beszéljünk egy kicsit a
számokról. A FIDESZ–
KDNP jelöltje a szavazatok
39,1%-t kapta, míg a szoci-
alista jelölt Demeter Márta
a szavazatok 30,3%-t. Az
õszi önkormányzati válasz-
táson még 26 százalék volt
a különbség a Fidesz és az
MSZP jelöltje között, ez
most 8,8 százalékra csök-
kent! Volt olyan szavazókör
is, ahol 10 százalékkal több
szavazatot kapott a szocia-
lista jelölt, mint a FIDESZ–
KDNP jelöltje. Jelentõs el-
mozdulásnak tartom, hogy
a szocialistákra leadott sza-
vazatok aránya harminc
százalék fölé kúszott, a
FIDESZ–KDNP-re leadott
szavazatok aránya pedig a
harmincas tartományba
csúszott le. A választási
eredményekben megmutat-
kozó tendencia, a FIDESZ–
KDNP jelöltére leadott sza-

vazatok számának erõteljes
csökkenése azt támasztja
alá, hogy rövid idõ alatt
megrendült az emberek bi-
zalma a kerület jelenlegi ve-
zetésben, én legalábbis nem
tudom mással magyarázni
az õszi választási eredmé-
nyekhez képest jelentõs el-
mozdulást az eredmények-
ben. Tegyük hozzá, történt
ez annak ellenére, hogy a
FIDESZ–KDNP jelöltje a
többi jelölthöz képest elõ-
nyösebb feltételekkel in-
dult, az esélyegyenlõség
csak elviekben volt biztosí-
tott.

– A testület elfogadta a
2011–14 közötti gazdasá-
gi programot. Pelyva úr je-
lezte , hogy az MSZP nem
támogatja, mert kidolgo-
zatlannak tartják azt. Mi a
véleményük a koncepció-
ról, miért kidolgozatlan, és
mi lenne az önök javasla-
ta?

– A gazdasági programról
a testületi ülésen elhang-
zott, hogy annak gerincét
tulajdonképpen az elõzõ
ciklusban elfogadott gazda-
sági program képezi. Az ok,
hogy nem tudtuk támogatni
a gazdasági programot, a
kerület elfogadott költség-
vetésében és pl. a kötvény-
kibocsátásban keresendõ.
Nem tudunk támogatni
olyan gazdasági programot,
amely a kerület eladósodá-
sához vezet. Nem láttunk
olyan elemzéseket, amik
alátámasztanák, hogy a ter-
vezett beruházások miként,
mennyi idõ alatt térülnek
meg, mibõl fogja az önkor-
mányzat finanszírozni az
újabb kötvénykibocsátás
terhét. Nem szeretnénk,
hogy a kerület beálljon a leg-
eladósodottabb kerületek
sorába, az V. kerület, Hód-
mezõvásárhely vagy Eszter-
gom példáját követve.

(b.r.)

– Miként vélekedik ar-
ról, hogy a képviselõ-tes-
tület hozzájárult: közte-
ret nevezzenek el Wass
Albertrõl?

– Természetesen üdvöz-
löm, ugyanakkor szomo-
rúan vettem tudomásul,
hogy a testületbõl sokan
nincsenek tisztában azzal,
ki is volt Wass Albert.
Ilyen például Várnai Lász-
ló (LMP), aki nem is sza-
vazta meg az elõterjesz-
tést. Hozzáteszem, az el-
nevezést a fõvárosi önkor-
mányzat javasolta, mi
csak jóváhagytuk azt, mi-
vel XIV. kerületi területrõl
van szó. Wass Albert a leg-
nagyobb, ám eléggé elhall-
gatott magyar írók egyike,
a trianoni nemzedék koro-
natanúja, akinek a mun-
kássága csak mostanra
lett a tananyag és nemzeti
örökségünk része. Õ
mondta: Magyar mivolto-
dat, az Úr legszebb aján-
dékát, meg ne tagadd so-
ha! Ugyanakkor a más
nemzetekkel szembeni
gyûlöletet elutasította.
Büszkék lehetünk eme,
erdélyi születésû mûvész-
re, s külön örülök, hogy
ezzel a kerület jelenlegi ve-
zetése is egyetért.

– Nemrég idõközi vá-
lasztást tartottak Zugló-
ban, melyet a Fi-
desz–KDNP jelöltje, Tildy
Balázs nyert. Mit szól az
eredményhez?

– A Jobbik jelöltje nagy-
jából meg tudta õrizni az
eddigi támogatási ará-
nyunkat, azonban ez nem
mondható el a kormány-
párti Tildyrõl. Meglepett,
hogy a mostani szavazás
tükrében jelentõsen csök-
kent a Fidesz–KDNP tá-
mogatóinak aránya, azon-
ban ehhez hozzá kell ten-
ni, hogy igen alacsony volt
a részvételi arány. Hang-

súlyozom, üdvözlöm a
polgári jelölt gyõzelmét,
de bevallom, az eredmény
kihirdetése elõtt aggód-
tam, hogy esetleg mégsem
õ szerzi meg a képviselõi
helyet. Értetlenül állok
azonban az MSZP-s har-
minc százalék elõtt, s
ugyancsak meglepett az
LMP eredménye. Szerin-
tem mindez jelzés a mos-
tani kerületvezetés irányá-
ban, hogy jobban oda kell
figyelnie a lakókra.

– A képviselõ-testület
legutóbbi ülésén megsza-
vazták az önkormányzat
2011 és 2014 közötti gaz-
dasági tervét. Mi a véle-
ménye a dokumentum-
ról?

– A testületnek a törvény
szerinti kötelezettsége,
hogy egy ilyen tervet elké-
szítsen, és elfogadjon. Jó-
magam nem szavaztam
meg, mert úgy látom, több
olyan eleme is van, amely
nincs kellõképpen kidol-
gozva, nem eléggé megala-
pozott. Úgy látom, sajná-
latos módon bizonyos te-
rületeken, így például az
oktatásban, folytatódik az
elmúlt nyolc év gyakorla-
ta. Ugyanakkor vannak a
tervben pozitív elemek is,
amelyekkel én is egyetér-
tek. Úgy gondolom, a jövõ
fogja eldönteni, hogy mi-
ként fog beválni. Mint már
mondtam, nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni az itt
élõk meglátásait, vélemé-
nyét. Egyre több panaszt
hallok arról, hogy az ön-
kormányzat vezetése be-
zárkózott, a vagyonkezelõ-
höz nem lehet bejutni. Ez
rossz irányt jelez, amelyet
nem kéne tartani. Ki kell
nyitni a kaput a polgárok
elõtt, hogy minden itt lakó
magáénak érezze a kerület
sorsát, felemelkedését.

(KD)

Három kérdés a zuglói képviselõ-testület három tagjához

Bátki László (Fidesz-KDNP) dr. Imre Gergely (MSZP) Markó Elemér István (Jobbik)
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A Bóbita Óvoda idén ünnep-
li fennállásának 80. évfor-
dulóját. A létesítmény
1931. február 11-én nyitot-
ta meg kapuját. Az esemé-
nyen Horthy Miklósné is je-
len volt, aki két karosszék-
kel, egy íróasztallal, egy ka-
napéval és két faliórával
ajándékozta meg a zuglói

óvodát. A két falióra mind a
mai napig megvan, és mu-
tatja a pontos idõt az óvodá-
ban. 

Az óvoda elõször csak két
csoporttal mûködött, majd
a háborút követõen egy har-
madik csoporttal is bõvült.
Az 1970-es években újabb
két csoport járhatott ide,

majd amikor tavaly õsszel
új szárnyat kapott az ovi,
újabb két csoportnyi gyerek
elhelyezésére nyílt lehetõ-
ség. A létesítményben tehát
jelenleg nyolc csoportban
közel 200 gyerek nevelke-
dik. Ez a népes ki közösség
most áprilisban születésna-
pot ünnepelt.

– Nyolcvan év egy ember
életében hosszú és szép
kornak számít – mondta dr.
Ferdinandy István alpolgár-
mester –, de egy intézmény
életében sem elhanyagolha-
tó. Azt bizonyítja, hogy a lé-
tesítményben jó és színvo-
nalas nevelõmunka folyik.
A Bóbita Óvoda nevelési
programja sok olyan kezde-
ményezést tartalmaz – mint
például a könyv szeretetére
nevelés vagy a korai zenei
képzés –, mely más óvodák-
ban is követendõ példa le-
hetne. Elvégre az óvodának
nagyon fontos szerepe van a
gyerekek életében, hisz itt
találkozhatnak elõször az
otthontól mentes külsõ vi-
lággal. Meghatározó, hogy
milyen benyomások érik
õket, mert az befolyásolhat-
ja az életüket, és eldöntheti,
hogy miként tudnak majd
szocializálódni.

Az óvoda jelenlegi vezetõ-
je, Csákváriné Kovács Er-
zsébet 1994 óta irányítja az
intézményt. Vezetése alatt
az óvoda 2008-ig az ELTE
kihelyezett gyakorló intéz-
ménye volt. Az óvodavezetõ
az április 18-i ünnepségen
köszöntötte elõdjét, Novák

Lászlónét (Mariann nénit),
aki 1970–2006 között volt
az intézmény dolgozója.
Ezenkívül azok a még aktív
óvodapedagógusok is elis-
merésben részesültek, akik
régóta dolgoznak az óvodá-

ban. Pletner Viktorné 20,
Szentgáli Zsoltné 26,
Bohusné Tóth Zita 30 és
Csákváriné Kovács Erzsé-
bet 33 éve a Bóbita Óvoda
dolgozója.

rsch

A Zuglói Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola két specialitás-
sal is rendelkezik: az intéz-
ményben egyrészt nagy
hangsúlyt helyeznek a
sportra, az olimpiai eszme
ápolására, ugyanakkor a

két tanítási nyelvû képzés-
nek köszönhetõen az ide-
gen (német) nyelv oktatása
terén is remek eredménye-
ket értek és érnek el. 

– Két dologban is elsõk
voltunk az országban –

mondta Hosszúné Bartha
Etelka igazgatónõ a Magyar
Olimpiai Akadémia április
15-i rendezvényén, mely-
nek egyik díszvendége az
Ungvár utcai iskola volt. –
1988-ban az országban el-
sõként mi vettük fel egy
olimpiai bajnok sportoló-
nak a nevét. Az iskola akko-

ri közösségének több jelölt
közül Hajós Alfrédra esett a
választása, amit azóta sem
bántunk meg. Egyrészt,
mert Hajós Alfréd az elsõ
magyar olimpiai bajnok
volt, aki ezzel örökre beírta
magát a magyar sport törté-
nelmébe. Másrészt nem
csak a sportban, hanem az

építészet terén is maradan-
dót alkotott, így többszörö-
sen is példaként állítható a
gyerekeink elé.

Az Ungvár utcai iskola
azonban egy másik dolog-
ban is úttörõnek bizonyult.
1989-ben ugyanis ebben a
zuglói általános iskolában
vezették be elõször a két

tannyelvû képzést. Mindkét
kezdeményezésnek azóta
számos követõje akadt, ám
a Zuglói Hajós Alfréd az el-
múlt több mint két évtized-
ben is sikeresen megõrizte
a vezetõ helyét az olimpiai
iskolák és a két tanítási
nyelvû intézmények között.

R. T.

Lassan a centenáriumra gondolnak a Bóbita óvodában

A legek iskolája

Április 14-15-én lehetett be-
iratkozni az általános isko-
lákba, s bár szeptember 1-
jéig még lehetõsége van a
szülõknek az iskolákba je-
lentkezni, a legfontosabb
dolgok már ezen a két na-
pon eldõltek. A zuglói köz-
oktatási intézmények is
nagy izgalommal várták ezt
a két napot. Gyakorlatilag
már szeptemberben meg-
kezdték az iskolák az óvo-
dások toborzását. Az idei
beiratkozáskor azonban
nem csak az iskolák vizs-
gáztak, hanem az önkor-
mányzat is. A képviselõ-tes-
tület ugyanis több iskolákat
érintõ kérdésrõl is döntött
a közelmúltban. Az egyik
legfontosabb döntés az volt,
hogy a zuglói iskolákba
idén már nem lehetett bár-
kit felvenni.

– Ezzel a döntéssel azt
szerettük volna elérni, hogy
a zuglói oktatási intézmé-
nyekben elsõsorban a kerü-
leti gyerekek tanulhassa-
nak, fejlõdjenek – mondta
dr. Ferdinandy István okta-
tásért felelõs alpolgármes-
ter. – Egy olyan döntést hoz-
tunk, hogy a kerület iskolá-
iba a törvényi átlaglétszá-
mig (21 fõ) csak olyan gye-
rekeket vehessenek fel, aki
életvitelszerûen Zuglóban
lakik. Tehát nem azt szeret-
tük volna elérni, hogy in-

nentõl kezdve mindenki
nyakra-fõre bejelentkezzen
a kerületbe, hanem azt,
hogy aki igazoltan itt él a ke-
rületben, annak ne kelljen
helyhiány miatt más város-
részben iskolát keresnie.

Nos, a döntés a beiratko-
zás adatait látva, kiállta a
próbát. Az idei évben
ugyanis 29%-ról 10%-ra
csökkent a nem zuglói gye-
rekek száma a kerületi is-
kolákban. Ezzel párhuza-
mosan pedig 19%-kal ma-
gasabb lett a zuglói gyere-
kek aránya az intézmények-
ben. Ez utóbbi adat pedig
azt mutatta, hogy idén jóval
kevesebb zuglói család vá-
lasztott más kerületben is-
kolát a gyereke számára,
mint a korábbi években. 

A 2011-ben az iskolákba
beiratkozó gyerekek száma
is nõtt. Ha nem sokkal, de
mégis nõtt, ami a korábbi
évek csökkenõ adatai után
mindenképpen örömteli
hír. Idén összesen 977 gye-
rek iratkozott be a kerületi
iskolákba. Intézményre le-
bontva az Álmosba 29 (1
osztály), az Aranyba 49 (2
osztály), a Heltaiba 22 (1
osztály), a Hermanba 88 (3
osztály), a Hunyadiba 44 (2
osztály), a Jókaiba 52 (2
osztály), a Kaffkába 56 (2
osztály), a Lisztbe 87 (3 osz-
tály), a dr. Mezõbe 96 (4

osztály), a Mórába 93 (4
osztály), a Munkácsyba 52
(2 osztály), a Németh Imré-
be 91 (3 osztály), a Városli-
getibe 91 (3 osztály) és a
Zuglói Hajós Alfrédba 66 (2
osztály). A felsorolásból
szántszándékkal kimaradt
három intézmény. A Bene-
dek Elek, mely nem sorol-
ható a hagyományos általá-
nos iskolák közé, hisz ott
speciális képzés zajlik (idén
nyolc gyereket írattak be),
illetve a Széchenyi és a Jó-
zsef Attila Általános Isko-
lák, mely intézmények
szeptembertõl fuzionálnak.
A két iskolába összesen 55
gyerek jelentkezett, tehát a
közös életüket két elsõ osz-
tállyal kezdik majd.

