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A kommunális adó kivetése he-
lyett dönthettünk volna iskola-
bezárásokról, vagy arról, hogy
nem tartjuk karban, nem újítjuk
fel közterületeinket, játszótere-
inket. Ez utóbbi két lehetõséget
kizártuk – mondta Dr. Papcsák
Ferenc polgármester lapunk-
nak. Az új adónem bevezetésére
szerinte az elõzõ önkormányzati
vezetések vagyonfelélõ gazdálko-
dása miatt van szükség, ha nem
adják el Zugló harmincezer for-
galomképes és folyamatos bevé-
telt biztosító ingatlanát, akkor
egyensúlyban lenne a költségve-
tés. Hangsúlyozta, az új adóból
származó bevétel fogja pótolni a
kiesõ összeget, ebbõl finanszí-
rozzák majd az önkormányzat
intézményeinek fenntartását és
a tervezett fejleszéseket. Hozzá-
tette, a kommunális adóból be-
folyó bevételeket külön számlán
fogják kezelni és minden zuglói
lakos által átlátható lesz a fel-
használása. Dr. Papcsák Ferenc

kitért arra is, az önkormányzat
és a vagyonkezelõ magán kezdte
a spórolást, összesen hetven tel-
jesen feleslegesen alkalmazott,
jó fizetéssel dolgozó munkatárs-
tól váltak meg tavaly, márciusig
további, összesen hatvan ugyan-
ilyen státuszú dolgozótól bú-
csúznak el.

Az elõzõ hetek rendkívüli idõ-
járására és az abból adódó vész-
helyzetre elmondása szerint fel-
készült a kerület. „Minden hajlék-
talant kerületi melegedõkbe terel-
tünk. Az idõ múlása igazolta azt a
döntésünket is, hogy felszámol-
tuk a Francia úti bodegasort és
biztonságos menedékhelyeket
biztosítottunk az addig ott élõk-
nek. Ezek közül az emberek kö-
zül minden bizonnyal nagyon so-
kan megfagyhattak volna, ha nem
lépünk határozottan” – fejtette ki.

Dr. Papcsák Ferenc megkö-
szönte a decemberben elindított
Zuglói konzultációban részt ve-
võ lakosoknak, hogy elküldték
számára válaszaikat és javasla-
taikat.  A konzultáció ezzel nem
ér véget, jelenleg a beérkezett
kérdéssorok feldolgozása zajlik.
Az eredményekkel, valamint to-
vábbi kérdésekkel hamarosan
Önök is találkozhatnak a kerüle-
ti újság hasábjain.

Interjúnk a 3. oldalon

Fejlesztések
a kommunális adóból

Életeket mentett
az õszi dózerolás
Életmentõnek bizonyult a Fran-
cia úti illegális hajléktalan telep
õszi felszámolása.

Emiatt akkor egyes sajtóorgá-
numok és a Város Mindenkié
Egyesület keményen bírálta Zug-
ló rendpárti polgármesterét,
most viszont az idõ igazolta a
döntés helyességét. Az enyhének
induló tél ugyanis január végén
szokatlanul keményre fordult,
az elmúlt hetekben a hõmérõ hi-
ganyszála folyamatosan jóval
fagypont alatt járt, éjszaka pedig
még a fõvárosban sem volt ritka
a –15 foknál is alacsonyabb hõ-
mérséklet. Ilyen hideget a papír-
ból, furnérból és bádoglemezek-
bõl összetákolt bódékban nem-
igen lehetett volna túlélni. Most
örülhetnek mindazok a Francia
úti fedél nélküliek, akik elfogad-
ták a felajánlott menedéket, hogy
biztonságban, emberhez méltó
körülmények között vészelhetik
át az utóbbi évek leghidegebb
napjait. Bár a hajléktalan sor fel-
számolásakor valószínûleg sen-
ki sem számított rá, hogy ilyen
kemény télben lesz részünk,

most mégis bátran kijelenthet-
jük: a kritizált bódé - dózerolás a
nehéz helyzetben lévõk életben
maradását szolgálta.  

A rendkívüli hideg beköszön-
tével dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester azonnal összehívta a Vé-
delmi Bizottságot. A kiváló
együttmûködésnek, gondosko-
dásnak és odafigyelésnek kö-
szönhetõen Zuglóban lapzártán-
kig senki sem vált a mínuszok ál-
dozatává.

Továbbiak a 8. oldalon

Ingyenes korcsolyázási lehetõség Zuglóban!

Irány a Mûjégpálya!
A Zuglói Önkormányzat és a Városligeti Mûjégpálya együtt-
mûködésének eredményeként 2012. február 29-én, szer-
dán 16.00–20.00 között minden zuglói lakos lakcímkár-
tyája, vagy Zugló Városkártyája felmutatásával ingyen (belé-
põjegy megváltása nélkül) korcsolyázhat a Mûjégpályán!

Szeretettel várunk minden zuglóit! Találkozzunk a jégen!
Kellemes idõtöltést kívánunk!

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvahon
Csángó Kulturális Egyesület idén tizenhatodszor rendezte meg a
„Csángó Bált” a Petõfi Csarnokban Tudósításunk a 12. oldalon

Erõs 
a közbiztonsági
háló
2011-ben nem történt gyilkosság
a kerületben. Tíz százalékkal
csökkent a betörések, tizenegy-
gyel a gépkocsi-feltörések, tizen-
néggyel a rablások és kilenccel az
elfogások száma. Egyetlen nega-
tívum, hogy a gépkocsi-lopások
száma a 2010-es 316-ról, 2011-
ben 385-re emelkedett – mondta
el Dr. Réti László alezredes, helyi
rendõrkapitány az önkormány-
zat Bûnmegelõzési és Közbizton-
sági Bizottsága ülésén. Kiemelte,
2011-ben a 12 rendõri vezetõbõl
nyolc kicserélõdött.

Kardos Pál, a kerületõrség és a
polgárõrség vezetõje hangsúlyoz-
ta, Zuglóban erõsödött a közbiz-
tonsági háló. A kerületõrség, a
polgárõrség, a rendõrség, az ön-
kormányzat, a közterület-felügye-
let, a katasztrófavédelem olyan
együttmûködésben dolgozik,
mely példaértékû más városré-
szek számára is. Ennek az együtt-
mûködésnek az egyik legnagyobb
eredménye, hogy a létszámgon-
dok ellenére sikerült több embert
a közterületekre vezényelni.

Salamon Lajos tûzoltó száza-
dos elmondta, a 2011-es év min-
denképpen „csendesebb” volt,
mint a 2010-es. Kevesebb volt a
szélsõséges idõjárás okozta kár,
a tûzeset és kevesebb volt a sú-
lyos baleset is.

Cikkünk a 13. oldalon

Nívódíjas zongorista
Berecz Mihályt, a Szent István
Király Zeneiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény nö-
vendékét a patinás iskola egyik
legtehetségesebb növendékének
tartják. A 14 esztendõs zuglói fi-
atalember zongorajátékára pe-
dig már a kétszeres Kossuth-dí-
jas, Liszt Ferenc-díjas karmes-
ter, zongoramûvész és zeneszer-
zõ, a Nemzeti Filharmonikus Ze-
nekar fõigazgatója, Kocsis Zol-
tán is felfigyelt. 

Berecz Misi tavaly december-
ben, az Óbudán megrendezett III.
Országos Bartók Béla Zeneisko-
lai Zongoraversenyen kiemelt Ní-
vó-díjat kapott, ráadásul a Bar-
tók-mû legjobb elõadásáért járó
különdíjat is nekiítélte a zsûri. A
decemberi sikere nem az elsõ ál-
lomás volt már a pályafutásában.
2010. márciusában a XII. Orszá-
gos Nyíregyházi Zeneiskolai Zon-
goraversenyen ugyanis már ki-
emelt elsõ díjban részesült.

Riportunk a 7. oldalon

Aida és London
A hazai vívósport sokak szerint
a legcsinosabb hölgytagja, Mo-
hamed Aida több mint egy évti-
zede Zuglóban él. A Törekvés
SE Európa-bajnok, világbajno-
ki ezüstérmes és olimpiai ne-
gyedik helyezett tõrvívója gye-
rekként Zuglóban nevelkedett,
s bár édesanyja egy újpalotai is-
kolába íratta be, a szabadideje
nagy részét így is a kerületben
töltötte. Akkoriban ugyanis a
Szõcs Bertalan és Solti Antal ne-
vével fémjelzett MTK-VM vívó-
klub a Körvasúton túlra is átjárt
gyerekeket toborozni. Solti An-
talnak így huszonöt éve ezelõtt
egy igazi „aranyhal került háló-
jába”. A Budapesti Honvédból
az MTK-ba szerzõdõ Solti Antal
elsõ MTK-s csoportjából ma
már csak Aida vív, õ viszont
folytatva elõdei hagyományait,
egy rendkívüli sikeres pályafu-
tást tudhat maga mögött. És a
karrierjének még koránt sin-
csen vége.

Interjúnk a 7. oldalon
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 395-5557,
e-mail: balazs.tildy@gmail.com

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

Telefonon és/vagy e-mailen történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (20) 394-7343; 

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Február 27. 14.00–17.00 óra között.
Bejelentkezés a 872-9288-as 

telefonszámon,
e-mail:  alpolgarmester@zuglo.hu

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

Február 20. 16.00–18.00 óra 
között. Elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (30) 486-6669, 
e-mail: flora0618@gmail.com

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

Március 6. 14.00–16.00 óra között.
Bejelentkezés telefon: 

06 (20) 460-4435, illetve 
a virkrisz@gmail.com e-mail címen.

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Február 24-i fogadóórájára
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola
Egressy út 69.

Február 23. 16.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 570-0942
e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

Február 20. 17.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 411-1640;
e-mail cím: adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal, II. em. 224.

Meseház Óvoda

Március 7. 9.00–12.00 óra között.

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Tel.: 06 (30) 524-9069

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Március 5. 17.00–19.00 óra között. 

Telefon: 06 (30) 992-0854.
e-mail cím: harrachp@gmail.com

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Február 27. 
14.00–17.00 óra között.

Bejelentkezés a 872-9165 
telefonszámon.

12. Mélykuti Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 517-8715; e-mail cím:
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.
Március 5. 16.00–18.00 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.

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Március 12. 16.00–19.00 óra

között. Telefon: 06 (20) 397-5672,
e-mail: solt@zuglo.hu

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Március 7.
17.00–19.00 óra között.

Telefon: 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.
Telefon: 06 (30) 486-7324

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 220.

Telefonon történõ egyeztetés alapján
bármikor. Március 13. 16– 19 óra között.
Tel.: 06 (20) 930-8987; varnai.laszlo@
lehetmas.hu; www.varnailaszlo.blog.hu

5. Markó Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

Minden páros hét csütörtökén
18.00–20.00 óra között.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

Március 7. 17.00–19.00 óra között.
Bejelentkezés hétköznaponként

9.00–16.00 óra között: 273-1789. 
E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk
Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hiva-
tal. Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.:06 (30) 212-
1803.
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal
II. em. 220. Elõzetes egyeztetés alapján. Tel.: 06 (20)
475-1384
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5–7.
március 23. 17.00–19.00 óra között, elõzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: +36 (20) 944-7069 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosvalfa park 1–3., már-
cius 8. 17.00 órától. Tel.: 363-3202.
Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda Rákosvalfa park
1–3., március 8. 17.00 órától.
Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal II. em. 220. Elõze-
tes idõpont egyeztetés alapján. Tel.: 06 (30) 414-1206.

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje
Általános ügyfélfogadás (Pétervárad u. 2.)
Telefon: 872-9000, 872-9100,
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).

Ügyfélfogadó: dr. Sági Erzsébet. Szerdánként elõze-
tes telefonbejelentkezés: 872-9382.

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.

Zugló európai parlamenti
képviselõje
Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal II. em. 220., már-
cius 8. 18.00–20.00 óra között.

POLGÁRMESTER

Dr. Papcsák Ferenc polgármester soron következõ fo-
gadóórájára bejelentkezés március 6-án 8.00 órától a
872-9352-es telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatánál leadható formanyomtatványon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester február 27-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester február 27-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester február 24-i fo-
gadóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszámon.

JEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Papp Csilla jegyzõ polgármesteri hi-
vatali fogadóórájára a jegyzõi titkárságon, minden hó-
nap harmadik szerdáján a 872-9171-es telefonszámon.

ALJEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Sáfrán Erzsébet aljegyzõ polgár-
mesteri hivatali fogadóórájára az aljegyzõi titkárságon,
a 872-9164-es telefonszámon.
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Dr. Papcsák Ferenc – Magunkon kezdtük a spórolást

Fejlesztések a kommunális adóból

– Január végén, február ele-
jén évtizedek óta nem tapasz-
talt nagy hideg köszöntött az
országra. Az önkormányzat ho-
gyan tudta kezelni a helyzetet,
a hajléktalanok ellátását mi-
képp oldották meg?

– Volt olyan éjszaka Zuglóban
is, hogy - 20 fokhoz közeli hõmér-
sékletet mértünk, több napon át
nagyon hideg volt a kerületben.
Zugló felkészült az ilyen vész-
helyzetekre is, elsõdleges célunk
az volt, hogy egyetlen embert sem
hagyhatunk megfagyni, hiszen
minden emberélet számít. Min-
den hajléktalant kerületi melege-
dõkbe tereltünk. Az idõ múlása
igazolta azt a döntésünket is,
hogy felszámoltuk a Francia úti
bodegasort és biztonságos mene-
dékhelyeket biztosítottunk az
addig ott élõknek. Ezek közül az
emberek közül minden bizony-
nyal nagyon sokan megfagyhat-
tak volna, ha nem lépünk határo-
zottan. Kíváncsi vagyok, hogy a
magukat emberjogi aktivisták-
nak tituláló tiltakozók, ugyan-
olyan bátran demonstráltak vol-
na minden éjszaka a –20 fokos
hidegben a hajléktalanok telepen
tartása mellett, mint az enyhe
idõjárásban? Szerintem nem.
Határozottan állítom, az lett vol-
na a súlyos bûncselekmény, ha
hallgatunk rájuk és hagyjuk a mí-
nusz fokokban meghalni ezeket
a nincstelen embereket. Ember-
séges és jó döntést hoztunk és
ami még ennél fontosabb, embe-
ri életeket mentettünk.

– Mi a véleménye arról, hogy
az alapjogi biztos, Szabó Máté
továbbra is fenntartja decem-

beri jelentésének megállapítá-
sait, amely önkényesnek és jo-
gi felhatalmazás nélkülinek ne-
vezte a MÁV Zrt.-tõl bérelt terü-
leten található illegális hajlék-
talantelep felszámolását?

– Tiszteletben tartom Szabó
Máté álláspontját. A mi álláspon-
tunk viszont az, hogy ha egy Zug-
lóban élõ ember sem szegheti
meg a kerület építésügyi szabály-
zatát, akkor ez alól a hajléktala-
nok sem kivételek. A következõ
napokban személyes találkozót
kezdeményezek ebben a téma-
körben az alapjogi biztossal.

– Ha már a kerületi építési
szabályoknál tartunk, sokan
elégedetlenek azzal a 2010-es
döntésükkel, hogy változtatási
tilalmat rendeltek el a kerület-
ben. Sokan azok közül sem tud-
nak építkezni, akik betartanák
a szabályokat. 

– Drámai, káosz közeli helyze-
tet örököltünk ezen a területen
is, Zugló szinte minden üres tel-
kére házakat zsúfoltak be az épí-
tési vállalkozók. Sajnos, a több-
ség egyáltalán nem vette figye-
lembe azt, hogy ezekben a házak-
ban és a szomszédjukban is em-
berek élnek, csak az üzlet, a pénz
érdekelte õket. Azt tapasztaltuk
ugyanis, hogy az építõcégek tel-
jesen figyelmen kívül hagyták a
településfejlesztési szerzõdése-
ket, tehát azt, hogy a házhoz tar-
tozó infrastruktúrát, járdát, ga-
rázsokat kellett volna építeniük.
Tehát egyszerûen becsapták a
vásárlókat, a zuglóiakat. Ennek
kellett véget vetnünk, az elmúlt
hónapokban volt idõnk átgon-
dolni, mit és hogyan rendezünk

ezen a területen. Tavaly új fõépí-
tészt neveztünk ki, májusban pe-
dig az önkormányzati testület el-
fogadhatja az új kerületi szabá-
lyozási tervet.  Ebben rögzítjük a
megoldandó településfejlesztési
célokat. Átgondolt stratégia
alapján új szabályozási keretbe
tereljük, feltételekhez rendeljük
az építési engedélyek kiadását.
Mindent megteszünk, hogy a
munka minél gyorsabban befe-
jezõdjön, de az egyes állami ha-
tóságok válaszait a törvény értel-
mében meg kell várnunk. Nem
szeretnénk, ha Zuglóból egy át-
láthatatlan össze-vissza katy-
vasz-kerület jönne létre. A rend
és a rendezettség pártján állunk.

– A kommunális adó beveze-
tésén sok zuglói meghökkent,
sokan fel is háborodtak ezen az
új adónemen. Miért volt szük-
ség erre az intézkedésre?

– Elhiheti, hogy soha nem kel-
lemes ilyen intézkedésrõl dönte-
ni, de nem tehettünk mást. Tu-
dom, hogy sokaknak már elege
van abból, hogy a múltra kell hi-
vatkozni. De sajnos látnunk kell,
hogy a kerület mostani gazdasá-
gi helyzete egy vagyonfelélõ folya-
matnak az eredménye. Az elõzõ
vezetések munkája miatt csök-
kentek a forrásaink. Az utolsó
teljes mutatókkal rendelkezõ
évünk 2010 volt, ekkor a zuglói-
ak 24,6 százalékos veszteséget
kellett hogy elszenvedjenek az
elõzõ évhez képest. Az iparûzési
adóból befolyt összeg is jóval ke-
vesebb volt a vártnál. Az új állam-
háztartási törvény már nem en-
gedi meg az önkormányzatok
számára, hogy büdzséjükben ne-
gatív elõjelû mûködési költség-
gel számoljanak. Az adókivetés
helyett dönthettünk volna az is-
kolabezárásokról, vagy arról,
hogy ezentúl nem tartjuk kar-
ban, nem újítjuk fel közterülete-
inket, játszótereinket. Ez utóbbi
két lehetõséget kizártuk.  Hang-
súlyoznom kell, a kommunális
adóból származó bevétel fogja
pótolni az iparûzési adóból ki-
esõ összeget, ebbõl fogjuk tudni
finanszírozni az önkormányzat
intézményeinek fenntartását és
a tervezett fejleszéseket. A kom-
munális adóból befolyó bevétele-
ket külön számlán fogjuk kezel-
ni és mindenki által átlátható
lesz a felhasználása.

– Ilyenkor az állampolgárban
joggal vetõdik fel a kérdés: a po-
litikai vezetés, illetve az önkor-
mányzat és a hivatal miért nem
magán kezdi a megszorítást?

– A spórolást magunkon kezd-
tük. Az önkormányzat vezetõi
munkabérükön kívül semmi-
lyen plusz juttatásban nem ré-
szesülnek. Nekem például nincs
hivatali autóm, sofõröm, a saját
kocsimmal járok, a mobiltelefo-
nom számláját magam fizetem.
Ez nem sok önkormányzatnál
van így. Emellett teljesen átvilá-
gítottuk az önkormányzat mû-
ködését. A felesleges tanácsadói
szerzõdéseket az önkormány-
zatnál és a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt.-nél is felbontottuk. Több
ügyben kártérítési eljárást kez-
deményeztünk, feljelentést tet-
tünk. Itt a hivatalban húsz, telje-
sen feleslegesen alkalmazott, jó
fizetéssel dolgozó munkatárstól
váltunk meg tavaly. A vagyonke-
zelõtõl ötven, ugyanilyen státu-
szú alkalmazottnak mondtunk
búcsút. Folytatjuk az ilyen jelle-

gû leépítéseket: márciusig továb-
bi, összesen hatvan önkormány-
zat és vagyonkezelõi munkatárs-
tól válunk meg.

– Amire most hivatkozik, az
az átvilágítás, amelyet a kerü-
leti ellenzék olyan nagy heves-
séggel támad?

– Ez a jelentés nem a tavalyi
évet ellenõrizte, hanem a 2008-
2009-2010-es idõszakot. Az el-
lenzék tehát alaposan elnavigál-
ta magát ezen a téren is. A átvizs-
gálásról szóló legfrissebb anyag
márciusban kerül a testület elé,
ennek részleteirõl csak ezután
tudok majd nyilatkozni.  De vár-
ható az ellenzék folyamatos to-
vábbi támadása, hiszen az álta-
luk kialakított régi modellt kell
nekünk most teljesen átalakíta-
ni. Ez az érdekeik sérelmével jár,
természetes, hogy nem hagyják
szó nélkül. Pedig jó lenne, ha po-
zitív javaslatokkal is élnének,
nem pedig csak blogbejegyzé-
sekben rágalmaznák a Zuglóért
dolgozó embereket.

Pindroch Tamás

Zuglói konzultáció
Tisztelt Zuglói Polgárok!

Kerületünk polgármestereként a közös gondolkodás erejében hiszek, ezért 2011.
decemberében útjára indítottam lakossági konzultációs programomat. Örömmel tájé-
koztatom Önöket, hogy a konzultáció elsõ fordulója sikeres volt: nagy számban érkez-
tek kitöltött kérdõívek az önkormányzathoz.

Zugló polgármestereként ezúton szeretném megköszönni Önöknek, hogy elküldték
számomra válaszaikat és javaslataikat. 

A konzultáció ezzel nem ér véget. Az elsõ fordulóban a kerület, és az itt élõk életét
érintõ kérdésekben számítottam az Önök véleményére. Jelenleg a beérkezett kérdés-
sorok feldolgozása zajlik. Az eredményekkel, valamint további kérdésekkel hamaro-
san Önök is találkozhatnak a kerületi újság hasábjain.

Tisztelt Zuglói Polgárok! Köszönöm, hogy részt vesznek a párbeszédben.

Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt!

Üdvözlettel:
Dr. Papcsák Ferenc

polgármester

A kommunális adó kivetése helyett dönthettünk volna iskola-
bezárásokról, vagy arról, hogy nem tartjuk karban, nem újítjuk
fel közterületeinket, játszótereinket. Ez utóbbi két lehetõséget
kizártuk – mondta Dr. Papcsák Ferenc polgármester lapunknak
nyilatkozva. Az új adónem bevezetésére szerinte az elõzõ ön-
kormányzati vezetések vagyonfelélõ gazdálkodása miatt van
szükség, ha nem adják el Zugló harmincezer forgalomképes és
folyamatos bevételt biztosító ingatlanát, akkor egyensúlyban
lenne a költségvetés. Hangsúlyozta, az új adóból származó be-
vétel fogja pótolni a kiesõ összeget, ebbõl finanszírozzák majd
az önkormányzat intézményeinek fenntartását és a tervezett
fejleszéseket. Hozzátette, a kommunális adóból befolyó bevé-
teleket külön számlán fogják kezelni és minden zuglói lakos ál-
tal átlátható lesz a felhasználása.

Ki volt a legjobb Zuglóban?
A Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány hagyományainak megfelelõen ebben
az évben is átadja az általa 2003-ban alapított „Év embere Zuglóban” díjat. Ezt az el-
ismerést Zugló lakóinak, civil szervezeteinek ajánlása alapján kiválasztott, kerüle-
tünkben élõ, vagy 2011-ben kiemelkedõ tevékenységet végzõ magánszemélynek adják
át. Az elmúlt években a sport, a mûvészet, az oktatás, a közszolgálat, valamint az
egészségügy területén tevékenykedõ Zuglóiak közül egyaránt szerepeltek a díjazottak
között.

– 2009-ben alapítottuk az „Év Embere Zuglóban Életmû” díjat, amelyet olyan  ma-
gánszemélynek adunk át, aki szakmájában hosszú idõn át, hasznos tevékenységet vég-
zett kerületünkben – Barabás Ferenc elnök. – A 2011. év díjazottjait terveink szerint
március 31-én, a Szeretjük Zuglót Egyesülettel közösen rendezett mûsoros esten,
ünnepélyes keretek között szeretnénk köszönteni. 

A pontos helyszint és idõpontot, valamint díjazottaink személyét 2012/2sz. kurató-
riumi ülésen döntik el, tehát kérjük kerületünk lakóit, hogy a díjazottakkal kapcsola-
tos javaslataikat az alábbi elérhetõségek egyikére, legkésõbb 2012. március 15-ig jut-
tassák el:

leg@mailbox.hu,  paskal.kor@gmail.com,
sms-ben: 06 (30) 987-4011
Levelezési cím: Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány
1141 Budapest, Öv utca 98.
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Tájékoztató
a Zuglói Hajós Alfréd Magyar–Német Két Tanítási Nyelvû

Általános Iskola (1142 Ungvár u. 36. Tel.: 251 3080, 
221 8423) két tanítási nyelvû osztályaiba való felvételrõl:

Az érdeklõdõ szülõk részére
2012. február 17-én

(péntekenként) 14 órakor tájékoztatót,
február 29-én 8 és 11 óra között nyílt órákat tartunk.
A fenti idõpontokban illetve a titkárságon személyesen 
lehet jelentkezni a képességvizsgáló foglalkozásokra.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Széchenyi István Általános Iskola
1147 Telepes u. 32. Telefon: 460-0965, 460-0696. Fax: 460-0695

Nyílt órák – leendõ elsõsök részére
2012. február 16.
2012. március 8. 1–2–3. óra
2012. március 22.
Igazgatói tájékoztató 11 óra

Játékos foglalkozások 
– sportképesség felmérés leendõ elsõsök részére

2012. február 23. 16.30 óra
2012. március 29.

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

KEDVES ZUGLÓIAK!
� Ha úgy gondolják, hogy

társasházuk nem jól gazdál-
kodik.

� Ha nem szépül eléggé ott-
honuk közvetlen környe-
zete.

� Ha úgy érzik, közösköltség-
befizetéseik ellenõrizetle-
nül kerülnek felhasználásra.

� Ha elégedetlenek közös
képviselõjük munkájával.

� Ha lakóközösségük rendre
nem pályázik eredmé-
nyesen.

� Ha társasházuk költségei
indokolatlanul magasak.

� Ha biztonságban akarják
tudni lakókörnyezetüket.

Hívjanak, keressenek
bennünket

a hét bármely napján!

250 társasház több mint 
8000 lakója

már minket választott.

23 fõs szakértõi csapattal 
tisztelettel várjuk

az otthonukat
szeretõk érdeklõdését.

Zuglói Társasházkezelõ és Közterület-fenntartó Kft.
Zugló Önkormányzat 100%-os tulajdonú vállalkozása

IRODAKÖZPONTUNK, ELÉRHETÕSÉGÜNK:
1148 Bp., Kerepesi út 78/B

Telefon: 422-3060, 422-3040, fax: 422-3056, 422-3073
E-mail: tarsashazkezelo@zugloizrt.hu

Kedves Szülõk!
Iskolanyitogató és Óvodahívogató címen elkészült a zuglói ön-
kormányzati óvodák és iskolák két bemutatkozó kiadványa,
melyekkel segítséget kívánunk nyújtani Önöknek abban, hogy
gyermekeiket a nekik legjobban megfelelõ oktatási intézménybe
írassák be a 2012 / 2013-as tanévben.

A két kiadvány hamarosan elérhetõ lesz a kerület bölcsõdé-
iben, óvodáiban, iskoláiban és a gyermekorvosi rendelõkben .

A korábbi hozzáférés és a személyes tájékozódás megkönnyí-
tésére mindkét kiadványt elérhetõvé tettük elektronikus formá-
ban az alábbi honlapokon:

– www.zuglo.hu
– www.benedekelek.hu/pszcs
Az óvodák és az iskolák tájékoztatóinak tartalmáról az egyes in-

tézmények adnak további információkat, saját elérhetõségeiken.
A kiadvánnyal kapcsolatos kérdésekkel forduljanak a Bene-

dek Elek EGYMI és Nevelési Tanácsadó Pedagógiai Csoportjához:
Tel/Fax: 36-1-460-0163/104, e-mai. egymibaranyai@gmail.com

1. Lakásbérleti jogviszonyt szeretne meghosszabbítani?
Adjon le kérelem bejelentõ ûrlapot a bérleti szerzõdés lejárta elõtt

60 nappal(ellenkezõ esetben jgc. nélkülivé válik) Az ügyintézéshez a
következõ papírokra lesz szükség: Közmû, lakbér hátralékmentes-
séget igazoló „0-s igazolások”, lakcímkártya másolat és vagyon nyi-
latkozat a lakásba bejelentett 16 éven felüli személyek esetében, ta-
nuló esetében iskolalátogatási igazolás, fontos hogy életvitelszerûen
és panaszmentesen lakják a bérleményt.

2. Hitellel terhelt lakás megvásárol e az önkormányzat?
Jelenleg nincsen rá lehetõség. A 2011. év végén készült felmérés

feldolgozás alatt van, az eredmények ismeretében lehet döntést hoz-
ni további intézkedésekrõl.

Kérdések 
a Vagyonkezelõhöz

A Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásá-
ról szóló Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzata Képviselõ- testületének többszörösen módo-
sított 18/2005. (V. 2.) rendelete értelmében

7.§ *3
(4) „Helyiség bérbevételére ajánlatot tenni a Hirdet-

mény hirdetõtáblán történõ kifüggesztéstõl számított
30 napon belül lehet.

(5) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik a helyi-
ség bérbe vételére ajánlat, a helyiség az elsõ érvényes

ajánlatot tevõ részére a Tulajdonosi Bizottság döntése
alapján bérbe adható.” 

Ajánlatot tenni havi bérleti díjra lehet, a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység megjelölésével.

Az ajánlatok benyújthatók a ‘Kérelem Bejelentõ Ûr-
lap’ formanyomtatvány kitöltésével, mely személyesen
átvehetõ a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. Recepcióján (Bp.,
XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthetõ a honlapról
(www.zugloizrt.hu).

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Fõvá-
ros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri

Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetõtábláján, a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. hirdetõtábláján és hivatalos
honlapján (www.zugloizrt.hu).

A hirdetményt közzétette:

Bérleménygazdálkodási és Értékesítési Iroda

Cím Helyrajzi szám Alapterület Rendeltetés Közmûvesítettség Minimálisan ajánlható
bérleti díj

Meghirdetés
dátuma

Az ajánlatok beérkezésének
határideje Megtekinthetõ

Adria sétány 2. 40031/17/A/42 77 m2 üzlethelyiség összközmûves 127 204 Ft/hó 2012. 01. 19 2012. 02. 18 2012. 02. 09., 11.00–11.30
Bosnyák u. 3. 31738/1/A/2 238 m2 üzlethelyiség összközmûves 287 266 Ft/hó 2012. 01. 19 2012. 02. 18 2012. 02. 08., 9.30–10.00
Egressy út 62-68. 32151/49 170 m2 üzleth.+ iroda összközmûves 232 560 Ft/hó 2012. 01. 19 2012. 02. 18 2012. 02. 09., 10.15–10.45
Rózsavölgyi tér 7-8. 31285/A/17; 31286/A/8 70m2+39m2 üzlethelyiség összközmûves 132 108 Ft/hó 2012. 01. 19 2012. 02. 18 2012. 02. 08., 11.00–11.20
Szugló u. 49-51. 31865/0/A/46 120 m2 üzlethelyiség összközmûves 172 320 Ft/hó 2012. 01. 19 2012. 02. 18 2012. 02. 09., 9.30–10.00
Thököly út 73. 32633/0/B/4 277 m2 üzlethelyiség összközmûves 310 794 Ft/hó 2012. 01. 19 2012. 02. 18 2012. 02. 08., 10.15–10.40

Hirdetmény XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céljára szolgáló bérbe vehetõ helyiségek listája

Változás a diákigazolvány igénylésében
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Oktatási kártyacsaládról szóló 362/2011. (XII. 30.) szá-
mú Kormányrendelet új oktatási igazolványt vezet be.

Az oktatási igazolvány körébe tartozik:
– diákigazolvány,
– pedagógus igazolvány (2012. augusztus 15-ét követõen lép hatályba),
– valamint az oktatói igazolvány (2012. augusztus 15-ét követõen lép hatályba).

Ezek közül elsõként a diákigazolvány kiállítása módosul.

2012. február 6-tól az Okmányirodákban történik – országos illetékességgel – a diákigazolvány
kiállításához szükséges adatoknak – az arckép- és aláírás felvétele, továbbá a személyes adatok-
nak – az ellenõrzése és rögzítése. A diákigazolvány iránti kérlelem benyújtása a személyazonosító
igazolvány igényléséhez hasonló eljárás keretében történik.

Az eljáráshoz szükséges:
– kérelmezõ lakcímkártyája,
– valamilyen személyazonosításra alkalmas okmány, amennyiben rendelkezik vele (ez lehet útle-

vél vagy személyazonosító igazolvány), ennek hiányában születési anyakönyvi kivonat.

Ez követõen az Okmányirodában kiállított adatlappal lehet kezdeményezni a diákigazolvány kiállí-
tását az intézmény tanulmányi rendszerében.

Okmányirodánkban a megszokott ügyfélfogadási idõben
– hétfõn és csütörtökön sorban állással,
– szerdán és pénteken idõpontfoglalással
várjuk ügyfeleinket.

Diákigazolvány-igényléshez idõpontot a 872-9392-es telefonszámon lehet foglalni.

Dr. Papp Csilla, jegyzõ
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A kommunális adóról, a szociális ellátá-
sokról és a költségvetési lehetõségekrõl
beszélt lapunknak Pelyva György (ké-
pünkön), a képviselõ-testület MSZP-s
képviselõje. 

A politikus beszámolt arról, hogy ren-
geteg megkeresés érkezik hozzá a beveze-
tésre kerülõ kommunális adó miatt. A
szocialisták a rendelet visszavonását kez-
deményezik – hangsúlyozta a képviselõ.
Pelyva György nem csak az adó kivetését,
hanem a rendkívül szûkre szabott méltá-
nyossági lehetõségeket is bírálta. Egy 80
ezer forintos nyugdíjból élõ idõs ember,
aki egy 56-60 négyzetméteres lakásban
él, fûtésre körülbelül húszezer forintot
kénytelen télen költeni, a villanyszámla
újabb tízezer, a víz-csatorna díj a közös
költséggel körülbelül 15 ezer, a gyógysze-
rek pedig még 15 ezer forintot emészte-
nek fel. Emellett nyilván vannak egyéb al-
kalmi kiadások és enni is kell valamit.
Nekik eredetileg 18 ezer forint kommu-
nális adót kellene fizetniük, amire 30 szá-
zalék kedvezményt kapnak. A költsége-
ket összeadva nem tudom elképzelni,
hogy egy ilyen helyzetben lévõ nyugdíjas
mibõl fogja kifizetni az adót – mondta
Pelyva György. Hozzáfûzte: az idõsek
mellett a többgyerekes családoknak is
hasonló mértékû kiadást jelent az új adó-
nem. Ezek után azt gondolom helyesen
döntöttünk, amikor nem szavaztuk meg
az elõterjesztést – hangsúlyozta a képvi-
selõ, hozzátéve, hogy a korábbi ciklus
alatt is volt próbálkozás egy ilyen adónem
bevezetésére, de a kezdeményezés már a
koncepció szintjén elbukott. Ha már min-
denképpen bevezetik a kommunális
adót, akkor sokkal több és nagyobb ará-
nyú kedvezményt kellene a rendszerbe
építeni – mondta Pelyva György. Hozzá-

tette, hogy ennek megfontolására Kovács
Balázs alpolgármester ígéretet is tett. Az
önkormányzat évi 4-500 millió forintos
bevételt remél az új adótól. A különbözõ
változások miatt körülbelül ennyivel
csökken az önkormányzat éves bevétele
is, de ezt a hiányt a politikus szerint más-
honnan kellene pótolni. Hogy pontosan
honnan az majd a költségvetési tervezet-
bõl derül ki – mondta Pelyva György. A je-
lenlegi szokatlan hideg kapcsán a képvi-
selõ a szociális ellátóhálózattal kapcso-
latban elmondta: az intézmények rend-
ben mûködnek, de az ellátással kapcso-
latos törvények és helyi rendeletek a négy-
öt évvel ezelõtti állapotokhoz igazodnak,
így megértek a frissítésre. Szerinte az ösz-
szes szociális normatív támogatást felül
kellene vizsgálni, követni vele az áremel-
kedéseket és az inflációt. Erre is megfele-
lõ költségvetési mozgásteret kell kialakí-
tani, ami Zugló helyzetét tekintve nem le-
hetetlen, hiszen a kerület adósságállomá-
nya egyáltalán nem kezelhetetlen – hang-
súlyozta az ellenzéki politikus. B.R.

Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

A Csertõ park rendezését tartja egyik ki-
emelt feladatának Bátki László (képein-
ken), a 13. választókerület Fidesz-KDNP-
s képviselõje, aki a Zuglói Lapoknak el-
mondta, a régóta várt fejlesztés elsõ üte-
me még az idén megkezdõdhet, legalább-
is a tervezett közösségi, civil ház kialakí-
tásához szükséges forrás már szerepel a
2012-es költségvetés jelenlegi változatá-
ban. A panelházak között lévõ, jórészt be-
tonból és vasból készült építményeket, il-
letve a körülöttük és közöttük elhelyezke-
dõ parkot még a hetvenes évek elején ala-
kították ki, orvosi rendelõvel, vegyesbolt-
tal és kisebb üzletekkel. A területet azóta
nem újították fel, így nem csoda, hogy a
köztér igen lepusztult állapotú, több he-
lyütt is életveszélyes.

Bátki szerint azonban végre adottak a
lehetõségek, hogy a környékbeliek hama-
rosan ismét „birtokba vehessék” a jelen-
leg az esti és az éjszakai órákban közbiz-
tonsági szempontból is igen rossz adott-
ságú területet. „Az a cél, hogy a Csertõ
park ismét valódi közösségi tér legyen.
Valaha itt kisebb koncerteket is tartottak.
Ilyesmit el tudnék képzelni a jövõben” –
vetítette elõre. Egyes épületeket, a hasz-
nálhatatlanná vált bodegákat a tervek sze-
rint visszabontják, a többit felújítanák, il-
letve új funkciókat kapnának. Kiemelte,
új padokra is szükség lesz, a mostaniak
jó része immár használhatatlan. Sor ke-
rül végre a térburkolat cseréjére és a par-
kosításra is.

A környéken az elmúlt években egyre
nagyobbá vált probléma továbbá, hogy
szinte életvitelszerûen tartózkodnak haj-
léktalanok a parkban, gyakorta zaklatják
a környékbelieket. „Ez az állapot fenn-
tarthatatlan, rengeteg a panasz” – mondta
a képviselõ. Ott jártunkkor egy arra sétá-
ló idõsebb hölgy arra panaszkodott, egye-
sek kenyérrel etetik a galambokat, ame-
lyek így hamar ideszoktak, megkeserítve
ezzel a helyiek mindennapjait. A közeli is-
kolák miatt is fontos lenne a terület élhe-
tõbbé tétele. A nem sokkal odébb lévõ ját-
szóteret már felújították, azt „csak” kar-
ban kell tartani.

A képviselõ választókerületének egyéb
ügyeirõl is beszámolt. „A kertvárosi ré-
szen nagy sikere volt tavaly az úgynevezett
zöldhulladék-gyûjtõ akciónak, melynek
keretében lakásonként tíz-tíz zsákot osz-
tottak ki Sokan meglepõdtek, és megörül-
tek annak, hogy ez az önkormányzat aján-
déka. Hasonlóan nálunk is rendkívül po-

zitív fogadtatása volt az egész kerületben
lefolytatott Virágzó Zuglóért program-
nak, a panelházak elõtt és a zöldövezet-
ben egyaránt ültettünk. A hivatal és a la-
kosság összefogásával megvalósuló kez-
deményezést tavasszal folytatjuk” – tud-
tuk meg Bátki Lászlótól. A pozitív változá-
sokhoz egyébként szerinte olykor kisebb
lépések is elegendõek. Ilyen volt már 2010
õszén, hogy a választókerületben is meg-
nyírták a bokrokat, ezzel – leginkább az
idõsek körében – növelték a biztonságér-
zetet. „Többen már az utcára sem mertek
kimeni sötétedés után, mert féltek, táma-
dó lapul a növényzetben. Sajnos, sok eset-
ben nem is ok nélkül” – mondta a helyi
politikus, aki elmondta azt is, több sza-
kaszon újraaszfaltoztatták a járdát. A

Csertõ utcai házak mellett, a Rákos-pa-
taknál, illetve egyéb helyeken indulhat ha-
marosan a fásítási akció is, közelebb hoz-
va azt az ideális állapotot, hogy „Zugló is-
mét zöld legyen”.

A közbiztonsággal kapcsolatban Bátki
arról beszélt, a problémák fõleg a „lakóte-
lepi részeket” érinti, ahol a jövõben sze-
retnének térfigyelõ kamerákat telepíteni.
Az idén mindenképpen folytatódik az a
tavaly elkezdett program, melynek kere-
tében, igény szerint, heveder zárakat sze-
relnek fel a nyugdíjas lakosok bejáratára.
„Már sokan jelezték, nyugodtabban alsza-
nak” – mondta a képviselõ, aki egyúttal
felhívta a figyelmet a kiépített riasztó ese-
tén ingyenesen kérhetõ távfelügyeleti
rendszerre is. KD

Fejlesztés elõtt a Csertõ park

Az ellenzék hangja
„Nem kezelhetetlen az adósság”

Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (1145 Budapest, Pétervárad u. 2)

PÁLYÁZATOT HIRDET

65. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT, TEHERMENTES BUDAPESTI
INGATLANNAL RENDELKEZÕ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

ÉLETJÁRADÉKI SZERZÕDÉSEK KÖTÉSÉRE

A pályázat kiírója:
Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága. (1145 Budapest,

Pétervárad u. 2.), mint Kiíró (továbbiakban: Kiíró).

A pályázat bonyolítója:
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Kabinet

(1145 Budapest, Pétervárad u. 2., tel.:872-92-60, fax: 252-41-68, e-mail: siba.gyorgyi@
zuglo.hu)

Pályázatokra vonatkozó szabályok: 
– A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Ügyfélszolgálati Iroda (1145 Budapest,

Pétervárad u. 2.)
– A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. február 24. (péntek) 1200 óra. 
– A pályázatok benyújtásának módja: Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Ügyfélszolgálati Irodán (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) átvehetõ, vagy a www.zuglo.hu hon-
lapról letölthetõ nyomtatvány kitöltésével, aláírásával és leadásával az Ügyfélszolgálati Irodán
ügyfél fogadási idõben. (H.: 8.00–18.00, K.: 8.00–16.00, SZ.: 8.00–18.00, CS.: 8.00–16.00,
P.: 8.00–12.00).

Postai úton a „Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
Jegyzõi Kabinet, Siba Györgyi 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.” címre kell megküldeni a
pályázatot. Postára adás határideje: 2012. február 24. (péntek).

Az életjáradéki program részvételi szabályzata és szerzõdés mintája letölthetõ a www.zuglo.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.)

A pályázatok értékelésére Kiíró által létrehozott bizottság jogosult, a végsõ döntés
meghozatalára Kiíró 2012. márciusi ülésén kerül sor.

Érdeklõdni és a pályázattal kapcsolatos további információkat kérni a fenti címen, Siba
Györgyinél a 872-92-60-as telefonszámon lehet.

A pályázati részvétel, és az ajánlattétel további szabályait a részvételi szabályzat és az
életjáradéki szerzõdés minta tartalmazza.

A Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa és egyik ajánlattevõvel se kössön szerzõdést.
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„Tisztelt Szerkesztõség, illetve
Önkormányzat! Az alábbi ügy-
ben kérjük a segítségüket. No-
vemberben az Ungvár utcában
nagyszabású útfelújítás és jár-
daszegély helyreállítás történt
azonban az úttest és a járda
közötti, változó szélességû te-
rület befejezetlen maradt. Erre
a részre rálépni nem lehet,
mert süppedõs sár borítja. Elég,
ha csak a Kassai téri – a pék-
ség melletti területet – megte-
kintik, ahova rendszeresen te-
herautók állnak fel rakodás
céljából. Ez már önmagában is
elrettentõ látvány, de az egész
utca, illetve a Rákospatak ut-
cai megállók is hasonló állapot-

ban vannak. Várjuk válaszu-
kat, arra vonatkozóan, hogy
mikor és hogyan rendezõdik a
probléma.

(Név és cím a szerkesztõség-
ben.)”

Az ügyben megkerestük a Pol-
gármesteri Hivatal Városüze-
meltetési Osztályát, ahol Szili
Adrián osztályvezetõtõl a követ-
kezõ tájékoztatást kaptuk.

Az említett útfelújítást a Buda-
pest Fõváros Fõpolgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Fõ-
osztály Közlekedési Osztály
megbízásából végezték. A kivite-
lezõ COLAS Zrt. a szegélyépítés
után a zöldsávban a terveknek
megfelelõen termõföld minõsé-

gû feltöltést alkalmazott a szegé-
lyek mögött átlag 60–100 cm szé-
lességben és 40 cm vastagság-
ban. A területen a szabálytalanul
parkoló autók - a zöldsávban va-
ló parkolást a Budapest-Zugló
Képviselõ-testületének helyi ren-
delete „a zöldterületek és zöldfe-
lületek megóvásáról, használa-
táról, fenntartásáról és fejleszté-
sérõl” is tiltja – a friss feltöltést
széttúrták, és a termõföldet ki-
hordták az útpályára. A zöldsáv
helyreállításának megrongálásá-
ról már értesültünk, és a munka
megbízóját a szükséges intézke-
dés megtétele céljából már meg
is kerestük.

Riersch Tamás

Kié a közterület?

Érdekes összehasonlításokat
tehetünk az egyes foglalkozási
ágak felidézésével: egy állami
szabadalmi ügyvivõ, a zuglói
Berényi Róbert éves jövedelme
mintegy harmincezer, vagyona
pedig ötvenezer pengõt tett ki.
Benesch Gusztáv biztosítási és
könyvügynök évente 44.750,
Árkay Bertalan építész 26.890, a
belvárosban elõkelõ szalont üze-
meltetõ Bárdi József autókeres-
kedõ 36.963, Bálint József jó ne-
vû ügyvéd 27.419, míg özvegy
Bartos Ödönné háztulajdonos
34.060 pengõt vitt haza évente.

Lóránt Ernõ, a Magyar Általá-
nos Hitelbank tisztviselõje
2.598, Csoór Lajos lapkiadó
2.891, Deli Pál kalapos 3.080 és
Hobinka Ferenc hentes 2.651
pengõt tehetett zsebre – havonta!

Abonyi Ödön zuglói bukméker
évi 84.265, Csillag Tibor vegyész-
mérnök 93.340, míg Fenyõ Mik-
sa, a Gyáriparosok Országos Szö-

vetségének hajdani elnöke
93.855 pengõ tiszta hasznot
könyvelhetett el 1939-ben.
Baranits Tivadar hírlapíró
22.850, Clausz József fõkertész
36.569, Csörgits Lajos vendéglõs
40.756 pengõ bevételre tett szert
tizenkét hónap leforgása alatt.

Csak az összehasonlítás vé-
gett: egy kevéssé használt elõke-
lõ, nyolchengeres csukott Pon-
tiac-ért (képünkön) akkortájt
4.400, míg egy két éves oldalko-
csis Indian motorért hatszáz pen-
gõt kértek a kereskedõk. A drá-
gább modellek közül érdemes
megemlíteni a Praga gyártmányú
nyitott cabriót, amelyért 12 ezer
pengõt kellett letenni az asztalra.

Egy Balaton mellett álló ki-
lenc szobás villát 250 ezer pen-
gõért lehetett megvenni, de Zug-
lóban már 10-16 ezer pengõért
is lehetett kisebb lakásokat sze-
rezni. Az akkor is elõkelõnek
számító Rózsadombon 40 és 70

ezer pengõ között mozogtak az
árak – a Hermina úton ennek
kétharmadáért tudott az akkori
polgár házat szerezni. Ha valaki
egy szobás berendezett, önálló
WC-vel bíró albérlet vett ki, há-
romszáz és hatszáz pengõ kö-
zött kellett érte fizetni, de volt
olyan birtokos, aki profiltisztí-
tás miatt 5-6 ezer pengõért sze-
rette volna értékesíteni évi
3.500 pengõ tiszta hasznot ho-
zó Ilka utcai bérházát.

Egy remek vadászcsizma hat-
van pengõt ért. A nõi pongyoláért
három, egy nyári ruháért nyolc-
tíz, egy harisnyáért egy-három,
egy strandtáskáért kettõ-öt, egy
gumis férfi zokniért egy-kettõ, míg
egy perzsabundáért mérettõl füg-
gõen háromszáz és nyolcszáz pen-
gõ között kértek a kereskedõk. 

Dajkát napi kettõ-nyolc, nõ-
vért három-öt, szoptatóasszonyt
három-hét pengõért lehetett fo-
gadni. A falusi turizmus már ak-
kor is népszerû volt: vidéken -
helytõl függõen - teljes ellátással
napi négy-tíz pengõért lehetett
szobát bérelni, de az egyszerûbb
szállodák sem kerültek többe
tíz-harminc pengõnél. 