– Sokan vádolják a kerü-
leti önkormányzatot, hogy,
amikor az óvodák és a böl-
csõdék helyhiánnyal küsz-
ködnek, iskolákat vonunk
össze – mondta az alpolgár-
mester. – Természetesen a
kerületi oktatási szakem-
berek is hosszú távra ter-
veznek, ám tisztában kell
azzal lenni, hogy saját csap-
dánkba esünk, ha az okta-
tás helyett az épületekre
költjük a pénzünket. A be-
települõknek hála, hiába nõ
a gyereklétszám a kerület-
ben, az iskolák egy része
még mindig alacsony ki-
használtsággal mûködik.

Ezért is kellett a helyi struk-
túrát racionalizálni. A Szé-
chenyi és a József Attila ösz-
szevonása azért volt célsze-
rû, mert ez járt a legkisebb
áldozattal. Az osztályközös-
ségek együtt maradhatnak,
és a tanárok állása is meg-
marad. Az összevonás ter-
mészetesen anyagi kiadás-
sal jár, hisz a Széchenyit –
ahova a József Attila szep-
tembertõl beköltözik majd
– elõbb fel kell majd újíta-
nia az önkormányzatnak,
ám 1-2 éven belül, ahogy be-
áll a rendszer, közel 150
millió Ft-os megtakarítást
jelenthet ez a fúzió a kerü-
letnek. Természetesen a
mostani beiratkozási ada-
tok is alátámasztották,
hogy ezzel az összevonással
még korántsem oldódtak
meg a problémák. A jövõ-
ben valószínûleg még továb-
bi változtatásokra lesz
szükség annak érdekében,
hogy a kerületi oktatást ki-
fizetõdõ módon tudjuk mû-
ködtetni.

Dr. Ferdinandy István el-
mondta, hogy az idei össze-
vonásnál nagyon figyeltek
arra, hogy 7-8. évfolyamon
minél kevesebb problémát
okozzon a gyerekeknek az
új struktúra. Még az sem el-
döntött, hogy az összevont
iskola milyen néven folytas-
sa majd a mûködését. So-

kan támogatnák, hogy a
Széchenyi név megmarad-
jon, de akadnak olyanok is,
akik inkább egy új névre
voksolnának. A Miskolci úti
épületrõl annyit tudni, hogy
az önkormányzat bérbe kí-
vánja majd adni, ám az új
bérlõnek kizárólag oktatási
célokra szabad majd hasz-
nálnia az épületet.

– A beiratkozás békében
zajlott le. Információim sze-
rint sehol sem utasítottak el
körzetes gyereket. Nagy
öröm számunkra, hogy még

a kerület két darab két taní-
tási nyelvû iskolájában – a
Városligetiben és a Zuglói
Hajósban – is 55%-ról 70%-
ra emelkedett a zuglói gye-
rekek aránya. Pedig ezek az
iskolák nem rendelkeznek
saját körzettel. De jó példa
a kerület egyik legnépsze-
rûbb általános iskolája, a
Herman is, hisz a 88 új gye-
rek közül 82 zuglói, kerüle-
ten kívüliek pedig mindösz-
sze hatan vannak csak az el-
sõsök között. 

Riersch Tamás

A zuglói iskolák zuglói diákokkal
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A Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség által 2010-ben kiírt
TÁMOP 3.4.3. „Iskolai te-
hetséggondozás” pályázat-
ra („Szálljunk fel a tehetség-
vonatra!” címmel) az ország
több pontjáról összesen
320 pályázat érkezett. A 22
nyertes között egy zuglói is-
kolák által alakított konzor-
cium is szerepelt. Méghoz-
zá a lista elején, mivel a leg-
magasabb támogatást, 19
millió Ft-ot éppen a zuglói
pályázat kapta.

– Ezúttal nem egyetlen
intézmény, hanem egy
konzorcium pályázott –
mondta Tószegi Attila, a
Herman Ottó Általános Is-
kola igazgatója. – A mi is-
kolánkon kívül – a Herman
a konzorcium vezetõintéz-
ménye – a következõ intéz-
mények voltak a tagjai a
nyertes konzorciumnak: a
Szent István Gimnázium,
a Kaffka Margit Általános
Iskola, a Benedek Elek
EGYMI és a Kincskeresõ
Óvoda. 

A TÁMOP 3.4.3. „Iskolai
tehetséggondozás” prog-
ram célja, hogy az intézmé-
nyekben idõben be tudják
azonosítani a tehetségeket,
akiket aztán személyre szó-
ló módon tudnak majd fej-
leszteni. E célból a pályázók
vállalták, hogy szakkörö-
ket, tehetséggondozó foglal-
kozásokat és versenyeket
rendeznek. 

– Nagy valószínûséggel
azért kaphatott ilyen magas
támogatást a zuglói pályá-

zat, mert mi nem csak egy
intézményben, hanem egy
struktúrában gondolkod-
tunk. Mi ugyanis a tehetség-
gondozást az óvodától egé-
szen az érettségiig tervez-
zük megvalósítani. S bár a
program idõtartama való-
ban csak egy év, a pályázat
egy ötéves fenntarthatósá-
got ír elõ számunkra, így te-
hát minimum hat évben kell
gondolkodnunk.

Tószegi Attila elmondta,
hogy a zuglói tehetséggon-
dozásnak kiemelt területei
vannak. Ezek közé a mate-
matikát, a kommunikációt,
a környezetvédelmet és
a természettudományokat
sorolta.

A pályázati támogatásból
a konzorcium többek kö-
zött egy Zuglói Tehetségna-
pot is szervezett. Erre ápri-
lis 12-én, a Szent István
Gimnázium dísztermében
került sor.

– A tehetséggondozás a
kerület önkormányzata
számára is fontos szem-
pont – mondta dr. Fer-
dinandy István alpolgár-
mester. – A közeljövõben
egy saját, zuglói tehetség-
programot szeretnénk elin-
dítani, mivel így az általá-
nos iskolai tehetséggondo-
zás eddigieknél is jobban
támogatható.

– Fél év alatt hat tovább-
képzésen 111 kerületi ta-
nár vett részt – tette hozzá
Tószegi Attila. – Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy mi, pe-
dagógusok is képzettek le-
gyünk, s hogy a tudásunkat
át tudjuk adni a tehetséges
zuglói fiataloknak. 

A tehetséggondozás ma-
napság divatos fogalomnak
számít, de szerencsére a
zuglói oktatási intézmé-
nyekben komolyan is gon-
dolják ezt. Az április 12-i te-
hetségnapon ezt be is bizo-
nyították, hisz ezen a dél-
utánon egymást követték a
kiválóbbnál kiválóbb pro-
dukciók az Ajtósi Dürer so-
ri színpadon.

Riersch Tamás

Elindult a tehetségvonat
Ahogy a tavalyi esztendõben
minden a Széchenyirõl, úgy
az idei tanév a Liszt Ferenc
Általános Iskoláról szól.
Köszönhetõen annak, hogy
a Hermina úti épület ponto-
san száz esztendõvel ezelõtt
nyitotta meg kapuit az ak-
kori diákok elõtt. A kerület
iskolái közül több az 1910-
12-es években épült, így
mostanság minden évben
egy százéves iskolával gaz-
dagodik a kerület oktatása.
(Jövõre a Herman Ottó Ál-
talános Iskola ünnepli majd
a centenáriumát.) 

A Liszt Ferenc Általános
Iskolában a tanárok, a diá-
kok és a szülõk is nagyon
készültek erre az ünnepi
tanévre. Szeptembertõl
kezdve egymást érték az iz-
galmas programok: volt,
hogy az 1911-es esztendõ
hangulatát idézték fel, volt
ünnepi hangverseny, de
egész kerületet érintõ mû-
veltségi vetélkedõ is. Az éves
programsorozat záróese-
ményére április 13-án a Ste-
fánia Palotában került sor.
Itt rendezték ugyanis az is-
kola centenáriumi gáláját,
melyre olyan sokan kíván-
csiak voltak, hogy ahhoz az
iskola tornaterme vagy dísz-
terme kicsi lett volna.

A gálamûsor, amelyet a
zuglói önkormányzat nevé-
ben Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester nyitott meg, két
részbõl állt. Az elsõben az
iskola kiskórusa mellett
(vezényelt Konorót Gábor-

né, Frimmel Zsófia és dr.
Ruzsáné Sebestyén Emí-
lia), az Õze Lajos Dráma
kör, a néptáncosok és az is-
kola néhány osztálya lépett
fel és levetítették azt a filmet
is, mely az intézmény el-
múlt száz évét elevenítette
fel. A második felvonás ün-
nepi pillanatokkal kezdõ-
dött. Az intézmény századik
évfordulója, illetve a névadó
Liszt Ferenc születésének
200. jubileuma alkalmából
a Liszt Alapítvány egy Liszt
Emléklap kitüntetést alapí-
tott, melyet elsõ ízben a ju-
bileumi gálán adtak át. A ki-
tüntettek Jung Józsefné
(tanító), Szikszai Róbertné
(tanító), dr. Papp Ferencné
(tanár), Grünvald Jánosné
(tanár), Konorót Gáborné
(kórusvezetõ), Székely An-
na (tanító), Kun Jánosné
(igazgató-helyettes), Oláh
Gyuláné és Kovács Péter
(igazgatók) voltak. A díjat a
101. tanévtõl kezdve min-
den évben egy szülõnek, egy
diáknak és egy pedagógus-
nak adják majd át. A gála-
mûsor második felében az
iskola méltán híres nagykó-
rusa mellett (vezényelt Ko-
vács Katalin) az intézmény
volt diákjai is felléptek.
Gaál-Wéber Ildikó opera-
énekes, Réti Balázs, a Zene-
mûvészeti Egyetem zongo-
ratanára, Újzsombor Pál,
népzenész egyaránt nagy
tapsot aratott. A rendez-
vény nagy attrakciója azon-
ban az öregdiákokból és ta-

nárokból alakult zenekar
fellépése volt (vezényelt Mé-
nesi Gergely). A nézõtéren
is akadt olyan, aki tapsot ér-
demelt. Az elsõ sorban he-
lyet foglaló Lukács Lajos fa-
faragó ugyanis még a hõs-
korban, 1929-ben iratko-
zott be az iskolába.

Az iskola centenáriumi
éve a százéves gálával zárult
és ebben az évben már na-
gyobb eseményre nem ké-
szülnek. A terveik között
szerepelt ugyan még egy ju-
bileumi évkönyv megszer-
kesztése is, ám ez nagyon
megterhelte volna az intéz-
mény költségvetését. Az is-
kola dolgozói azonban re-
ménykednek, hogy a 101.
vagy a 102. tanévben sor ke-
rülhet majd az immár szá-
zados épület homlokzatá-
nak felújítására is. Arra
ugyanis nagyon ráférne már
egy alapos rekonstrukció.

R. T.

A Zuglói Lapok 2011. április 14. napján
megjelent számának 1. és 3. oldalán
„Botrány a testületi ülésen” címû cikk-
ben leírtak miatt Várnai László (LMP)
jóhírneve súlyos megsértése miatt,
helyreigazítást kért lapunktól. Szerinte
ugyanis vele kapcsolatban a Zuglói La-
pok valótlan tényeket közölt, illetve való
tényeket hamis színben tüntetett fel
azzal, hogy a képviselõtestületi ülésen a
zuglói alpolgármesterrel tárgyaló
szülõket ellenséges hangvételben piran-
hának nevezte volna, illetve, hogy
botrányt okozott.

A következõkben szó szerint idéz-
zük a Várnai László által sérelmezett
közlésünk alapjául szolgáló, Budapest
Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzat Képviselõ Testületének
2011. április 12-én megtartott 6.
(rendkívüli) ülésének jegyzõkönyvét
és hangfelvételét:

Várnai László:
– Nekem az a kérdésem, én voltam két,

vagy három ilyen megbeszélésen, ott vol-
tam az óvodai szülõi munkaközösség-
nek, az összes óvodai munkaközösség-
nek a megbeszélésén, ahol ezek a szülõk,
mint a piranhak vették körbe a
Ferdinandy urat. (Itt a hangfelvételen a
képviselõ úr kuncogása hallatszik. Pol-
gármester úr mikrofonon kívül kérte
Várnai urat, hogy tartózkodjon az effé-
le megjegyzésektõl.)

– Jó. Az a kérdése, hogy ezt látva, majd-
nem a legtöbb képviselõ volt ilyen szülõi
munkaközösségi ülésen, nem kellene ezt
a dolgot hagyni, hogy menjen a normál
rendes útján, mert meglehetõsen nagy az
ellenállás és szerintem nem ér ez az egész
dolog ennyit.

Dr. Papcsák Ferenc:
Minden zuglói nevében visszautasítja

képviselõ úr megjegyzését, hiszen a szü-
lõk nem piranhak.

Helyreigazítás?

Gálamûsor a százéves iskolában

Salamon Atti láné igaz-
gatónõ

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS



Önök tudják, hogy egy kiló
mûanyag kupakért negyven
forintot lehet kapni? A Né-
meth Imre Általános Iskola
tanulói pontosan tudják
ezt, és szorgalmasan gyûj-
tik is a kupakokat, meg a
papírt is, mert így segítik
társuk, Kovács Benedek
külföldi gyógykezelését. A
múlt hónapban sokat lendí-
tett az ügyön a Nemadomfel
zenekar élõ koncertje az is-
kolában. Benedek koraszü-
löttként jött a világra és eb-
bõl adódóan, ahogy anyu-
kája mondja: „olyan a járá-
sa, az összerogyott kis tér-
deivel, mint egy vénséges
öregembernek”. Benedek
életében minden egyes nö-
vekedési szakasz állapotá-
nak rosszabbodásával jár
és nagy fájdalommal, mert
izmai és ínszalagjai képte-
lenek követni a csontok fej-
lõdését, és így összehúzzák
a testét. Mindez az ideg-
rendszer sérülésébõl ered.
A nyolcéves kisfiú már há-
rom operáción van túl, és a
hazai orvosok sajnos többet
nem tudnak vállalni, ezért
van szüksége a külföldi

gyógykezelésre.S most kö-
vetkezik a történet hihetet-
len, ámde legszebb része,
ugyanis a fentebb felvázolt
helyzet ellenére Benedek
élete a sport. Úszik, kosara-
zik és focizik. A kosárpá-
lyán már bot nélkül játszik,
senki nem érti, hogyan csi-
nálja, de valahogy ott meg-
találja az egyensúlyát. „Az
én álmom – mondta Bene-
dek –, hogy meggyógyulhas-
sak és focizhassak rende-
sen, ahogy a normálisan já-
ró gyerekek. Nekem ez sike-
rül, még nem tudom mikor,
de sikerül. Érzem, jó kapus
tudnék lenni. Sokszor arra
gondolok és mondom is vic-
cesen, hogy akár bottal is
beállok majd, és mindent
kivédek.” Benedek egy
olyan iskolába jár, ahol az
ép és a mozgássérült gyere-
kek együtt nevelõdnek,
együtt tanulnak. Simon Me-
linda, az anyukája, nagy kö-
rültekintéssel és sok után-
járással íratta be a zuglói
Németh Imre-iskolába. Az-
tán egy év kitartó próbálko-
zás után, mint pedagógus
maga is elhelyezkedett

ugyanabban az intézmény-
ben, így éjjel-nappal Bene-
dek közelében lehet. Melin-
da az egész életét úgy alakí-
totta, hogy fiát mindenben
és teljes mértékben támo-
gatni tudja. Benedek szigo-
rú napirend szerint él, a tes-
tét állandó kontroll alatt
tartva. Nincs pihenés, nincs
lazítás. Még a tanórán is já-
rókeretben van megfeszít-
ve, hogy egy passzív moz-
gással folyamatosan nyújt-
sák a lábát.Kívülrõl elég ne-
héz elképzelni, hogy egy
mozgássérült ember ho-
gyan edz az ép társaival, ho-
gyan fogadják el, és õ ho-

gyan fogadja el a saját hely-
zetét. Melinda, Benedek
anyukája derûsen mesélt
minderrõl.„A fiamnak való-
ban a kosár és a foci az éle-
te. Hihetetlen küzdés van
benne. A többi gyerek meg
nagyon nyitott ebben az is-
kolában. Persze, egy verse-

nyen, egy meccsen, amikor
tét van, az edzõ nem õt állít-
ja be. Benedeknek ilyenkor
az a dolga, hogy szurkoljon
teli torokból. Egyszerûen le-
megy az edzésre, és ott gya-
korol. Fél év után eljutot-
tunk oda, hogy a nagypa-
lánkra dobja már a labdát
és betalál. Ez egy szenzáció-
san nagy eredmény és óriási
élmény. Én azt érzem, azt
gondolom, hogy Benedek
nagyon tudja, hol a helye,
nem kell csatákat vívnom
vele, okos fiú. Elõször na-
gyon féltettem õt, de soha
nem csúfolták. Nekem egy
annyira vidám kisfiam van,
és biztos vagyok benne,
hogy a jelenleginél még sok-
kal, de sokkal jobb állapot-

ba bír kerülni. Nem látom,
hogy ennek az életnek ne len-
ne pozitív vége, csakis az le-
het. S bár ketten vagyunk, de
mégis mindenki mellettünk
van. Nem tudom, mivel ér-
demeltük ki, de óriási lelki-
erõt és támogatást kapunk
mindenfelõl, fõleg azzal,
hogy szeretnek minket.” Me-
linda vidámsága, életkedve
és Benedek akarata egészen
lenyûgözött, azt éreztem,
hogy ezen a történeten nincs
mit szomorkodni. Ám ami-
kor Benedek a beszélgetés
végén odament az anyukájá-
hoz és átölelte, kicsit megre-
megett a szám széle, nem is
tudom leírni, hogy igazán
miért. Azt az ölelést látni kel-
lett volna. Szanyi Gyöngyi
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Benedek nagy álma

Nehezen hihetõ, de valaha
viza is élt a városligeti tóban.
A korcsolyázás sem új kele-
tû szórakozás a százéves fák
között, hiszen e sportot már
üknagyanyáink és -apáink
is ûzték. Ha merészen óhaj-
tanánk fogalmazni, azt
mondhatnánk, eleinknek az
volt a liget, mint a mai fiata-
loknak bármelyik zenés-
táncos partihelyszín.

Mint múlt számunkban
megírtuk, a szabadságharc
kitörése elõtt, de még inkább
a reformkorban gyakorta
rendeztek zajos mulatságo-
kat a Városligetben. Ezek
egyike volt a nyilvános halá-
szat a tóban, amelyet a szer-
vezõk a fogás vacsorára tör-
tént föltálalásával, továbbá
zenével és tánccal koronáz-
tak meg. A debütáló ünne-
pélyt a magyarok által nagy-
ra tartott és szeretett József
nádor rendeztette 1839-ben.
A nagyobbik, két hete bemu-
tatott szárazulatra, a Páva-
szigetre szánta a világhíres
tájformáló, Christian
Heinrich Nebbien azt a ma-
jorságot, amelyben tejtermé-
keket és szíves, vidéki jellegû
kiszolgálást találtak volna a
vendégek. Ez ugyan az anya-
giak hiánya miatt nem épült

föl, de a „zöld sztárépítész”
keze nyoma erõsen meglát-
szott a vidéken.

Visszakanyarodva a mai
Széchenyi fürdõnek otthont
adó földhalomra és az ün-
nepre, a pompásnak ígér-
kezõ alkalomra díszes
emelvényt építettek a ná-
dornak. Az egykori tudósí-
tások szerint több ezer di-
vatosan felöltözött polgár-
asszony és férje, kényeske-
dõ leány és nyegle uracs, va-
lamint szájtáti parasztem-
ber és seregnyi gyerek to-
longott a vízfelület körül,
amelyen a német származá-
sú Schwartz halászmester
és magyar „munkatársai”
szakszerû bemutatót ren-
deztek a ficánkaûzés mi-
kéntjérõl. A tömeg hangos
morajlással fogadta, ami-
kor az izmos kezek egy nagy
vizát is kifogtak. A fekete
mélységek rémét utóbb fel-
pántlikázták, körülhordoz-
ták a Terézvárosban, és a
végén jó pénzért ki is mér-
ték az ínyenc lakosságnak.
Miközben a furcsa – és vél-
hetõen messze szagló – pro-
cesszió zajlott, a parton ha-
lászlét fõztek a népeknek. A
liget történetével foglalko-
zók mára kiderítették, az

ételt kevés paprikával fû-
szerezték, hogy a finnyás
pesti német közönség
gyomra is be tudja venni.
Jól fogyott a bor, míg a sze-
gényebb osztályok a sört vá-
sárolták nagy mennyiség-
ben. A találkozó összessé-
gében oly vonzóra sikere-
dett, hogy a következõ esz-
tendõkben több effélét is
szerveztek.

Botorság lenne tagadni,
de a szépségek mellett szá-
mos negatív jelenséget is ta-
pasztaltak a kortársak eb-
ben a pagonyban. Ám mie-
lõtt valaki félreértené, a
színvonalesést nem úgy kell
elképzelnünk, hogy a Város-
liget népszerûségébõl vagy
látogatottságából veszített
volna – sõt, éppen ellenke-
zõleg, mind népesebb töme-
gek keresték fel a Pest széli
mulató- és pihenõhelyet.

Sokkal inkább arról volt
szó, hogy karbantartását,
horribile dictu fejlesztését
csaknem egészében elha-
nyagolták. A liget tehát – ma
így mondanánk – lepuk-
kant. A lakosok nem annyi-
ra a park árnyat adó fái,
bokrai miatt keresték fel,
hanem az egyre inkább, s
már õseinknek is szemet

szúró, gigászi arányokat öl-
tõ látványosságok és a talmi
csillogású mutatványos jel-
leg miatt. Utóbbit rengete-
get szapulták a mûvelt ko-
ponyák – mindhiába. Sõt, a
morgolódással pont az el-
lenkezõjét érték el annak,
amit szerettek volna, jele-
sül: jó néhányan rajtuk ke-
resztül értesültek minder-
rõl. A kétes elemek, kókle-
rek, valamint csepûrágók,
erõ- és színmûvészek, hin-
tások hamarosan fölfedez-
ték, hogy a hétrõl hétre me-
netrendszerûen betérõ tö-
megek elsõrangú kereseti
lehetõséget biztosíthatnak
nekik. Így fordulhatott elõ,
hogy egyre inkább mulató-,
mint pihenõhelyként tekin-
tettek a ligetre.

Méltánytalan lenne, ha
elegánsan átsiklanánk azon
a tényen, hogy az elõkelõ ré-
tegek is szerettek megfor-
dulni a ligetben. A mai fasor
helyén széles alle húzódott,
amelyen pompás lovakkal
vontatott gyors és könnyû
kocsikban gördült tova az
arisztokrácia színe-virága.
A mágnások Pesten tágas és
pazarul berendezett istálló-
kat és értékes versenypari-
pákat neveltek, tartottak, és

azokat naponta jártatni és
mutogatni „kellett” a nép-
nek. Így alakult ki a XIX.
század végére a világhírû
pesti kocsikorzó.

Fontos leírni azt, hogy a
Városerdõ két tragikus ese-
mény kapcsán is menedé-
ket adott a városi emberek-
nek. Elõször az 1838. évi je-
ges árvíz alkalmából,
amelynek emlékét oly szé-
pen öntötték bronzba a Fe-
renciek terén álló templom
oldalán. Az elõzõ esztendõ
utolsó hónapjaiban szokat-
lan bõséggel nyíltak ki az ég
csatornái, de a rémítõ ára-
dás kialakulásában az is
közrejátszott, hogy a zord
tél során a Dunán végelát-
hatatlan jégmezõk képzõd-
tek. A természetes akadály
néhány helyen a meder fe-
nekéig ért, így amikor már-
cius elején hirtelen megin-
dult az olvadás, az egymás
hegyébe-nyakára csúszó
jégtáblák visszatorlasztot-
ták a Szentendrei- és a Cse-
pel-sziget magasságában a
folyót. Az eredmény ka-
tasztrofális lett, s a vész egy-
szerre zúdult a városra. Fo-
kozta a bajt, hogy éppen or-
szágos vásárt tartottak Pes-
ten. A fogadók dugig voltak

tömve áruval, emberrel. A
sorra összeomló házak kö-
zül a nép a magasabb he-
lyekre igyekezett menekül-
ni – így kerültek csaknem tí-
zezren a Városliget dom-
bos, magasabban álló ré-
szeire. A szerencsétlenek a
hideg miatt óriási tüzeket
gyújtottak, és ezért számos
akácfát kivágtak a korábbi
telepítésekbõl. Igaz, ezt sen-
ki nem vetette a szemükre.

A másik eset az 1848–49-
es szabadságharchoz kap-
csolódik: amikor Görgey Ar-
túr és tábornokai vezette
honvédsereg a gyõzelmeket
hozó tavaszi hadjáratban
tönkreverte Windischgratz
herceg seregét és Pestre vo-
nult, azonnal ostrom alá vet-
ték Budát. Ám Hentzi gene-
rális, várparancsnok és a
bennszorult osztrákok ke-
ményen védekeztek. Hentzi
május 5-én kiüzent a magya-
roknak, hogy ágyúzni fogja
Pestet. Pesten, de különösen
a belvárosi polgárok között
kitört a pánik, a népek ezré-
vel költöztek a Városligetbe
és ott sátortáborokban ver-
tek tanyát – egészen május
20-ig, Buda elestéig.

(Folytatjuk)
Lázin Miklós András

Viza és fakutya – séta a Városliget múltjában, II.

Kovács Benedek gyógyulásáért számlaszám:
10700206-43547104-52400009.
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Üdülési
csekket
elfogadunk!

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

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

HIGH CARE CENTER
több, mint szépség

Mit jelent az OXIGÉNION
terápia az Ön számára?
�� bõrfiatalítás és lúgosítás

már egy kezelés után
�� feszesebb bõr,
�� gyorsabb fogyás,
�� könnyû végtagok,
�� jó közérzet,
Próbálja ki,
jelentkezzen be most!

A High-care kezelések bizonyítottan
eredményes minõsítéssel rendelkeznek!

OXIGÉNION TERÁPIA
a High-care-ben

Polgármesteri vizit
a Geofizikai Intézetben
Nyílt napot tartott április
14-én a Magyar Állami Eöt-
vös Loránd Geofizikai Inté-
zet. A természettudomány-
ok iránt érdeklõdõ diákok
számára szervezett rendez-
vényt meglátogatta dr.
Papcsák Ferenc Zugló pol-
gármestere.

A tudományos mûhelyt
felkeresõ polgármestert dr.
Fancsik Tamás, az Eötvös
Loránd Geofizikai Intézet
(ELGI) igazgatója fogadta,
aki tájékoztatta az általa ve-
zetett intézmény munkájá-
ról. Ezt követõen dr.
Papcsák Ferenc meghall-
gatta a nyílt napon megje-
lent diákoknak tartott egyik
elõadást, majd az ELGI
igazgatójának kalauzolásá-
val megtekintette az intéz-
ményben mûködõ múzeu-
mot, ahol Eötvös Loránd

személyes hagyatékát és la-
boratóriumi eszközeinek
megmaradt darabjait õrzik.

– Elõször 2007 õszén tar-
tottunk nyílt napot az inté-
zet megalapításának 100.
évfordulója alkalmából
azoknak a diákoknak, akik
Eötvös Loránd nevét viselõ
általános, illetve középisko-
lákban tanulnak. Azóta
minden évben szervezünk
ilyen rendezvényt – mondta
dr. Fancsik Tamás, majd
hozzátette: tavaly az össze-
jövetelt a Föld napján tar-
tották meg, ugyanis a tavasz
jobb lehetõséget nyújt arra,
hogy a diákok a gyakorlat-
ban is megismerkedhesse-
nek a geofizikával foglalko-
zók munkájával. Idén ápri-
lis 22-én húsvéti szünet van
az iskolákban, ezért hozták
egy héttel korábbra a nyílt

napot, amelyet az ELGI a
Magyar Bányászati és Föld-
tani Hivatallal közösen ren-
dezett meg. Programja a ha-
gyományoknak megfelelõ-
en elõadással kezdõdött,
majd szabadtéri mûszeres
bemutatóval és versennyel
folytatódott.

Dr. Fancsik Tamás fon-
tosnak tartja a diáknapo-
kat, ugyanis azok sokat se-
gítenek abban, hogy ráirá-
nyítsa a fiatalok figyelmét a
kevésbé ismert geofizikára.