A Néprádiót két pengõs havi
részletre kínálták - kamatok nél-
kül, hiszen ez a Magyar Királyi
Posta akciója volt. A mozi- és a
színházjegyek egy-öt pengõbe
kerültek. A háború keltette fel-
lendülés miatt a negyvenes évek
elején az élelmiszerárak kissé le-
estek: egy kilogramm borjú-
comb kettõ-öt, sertéskaraj más-
fél-három, füstölt sonka három-
nyolc, disznózsír öt-kilenc pen-
gõbe került. 

A tej literjét fél-kettõ, a tejfelét
kettõ-négy pengõért kínálták. A
vaj kilója három-négy, a fehér ke-
nyéré fél-kettõ volt. Egy kiló
krumpli ötven, bab nyolcvan,
sárgarépa húsz, szilva tíz-negy-

ven, míg paradicsom harminc
fillérbe került. Az árak természe-
tesen függtek az évszaktól és a
terméstõl, de általánosan el-
mondható, nem voltak megfizet-
hetetlenek. 

Zárógondolatként pedig álljon
itt néhány nagy név vagyoni és
kereseti viszonya: Herczeg Fe-
renc író évi 76.293 pengõs bevé-
tellel bírt.  Baranyai Lipót, a Ma-
gyar Nemzeti Bank elnökének
éves jövedelme 106 ezer, míg va-
gyona - nem tévedés - csupán
nyolcezer pengõ volt. Ifjabb vitéz
nagybányai Horthy Miklós jöve-
delme pedig 57.127, vagyona ke-
reken 87 ezer pengõt tett ki. 

Lázin Miklós András

POSTALÁDÁNKBÓL

Az Ajtósi Dürer sor 25./A. szám
alatt áll egy csodálatos villa. Az
épület ma Líbia nagykövetsége-
ként szolgál, egykor pedig a ne-
ves szobrász, Zala György mû-
terme és lakóháza volt. 

A falak igen sokat láttak, hi-
szen 1899-ben húzták föl õket
Bálint Zoltán és Jámbor Lajos
tervei alapján.

Világhírû, 1852-ben Alsólend-
ván született mûvészünk édes-
apja porcelángyáros volt Pápán,
de üzeme néhány sikeres év után
tönkre ment. Zala György nyolc
éves korában elveszítette szüleit,
ezért az egyik nagybátyjához ke-
rült, Városlõdre. Itt végezte ele-
mi tanulmányait és itt látott elõ-
ször mintázást nagybátyja kõ-
edénygyárában. A faluból vissza-
került Pápára egy másik rokoná-
hoz, aki saját posztógyárában
óhajtotta alkalmazni, Zala azon-
ban a rajzoláson kívül nemigen
mutatott másra hajlandóságot.
A tulajdonos végül engedett haj-
lamainak, és beadta egy fõvárosi
reáliskolába, ahol rajzot is ok-
tattak.

Itt végezte el középiskolai ta-
nulmányait, s már 13 éves korá-
tól fogva más gyermekek képzé-
sével fedezte oktatási költségeit.
Az érettségi vizsga letétele után
elõbb a mûegyetemre, azután egy
rajztanodába iratkozott be, hogy
pedagógusi képesítést nyerjen.
Három évig járt az iskolába.

Erre az idõszakra tehetõ elsõ
sikere, „A sziklához láncolt Pro-
metheus” – amellyel díjat nyert.
Fölfigyeltek rá, állami ösztöndí-
jat kapott s Bécsbe utazott a mû-
vészeti akadémiára, ahol Ed-
mund von Hellmer tanítványa
volt. Az ösztöndíj nagyon szerény
lévén a leendõ mûvész a mûegye-
temre járó vagyonosabb magyar
fiúknak szabadkézi rajzaik elké-
szítésében csekély díjért segéd-
kezett. A bécsi akadémia szelle-
me nem nyerte el tetszését, így
egy év múlva, azaz 1880-ban,
Münchenbe utazott.

A városban Knabel tanárnak
lett a hallgatója, és az õ vezetése
alatt mintázta meg a „Fél a baba”
címû kedves idillt, amely megala-
pozta jövõjét. A müncheni sajtó

igen rokonszenvesen foglalkozott
a kis munkával, amely a budapes-
ti képzõmûvészeti társulat kiállí-
tásán is figyelmet keltett. Knabel
halála után Max Wittmann tanár-
hoz került, aki korábban Izsó
Miklósnak is tanára volt, és Zala
tehetségét is azonnal felismerte.

Münchenbõl 1884-ben tért ha-
za Budapestre, és Epreskert ut-
cai mûtermében jeles mûvek

hosszú sorát mintázta meg. Kü-
lönösen meglepõ volt az a szo-
borcsoport, amely Máriát és
Magdolnát ábrázolta egészen új
felfogásban. Újszerûségét mutat-
ja, hogy még Zala tanárai megle-
põdtek az alkotáson. A szobor-
csoport utóbb a Mûcsarnokba
került, ahol megkapta a képzõ-
mûvészeti társulat 200 aranyfo-
rintos mûvészi díját.

Az 1885-ös országos kiállítá-
son Zala Györgyöt bízták meg a
szobrászati csoport rendezésé-
vel, egyben õ volt a zsûri elõadó-
ja. Huszár Adolf elhunytával a
szoborbizottság õt kérte fel az
aradi vértanúk emlékének elké-
szítésére. Az emlékmûvet 1889-
ben állították fel.

A nagy millenniumi emlékmû-
re 1894-ben kapott megbízást –
Gábriel arkangyal szobra, a Há-
ború és Béke szoborcsoport,
négy királyszobor és minden
dombormû az õ keze munkáját
dicséri. A nagyszabású munká-
latok egészen 1929-ig húzódtak.
Közben elkészítette Szegedre
Deák Ferenc szobrát, amit 1914-
ben állítottak fel.

Zala ilyen nagy elfoglaltság
mellett is több tanulmányutat
tett Párizsba, Olaszországba, és
alig volt olyan esztendõ, hogy fel
ne kereste volna Münchent és
Németország nagyobb városait.
A Magyar Tudományos Akadé-
mia 1937-ben, halála évében vá-
lasztotta tagjai közé.

LMA

Zuglói vagyonosok – anno
Manapság sok szó esik arról, kinek mekkora vagyona van. Kü-
lönbségek régen is akadtak – mi a hajdani viszonyokat igyek-
szünk leltározni.

Ma nagykövetség – hajdan mûterem
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A hazai vívósport sokak szerint
a legcsinosabb hölgytagja, Moha-
med Aida több mint egy évtizede
Zuglóban él. A Törekvés SE Eu-
rópa-bajnok, világbajnoki ezüst-
érmes és olimpiai negyedik he-
lyezett tõrvívójának azonban en-
nél jóval régebbi keltezésû a ke-
rülethez való kötõdése. Gyerek-
ként ugyanis szintén Zuglóban
nevelkedett, s bár édesanyja egy
újpalotai iskolába íratta be, a
szabadideje nagy részét így is a
kerületben töltötte. Akkoriban
ugyanis a Szõcs Bertalan és Sol-
ti Antal nevével fémjelzett MTK-
VM vívóklub a Körvasúton túlra
is átjárt gyerekeket toborozni.
Jól tette, mert az utóbbi mester-
edzõnek 25 esztendõvel ezelõtt
egy igazi „aranyhal került hálójá-
ba”. A Budapesti Honvédból az
MTK-ba szerzõdõ Solti Antal el-
sõ MTK-s csoportjából ma már
csak Aida vív, õ viszont folytatva
elõdei hagyományait, egy rend-
kívüli sikeres pályafutást tudhat
maga mögött. És a karrierjének
még koránt sincsen vége.

– Egy rendkívül nehéz kvalifi-
kációs idõszak vége felé járunk –
mondta a zuglói vívóhölgy. – Már
csak négy verseny van hátra,
ezen kell olyan eredményt pro-
dukálnunk, mellyel kijuthatunk
az olimpiára. A legfontosabb,
hogy a csapat a világranglistán
úgy végezzen, hogy az elég legyen
Londonra. Nem lesz könnyû,
mert a németekkel, a franciák-
kal és az amerikaiakkal kell nagy
harcot vívnunk a részvételért. Ha
a csapat kijutna, akkor  az egyé-

ni versenyben három magyar
résztvevõ léphetne pástra. 

Amennyiben a magyar nõi tõr-
válogatott lemaradna az
olimpiáról, úgy a szakág
csak egyetlen egyéni
helyre aspirálhatna.
Erre szintén Aidának
lenne a legnagyobb
esélye, aki jelenleg
az európai ranglis-
tán olimpiai rész-
vételt jelentõ he-
lyen áll.

Mohamed
Aida eddig
már négy
olimpián
szerepelt. Ha
sikerülne a londoni
részvételt kiharcol-
nia, úgy õ lenne a ma-
gyar csapat legruti-
nosabb tagja. 

– Eddig min-
den olimpián
lemaradtam az
éremrõl, pedig ez az egyik nagy
álmom. Nem tagadom, példának
tekintem dr. Mincza-Nébald Ildi-
kó pályafutását, aki Pekingben
ötödik nekifutásra állhatott fel a
dobogóra. A tavalyi évben renge-
teget edzettem, s bár a teljesít-
ményem hullámzó volt, azért né-
hány eredményemre így is büsz-
ke vagyok. Két világkupán is
döntõs voltam, illetve kilencedik
alkalommal nyertem meg az or-
szágos bajnokságot.

A nagy álom, az ötödik ötkari-
kás szereplés teljesüléséig még
sok munka vár Aidára, aki pálya-

futása legnehezebb olimpiai cik-
lusában próbál meg sikert elérni.
2008-ban, a sikertelen pekingi

olimpiát követõen ugyanis (a
válogatottból többedmagá-
val) úgy dön-
tött, hogy

gyerme-
ket szül. 2009-

ben tért vissza a
pástra, de ekkor egy

újabb problémával kellett
szembesülnie. Nevelõ-
egyesülete, az MTK
ugyanis nem tudta, és
nem akarta tovább fi-
nanszírozni  pályafutá-
sát, így a kiváló sporto-
ló kénytelen volt új
egyesületet keresni
magának. A Törekvés
SE elsõként nyújtott
számára mentõövet,
így 23 évnyi zuglói ví-
vást követõen a szom-
szédos X. kerületbe
igazolt át. Szerencsé-
re a klubváltás nem
okozott nagy törést az

életében, hisz az edzõ-
je továbbra is az MTK-
s Solti Antal maradt,

így Aida mind a mai napig több-
ször edz a zuglói vívóteremben,
mint jelenlegi egyesületében.

– Apukám szír. Egyetemre járt
Budapestre, amikor megismer-
kedett édesanyámmal. Igazi sze-
relemgyerek vagyok, ami akkor
is igaz, ha családként sosem él-

tünk együtt. A valódi nevem Mo-
hamed Aida Gabriella, de csak
hivatalos helyzetekben haszná-
lom a Gabriellát. Már babaként
is inkább az Aidára figyeltem fel,

ezért édesanyám úgy
döntött, hogy inkább

az Aida lesz a kereszt-
nevem. Ezt a döntését azóta sem
bántam meg, mert különleges és
jó hangzású nevet sikerült vá-
lasztania. Biztos vagyok benne,
hogy a személyem iránti érdek-
lõdést is részben ennek köszön-
hetem és azt, hogy korán felfi-
gyeltek rám.

Mohamed Aida sportsikerei
ellenére mindig a földön járt. En-
nek köszönhetõ, hogy verseny-
zõtársai, ellenfelei legalább any-
nyira szeretik õt, mint az edzõi
és a rajongói.

– Szerintem csak néhány
sportágra jellemzõ, hogy leg-

jobbjait a hazai közvélemény
sztárként ünnepelné. A klasszi-
kus sportágakra ez kevésbé jel-
lemzõ. Az emberek általában azt
gondolják, hogy a népszerûség
automatikusan együtt jár az
anyagi javakkal. Az én példám is
bizonyítja, hogy ez nem így van.
Jelenleg is szponzort keresek
éppen.