– Fontos nemzeti érték-
nek tartom az Eötvös Lo-
ránd Geofizikai Intézetet,
ezért is látogattam el a nyílt
napjára. Külön öröm a szá-
momra, hogy a magyar geo-
fizikai kutatások fellegvára
a Magyar Állami Földtani In-
tézettel és a Magyar Bányá-
szati és Földtani Hivatallal
együtt Zuglóban mûködik.
Követendõ példa, hogy az in-
tézmény rendszeresen meg-
nyitja kapuit a jövõ nemze-
déke elõtt, így a diákok kö-
zelebb kerülhetnek a geofi-
zika különleges világához,
kézbe vehetik a mûszereket,
méréseket végezhetnek ve-
lük. Az intézményben szer-
zett benyomásaik alapján
megkedvelhetnek, és élethi-
vatásul választhatnak egy
nagyon érdekes és fontos
szakmát – összegezte ta-
pasztalatait látogatása vé-
gén dr. Papcsák Ferenc.

(Papp)

Ösztöndíj a fiatal tehetségeknek
A zuglói önkormányzat
évek óta rendszeresen tá-
mogatja a nemzetközi ered-
ményeket elérõ zuglói spor-
tolókat. A 200 000 Ft-os
ösztöndíjra pályázni lehet.
A pályázatnak két kritériu-
ma van: egyrészt a kerület-
ben lakjon vagy sportoljon
a jelölt, illetve, hogy vala-
mely korosztályos világver-
senyen dobogós helyezést
érjen el. Elmondhatjuk:
Zugló bõvelkedik tehetsé-
gekben, mert ennek az
utóbbi szigorú kritérium-
nak többen megfeleltek. Az
ösztöndíjra közel 30 pályá-
zat érkezett, közülük kellett
a döntéshozóknak kivá-
lasztaniuk azt az ötöt, aki az
önkormányzat támogatásá-
ban részesülhetett.

– Zugló önkormányzata
hosszú évek óta megkülön-

böztetett figyelemmel kíséri
a Zuglóban élõ, vagy helyi
egyesületben sportoló fiata-
lok versenyeken elért ered-
ményeit, különös tekintettel
a nemzetközi porondon
nyújtott teljesítményükre –
mondta Rozgonyi Zoltán al-
polgármester az április 13-i
ünnepségen. – A kerület ve-
zetése fontosnak tartja,
hogy az egyre szûkösebb
anyagi lehetõségek és gaz-
dasági bajok ellenére is tá-
mogatásban részesítse a te-
hetséges fiatalokat. Az ön-
kormányzat által adott tá-
mogatás egyrészt a fiatal
sportolók eredményének el-
ismerésérõl, másrészt a to-
vábbi jó eredmények eléré-
sének ösztönzésérõl szól.

– A most díjazott sporto-
lók eredményeikkel nem-
csak Zugló hírnevét öregbí-

tették, hanem sportszerû
életmódjukkal példát mu-
tattak és mutatnak a kör-
nyezetükben élõ többi fia-
talnak is, bizonyítva, hogy
csak és kizárólag a rendsze-
res, következetes és sok
mindenrõl lemondó életvi-
tellel lehet kiemelkedni a
többiek közül, és csak ily
módon lehet mások megbe-
csülését elnyerni, legyen az
az élet bármely területe.

Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester és Mélykúti Me-
linda, a Humán Közszolgál-
tatási Bizottság elnöke
2011-ben a következõ öt
sportolónak adta át a kerü-
let elismerését kifejezõ ösz-
töndíjat: 

Várhelyi Annának, a
BVSC-Zugló junior világ-
bajnoki ezüstérmes, felnõtt
Európa-bajnoki negyedik

helyezett kardvívójának
(edzõje Fehér Gábor).

Hegyi Zomillának, a KSI
SE U23-as Európa-bajnok
és felnõtt világbajnoki má-
sodik helyezett kajakozójá-
nak (edzõje Mórocz István).

Györgyi Levente Tamás-
nak, a BVSC-Zugló junior
Európa- és világbajnok pár-
bajtõrözõjének (edzõje
Andrásfi Tibor).

Lakatos Tamásnak, a KSI
SE serdülõ Európa-bajnoki
második és ifjúsági olimpiai
negyedik helyezett asztalite-
niszezõjének (felkészítõ
edzõje Németh Károly).

Tóth Krisztiánnak, a KSI
SE ifi olimpiai és junior vi-
lágbajnoki harmadik helye-
zett cselgáncsozójának
(edzõje Pánczél Gábor és
Preiszler Gábor).

Riersch Tamás

Százegy éves születés-
napján a Bethesda utcai
nyugdíjasházban lánya,
unokája és dédunokája
valamint nyugdíjas társai
körében köszöntötte Lili
nénit dr. Papcsák Ferenc
polgármester. A Gondo-
zási Központ vezetõje és
dolgozói tortával, pezs-
gõvel, a Liszt Ferenc álta-
lános iskola diákjai kedves
zenés-verses mûsorral
köszöntötték a jó egész-
ségnek örvendõ, mosoly-
gós matrónát.

Kreisz Lajosné Rosenthal
Lilla Miskolcon született
1910. április 14-én. Egy-
éves volt, amikor a család
Budapestre költözött.
Édesanyát és két fiútestvér-
ét a háború idején elhurcol-
ták, soha többet nem tértek
vissza. A fiatal lányt jó bará-
tok segítették, bújtatták ha-
mis papírokkal.

Lili néni 40 éven át a Di-
vatcsarnokban dolgozott,
nyugdíjba vonulásáig. Mun-
káját többször elismerték,
jutalmazták. Elsõ házassá-
gát 1930-ban kötötte, férjét
1943-ban munkaszolgálat-
ra vitték, többé nem látta.
Második férje halálát köve-
tõen, 1986-ban költözött be

a Bethesda utcai nyugdíjas-
házba, jelenleg is itt él.

Születésnapján dr.
Papcsák Ferenc polgármes-
ter virágcsokorral, a gondo-
zási központ dolgozói tortá-
val, pezsgõvel, nyugdíjas
társai kedves emlékekkel
és gondolatokkal, a 100
éves Liszt Ferenc Általános
Iskola diákjai pedig verses
zenés ünnepi mûsorral kö-
szöntötték a lánya, unokája
és dédunokája körében he-
lyet foglaló ünnepeltet. A jó
egészségnek örvendõ, mo-
solygós, törékeny alkatú Li-
li néni hitvallása szerint, a
hosszú, szép kor titka a sze-
retet és a tisztességes, be-
csületes élet. csv

Ünnepi mûsorral köszöntötték 
a százéves iskola diákjai a százegy éves Lili nénit

A hosszú élet titka a tisztességes,
becsületes élet



Február 12-én elhunyt dr.
Szabó Helga ének-zene ta-
nár, karnagy, a magyar
ének-zeneoktatás kiemel-
kedõ munkásságú szemé-
lyisége, a „Kodályi szelle-
miség” hazai és külföldi
terjesztõje. Zuglóban, a
Hunyadi János Általános
Iskolában 1956-ban, Ko-
dály Zoltán kezdeménye-
zésére indította el az ének-
zene tagozatot. 1975-ig ta-
nított a zuglói iskolában,
és vezette az intézmény hí-
res kórusát. Helga néni
tankönyveibõl tanulnak a
mai napig az ország ének-
zene tagozatos diákjai.
Munkásságáért 2006-ban
Magyar Örökség Díjjal
tüntették ki.

Helgával 16 éven keresz-
tül tanítottunk együtt –
mesélte Sebestyénné Far-
kas Ilona, a Hunyadi nyu-
galmazott pedagógusa. –
Két évvel késõbb végez-
tem, és engem Helga hívott
ide az intézménybe. Na-
gyon örülök, hogy gimná-
ziumi tanár létemre ezt az
általános iskolát válasz-
tottam, mert így lehetõsé-
gem nyílt a zenei alapok le-
fektetésére. 1975-ig taní-
tottunk együtt. Egy olyan
korszak volt, amikor ref-
lektorfényben volt az isko-
la: ha csak két nap fogad-
tunk vendégeket az isko-
lában, akkor nyugodt he-
tünk volt. A Kodály-mód-
szert akkor fedezte fel ma-
gának a világ, és ez akko-
riban Magyarországra irá-
nyította a nemzetközi fi-
gyelmet. A hatvanas évek
vége felé Budapesten ren-
dezték a nagy zenei nem-
zetközi konferenciát,
melynek szintén a tanár úr
módszere volt a fõ témája.

Azon a rendezvényen is
komoly demonstrációk
történtek, mely bemuta-
tók többségének a Hunya-
di adott helyet. Helga az
egyik fõ koordinátora volt
a Kodály-módszernek. A
munkájára Kodály Zoltán
is odafigyelt, aki 1956-tól
egészen a haláláig (1967)
gyakran megfordult az in-
tézményben, és mindig el-
ismerõen beszélt az iskola
kórusainak tudásáról.

Dr. Szabó Helga 1975-
ben úgy érezte, hogy válta-
nia kell: 19 évi zuglói taní-
tást követõen átment a III.
kerületi Mókus utcai zenei
általános iskolába. Sebes-
tyénné Farkas Ilonával, il-

letve a zuglói tanítványai-
val azonban élete végéig
kapcsolatban maradt.
Helga néni Alzheimer-kór-
ban szenvedett. Élete utol-
só éveit a Hermina úti Al-
bert Schweitzer Reformá-
tus Szeretetotthonban töl-
tötte. De sosem volt egye-
dül, a tanítványai itt is fi-
gyeltek rá, mindig volt ná-
la valaki. Helga néni halá-
lát azonban nem ez a kór,
hanem egy véletlen baleset
okozta. Február 12-én
ugyanis eddig tisztázatlan
okokból elindult otthon-
ról, ám a lépcsõn lefele
menet megbotlott, majd
elesett. Ekkor verte be a fe-
jét, melytõl elájult. A sze-
retetotthonból mentõvel
azonnal az Árpád kórház-
ba szállították, ahol né-
hány órával késõbb meg-
halt. A halál okát egyelõre
még vizsgálják, ezért az el-
hunyt pedagógus temeté-
sérõl lapzártánkig nem
kaptunk pontos informá-
ciót. A temetésrõl a Hu-
nyadi János Általános Is-
kola tájékoztatja majd az
érdeklõdõket.

Riersch Tamás
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Ritka az a település vagy ke-
rület, ahol egyszerre annyi
embert tudnának megéne-
keltetni, mint amennyi im-
már rendszeresen dalra fa-
kad Zuglóban. Záborszky
Kálmán, a Szent István Ki-
rály Zenemûvészeti Szak-
középiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény igazgatója nem csak a
zenei képzés terén, hanem
a nagyszabású kóruspro-
dukciók rendezésében is
nagy gyakorlattal rendelke-
zik. Elég csak a Hõsök terei
Örömkoncertet, a SYMA
Csarnokban rendezett Szé-
kelyfonót vagy a Carmina
Buranat, illetve a 2008-as
öttusa-világbajnokság meg-
nyitó koncertjét említeni. 

Záborszky tanár úr a ke-
rületi kórusok felvirágozta-
tásában is szerepet vállalt.
2009-ben ugyanis gondolt
egy nagyot, és egy régi ha-
gyományt feltámasztva
megszervezte az elsõ újkori
Éneklõ Ifjúság kórustalál-
kozót Zuglóban. A rendez-
vénynek hatalmas sikere
volt, így az egyszeri próbál-
kozásból mára már hagyo-
mány lett. Ennek megfele-
lõen 2011-ben is megren-
dezték ezt a nagyszerû és
különleges zenei progra-
mot. A rendezvény helyszí-
ne a kerület legjobb kon-
certterme, a Zuglói Szent
István Zeneház volt, ahol a
részt vevõ kórusok nagy
száma miatt kétnaposra
nyúlt a program. A két nap

során 21 kórus több mint
ezer résztvevõje bizonyítot-
ta, hogy a fõváros XIV. ke-
rületében komolyan veszik
az ének-zene oktatását. 

– Fontosnak tartom
hangsúlyozni, hogy ez nem
egy verseny a kerületi kóru-
sok számára, hanem egy le-
hetõség arra, hogy minden
intézmény és minden kórus
bemutathassa, milyen
eredménnyel büszkélked-
het a zenei képzés terén –
mondta Záborszky Kál-
mán, a házigazda intéz-
mény vezetõje. – Már tavaly
is országszerte feltûnést
keltett a fellépõ kórusok
nagy száma, idén azonban
ezt is sikerült túlszárnyal-
nunk. Zuglóban alig van
olyan iskola, mely nem állí-
tott ki énekkart. Örülök,
hogy egyre több iskolaigaz-
gató ismeri fel az éneklés,

az aktív zenélés mással nem
pótolható értékeit, tanulást
segítõ és serkentõ hatását.
Gyermekeink jövõje, kö-
zösségre való nyitottsága,
egészséges fejlõdése múlik
azon, találkozik-e életre
szóló katartikus mûvészeti
élménnyel.

A zuglói Éneklõ Ifjúság
alkalmával fellépõ kórusok
persze nem csak a „vakvi-
lágba” énekelnek. A ren-
dezvényen ugyanis egy
szakmai zsûri figyeli a pro-
dukciókat, s bár az ítészek
rangsort nem állítanak fel,
azért minõsítik az elhang-
zott produkciókat. Az idei
zsûrit Kiss Józsefné,
Hraschek Katalin és Réger
Mónika pedagógusok al-
kották, akik egyaránt elkö-
telezett képviselõi a kórus-
mozgalomnak.

Riersch Tamás

Szinte az egész kerület énekelt Elhunyt Helga néni,
Kodály Zoltán tanítványa

A városatyák a közel-
múltban döntöttek arról,
hogy Lohr Ferenc önkor-
mányzati tulajdonban lé-
võ 34 darab eredeti grafi-
káját a Zoborhegy téri
Regnum Marianum Plé-
bániának ajándékozzák.
A parókián 2004 óta te-
kinthetik meg az érdeklõ-
dõk a magyar templom-
festészet egyik legna-
gyobb alakjának alkotá-
saiból rendezett állandó
kiállítást.

Lohr Ferenc (1871-1946)
grafikáit dr. Papcsák Fe-
renc polgármester megbí-
zásából Kovács Balázs al-
polgármester adta át dr.
Hajnal György, a Regnum
Marianum Plébánia plébá-
nos-protonotárius kanono-
kának. Az április 23-án ün-
nepélyes külsõségek között
megtartott rendezvényen
megjelentek Zugló alpol-
gármesterei, a kerületi kép-
viselõtestület és a Lohr csa-

lád tagjai, a Cserepesház
Zuglói Mûvelõdési Ház kép-
viselõje és az egyházközség
vezetése.

Dr. Hajnal György plébá-
nos a tulajdonjogot igazoló
irat átvételét megelõzõen el-
mondta, hogy a Zoborhegy
téri plébánia nagyon jó kap-
csolatokat ápol az Önkor-
mányzattal. A városvezetés
nagyra értékeli a plébánia
Zugló helytörténeti emléke-
inek megõrzésére tett erõfe-
szítéseit. Hajnal atya nagy-
lelkû gesztusnak nevezte az
ajándékozást, majd kijelen-
tette: az Önkormányzat biz-
tos kézben tudhatja az érté-
kes gyûjteményt. A parókia
mindent meg fog tenni an-
nak érdekében, hogy minél
több zuglói, illetve az ország
más részein élõ megnézze
Lohr Ferenc papírra vetett
munkáit.  