Sokan kérdezték már tõlem,
hogy miért törekszem arra, hogy
verseny közben is „kinézzek va-
lahogy”. Szerintem, ez nem csak
engem, hanem valamennyi nõi
sportolót jellemez. Azon túl,
hogy törekszem a természetes-
ségre, számomra mindig a belsõ
kisugárzás a legfontosabb. A
páston az elsõdleges cél az ellen-
fél legyõzése, ám a vívóruha alatt
nem csak a sportoló, hanem a
nõi hiúság is megbújik.

Riersch Tamás

Mohamed Aida Londonba is szívesen bevonulna

Újabb összejövetelt tartott múlt
hét szerdán a Szeretjük Zuglót
Egyesület által életre hívott Zug-
lói Vállalkozói Klub, ezúttal a Mo-
gyoródi úti Hotel Veritasban. A
rendezvényen felszólalt Rozgonyi
Zoltán alpolgármester, aki az idei
költségvetés sarokpontjairól tar-
tott beszámolót, rámutatva arra,
hogy a kerület nincs könnyû hely-
zetben, szembe kell nézni a támo-
gatások és bevételek csökkenésé-
vel is. Tulajdonképpen az intéz-
ményfenntartáson túl az önkor-
mányzatnak nem futja másra –
jellemezte a helyzetet az alpolgár-
mester. Ez is tízmilliárd forintot
emészt majd fel, amelybõl 4,5
milliárdot az állam ad, a maradé-
kot az önkormányzat az iparûzé-
si adóból finanszírozza. 

Mindezek sajnos arra kény-
szerítik az önkormányzatot,
hogy a fejlõdés elõmozdításhoz

új adónemet, jelen esetben a
kommunális adót vezesse be,
amitõl jelentõs bevételt remél-
nek. Rozgonyi beszélt arról is,
hogy más kerületek gyakorlatát
átvéve Zugló is saját maga veti ki
majd az idegenforgalmi adót,
amelynek arányát a visszajelzé-
seket figyelembe véve alakítják
majd ki. A nehézségek ellenére
az önkormányzatnak nagyon
fontosak a helyi vállalkozások –
derült ki az alpolgármester sza-
vaiból. A vállalkozásfejlesztési
alap 240 millió forint támogatási
lehetõséget biztosít, az önkor-
mányzat tervei között pedig sze-
repel egy vállalkozásfejlesztési
iroda létrehozása is. Emellett
egy olyan együttmûködés kiala-
kítását tervezi a jövõben a kerü-
let, hogy a helyi munkanélkülie-
ket elõször a zuglói vállalkozá-
sok próbálják meg alkalmazni. 

A Vállalkozói Klubon a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség részé-
rõl felszólaló Huszár Richárd a
Széchenyi terv által biztosított
támogatási lehetõségeket mutat-
ta be röviden, hangsúlyozva hogy
a Közép Magyarországi Régió-
ban 33 milliárd forintot koncent-
rálnak vállalkozásfejlesztésre. A
pályázati lehetõségek között sze-
repel az innováció, az egészség-
turizmus, a technológiai-és inf-
rastruktúrafejlesztés és a válla-
lati együttmûködések fejleszté-
sének lehetõsége is. 

Végül László Béla, a Zugló Vá-
roskártya projektvezetõje szol-
gált örömteli adatokkal. Tájé-
koztatása szerint eddig már két-
ezer arcképes igazolványt boc-
sájtottak ki, de ideiglenes város-
kártyája már tízezer helyinek
van. A projekthez fél év alatt 120
vállalkozó csatlakozott. A terv
az, hogy évente tízezer arcképes
igazolványt adjanak ki, a partne-
rek számát pedig kétszázra nö-
veljék az elkövetkezõ két évben. 

B.R.

Vállalkozói Klub:
mibõl mire futja?Berecz Mihályt, a Szent István

Király Zeneiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény nö-
vendékét a patinás iskola egyik
legtehetségesebb növendékének
tartják. A 14 esztendõs zuglói fi-
atalember zongorajátékára pe-
dig már a kétszeres Kossuth-dí-
jas, Liszt Ferenc-díjas karmes-
ter, zongoramûvész és zeneszer-
zõ, a Nemzeti Filharmonikus Ze-
nekar fõigazgatója, Kocsis Zol-
tán is felfigyelt. 

Misi decemberben, az Óbudán
megrendezett III. Országos Bar-
tók Béla Zeneiskolai Zongora-
versenyen kiemelt Nívó-díjat ka-
pott, ráadásul a Bartók-mû leg-
jobb elõadásáért járó különdíjat
is nekiítélte a zsûri. A decemberi
sikere nem az elsõ állomás volt
már a pályafutásában. 2010.
márciusában a XII. Országos
Nyíregyházi Zeneiskolai Zongo-
raversenyen ugyanis már ki-
emelt elsõ díjban részesült. 

Kilenc évvel ezelõtt a szüleim
javaslatára a Zeg-Zug Gyermek-
házban (ma Lipták Villában)
rendezett Zeneoviba, majd pedig
szolfézs-elõkészítõre jártam. Itt
ajánlották fel a hangszeres tanu-
lás lehetõségét.

A Néri Szent Fülöp Katolikus
Általános Iskola nyolcadikos di-
ákja nyolc éve párhuzamosan
két zeneiskolába jár. A mátyás-
földi Rácz Aladár Zeneiskolában
Major Edit zongoratanárnõnek,
míg a Szent István Király Zeneis-
kolában Ulrich István hegedûta-
nárnak a növendéke. Páratlan
tehetségét bizonyítja, hogy a
Columbus utcai zeneközpont-

ban tavaly március 22-én már
önálló koncertet adhatott. An-
nak a rendezvénynek Misi zon-
gorajátékán kívül volt egy kurió-
zuma is: a zuglói zeneiskola veg-
yeskara ugyanis a 14 éves fiatal-
ember egyik saját darabját
(Kyrie címmel) is elõadta. Berecz
Mihály ugyanis nem csak zenél,
hanem maga is ír zenemûveket.
Eddig 11 darabot komponált
már, közülük a Kyrie a legjobban
sikerült. A zeneszerzést és a ze-
neelméletet pedig szintén a
Szent István Király Zeneiskolá-
ban tanulja Szalai Andrástól.

Jövõre a Columbus utcai kon-
zervatóriumban folytatom majd
a tanulmányaimat. A hangsúlyt a
zongorára kívánom helyezni, de
a hegedût is folytatni kívánom. A
célom, hogy majd egyszer én is a
Zeneakadémián tanulhassak, de
az is lehet, a zenemûvészeti szak-
középiskola után külföldön foly-
tatom majd a tanulmányaimat.

Berecz Mihály tehetségét, vir-
tuóz zongorajátékát már több-
ször megtapasztalhatta a közön-
ség. A már említett tavaly márci-
us önálló koncert mellett példá-
ul egy tavaly szeptember 30-án
rendezett ünnepségen is sokan
hallhatták õt. A Zugló születés-
napja alkalmából rendezett díj-
átadó ünnepségnek ugyanis õ
volt az egyik fellépõje, de rend-
szeres fellépõnek számít a Szent
István Király Zeneiskola verse-
nyein. Tavaly a Zuglói Filharmó-
nia tagjaként fellépett a Mûvésze-
tek Palotájában is, ahol a mento-
ra, Kocsis Zoltán vezényelt a zug-
lói zenészeknek. R. T.

Kocsis Zoltán is figyeli
a zuglói tehetséget
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A havazás és a kemény hideg be-
köszöntével dr. Papcsák Ferenc
polgármester február 4-én rend-
kívüli Védelmi Bizottsági ülést
hívott össze a Zuglói Polgárõrség
székházában. A tanácskozáson
megjelent a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. és a Zuglói Társasházkezelõ
és Közterület-fenntartó Kft. ve-
zetõje, illetve a hajléktalanokat
ellátó szervezet képviselõje is.

A kerület elsõ embere az ülés-
re meghívta a Város Mindenkié
Egyesületet is. A szervezet nem
élt a lehetõséggel…  

– Zugló felkészült a szibériai
hideg okozta krízishelyzet keze-
lésére. A kerület vezetése min-
dent elkövet, hogy senki se vál-
jon a fagyos napok áldozatává–
jelentette ki dr. Papcsák Ferenc
polgármester, majd hozzátette:
a városvezetés kiemelt figyelmet
fordít a fedél nélküliek és nehéz
helyzetbe kerültek biztonságba
helyezésére, a kerület fõ közle-
kedési csomópontjainak, illetve
a zuglói intézmények elõtti köz-
területek hó- és síkosság-
mentesítésére. Ebbe az Önkor-
mányzat – munkabér fejében –
az ellátást igénybevevõ, munkát
önként vállaló hajléktalanokra
is számít. Az idõjárás kedve-
zõbbre fordultáig a bajbajutot-
tak felderítése és megsegítése ér-
dekében a zuglói rendõrség és
polgárõrség megerõsítetten lája
el az utcai járõrszolgálatot. A
rendkívüli idõjárás miatti több-
letkiadásokat az Önkormányzat
fedezi. 

Ki hogy tud, 
úgy segít

Mazsu Gergely (képünkön) a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. vezér-
igazgatója elmondta: a ZV Zrt. öt
fûtött, melegvíz vételezési lehetõ-
séggel rendelkezõ önkormány-
zati tulajdonú bérlakást készí-
tett elõ, ahol a krízis végéig mint-
egy 30-35 fõ helyezhetõ el. A ve-
zérigazgató bejelentette, hogy a
Vagyonkezelõ 24 órás mûszaki
szolgálata az enyhülés beálltáig
segítséget nyújt minden kerületi

lakosnak a meghibásodott fûtési
rendszer kijavításában. A ZV
Zrt. egy 10–12 fõbõl álló csopor-
tot hozott létre az Önkormány-
zati intézmények megközelítési
útjainak azonnali járhatóvá téte-
lére. Egy ugyanilyen létszámú
csapatot bocsátott rendelkezés-
re Pusztai Péter, a Zuglói Társas-
házkezelõ és Közterület-fenntar-
tó Kft. ügyvezetõje is, amely
szükség esetén besegít az oktatá-
si és egészségügyi intézmények
elõtti hóeltakarításban. Pusztai
bejelentette: intézkedett a cége
kezelésében lévõ házak elõtti jár-
dák elõírás szerinti hómentesí-
tésérõl.

Aranyossy Zsolt védelmi ügy-
intézõ tájékoztatása szerint a
kerületõrök és polgárõrök több
mint 3000 kilogramm síkosság-
mentesítõ anyagot szállítottak
ki az Önkormányzat intézmé-
nyeibe.

Senkit sem 
hagynak magára

Halupka László alezredes (ka-
tasztrófavédelem) arról számolt
be, hogy az Önkormányzat támo-
gatásával mûködõ, a Myrai Szent
Miklós Keresztény Egyház
(MSZMKE) által üzemeltetett
Cserei utcai nappali melegedõ-
ben és az Ilka utcai éjszakai me-
nedékhelyen, valamint a Máltai
Szeretetszolgálat „Vonat” éjjeli
menedékhelyén mintegy 350 fe-
dél nélkülirõl tudnak gondos-

kodni. A MSZMKE utcai szolgá-
lata délutánonként a hajléktala-
nokat élelmiszerrel és meleg ital-
lal látja el, illetve a befogadó he-
lyekre irányítja õket. A Zuglói
Gondozó Központ hétköznap-
okon fogadja a rászorulókat,
ahol meleg ételt kapnak. 

Kardos Pál, a kerületõrség ve-
zetõje elmondta: a krízis idõsza-
kában a kerületõrség megerõsí-
tett ügyelettel mûködik. A járõr-
szolgálatnak kiemelt feladata a
közterületeken tartózkodó fedél
nélküliek felderítése, ellátó in-
tézménybe való juttatása. A ta-
nácskozást megelõzõen a kerü-
letõrök a Hungária körúti aluljá-
róból egy súlyos állapotban lévõ,
sérült hajléktalant szállíttattak
kórházba. 

Dr. Való Viktor, a Zuglói Pol-
gár és Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
let szolgálat parancsnoka beje-
lentette: az erõs havazás miatt
egész hétvégén egy raj a bázison
tartózkodik, így riasztás esetén
azonnal megkezdhetik a beavat-
kozást.

Farnady Szilvia, a MSZMKE
Alapítványának szakmai vezetõ-
je kiemelte: közterületre és la-
kásra egyaránt kivonulnak. Pén-
teken például az Erzsébet király-
né útján egy fûtés és villany nél-
küli lakásban élõ idõs embert ke-
restek fel a szomszédok értesíté-
se nyomán. Nem volt hajlandó el-
hagyni az otthonát, meleg élelem-
mel és takarókkal látták el.

Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter arra kérte a kerületõrség ve-

zetõjét, hogy nyújtsanak segítsé-
get a Szociális Gondozónak az
idõsek ebédjének a kiszállításá-
ban.

Fórum a zuglói
hajléktalan-
helyzetrõl 

Sokan és sokféle aspektusból
közelítették meg a hajléktalan-
ság problémakörét a Zuglói Ön-
kormányzat szervezésében janu-
ár 9-én megtartott szociális mû-
helybeszélgetésen. Az egyházi,
civil és karitatív, illetve a rendvé-
delmi szervezetek bevonásával
megtartott fórumon kiderült: a

jelenlévõk, ha nem is azonos
módszerekkel, de mindenkép-
pen segíteni szeretnének az el-
esett embereken. 

A fórum résztvevõi úgy látták a
társadalomba való visszainteg-
rálódásuk érdekében a fedél nél-
küli embereknek is sokat kell
tenni. Be kell tartaniuk a törvé-
nyeket, szabályokat, alkalmaz-
kodniuk kell a többséghez, hogy
befogadják õket, munkát kell
vállalniuk, aminek bérébõl fi-
nanszírozni tudják a létfenntar-
tásukat és a lakhatásukat. Az el-
látórendszer szolgáltatásait
csak átmeneti megoldásnak le-

het tekinteni. A végcél, hogy a
krízishelyzetbe került emberek
lakáshoz jussanak. 

Az értekezleten felszólalt az
egyik volt Francia úti hajléktalan
is, aki jelenleg az Ilka utcában ré-
szesül ellátásban és a Város Min-
denkié Egyesület aktivistájaként
vett részt a rendezvényen. Azt ál-
lította, hogy a hajléktalan telepen
jobban érezte magát, ott ugyanis
senkihez sem kellett alkalmaz-
kodni, az éjjeli menedékhelyen
viszont 39 emberhez kell igazod-
ni, akik közül egyesek nincsenek
tekintettel másokra.

Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter összegzõjében aláhúzta: az
otthontalanok helyzetének ren-
dezését is szolgálja az önálló zug-

lói közmunkaprogram, melyben
az Önkormányzat hat-nyolc ke-
rületi hajléktalant kíván nyolc
órában foglalkoztatni, illetve a
Rózsavölgyi közben található fa-
házakban számukra szállást
biztosítani. Akik munkájukkal
és életvitelükkel bizonyítják al-
kalmasságukat, a késõbbiekben
jó eséllyel számíthatnak önkor-
mányzati szociális bérlakásra. 

Az alpolgármester bejelentet-
te: az Önkormányzat a fórumot
megelõzõ napon tüzelõt adott
egy napi megélhetési gondokkal
küzdõ családnak.

Papp Dezsõ

Rendkívüli ülést tartott a Védelmi Bizottság

Farnady Szilvia lapunk kér-
désére válaszolva elmond-
ta: mindazok, akik a Fran-
cia úti hajléktalan telep fel-
számolását követõen elfo-
gadták a felkínált ellátást,
jelenleg is az Ilka utcai in-
tézményben vannak. Mind-
annyian jól érzik magukat,
alkalmazkodtak új környe-
zetükhöz. Örülnek, hogy
biztonságban, emberhez
méltó körülmények között
vészelhetik át a telet.

A kerületõrök
életet mentettek
A rendkívüli idõjárás, a nagy hó és a szibériai hideg miatt feb-
ruár 4-én a polgárõrség és a kerületõrség Laky Adolf utcai
központjában összeült a Védelmi Bizottság, hogy a nehéz
helyzetre való tekintettel intézkedési tervet dolgozzon ki. A
polgárõrök és a kerületõrök a február 4-5-i hétvégét folyama-
tos készenlétben töltötték. Tizenketten már péntek délután-
tól a központban várakoztak, hogy a közterületekre menje-
nek ellenõrizni, hogy, ha kell, azonnal segíteni tudjanak.
Akadt is dolguk bõven. A zuglói önkéntes tûzoltók segítségé-
re például a XIII. kerület Fiastyúk utcai gázrobbanásnál, il-
letve a Bosnyák téri pékségben kialakult tûz eloltásakor is
szükség volt. A polgárõrök ezen kívül visszatérõen ellenõriz-
ték azokat a helyeket, ahol hajléktalanok húzhatták meg ma-
gukat. Ennek, illetve a lakosság segítõkészségének is köszön-
hetõ, hogy két embert is sikerült megmenteniük a teljes a ki-
hûléstõl. Mivel a meteorológusok a következõ a közeljövõben
nem jósoltak nagy havat, a rendkívüli készültséget nem volt
indokolt fenntartani, ám a hideg idõ miatt mind a polgár-
õrök, mind pedig kerületõrök folyamatosan járõröznek a ke-
rületben, hogy ha a helyzet úgy kívánja, azonnal intézkedni
tudjanak. rsch

Rozgonyi Zoltán alpolgármester a katasztrófavédelem munkatár-
sával konzultál

A Zuglói Önkormányzat szervezésében szociális mûhelybeszélge-
tésen kiderült, mindenki más módszerekkel, de mindenképpen se-
gíteni szeretne

Ruf Brigittát tüzifához juttatta az önkormányzat, amelyet
dr. Ferdinandy István alpolgármester adott át
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Már csak napok vannak hátra a farsangi
idõszakból, február 22-én, hamvazószer-
dán kezdõdik a legnagyobb keresztény
ünnepet megelõzõ, negyvennapos nagy-
böjt. A hagyomány szerint az elsõ száza-
dokban a Krisztusban hívõk bûneikért ve-
zeklésképpen hamut szórtak a fejükre, ez
a tizenegyedik századtól, II. Orbán pápa
rendelkezése nyomán hivatalosan is az
egyházi szertartás része. Hamvazószer-
dán – népi elnevezésén száraz- vagy böjt-
fogószerdán – a szentmise keretében a
pap szentelt hamuval keresztet rajzol a
hívõk homlokára, és azt mondja: „Ember,
emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá le-
szel!” Ma így zajlik a szertartás, de az óke-
reszténység idején a mezítlábas, zsákru-
hába öltözött nyilvános bûnösöket a püs-
pök a templomba vezette, majd miután a
bûnbánati zsoltárokat elimádkozták, fe-
jükre hamut hintett, és kiutasította õket a
templomból. A kiutasítottaknak egészen
nagycsütörtökig tilos volt a templomba
belépniük.

Quadragesima – ez a nagyböjt latin el-
nevezése. Ezen idõszak alatt a kereszté-
nyek más mellett Jézus Krisztus negyven
napos böjtölésére, szenvedésére és ke-
reszthalálára emlékeznek. A vasárnapok
nem részei a böjtnek, hiszen ezek a na-
pok mindig a Megváltó feltámadásának
ünnepei. Az idõszak liturgikus színe a li-
la, ami a bûnbánatot jelképezi. Ennek
gyakorlása mellett a böjt vallásos gyakor-
lata a figyelem középpontjába állítja a
megtisztulás, az áldozat és a könyörgés
fontosságát, jelzi az ember Isten iránt ta-
núsított szeretetét és az érte való áldozat-
vállalását. A keresztények ez idõ alatt kü-
lönös figyelmet fordítanak a szegények
megsegítésére is.

A katolikus egyház hamvazószerdára
és nagypéntekre szigorú böjtöt rendel: a

tizennyolc és hatvan év közötti híveknek
csak háromszor lehet étkezniük, és egy-
szer jóllakniuk. E két napon, illetve nagy-
böjt valamennyi péntekén az egyház tizen-
négy évesnél idõsebb tagjai nem fogyaszt-
hatnak húst. Mindezeken túl bárminemû
önmegtartoztatás ajánlott a hívõk számá-
ra, hiszen ez egyszerre emlékeztet ben-
nünket az emberi gyengeségre és az Isten-
re való utaltságra, emellett segíti a lelki
megtisztulást.

A legszigorúbb vállalás korábban az
úgynevezett negyvenelés volt. Ilyenkor a
böjtölõ csak negyvenszer evett ebben az
idõszakban – tehát naponta csak egyszer,
naplemente után. Szintén elég szigorú
volt az a szokás, amely alapján a nagyböjt
péntekjein csak hét szem búzaszemet et-
tek. Az önmegtartóztatás mindenesetre
segítheti az elmélyülést és a kiengesztelõ-
dést, várakozva Jézus Krisztus feltáma-
dásának, az örök élet megszerzésének
ünnepére, a húsvétra.

A másokért
hozott áldozat

A nagyböjtrõl kérdeztük Bárány Béla
atyát (képünkön), a Bosnyák téri Páduai
Szent Antal templom plébánosát. „Hús-
hagyó keddel véget ér a farsangi idõszak,
ekkor lehet utoljára karneválon (a latin
carne vale kifejezés azt jelenti: Isten ve-
led, hús!) részt venni, mert a következõ
nap, hamvazószerda megnyitja a nagy-
böjti idõ kezdetét” – hívta fel a figyelmet
Béla atya. Hozzátéve, a nagyböjt kifeje-
zés arra utal, hogy a hatvanas évek elsõ
felében tartott második vatikáni zsinat

elõtt volt kis böjt, vagyis „kisbût” is,
mégpedig karácsony elõtt. „Mindkettõ
szerepe az elõkészítés. Utóbbi a kará-
csonyra, a nagyböjt pedig húsvétra ké-
szítette fel az embert. Bármilyen na-
gyobb esemény, akár születésnap vagy
házasságkötés elõtt állunk, nem árt, ha
elõtte felkészülünk rá. Nem jó csak úgy
„beesni” az ünnepre, hiszen amilyen az
elõkészületünk, olyan az ünnepünk” –
fogalmazott.

Béla atya idézte Pilinszky János költõt,
akit a nagyböjt ilyen gondolatokra indí-
tott: „Hamvazószerda jele, szürke hamu-
ja arra figyelmeztet, ami sorsunkban tö-
rékeny, emberségünkben esendõ. Arra,
hogy halandók vagyunk. Mivel csak így,

ennek teljes tudomásulvételével érthet-
jük meg azt a másik „gyengeséget”, „iste-
ni gyengeséget”, amire hamvazószerdán
fölkészülünk: Krisztus halálát. A nagy-
böjt elsõ napja nem véletlenül a halandó
emberé, ahogy az utolsó se véletlenül a
sírba fektetett Istené. A hamu keresztjé-
rõl a kereszt halottjáig egyenes út vezet,
egyazon út különbözõ stációin át. Min-
den állomás veszendõségünk egy-egy fe-
jezete: tökéletes osztozkodás Isten és em-
ber közt – halálban és halhatatlanság-
ban.”

A húsvétra elõkészítõ idõszakot a
„szent negyven napnak” is nevezzük. „Az
egyházban a böjt nem fogyókúra, nem va-
lami fittnes-program, hanem önmegtaga-
dás, amelyet az imádság és a jó cselekede-
tek tesznek teljessé, ahogy azt Máté evan-
géliumában olvassuk. Az a hiány, amit az
önmegtagadással elszenvedek, az imád-
ságra, és a másokon való segítségnyújtás-
ra késztet.

A nagyböjt az elmélyülés, a befelé for-
dulás, a csend, az Istenre találás, a lelki-
gyakorlat, a testi-lelki megújulás ideje.
Gondolkodjunk el arról, mit jelent a sze-
retettel vállalt szenvedés, a másokért ho-
zott áldozat, a szelíd szó meggyõzõ ereje,
a bátorító tekintet öröme, az erõs hit he-
gyeket mozgató hatalma, a bizakodó re-
mény vigasztalása, és a soha el nem múló
szeretet boldogsága” – buzdított Bárány
Béla. Rámutatott, a természetben most
folyik a tél és a tavasz közti küzdelem, de
már a hó és a jég elmúlnak, hamarosan új
csirák rügyeznek, virágok fakadnak. „A
liturgiában is lelki tavasz van, tart még a
közöny tele és a bûn sötétsége, de bonta-
kozik az új élet is. A kegyelem kipattantja
a lélekcsirákat és bontakoznak az új, a
szebb élet mennyek számára nyíló virá-
gai” – mondta. kd

A zuglói Emmausz katolikus közösség
alapítója, Katona István atya kapja az
idén február 25-én a Hit pajzsa díjat.
Az elismerést minden évben olyan
egyházi személynek ítélik oda, aki a
kommunista diktatúra alatt is hûsé-
ges maradt hitéhez, magyarságához.