Kovács Balázs alpolgár-
mester a tulajdonosi okirat
átadásakor kijelentette:
nyugodt szívvel nyújtja át a
jogi státuszt igazoló ok-
mányt, ugyanis a plébánia
által mûködtetett, páratlan
értékeket felsorakoztató

helytörténeti, liturgikus és
ötvösmûvészeti, illetve tég-
lagyûjtemény, valamint a
Zsolnai emlékszoba mind
azt bizonyítják, hogy Lohr
Ferenc grafikái a lehetõ leg-
jobb helyen vannak. Az al-
polgármester reményét fe-
jezte ki, hogy a jövõben még
többen látogatnak el a
Zoborhegy térre, hogy meg-
ismerjék a templomfesté-
szet nagy alakjának párat-
lan szépségû grafikáit. 

Az egyházközösség nevé-
ben megszólaló Jaczkó Jó-
zsef úgy vélte, hogy a Lohr
grafikák plébániai tulajdon-
ba adása annak az önzetlen
munkának az elismerése,
amit dr. Hajnal György atya
hosszú ideje végez múltunk
emlékeinek megõrzése,
megismertetése érdekében.
Az ajándékozás öröm és
megtiszteltetés az egyház-
közösség számára, de nagy
felelõsség is.  A közösség
igyekszik megtalálni a mód-
ját, hogy a plébánián õrzött,
hazánk ötszáz éves történel-
mét átfogó gyûjteményt a le-
hetõ legtöbb magyar ember
megismerhesse. (P. D.)

Lohr-grafikák ajándékba
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Kos – Ötleteikkel,
humorukkal, lendü-
letükkel, természe-

tességükkel egy igazi színes
egyéniség bontakozhat ki a
következõ idõszakban,
csak továbbra is figyeljenek
arra, hogy ne akarjanak
uralkodni mások felett, ne
használják eszközként az
érzelmi zsarolást, bosszú-
állást. (márc. 21.–ápr. 20.)

Bika – Erejük hatal-
mas, mindent meg
tudnak teremteni,

amit csak kigondolnak, sze-
retnének. Higgadtságuk,
nyugodtságuk még inkább
lenyûgözhet másokat, amit
a baráti körük nagyon tud
értékelni. Elõzõ életekbõl jö-
võ nehézségek adódhatnak,
ami számukra esetleg érthe-
tetlen. (ápr. 21.– máj. 20.)

Ikrek – Vágyaik, ál-
maik megteremté-
sére koncentrálnak,

amiben természetesen ben-
ne vannak a barátok is, a ve-
lük való találkozás, utazás,
beszélgetések. Meglepõen
jó megérzéseik lehetnek,
amit nem a racionális ész,
tudomány mond, hanem
ami a lelkük mélyébõl fa-
kadhat. (máj. 21.–jún. 21.)

Rák – Pénz érkezése
várható, ami segít-
het kicsit megoldani

a társukkal való konfliktu-
sok nehézségeit is. Legszí-
vesebben most elutaznának
jó messzire, a tengeren túl-
ra, amire van is esély, ha a
munkájuk során felhalmo-
zott problémákat sikerül
rendbe tenni, megoldani.
(jún. 22.–júl. 22.)

Oroszlán – Életere-
jük továbbra is ha-
talmas, nincs olyan

probléma, amit ne tudná-
nak megoldani. Ez elsõsor-
ban most a munkájukban
tud leginkább megmutat-
kozni, de ugyanilyen erõvel
érdeklõdést tanúsíthatnak
az egészség, az egészséges
táplálkozás irányába is.
(júl. 23.–aug. 23.)

Szûz – A végtelen
szeretet, segíteni vá-
gyás érezhetõ most

leginkább rajtuk. Egy el-
csendesedés, a dolgok mé-
lyére való nézés vágya hajt-
hatja õket, mely erõt adhat
ahhoz, hogy valóban utána-
járjanak olyan dolgoknak,
amit nem értenek, amit
most csak még éreznek.
(aug. 21.–szept. 23.)

Mérleg – Társukkal,
de a külvilággal való
kapcsolatukban is

kemény próbáknak lehet-
nek kitéve, ami segíthet ne-
kik mozdulni egyik vagy
másik irányban. Persze, õk
legszívesebben középen
maradnának, de a fejlõdés
érdekében vállalni kell ön-
magukat, a legbensõjüket.
(szept. 24.–okt. 23.)

Skorpió – A túlzott
érzelmek megjelen-
hetnek: a birtoklási

vágy, az érzelmi zsarolás,
amire ha tudatosan figyel-
nek, akkor lehet enyhíteni,
kordában tartani. Munka-
társaikkal való kapcsola-
tukra is ránehezedhet ez,
társukkal viszont egyre in-
kább harmóniába kerülhet-
nek. (okt. 24.–nov. 22.)

Nyilas – Sport, len-
dület, vezetés, sze-
relem – ez mind,

mind együtt is, külön is.
Munkájuk eredményekép-
pen az anyagiak is erõsöd-
hetnek, de nem kizárt, hogy
ismét befektetik munkaesz-
közökbe. A szerelemben le-
hetnek próbatételek, akár
egy kapcsolat vége is. (nov.
23.–dec. 21.)

Bak – A munkájuk a
legfontosabb, ezt te-
szik elsõsorban elõ-

térbe, annak ellenére, hogy
legszívesebben otthon len-
nének az otthoni dolgaikat
rendbe rendezni. A barátai-
kért is most sokat tehetnek,
most fontosak nekik. Sok
kisebb utazásra, beszélge-
tésekre számíthatnak.
(dec. 22.–jan. 20.)

Vízöntõ – Nagyon
sok jövés-menés
várható ebben az

idõszakban, amit egyik ol-
dalról élvezhetnek, a másik
oldalról meg terhes is lehet.
Az utakon vigyázzanak, a
hatóságokkal találkozhat-
nak. Anyagi segítség jöhet.
Társukkal való kapcsola-
tuk harmonikusan alakul-
hat. (jan. 21.–febr. 18.)

Halak – Nagyon ér-
zékenyek, intuití-
vak lehetnek most,

de tõlük ezt már megszok-
hattuk. Pénzügyekben vál-
tozások jöhetnek, ami hoz-
hat jót is, nehézséget is –
de mindenesetre e körül
forog most sok minden. A
munkájukban változások,
áthalkulások várhatók, jó
irányban. (febr. 19.–márc.
20.)

Kováts Krisztina, 
06-20-916-0640, 

www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp április 28-tól

Évtizedes állatorvosi ta-
pasztalatom íratja velem
ezt a cikket, így húsvét
elõtt. Az ünnepek alatt
nemcsak az asztalra kerülõ
konyhamûvészeti reme-
kek, báránysült, füstölt
sonka esnek áldozatul, ha-
nem jó néhány ajándékba
adott, kapott naposcsibe,
kis nyuszi is.

Kedves ajándékozó!
Gondolja meg, hogy sok-
szor csak néhány óráig,
legfeljebb néhány napig élõ
ajándék okoz-e nagyobb
örömet, mint amilyen meg-
rázkódtatás éri az ajándé-
kozottat a kis élõlény el-
pusztulásakor. Arra már
több cikkemben is felhív-
tam a figyelmet, hogy ezek
a kis élõ állatok nem játék-
szerek, hanem érzõ, szen-
vedni tudó, a környezetük
iránt igényekkel jelentkezõ
élõlények. Jóformán vala-
mennyi kisállat mását el-

készítették plüssbõl, szi-
vacsból, rongyból, ezeket
azután lehet gyúrni, gyö-
möszölni, enni sem kér-
nek, szobatiszták, és meg-
unva a szekrény aljára le-
het dugni õket. Elsõsorban
a naposcsibét emelném ki,
ugyanis tapasztalatom sze-
rint ennek a lakásba és a
gyerekek tulajdonába ke-
rülõ kis állatnak
van a

legkevesebb esélye a túl-
élésre. Bár a kiscsibe a to-
jásból való kibújás után né-
hány órán belül már önálló
életre alkalmas kis állat, de
életben maradásához nyu-
godt környezetre, megfele-
lõ takarmányra és melegre
van szüksége. A kis pelyhes
állattal lehetõleg a földön
engedjük foglalkozni az
új gazdit, ugyanis felemel-
ve a kézbõl kiugorhat, és
csonttöréseket, de súlyos,
elpusztulásához vezetõ

belsõ sérüléseket is szen-
vedhet.

A kiscsibe melegigénye
rendkívül nagy, úgy 32-35
Celsius-fokot kíván. Ezt
úgy biztosíthatjuk, ha a
tartási helyének kinevezett
dobozába ruhával bebu-
gyolált, meleg vizes palac-
kot helyezünk. Kis álla-
tunk úgy bújik mellé, mint-
ha a kotlós mamája volna. 

Takarmánynak köze-
pesre darált gabonamag-

vakat adhatunk
kissé nedvesítve,

és apróra vágott fûvel, sa-
látalevéllel keverve, a ke-
nyér, kalács, torta nem
csibeeleség, mert kis be-
gyében összeáll, emészt-
hetetlenné válik, begyhu-
rutot okozhat. Ne feledkez-
zünk meg a friss víz mellé
egy kis tányérkába homo-

kot, vagy apró szemû só-
dert sem elhelyezni. Hasz-
nálatát kis csibénk már
ösztönösen tudni fogja. 

Felhívom a figyelmet,
hogy a kiscsibe nem szoba-
tiszta állat, sõt, erre rá sem
nevelhetõ.

Dr. Schuster Zoltán

A húsvét élõ „áldozatai”

Március végén aláírták a tá-
mogatási szerzõdést a Zug-
lói Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központ komplex
fejlesztésérõl. A projekt a
már meglévõ családsegítõ
és gyermekjóléti szolgálta-
tás továbbfejlesztésébõl,
valamint az utcai és lakóte-
lepi szociális munka bein-
dításából tevõdik össze. A
komplex szolgáltatás fej-
lesztés megvalósításához
szükséges a központ jelen-
legi épületének bõvítése,
korszerûsítése, mivel a je-
lenlegi igényeket már nem
tudja kielégíteni. Emellett
megvalósul a teljes, komp-
lex akadálymentesítés is. A
központ bõvítésére nagy
szükség van, hiszen ma eze-
ket a feladatokat nem tudja
teljes körûen elvégezni a
helyhiány miatt. A projekt
másik fejlesztési iránya az
új szolgáltatás bevezetése,
mely az utcai és lakótelepi
szociális munka.



Április 13-án hajnali 2 óra-
kor a civilben járõrözõ kör-
zeti megbízottak két gyanú-
san viselkedõ huszonéves
fiatalemberre figyeltek fel a
Bácskai utcában. A rend-
õrök szemmel tartották a
két férfit, akik közül az
egyik egy festékszóró spray-
vel az egy falra falfirkát „he-
lyezett el”. A rendõrök azon-
nal intézkedni kezdtek. Mi-
vel a falfirka egyedi kézjegy-
gyel lett ellátva, a rendõrök-
nek könnyû volt felderíte-
nie, hogy a környéken hány
hasonló „mû” fûzõdik még
a két gyanúsítotthoz. A
Bácskai utcain kívül még
hetet találtak. A rendõrség
a két férfi ellen eljárást kez-
deményezett, a sértettek pe-
dig polgári peres úton kér-
hetik a káruk megtérítését.

Ugyancsak április 13-án
13.50-kor a Stadionok
megállónál egy nõ azzal,
hogy jósolni kíván a sértett-
nek, lecsalta az ujjáról a
gyûrûjét, majd azt megka-
parintva egy mozdulattal
bekapta, és úgy tett, mintha
lenyelte volna. A nõ ezt kö-
vetõen megpróbált kereket
oldani, de a sértett azonnal
értesítette a rendõrséget. A
járõrök a személyleírás
alapján a közelben elfogták
a nõt, aki nem elõször csal-
ta ki és lopta már el mások-
tól is ily módon gyûrûjüket.
Az ékszert azonban nem si-

került megtalálniuk a rend-
õröknek, akik szerint a nõ
nem nyelte le a gyûrût, ha-
nem azt a közelben tartóz-
kodó társának adhatta át.

Április 14-én 01.40-kor
egy állampolgár telefonon
jelezte a kapitányság ügye-
letén, hogy nagy csattanást
hallott a Vezér úti buszmeg-
álló irányából. A járõrök
azonnal a helyszínre men-
tek, és a megadott megálló-
ban két férfit találtak. Az
egyikük a rendõrök láttára
menekülni kezdett, de rö-
vid üldözést követõen sike-
rült elfogni. Társa ott ma-
radt a megállóban, melynek
elõzetesen az összes üvegét
betörték. A két férfi semmi-
lyen mentséget nem tudott
felhozni a vandál cselekede-
tére. A rendõrség garázda-
ság vétségében indított elle-
nük vizsgálatot.

Április 15-én 22.35-kor a
Bosnyák téri buszmegálló
mögötti füves területen egy
hajléktalan férfit támadott
négy másik hajléktalan. A
támadók azt követelték a
sértettõl, hogy az adjon ne-
kik 500 Ft-ot, ám õ nem tu-
dott ennyi pénzt összeszed-
ni, mire a támadók alapo-
san elverték. Ezt követõen
egy zsebkést és 260 Ft-ot
vettek el tõle, majd távoz-
tak. A férfi azonban segítsé-
get, majd azon keresztül
rendõrt hívott, akiknek sze-

mélyleírást adott a támadó-
iról. A járõrök hamarosan
el is fogták az elkövetõket,
akik ellen rablás vétségé-
ben indítottak vizsgálatot.

Április 19-én az Erzsébet
királyné útján az egyik föld-
szinti lakásában betörõ
járt, aki néhány értékes tár-
gyat magával vitt. A rend-
õröknek tanúk révén sike-
rült beazonosítaniuk egy
férfit, aki nem messze on-
nan, az Amerikai úton la-
kott. A férfi lakásán házku-
tatást tartottak, és ott vala-
mennyi lopott holmit meg-
találták.

Április 19-én 19.30-kor a
rendõrök (ismét civilben) a
Mogyoródi úti élelmiszer-
áruház parkolójában jár-
õröztek. Az utóbbi idõben
ugyanis több autót feltörtek
a parkolóban. Felfigyeltek
két férfire, akik gyanúsan
be-benézegettek az autók-
ba. A rendõröknek nem kel-
lett sokáig várniuk, az egyi-
kük kinyitotta egy parkoló
Citroen ajtaját, és az autó
utasterébõl egy laptopot
vett ki. Közben a társa a sa-
ját kocsijukkal melléhaj-
tott, hogy az elkövetõvel
együtt minél gyorsabban el-
hajtsanak a helyszínrõl.
Messzire azonban nem ju-
tottak, hisz már a parkoló-
ban megállították õket a
rendõrök.

R. T.
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BÛNÜGYI KRÓNIKA
Gépkocsi feltörõk a parkolóban

Április 14-én a Kassai téren
és a környékén járõrözött
dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester és dr. Réti László al-
ezredes, kerületi rendõrka-
pitány.

– Ezek a közös járõrözé-
sek jelzésértékûek a lakos-
ság felé, hogy Zuglóban a
rendõrség és az önkor-
mányzat is komolyan veszi
a közbiztonságot – mondta
a rendõrkapitány. – Eddig
még csak egy ilyen ese-
ményre került sor, de azt
követõen nagyon sok ked-
vezõ visszajelzést kaptunk
a lakosságtól. A tervek sze-
rint a jövõben is 4-6 hetente
idõt szakítanánk ilyen kö-
zös járõrözésekre, s öröm-
mel vennénk, ha minél több
ember megkeresne ben-
nünket, hogy személyesen
mondja el nekünk a tapasz-
talatait, észrevételeit.

Dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester kifejtette, hogy
az önkormányzatnak el-
sõdleges feladatai közé tar-
tozik a jelenlegi térfigyelõ-
hálózat kibõvítése. 

– Most közel 90 kamera
mûködik a kerület terüle-
tén, és ahol ilyen eszköz ta-
lálható, ott drasztikusan
csökkent a bûnözés. Saj-
nos, a be nem kamerázott
területeken nem ez tapasz-
talható, így nekünk arra kell
törekednünk, hogy a térfi-
gyelõ-rendszerrel minél na-
gyobb területet lefedjünk.

A polgármester fontos-
nak tartotta a körzeti meg-

bízotti szolgálat megerõsí-
tését is, hisz az állandó
rendõri jelenlét egyrészt nö-
veli a lakosság biztonságér-
zetét, másrészt az ismerõs
rendõrhöz az emberek is
könnyebben fordulnak a
problémáikkal.

A lakosságtól sok jelzést
kapunk, melybõl azt látjuk,
hogy a közbiztonságot min-
denképpen fejlesztenünk
kell – tette hozzá Kovács Ba-
lázs alpolgármester. – Köz-
biztonság szempontjából a
leghatékonyabb megoldás a
térfigyelõ-rendszer fejlesz-
tése. – aki szintén részt vett
a járõrözésben.

Kardos Pál, a zuglói pol-
gárõrök vezetõje elmondta,
hogy az általuk mûködtetett
távfelügyeleti rendszer még
mindig alacsony kihasznált-
ságú. Pedig ez a szolgáltatás

ingyenes a kerület lakosai
számára. Nemrég egy Mexi-
kói úti telephelyen éppen a
távfelügyeleti rendszernek
köszönhetõen sikerült el-
fogniuk a betörõket.

Ugyanezen a napon az es-
ti órákban a Polgármesteri
Hivatal Hatósági Osztálya,
a rendõrség, a polgárõrség,
a tûzoltóság, a közterület-
felügyelet, az ÁNTSZ, a
Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal és a polgárõrség ismét
vendéglátó-ipari helyeket
ellenõrzött Zuglóban. Az
összehangolt akció során
egy kínai vendéglõt, egy
Fogarasi úti és egy Szugló
utcai sörözõt ellenõriztek.
Mindhárom helyen több
szabálytalanságot találtak,
melyek ügyében azonnal in-
tézkedtek.

Riersch Tamás

Ismét járõrben a polgármester



A Magyar Olimpiai Akadé-
miát a Magyar Olimpiai Bi-
zottság hívta életre azzal a
céllal, hogy segítse, bátorít-
sa az olimpiai eszme ter-
jesztését. A MOA több mint
két évtizede aktív szereplõ-
je az olimpiai mozgalom-
nak. Április 15-én az orszá-
gos körúton levõ MOA a
XIV. kerületbe is megérke-
zett.

A Magyar Olimpiai Aka-
démiának sokszínû a tevé-
kenysége: egyrészt az úgy-
nevezett olimpiai iskolák-
kal tartja a kapcsolatot,
részt vesz az ünnepségü-
kön, programokat, vetélke-
dõket szervez a számukra,
másrészt az olimpiai baráti
körök tevékenységét is fi-
gyelemmel kíséri. A XIV. ke-
rületben mindkét szerve-
zetre találni példát, sõt
olimpiai iskolából mindjárt
négyet is, a Csanádit, a dr.
Mezõ Ferencet, a Hajós
Alfrédot és a Németh Imrét
(a baráti kört ugyancsak
Csanádi Árpádról nevezték
el), így természetes, hogy a
kerületnek már évek óta na-
gyon jó a kapcsolata a MOA-
val. Ennek újabb bizonyíté-
kaként az akadémia a pol-
gármesteri hivatal házas-
ságkötõ termét választotta
az 57. vándorgyûlése szín-
helyéül. A MOA ezzel az ál-
landóan változó témájú
szakmai konferenciával im-
már hosszú évek óta járja
az országot. A 10. vándor-
gyûlés helyszíne például
Kecskemét, a huszonötödi-
ké egy budapesti kerület,
míg az ötvenediké Várpalo-
ta volt. Az 56. vándorgyûlés-
re egy évvel ezelõtt Nyíregy-
házán került sor.

A Magyar Olimpiai Aka-
démia Zuglóban otthon
érezhette magát, hisz a ke-
rület olyan sporteredmé-

nyekkel büszkélkedhet,
melyre sok ország is büsz-
ke lenne. Dr. Aján Tamás, a
MOA és a Nemzetközi Súly-
emelõ Szövetség elnöke
megtiszteltetésnek vette,
hogy Zugló meghívta a szer-
vezetet, dr. Papcsák Ferenc
kerületi polgármester pedig
a MOA-nak mondott köszö-
netet a látogatásért. 

– Zugló mindig is sportos
kerület volt – mondta
Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester megnyitó beszédé-
ben. – Patinás egyesületei, a
közel tízezres diáklétszáma
és a területén található

sportlétesítmények mind
erre utalnak. Négy olimpiai
iskolánk van, melyek ren-
dezvényein az önkormány-
zat is képviselteti magát. A
közelmúltban hagyományo-
san öt utánpótláskorú spor-
tolónak adtunk ösztöndíjat.
Karácsony elõtt a legjobb
sportolóinkat megjutalmaz-
zuk, illetve Zugló születés-
napján is átadunk sportki-
tüntetést. Az elmúlt években
öt kis- és egy nagyméretû
mûfüves pályát avattunk,
támogatjuk a gyerekek
úszásoktatását, a nyugdíja-
sok ingyenes úszását.

A MOA vándorgyûlései
mindig nagy érdeklõdés
mellett zajlanak, és a nézõ-
téren nagyon sok olimpiai
bajnok, érmes vagy olimpi-
kon szokott helyet foglalni.
A zuglói esemény sem volt
kivétel ez alól. A bajnokaink
közül Ambrus Miklós, dr.

Konrád János, Tass Éva,
Novák Dezsõ, Gedó György,
Kapás Boglárka, Tordasi Il-
dikó, dr. Magyar Zoltán,
Varga János, Reviczkyné
Köteles Erzsébet, Sákovics-
né Dömölky Lídia és
Martinek János, az érme-
sek közül Bóbis Ildikó,
Wichmann Tamás, Zsitnik
Béla, Kassai Farkas And-
rás, Simics Judit, Kulcsár
Gergely és Mohácsi Ferenc
is elfogadta a szervezõk
meghívását.

Az 57. vándorgyûlés té-
mája egyrészt a közeledõ
londoni olimpia, másrészt
a kerület sportja volt. Az
elõbbirõl dr. Nagy Zsig-
mond, a Magyar Olimpiai
Bizottság nemzetközi igaz-
gatója tartott elõadást, míg
az utóbbi témához többen
is hozzászóltak. Rátonyi
Gábor sporttanácsadó el-
sõsorban a kerület sportha-
gyományairól, a BVSC, a
KSI, a Postás, az MTK és a
MAC sporteredményeirõl
beszélt. Kapás Boglárka, a
szingapúri ifjúsági olimpia
kétszeres bajnoka a tavalyi
és a pekingi ötkarikás élmé-
nyeit osztotta meg a nézõk-
kel. Az idén 18 esztendõs
zuglói lány elmondta, hogy
legfõbb álma egy felnõtt
olimpiai aranyérem meg-
szerzése. Hosszúné Bartha
Etelka iskolaigazgató a
Zuglói Hajós Alfréd
Magyar–Német Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskolát,
dr. Hencsei Pál pedig a Zug-
lóban mûködõ Csanádi Ár-
pád Olimpiai Baráti Kört
mutatta be a nézõknek.

Az esemény zárásaként a
MOA elismeréseit adták át.
Dr. Papcsák Ferenc a MOA
díszoklevelét, a Csanádi, a
Hajós és a Dr. Mezõ Ferenc
olimpiai iskola, illetve a
Csanádi Árpád Olimpiai

Baráti Kör a MOA érmét, a
Németh Imre Általános Is-
kola, Surányi Péter és Tóth
Attila, a Csanádi Olimpiai
Baráti Kör két tagja és az el-

hunyt Mucha Józsefné sza-
badidõ-szervezõ (Zuglói
Hajós) posztumusz a MOA
jelvényét, míg Rátonyi Gá-
bor a MOA oklevelét kapta.

A Magyar Olimpiai Bizott-
ság soron következõ 58.
vándorgyûlésére október-
ben Mohácson kerül majd
sor. Riersch Tamás
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Mesés árak a Százholdas Pagonyban
Április 7-én nyílt meg a Pagony
Közért (Supermarket) az Abonyi
utca–Dózsa György út sarkán, s
bár az idõ rövidsége miatt még
nehéz lenne az eddigi tapaszta-
latokból bármilyen következte-
tést is levonni, annyit el lehet
mondani, hogy egy új színfolttal
gazdagodott a kerület szolgálta-
tási palettája. A Pagony Közért
ugyanis nem egy tipikus közért,
aminek több oka van. Elsõsorban
az, hogy a választék gazdagabb
és izgalmasabb, mint a többi vá-
sárlóhelyen. Az üzlet tulajdono-
sainak ugyanis az volt az ars
poeticaja, hogy a vásárlókat a jó
áron adott, ugyanakkor izgal-
masnak vélt termékekkel lehet
leginkább megnyerni. A pultok-
ban és polcokon egyaránt találni
jó magyar termékeket (sajtokat,
házikolbászokat, lekvárt, tejter-
mékeket és zöldségeket), illetve
különleges ázsiai, amerikai, és
angol termékeket. Az üzlet árai
versenyképesek a nagy bevásár-
lóközpontokéval, nagyon sok termékre akció van, a tulajdonosok pedig azt az üzletpolitikát, hogy többet
vásárolj, és kevesebbet fizess (2+1-es akciók) a nyitást követõen is szeretnék majd fenntartani. 

A Pagony Közért azonban egy új típusú vásárlásra is lehetõséget biztosít. Az üzlet ugyanis Zuglónak egy
olyan központi helyén található, ahova a leggyakrabban gyalog érkeznek a vevõk. Gyalogosan viszont
gondot jelent a mosóport, az üdítõt vagy a kristálycukrot hazacipelni. A Pagony Közért erre is megoldást kí-
nál: az üzletben vásárolt árut ugyanis Budapest egész területén ingyenesen házhoz szállítják. S mivel a
boltnak önálló weboldala van – www.pagonykozert.hu –, ahol minden termék és minden akció megtalál-
ható, még a lakást, munkahelyet sem kell elhagynunk, hogy bevásárolhassunk. Elég csak leadnunk a ren-
delést, illetve megadnunk, hogy hova és mikor szállítsák az árut, s máris letudtuk a bevásárlást. 

A Pagony Közért nem titkoltan egy olyan közért szeretne lenni, ahova örömmel térnek be az emberek. A
boltban ugyanis nagy választékkal, jó árakkal és szeretettel fogadják õket. Nem túlzás azt állítani, hogy az
üzletbe belépve a Százholdas Pagony mesevilága fogadja a vásárlókat. A közért minden nap hétfõtõl
szombatig 6.30–20.00 óra és vasárnap 6.30–14.00 óra között áll a vásárlók rendelkezésére.

Elérhetõségeink:
Pagony Közért, 1146 Budapest, Dózsa György út 19., www.pagonykozert.hu, telefon: 06 (1) 391-71-71

Olimpiai bronzérmes, ama-
tõr és profi világbajnok
ökölvívónk, Erdei Zsolt, a
népszerû Madár, két vasat
is tart a tûzben. Most ugyan-
is Atlantic City és Zugló áll a
figyelme középpontjában. A
New Jersey államban talál-
ható nagyváros egy június
4-i mérkõzés miatt fontos a
számára, míg Budapest
XIV. kerületében egy boksz-
iskolát szeretne nyitni.

Erdei Zsolt 2000–2010.
között volt a német
Universum profi ökölvívó-
ja. Ez alatt pontosan 30
mérkõzésen lépett a ringbe,
és egyszer sem talált legyõ-
zõre. Tavaly azonban szer-
zõdést bontott a német
klubbal, és az Egyesült Ál-
lamokba indult szerencsét
próbálni. November 20-án
kötelek közé lépett, és egy
nigériai ellenfelet sikerült
pontozással megvernie. Az
újabb lehetõség ez év június
4-én várna rá. Sokáig úgy
tûnt, hogy egy lengyel ököl-
vívó lesz az Atlantic Cityben
rendezendõ gálán az ellen-
fele, ám a kiszemelt sporto-

ló visszalépett a lehetõség-
tõl. Zsolt tehát ellenfél nél-
kül maradt.

– Azt ígérték, hogy ameny-
nyiben ezen a felhozó mecs-
csen is nyerek, akkor har-
madszorra már egy világ-
bajnoki övért meccselhetek
majd. A lengyel srác vissza-
lépése miatt nem vagyok
megijedve, biztos vagyok
benne, hogy az ügynökök
hamarosan találnak majd
egy másik bokszolót. Hogy
kit? Nos, ez a legkevésbé iz-
gat. A közvéleményt termé-
szetesen mindig nagyon ér-
dekli, hogy kivel bokszolok,
én viszont tudom, ha világ-
bajnok szeretnék lenni, ak-
kor mindenkit meg kell ver-
nem. 

Zsolt tehát rendületlenül
edz, és várja a június 4-i üt-
közetet. Jelenleg még az
erõnléti edzéseknél tart,
ám májusban már a kesz-
tyûs tréningek következ-
nek, és addigra már jó len-
ne tudnia, ki lesz az ellen-
fele. A taktikát ugyanis az
adott személyhez kell iga-
zítani.

Erdei Zsolt azonban a sû-
rû felkészülési programjá-
ban is idõt szakított arra,
hogy találkozzon dr.
Papcsák Ferenc zuglói pol-
gármesterrel. Az esemény-
re elkísérte õt Szentpáli Gá-
bor, a BVSC-Zugló ügyveze-
tõ elnöke is.

– Személyes egyezteté-
sünk után az elnökség jóvá-
hagyásával megalakítottuk
az egyesület ökölvívó szak-
osztályát – mondta az elnök
–, és Zsoltot bíztuk meg a
szakosztály vezetésével. Re-
ményeink szerint az új
szakosztályban hamarosan
megkezdõdhetnek majd az
edzések is. 

Madár úgy tervezi, hogy
minimum 50 gyerekkel és
2-3 edzõkollégával indul
majd az új szakosztály. Eh-
hez azonban elõbb bokszo-
lásra alkalmassá kell tenni
a Szõnyi úti volt karateter-
met. Erdei Zsolt neve halla-
tán több vállalkozó is ki-
nyitná a pénztárcáját, hogy
egy ilyen kezdeményezés
mellé álljon, ám a Szõnyi úti
létesítmény tulajdonjoga

még mindig tisztázatlan,
ezért Zsoltnak is más forrá-
sokhoz kellett fordulnia. 

– A zuglói önkormányzat
nevében azt ígérhetem,
hogy a jövõben is támogatni
fogjuk a sportot – mondta
dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester az április 12-i talál-
kozón. – Erdei Zsolt zuglói
szerepvállalása pedig külö-
nösen fontos a számunkra,

hisz õ az a sportember, aki
példaként állítható a fiata-
lok elé. 

A BVSC-nek már évtize-
dekkel ezelõtt is volt ökölví-
vó-szakosztálya. Azt akkor
olyan nevek fémjelezték,
mint Énekes István, a zug-
lói klub elsõ olimpiai bajno-
ka és késõbb Papp László,
akirõl kevesen tudják, hogy
az elsõ olimpiáját zuglói-

ként nyerte. Erdei Zsolt ter-
vei szerint még 1-1,5 évig
szeretne bokszolni, ám már
most gondolni akar a jövõ-
jére, s mivel az idén 100 esz-
tendõs BVSC erre lehetõsé-
get biztosított, õ örömmel
és aktívan részt vállalna a
régi vasutas ökölvívó-ha-
gyományok feltámasztásá-
ban.

Riersch Tamás 

Erdei Zsolt bokszot tanítana Zuglóban

Sportünnep az olimpia jegyében



SZOLGÁLTATÁS

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

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.

Lapos tetõk szigetelése, bádogo-
zás, homlokzatfelújítás, kõmûves-
és festõmunkák. Alpintechnikai
kivitelezések minden szakmában.
T.: 061-273-1857. T.: 06-20-471-
1870. 

ZUGLÓI VÍZVEZETÉK-SZE-
RELÕ GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás akciós áron,
csaptelepek, WC-tartályok javí-
tása, cseréje garanciával! Fû-
tés-, gázszerelés, javítás. Ki-
sebb munkákra is kimegyek,
SÜRGÕS ESETBEN AZONNAL!
Telefon: 363-3272, 06/30-
9517-849.

KÁRPITOS JAVÍTÁST, ÁTHÚ-
ZÁST vállalok! 1148 Bp., Nagy La-
jos Király út 43/b. (Fogarasi út sar-
kánál) Tel.: 2212-392, 06/20-553-
8582.

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

FRISSÍTÕ, RELAXÁLÓ SVÉD-
MASSZÁZS: hát, láb, talp, celluli-
tisz, testfelület masszázsa kedvezõ
áron. Kérésre házhoz megyek. T.:
06-20-825-0257.

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

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

KONYHABÚTOR-KÉSZÍTÉS
MÉRETRE. Munkalapcsere,
ajtófrontcsere, lapra szerelt búto-
rok összeszerelése, bútoráta-
lakítás, ingyenes felmérés és ár-
ajánlat. T.: 06-30-354-6767,220-
2849.

CÉGTÁBLA, reklámfelirat, au-
tógrafika, üzletdekoráció, esküvõ,
rendezvénydíszítés, kirakatrende-
zés. T.: 220-2849, 06-30-9744-
754, ket.toth@chello.hu

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

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.

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

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.

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

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.

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.

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.

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.

GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÁS!
Zuglói gázkészülék-szerelõ mester
garanciával vállalja gázkészülékek
javítását, karbantartását, ellenõr-
zését. Víz-, és fûtésszerelés. Tel.:
06-30-970-93-75, 220-02-53. Hét-
végén is!!! Rövid határidõvel!

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.

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

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

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

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

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

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB SZAKEMBEREI-
VEL. Alacsony áron vállalunk szo-
bafestést, mázolást, tapétázást,
márványfestést, vízszerelést, vil-
lanyszerelést, burkolást, kõmû-
vesmunkát, gipszkarton-szere-
lést. Tel.: 220-57-31. Mobil: 06-
20-9946-279.

ZÁRLAKATOS GYORSSZOL-
GÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés,
betörésbiztos hevederzár-szere-
lés azonnal. Rácskészítés, ka-
puk, kerítések, galériák, egyéb la-
katosmunkák. Tel.: 06-30-299-
12-11.

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

Kerítések, épületek terméskõ lá-
bazatainak felújítása, megtisztítá-
sa, újjávarázsolása ipari célgéppel,
vizes technológiával, vegyszerek
alkalmazása nélkül. T.: 06-20-
345-1895.

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPON-
TIFÛTÉS-SZERELÕ mester vállal
készülékek, berendezések cseré-
jét és javításokat, felújításokat,
duguláselhárítást. Tel.: 06-30-
9568-540, 220-51-85.

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁ-
LIS KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS,
elektromos hálózatkiépítés, és -
felújítás. HAJDU VILLANYBOJ-
LER javítás, vízkõtelenítés garan-
ciával. Érintésvédelmi felülvizsgá-
lat, nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 06-30-440-1586, 252-
0813.

ASZTALOSMUNKÁK. Ajtó-, ab-
lakjavítás, küszöbkészítés, légszi-
getelés, zárszerelés, bútor össze-
szerelése, javítása, pántok, zsané-
rok cseréje. Tel.: 251-94-83, 06-
20-381-6703.

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

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.

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

GÁZ- VÍZ- FÛTÉSSZERE-
LÉS, gázkészülékek javítása,
karbantartása. Gázmûveknél
engedélyeztetés! Tel.: 06-30-
944-65-13, www.nl-gas.hu, info
@nl-gas.hu.

Építész kivitelezõ régi házak te-
tõtér ráépítését vállalja. A megren-
delõnek a munkavégzéshez nem
kell kiköltöznie. T.: 06-20345-
1895.

Családi- és társasházak, nyara-
lók eresz és faszerkezeteinek fes-
tése, mázolása alpintechnikával is.
Telefon: 273-1857, 06-20-471-
1870.

EGÉSZSÉG

VARGA CSILLA KINEZIOLÓ-
GUS szeretettel várja önt Örs ve-
zér téri rendelõjében. Idõpont-
egyeztetés: 06-30-493-8544.

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

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

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

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

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

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

INGATLAN

ÉLJEN OTT, ahol mások nya-
ralnak! Eladó Budapesttõl 35
km-re, a Börzsöny lábánál tiszta,
rendezett, világos, német kisebb-
ségi fejlõdõ faluban (Berkenyén)
2 generáció részére alkalmas,
2004-ben épült ház. A pinceszin-
ten 2 szgk. Beállására alkalmas
garázs, fürdõszoba, mosókony-
ha, konyha, mûhely, pince, rak-
tár, a földszinten: nappali-étke-
zõ, 2 hálószoba, dolgozószoba,
teljesen gépesített beépített
konyha, elõszoba, vendég WC, az
elõszobából lejárat a garázsba és
feljárat a tetõtérbe található. A te-
tõtérben 80%-os készültségben
nappali, két hálószoba, amerikai
konyha, fürdõszoba van. A pin-
ceszint és a földszint 132 nm, a
tetõtér lakható alapterülete 84
nm. A földszinthez egy 48 nm-es
terasz is tartozik. A parkosított
telek 797 nm. Fûtés: 2 körös,
szintenként leválasztható gázka-
zán, radiátor + a földszinti nap-
paliban kandalló. Teljes közmû:
villany, gáz, víz, csatorna, tele-
fon, internet, parabolaantennás
tv. Irányár: 42 000 000 Ft. Zug-
lói min. 2 szobás tégla cserela-
kást beszámítok. Érdeklõdni le-
het a 06-30-419-0991 telefonszá-
mon.

SZOBRÁNC utcában 1+2 fél
szobás magasföldszinti, jó állapo-
tú lakás sürgõsen eladó 12,9 mil-
lióért. Katona Judit: 06/20-489-
9790, katonajudit56@gmail.
com

Eladó Alsórákoson 135 m2 dup-
la komfortú, belül kétszintes
cirkós ikerház, nagy terasz, külön
garázs 61,9 M Ft. Tel: 06/30-232-
1455.

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

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

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû
iroda, 70 nm, Zugló központjá-
ban, kiváló parkolással. Kony-
ha, fürdõszoba-használat,
ugyanitt száraz, 30 nm-es rak-
tárhelyiségek kiadók. Tel.: 06-
70-212-64-78.

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

KIADÓ LAKÁS 2 szobás, búto-
rozott, felújított lakás kiadó a
Handzsár utcában, nemdohány-
zók részére. Tel.: 06-30-627-
6581.

Magánszemély keres 2-3 szobás
kis lakóközösségû téglaépítésû
házban egyedi fûtésû lakást, gép-
kocsitárolási lehetõséggel. Tel.:
06-20-464-0900.

OKTATÁS

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

ANGOLOKTATÁS gyakorlott,
diplomás tanárnál. Társalgás
már kezdõ szinten. Eredményes
felkészítés bármely vizsgára.
Tel.: 06-30-830-461. kacika@t-
online.hu

KÖNYV

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

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!

MUNKÁT KÍNÁL

Nyugdíjasnak, diáknak heti 2-3
alkalommal napi kb. 4 órás gépe-
lési munkát kínálunk. T.: 06-20-
345-1895.

SZÁMÍTÓGÉP

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

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

EGYÉB

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

Társasházak, lakásszövetke-
zetek közös képviseletét válla-
lom mûszaki, jogi, gazdálkodási
(könyvelési) ismeretekkel.
ÖKOplusz, ZBR, panelprogram
pályázatok elõkészítésében se-
gítséget nyújtok. Tel.: 06-30-
224-57-26. ingatlanmedia@
freemail.hu

Ha az önök lakóháza új kö-
zös képviselõt keres, a megol-
dás: NYCS-Építõ Kft. Tel./fax:
06-1-220-32-04, mobil: 06-
30-557-30-00, honlap:
www.nycs.hu, e-mail: nyary-
ildiko@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

Amennyiben még nem találta
meg társasházának a megfelelõ
közös képviselõt, hívja kft.-nket.
Jelszavunk: megbízhatóság,
szakértelem, kiváló munka reá-
lis áron. Tel./üzenetrögzítõ: 223-
1497, e-mail: lillilus@citromail.
hu

TÁRSASHÁZAK közös képvise-
letét vállaljuk (jogi, mûszaki, köny-
velés) korrekt áron. Tel.: 06-20-
9234-639, 222-8561.

MEGNYITOTTUNK! Fodrász-
cikk-kellékek széles választékát
kínáljuk üzletünkben! Várjuk régi
és új vevõinket. Monzák&Monzák.
XIV. ker., Varsó u. 3. Tel.: 30-218-
47-09.
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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)

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.

13. augusztus 17. augusztus 25. 20. november 23. december 1.

14. augusztus 31. szeptember 8. 21. december 7. december 15.

Könyvelés
Székhelyszolgálat

Adótanácsadás

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

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

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

Társasházkezelés
TTáárrssaasshháázzaakk

kköözzööss    kkééppvviisseelleettéétt
nnaaggyy  ggyyaakkoorrllaattttaall  vváállllaalljjuukk..

KKoommpplleetttt  kkeezzeellééss,,
kköönnyyvveelléésssseell,,

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

eemmaaiill::ffookkuusszzkkfftt@@hhddssnneett..hhuu
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Sporttörténelmet írt a zuglói lány
Már nõi birkózásban is
van világversenygyõztesünk:
Dénes Mercédesz, a Csaná-
di Árpád Általános Iskola és
Gimnázium 11. évfolyamos
diákja tavaly augusztusban
a kadet Európa-bajnokság
–52 kg-os súlycsoportjában
végzett az elsõ helyen. Ezzel
a zuglói diáklány sporttör-
ténelmet írt.

– Érden kezdtem az isko-
lai tanulmányaimat, és ott
is kezdtem el sportolni –
mesélte Mercédesz. – Az is-
kolában több sportágat is
kipróbáltam, de a birkózás
tetszett meg nekem. Tar Mi-
hály és Südi Gábor kezdtek
el foglalkozni velem, és az-
óta is õk az edzõim. 

Mercédesz már 2003-ban
elindult elsõ versenyén, és
azonnal bizonyította is te-
hetségét: megnyerte a diák-
olimpiát. A következõ év-
ben az országos bajnoksá-
gon az ötödik lett. 2006-ban
mind a diákolimpiát, mind
pedig a korosztályos OB-t
megnyerte. 

Azóta itthon egyedural-
kodónak számít, de nem
csak a saját a korosztályá-
ban, hanem az idõsebbek
között is. 2010-ben ugyanis
a kadet Eb-n kívül a felnõtt
országos bajnokság –51 kg
súlycsoportját is megnyer-
te. Ez utóbbi versenyen fia-
tal kora miatt csak koren-
gedménnyel tudott elindul-
ni. A korosztályos konti-

nensviadal ráadásul elsõ
komolyabb nemzetközi
erõpróbája volt, Mercédesz
tehát a nemzetközi mezõny-
ben is eredményesen debü-
tált. Kiváló 2010-es teljesít-
ményének köszönhetõen a
januári Héraklész Gálán a
legjobb nõi birkózónak járó
elismerést vehette át. 2010-
ben a Csanádiban a legte-
hetségesebb birkózók elis-
merésére alapított Kozma-
díjat is õ kapta.

– Idén több fontos verse-
nyem is lesz. Június végén
jól akarok szerepelni a
szerbiai junior Európa-baj-
nokságon. Nagyobb céljaim
vannak azonban az augusz-
tusi varsói kadet Eb-n és a
szombathelyi kadetvébén:
a döntõbe szeretnék kerül-

ni vagy a dobogós helyek va-
lamelyikét akarom megsze-
rezni. 

Dénes Mercédesz azon-
ban nem csak a sikereket
köszönheti a birkózásnak.
Mint mondta, fiatalabb ko-
rában meglehetõsen izgága
és nehezen kezelhetõ gyerek
volt. De a sportolás révén fe-
gyelmezetté és kitartóvá
vált, ennek köszönhetõen
ma már nem csak a birkó-
zásra, hanem a tanulásra is
képes odafigyelni. Az érett-
ségit követõen nagy tervei
vannak, egyrészt folytatni
kívánja a versenyzést, de a
tanulásról sem akar lemon-
dani, és a Mûszaki vagy a Jo-
gi Egyetemen kívánja majd
folytatni tanulmányait.

R. T.

Gergely Gábor csuklója még mindig a régi
Nagy élményben lehetett an-
nak része, aki március vé-
gén kilátogatott a BVSC-
Zugló Szõnyi úti Asztalite-
nisz Csarnokába. Azok
ugyanis, akik a legtovább
kitartottak, láthatták,
amint Jónyer István és Ger-
gely Gábor ütögetett egy-
mással. A két klasszis kezé-
ben pedig még a baráti ját-
szadozás közepette is meg-
megvillant az ütõ.

Az idén százesztendõs
BVSC egyik legnagyobb
büszkesége a pingpongozó
Gergely Gábor. Ez annak el-
lenére is igaz, hogy a pati-
nás zuglói klub számos
olimpiai, sõt néhány több-
szörös olimpiai bajnokkal
is rendelkezik. Jó asztalite-
niszezõbõl ugyanis jóval ke-
vesebb volt, mint jó vívóból
vagy jó vízilabdázóból. Ger-
gely Gábor pedig nem csak
a jók, hanem egyenesen a
legjobbak közé tartozott. A
magyar férfi asztalitenisze-
zõk a hetvenes években és a
nyolcvanas évek legelején

uralták ezt a sportágat. Kö-
szönhetõ ez Berczik Zoltán
szövetségi kapitánynak és
az általa összerakott nagy
triónak, a
Jónyer–Klampár–Gergely-
féle csapatnak.

– Tehetségtelen kisgye-
rekként kezdtem a pályafu-
tásomat 1961-ben – mesél-
te Gergely Gábor. – Az édes-
apámék egy véletlenül meg-
látott toborzópapír alapján
a KSI-be vittek le. Akkor a
zuglói klubnál hihetetlenül
jó edzõk, nevelõk voltak.
Juhos József, Balatoni Ti-
bor és Volper László egy-
aránt sok tehetséges fiatalt
adott ennek a sportágnak.

A tehetségtelen kisgye-
rekbõl hamarosan tehetsé-
ges asztaliteniszezõ lett, aki
1966-ban már tagja volt a
serdülõ válogatottnak,
majd az ifjúsági Európa-
bajnokságra is kijutott. 

– Akkoriban a KSI csak
18 éves korig nevelte a spor-
tolókat. Én már egy évvel
korábban, tehát 17 évesen

átkerültem a BVSC-be. Ak-
kor még Berczik Zoltán a
klub vezetõedzõje és játéko-
sa is volt. Keresett engem a
Sidó Ferenc vezette Bp.
Spartacus is, de úgy látszik,
Berczik Zoltán jobban
akarta az én szerzõdtetése-
met.

Berczik Zoltánnak kiváló
szeme volt. Õ ugyanis már
17 éves korában felismerte
Gergelyben a tehetséget. Az
edzõ megérzésének pedig

késõbb is szerepe volt a
sportoló pályafutásában. 

– Eleinte még nem a
Szõnyi úton, hanem az Új-
vidék téri (most Arany Já-
nos) általános iskola torna-
termében voltak az edzé-
sek. Nagyon jó csapat volt
akkor Zuglóban, Rózsás
Péter, Börzsei János, Ha-
rangi Sándor, Kovács Fe-
renc és jómagam.

A BVSC sporttelepén
1974-ben megnyitották az
új asztalitenisz-csarnokot.
Berczik Zoltán akkor már a

válogatott edzõje volt, és eb-
béli minõségében sem fe-
ledkezett meg egykori tanít-
ványáról, Gergely Gábor-
ról.

– Elõször csak edzõpart-
nernek hívott meg a váloga-
tott edzésére, ám nagyon
hamar beválogatott engem.
Akkoriban még jócskán
hátrébb voltam a hazai
ranglistán, így nem én vol-
tam arra az esélyes, hogy a
masszívnak tûnõ Jónyer-

Klampár-duó mellett én le-
gyek a válogatott harmadik
embere. Berczik Zoltán
nem titkolta, hogy világbaj-
nok együttest akar építeni,
és az akaratát tûzön-vízen
keresztül átvitte.

Gergely Gábor elõször
1974-ben, az újvidéki Eu-
rópa-bajnokságon hálálta
meg a kapitány bizalmát.
Akkor az egész kontinenst
végigverte, és csak a döntõ-
ben szenvedett 3-2-es vere-
séget a csehszlovák
Orlowskitól. Azon az Eb-n

már a Beczik-féle csapat is
bontogatta a szárnyait, és
ezüstérmet szerzett. A dön-
tõben a svédektõl kaptak ki
a mieink. Egy évvel késõbb
viszont Calcuttában világ-
bajnokságon a
Jónyer–Gergely-páros már
aranyérmet nyert. Gergely
nagy versenye azonban az
1978-as duisburgi Európa-
bajnokság volt, amelyen
egyéniben, párosban (a
csehszlovák Orlowskival)
és csapatban is aranyérmes
volt. Ezzel egy leget is magá-
énak tudhat, hisz a nagy tri-
óból egyedül õ tudott egyéni
Európa-bajnok lenni.
Phenjanban 1979-ben pe-
dig egyenesen csodát tett ez
a csapat. A verhetetlennek
hitt kínai válogatottat két-
szer is legyõzve (a döntõben
például 5-1-re legázolva) a
sportág történetének elsõ
és egyetlen csapat-világbaj-
noki címét szerezte meg.

– Berczik Zoltán a mun-
kában hitt. Napi 6-8 órát
edzettünk, velem külön is
nagyon sokat foglalkozott.
Ezenkívül el tudta hitetni
velünk, hogy nyerni tu-
dunk. Szerintem a világ leg-
jobb edzõje volt.

Akkoriban mind a válo-
gatottban, mind a BVSC-
ben nagyon ment az asztali-
teniszezõk szekere. Nyolc-
tíz éven keresztül minden
világversenyrõl éremmel
tértek haza, a vasutasklub
pedig BEK-t, VVK-t és meg-
számlálhatatlanul sok baj-
noki címet nyert. A nagy ge-
neráció azonban szép las-

san kiöregedett. Gergely a
göteborgi világbajnokság
után vonult vissza. Játszott
még egy kicsit Ausztriában,
majd a Cegléd játékos-
edzõje lett, sõt a BVSC szak-
vezetõjeként még bajnoki
címet is nyert, de végül el-
hagyta a pályát, újságíró lett
belõle. 

– A BVSC mindig a szív-
ügyem volt. Nem csak az
asztalitenisz, hanem a töb-
bi sportág is. Szurkoltam a
vízilabdázóknak, a vívók-
nak, a birkózóknak, majd
az NBI-es labdarúgócsapat-
nak is. A mai helyzetet látva
azonban vérzik a szívem.
Ha nem lennének olyan fa-
natikusok, mint például az
asztalitenisz szakosztály je-
lenlegi vezetõje, Herendi
Iván, akkor már rég meg-
szûnt volna a pingpongélet
az egyesületben. Ennek a
klubnak virulnia kellene,
nem pedig a fennmaradásá-
ért küzdenie. Mind mai na-
pig közel ezerötszáz gyerek-
nek nyújt sportolási lehetõ-
séget az egyesület, már csak
ezért sem nem szabadna
veszni hagyni egy ilyen fon-
tos objektumot. 

Riersch Tamás

Röplabdabázis alakult Zuglóban
Az Ybl Miklós Építõipari
Szakképzõ Iskola torna-
csarnokában 2008 óta mû-
ködik RUNKIL SE (Röplab-
da Utánpótlás Nevelõ Köz-
pont Illés László Sport
Egyesület) nevû röplabda-
egyesület, amelyben ma
már több mint százan ûzik
a sportágat.

A klubalapító-vezetõedzõ
Illés László elmondta, hogy
az Ybl tornacsarnokán kí-
vül a szintén zuglói Neu-
mann János Mûszaki Szak-
középiskola és a Jókai Mór
Általános Iskola tornater-
mében tartják edzéseiket.

Illés László – aki koráb-
ban a TF SE, a ZTE és a Ma-
lév SC NB I-es, kétszeres vá-
logatott játékosa volt – je-
lenleg testnevelõként dolgo-
zik egy fóti iskolában. Ko-
rábban azonban több mint

tíz évet Zuglóban tanított,
így sok szállal kötõdik a ke-
rülethez. Edzõként irányí-
totta a Dorog NB I-es, az
Újbuda NB II-es gárdáját is,
ez utóbbit az NB I-be vezet-
te. Hat évig irányította a ma-
gyar férfi ifjúsági és junior-
válogatottat. Tanítványai
között volt többek között az
egyetlen magyar BEK-gyõz-
tes röplabdázó, Nagy Péter
is. Tagja a Magyar Röplab-
da Szövetség edzõbizottsá-
gának, és õ a szövetség
Sport XXI utánpótlás-neve-
lési program budapesti és
Pest megyei szakreferense.

– A RUNKIL SE-ben min-
denkit megtanítunk röplab-
dázni. A legfiatalabb játéko-
sunk alig múlt nyolceszten-
dõs, a legidõsebb pedig már
20 éves. A több mint száz
sportolónknak a fele zuglói.

Õk a környezõ iskolákból
érkeztek hozzánk. Hét csa-
patunk szerepel a Buda-
pest-bajnokságban, a legki-
sebbek pedig az Országos
Mini Bajnokságban játsza-
nak. Õk egyébként a közel-
múltban veretlenül nyerték
a bajnokság székesfehérvá-
ri fordulóját. Egyesületünk
három játékosa is tagja a
Budapest-válogatottnak. Az
ifik közül Bogdán Gergely,
a serdülõk közül Szõnyi Dá-
vid, míg a gyermek korosz-
tályban Batári Csaba.

Illés László elmondta:
eredetileg utánpótlás-neve-
lõ központként indult az
egyesület, és õ is csak 16
éves korukig kívánt foglal-
kozni a fiatalokkal (utána
egy másik egyesületbe in-
tegrálta volna be a tehetsé-
gesebbeket), de a korhatárt
már bõven átlépõ juniorok
úgy döntöttek, maradnak a
klubnál, és ma már a felnõt-
tek között, a Budapest II.
osztályban szerepelnek.

Nem csoda ez az erõs kö-
tõdés, hisz a RUNKIL SE-
ben az edzéseken kívül is
zajlik az élet. Rendszeresek
ugyanis az egyesület klub-
délutánjai, év végén mindig
záróbulit rendeznek, míg a
nyár nagy attrakciója a vi-
segrádi nyári tábor, mely
sok zuglói fiatalnak jelent
színvonalas kikapcsoló-
dást az iskolai szünetben.

riersch
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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
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� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 

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

megvárható melybõl 
10% engedmény 
ezen hirdetés felmutatójának
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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.

Zugló,

Bosnyák utca 19. szám

alatti 21 lakásos

társasházban lévõ

új építésû lakásaink

„A” és „A+”

energetikai

minõsítéssel

rendelkeznek!

Mielõtt meghozná élete egyik legjobb befektetési döntését,
már adunk Önnek ajándékba 2 óra szabadidõt!

Nézze meg jövõbeni otthonát íróasztala mellõl 3D-s képeken!
A lenti linket használva bejárhatja az egész házat. 

A háromdimenziós fotók, és egy bemutató film segítségével
meggyõzõdhet a kivitelezés magas minõségérõl!

www.energiatakarekos-lakas-zuglo.3dvalosag.hu

Zuglói panoráma,
22 000 Ft ÉVES fûtési költséggel.

ÉRDEKLI?

Zuglói panoráma,
22 000 Ft ÉVES fûtési költséggel.

ÉRDEKLI?

KIPUFOGÓ
KLINIKA

KIPUFOGÓK
MÛSZAKI VIZSGA

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

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadó
ingyenes, üzenetrögzítõs telefonszáma:

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

Tavaszköszöntõ a múzeumban
A Magyar Mezõgazdasági Mú-
zeum, az elõzõ évek hagyomá-
nyait folytatva, idén is külön-
leges húsvéti kiállítással és ta-
vaszköszöntõ játékkal ked-
veskedett látogatóinak.

Mintegy félezer zuglói kis-
iskolás részvételét finanszí-
rozta Budapest Fõváros
Zugló Önkormányzata a ha-
gyománytisztelõ kulturális
húsvéti rendezvényén. A
programon számos kerüle-
ti iskola tanulója képvisel-
tette magát, a József Attila,
Heltai Gáspár, Móra Fe-
renc, Kaffka Margit, Szé-
chenyi István, Németh Im-
re, Álmos vezér, Hunyadi
János és a Dr. Mezõ Ferenc
általános iskolákból. A ta-
nulók a tojásírás elsajátítá-
sa mellett tágabb ismerete-
ket szerezhettek a húsvét
megünneplésének hagyo-
mányairól, annak egyházi
vonatkozásairól, a magyar
néphagyományban betöl-
tött szerepérõl.

A gyermekeknek igazi fel-
fedezõkaland volt az óriás

hímes tojások felkutatása a
Vajdahunyad vár rejtélyes
zegzugaiban. A játék befe-
jeztével a gyermekek meg-
ismerkedhettek a hagyo-
mányos húsvéti tojásírás
technikájával, melyhez
írókát, méhviaszt és növé-
nyi festéket használtak.

Az egyik foglalkozáson
Zugló polgármestere, dr.
Papcsák Ferenc, illetve Ko-
vács Balázs, Rozgonyi Zol-
tán és dr. Ferdinandy Ist-
ván alpolgármesterek is
tiszteletüket tették.

Dr. Papcsák Ferenc rövid
beszéddel köszöntötte a
kisiskolásokat és az õket
kísérõ tanítókat, majd bé-
kés, áldott húsvétot kívánt
nekik. A gyerekek csokito-
jást, -nyuszit, -csibét kap-
tak ajándékba.

A zuglói önkormányzat
kiemelt fontosságú ügyként
kezeli a gyerekek kulturá-
lis fejlõdésének támogatá-
sát, melyhez további anyagi
és szervezési segítséget is
nyújt majd a jövõben.

E.D.