Katona István atya, az Emmausz Kato-
likus Karizmatikus Közösség lelki vezetõ-
je, alapítója veheti át február 25-én Mádl
Dalma asszonytól, a Ferences Mária Misz-
szionárius Nõvérek Hermina úti templo-
mában a Parma fidei – Hit pajzsa kitünte-
tést – értesült a Zuglói Lapok. A kommu-
nizmus áldozatainak emléknapja alkal-
mából az idén tizenegyedik alkalommal
adják át a Horváth Béla korábbi kisgazda
képviselõ és néhai Gyurkovics Tibor író
(képünkön) által alapított elismerést,
amelyet 2002 óta minden évben olyan egy-
házi személynek ítélnek oda, aki a kom-
munista diktatúra alatt is hûséges maradt
hitéhez, magyarságához. A díjat koráb-
ban többek között Olofsson Placid ben-
cés szerzetes, Kerényi Lajos piarista szer-
zetes, Kuklay Antal körömi plébános és
Regõczi István atya, „Isten vándora” ve-
hette át. A zuglói ünnepségen István atyát
a korábban ugyancsak díjazott Bolberitz
Pál professzor méltatja majd, beszédet
mond Szászfalvi László, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium egyházi,
nemzetiségi és civil kapcsolatokért fele-
lõs államtitkára. Közremûködik Pitti Ka-
talin, Liszt Ferenc-díjas operaénekes.

Az 1979-ben alapított Em-mausz kö-
zösség 1991-ben kapott egyházi jóváha-
gyást Paskai László bíborostól, mint
krisztushívõk magántársulása. A közös-
ség lelkisége olyan, hagyományos evangé-

liumi alapokra épül mint a szeretet, a
megbocsátás, a segítõkészség, a tisztaság,
a bizalom, az imádság, az alázat, az enge-
delmesség és a szerénység. Ennek szelle-
mében fõbb feladatuknak tekintik az
evangelizációt és az embertársak szolgá-
latát. Jelenleg kórházmissziót és börtön-
missziót végeznek, korábban alkoholis-
tákkal is foglalkoztak. A társulás tagjai le-
hetnek világi hívek, papok, szerzetesek,
egyedülállók, vagy akár házasok. Heti
rendszerességgel jönnek össze, havonta
lelki napot, évente lelki gyakorlatot tarta-
nak. Egyéni vagy csoportos Oltáriszent-
ség-imádásokon vesznek részt, gyakran
imádkozzák a rózsafüzért. Minden hónap
második szombatján személyes közben-
járó imát végeznek közösségi házukban a
testi, vagy lelki betegségben szenvedõk
gyógyulásáért szabadon fogalmazott imá-
val és kézrátétellel. A közösségnek orszá-
gos folyóirata is van, a Marana Tha,
amelynek megírását, kiadását és postázá-
sát a közösség tagjai végzik. Évente hat-
szor jelenik meg, tizenhat oldalon.

Kacsoh Dániel

Átadják a Hit pajzsát

A bûnbánat idõszaka következik
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Február 10-én a Zuglói Polgár-
õrség és Kerületõrség szervezé-
sében drogprevenciós elõadást
tartottak a Szent István Király
Zeneiskola nagytermében. Az
eseményen három iskola – a Szé-
chenyi-, a Móra és a Németh Im-
re Általános Iskola – közel 400
tanulója vett részt. Az elõadó a
téma jó ismerõje, Klobusitzky
György volt.

Klobusitzky (ha szeretnének tõ-
le valamit, akkor Klobu, ha nem,
akkor pedig Sitzky) György a
Rendõrtiszti Fõiskola, ma Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Ren-
dészettudományi Karának ad-
junktusa. Nem rendõr, hanem ok-
tató. Tizenegy évvel ezelõtt a bará-
taival üldögélve éppen arról érte-
kezett, hogy mi minden veszély le-
selkedik a gyerekeikre, amikor
beugrott egy fiatalokról és a fiata-
loknak szóló elõadás ötlete.

Rengeteg olyan információt
kaptam tõle – mondta ezt egy ke-
rületi diák, aki abban a szeren-
csés helyzetben volt, hogy egyszer
már részt vehetett a Klobusitzky
Show-n. – Ráadásul az elõadás
alatt egy percet sem unatkoztam.
Állandóan ébren tartotta a figyel-
münket, hihetetlen humorral tá-
lalta a mondanivalóját, és annyi
érdekességrõl beszélt, hogy azt
sem vettük észre, mikor terelte a
drogokra a témát.

Klobusitzky György valami
olyat talált fel, amit elõtte még
senki. Röpke 1,5-2 óra alatt bár-
kit képes megtanítani arra, hogy
az magától rájöjjön, miért nem
jó drogozni.

Mi a trükköm? Hát, az, hogy
mindjárt az elején megnyitom
magamat elõttük. Még nem talál-
koztam olyannal, aki ne nevetett
volna a Sitzky-poénon. Aztán

szeretem elbizonytalanítani a
közönséget: a helységet, ahol az
elõadást tartom, lesötétíttetem,
szól a ducduc zene, villognak a
fények. Olyan érzésük van, mint-
ha a diszkóba lépnének. Tudom,
hogy bármilyen korú a közön-
ség, a tárgyak sokat jelentenek
nekik, ezért egy egész autónyi
eszközt használok az elõadások
során. No, meg rengeteg képet és
effektet. Egy 1,5 órás elõadás
alatt körülbelül 1200 képet vetí-
tek nekik, méghozzá rendkívül
dinamikusan, nem engedve,
hogy lankadjon a figyelmük. A
képcsapda pedig képes nagyon
sokkoló is lenni.

A legnagyobb büszkeségem az
volt, amikor néhány diák, akik
már látták az elõadást, azzal fo-
gadtak, hogy „Gyuri bácsi, a
múltkor a diszkóban, mikor fû-
vel kínáltak meg bennünket,
szétröhögtük magunkat.
Eszünkbe jutott, mit tetszett
mondani: a hazai füvek esetében
nem tudni, mi lesz a hatás, fo-
sunk-e majd tõle vagy netalán re-
pülünk. A díler döbbenten néz-
te, ahogy nevettünk, majd fakép-
nél hagyott bennünket.”

A fiatalok megóvása
stratégiai kérdés

2011. decemberében a Buda-
pest Fõváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzatának Kábítószer-
ügyi Egyeztetõ Fórumának dön-
tése nyomán egy komplex felmé-
rés készült a zuglói 7-12. évfo-
lyamos diákok körében. Az ön-
kormányzat egyrészt a tanulók
„káros” szokásaira (dohányzás,
alkoholfogyasztás, droghaszná-
lat, internet- és online játékfüg-

gõség), másrészt a káros szenve-
délyekkel kapcsolatos ismerete-
ikre is kíváncsiak voltak.

– Már 2010-ben, az önkor-
mányzattal ellátási szerzõdés-
ben levõ szervezetek beszámoló-
it olvasva észleltük, hogy mek-
kora hiányossággal rendelke-
zünk ezen a területen – mondta
dr. Ferdinandy István alpolgár-
mester (képünkön), a Zuglói Ká-
bítószerügyi Egyeztetõ Fórum
(KEF) vezetõje. – Mint kiderült, a
Tábornok utcában mûködõ
Tiszta Jövõért Közhasznú Ala-
pítvány pályázati támogatás ré-
vén néhány kerületi oktatási in-
tézményben drogprevenciós
csoportfoglalkozásokat tartott.
A tapasztalat az volt, hogy ezek-
bõl az iskolákból sokkal többen
fordultak az alapítvány szakem-
bereihez, illetve a prevencióban
résztvevõ kerületi szervezetek-
hez segítségért, mint a többibõl. 

Zugló Önkormányzata hosszú
évek óta nem rendelkezik érvény-
ben lévõ kerületi drogstratégiá-
val, emellett pontos rálátása sincs
a kerületi fiatalok szerhasználati
szokásaira. A Zuglói KEF erre
alapozva határozta el, hogy egy
olyan átfogó jellegû felmérést ké-

szíttet, amely nem csak néhány
iskolát, hanem a kerület minden
oktatási intézményét, és nem
csak a drogfogyasztást, hanem
valamennyi függõséget okozó szo-
kást, viselkedésformát érint. 

A felmérés 2012. elejére ké-
szült el. Az eredményekkel a ke-
rületi iskolák igazgatói, valamint
a Zuglói KEF tagjai február ele-
jén személyesen is megismer-
kedhettek. A Zuglói KEF ülésén
a prezentációt követõen pedig
döntés született: egy olyan átfogó
prevenciós programot szüksé-
ges kidolgozni, mellyel hatéko-
nyan csökkenteni lehet a zuglói
fiatalok káros szenvedélyeit,
szokásait.

– Zugló a többi kerülethez ké-
pest nincs rossz helyzetben –
mondta az alpolgármester -, de
ez is egy olyan kérdés, amikor a
statisztika helyett az egyének a
fontosak. Ha csak egy fiatal is ve-
szélyeztetve van, akkor nekünk
lépnünk kell. 

– A prevenciós program kidol-
gozására szakembereket kérnek
fel. A munka alapját a tavaly de-
cemberi felmérés eredményei ké-
pezik majd. A cél az, hogy a leen-

dõ program minél hatékonyabb
legyen. A kerületi oktatási intéz-
ményekben történtek már lépé-
sek a prevenció terén, ám ahhoz,
hogy ez igazán hatékony lehes-
sen, egy egységes rendszerbe kell
foglalni a megelõzést. A program-
ba nem elég csak a gyerekeket be-
vonni, mindenképpen szükség
van a pedagógusok és a szülõk
segítségére is. Ugyanakkor, a
már „bajba jutott” fiataloknak is
mankót, támaszt kell nyújtani.
Szükséges, hogy tudják, kihez
fordulhatnak segítségért. Zugló-
ban a Tiszta Jövõért Közhasznú
Alapítvány, a Zuglói Családsegí-
tõ és Gyermekjóléti Központ és a
Zuglói Ifjúsági Centrum szakem-
berei is szívesen állnak a fiatalok
rendelkezésére.

– A kerületi felmérés a szak-
emberek által javasolt idõsza-
konként megismétlésre kerülne.
Célunk, hogy a drogprevenciós
csoportfoglalkozások évenkénti
megismétlésének eredménye-
képpen Zuglóban csökkenjen a
drogot kipróbáló vagy fogyasztó
fiatalok száma és megóvjuk õket
a szerhasználat káros következ-
ményeitõl. Riersch Tamás

A Kaffka Margit Általános Iskolá-
nak immár a védjegyévé vált az
évente megrendezett Mesevarázs
ovis rajzpályázat. Ez a rendez-
vény ugyanis különbözik minden
más rajzpályázattól. A Kaffka
nem csak megjutalmazza a leg-
jobb rajzok készítõit, és nem csak
kiállítja a pályázatra beérkezett
alkotások többségét, hanem az
ovisok munkáiból aukciót is szer-
vez. A rendezvény ötletgazdája
Bánné Komár Zsuzsanna tanító-
nõ volt, aki nyolc évvel ezelõtt ma-
ga sem gondolta, hogy ez a prog-
ram ilyen hosszú idõt fog megél-
ni. A Mesevarázs ma is nagy nép-
szerûségnek örvend az ovisok kö-

rében. Ezt bizonyítja, hogy az idei
rendezvényre (január utolsó pén-
tekén) tíz óvodából több mint
száz gyerek közel 200 rajzát kel-
lett értékelnie a hattagú zsûrinek.
Miután a 4-5-6 évesek közül a leg-
jobb rajzok készítõi átvették az el-
ismerésüket, az iskola tornater-
mét zsúfolásig megtöltõ szülõk és
óvodapedagógusok licitálhattak
a mûvekre. A legtöbben a Narancs
Óvoda munkáira voksoltak, így a
zuglói óvoda a gyermekei révén
11.500 Ft-os ajándékhoz jutott.
De a Napsugár Óvoda pedagógu-
sai is örülhettek, hisz az intézmé-
nyük a Kaffka aukcióján 9600 Ft-
tal lett gazdagabb.

A VIII. Mesevarázs rajzver-
seny eredménye:

A négy éves korcsoport külön-
díjasa Szarvák Koppány (Ópe-
renciás Óvoda) volt.

Az öt évesek között I. helyezett
Barlai-Hünlich Gréta (Óperenci-
ás). II. Schlegl Levente (Napsu-
gár) és Újvári Dóra (Óperenciás),
III. pedig Hána Zselyke Csilla
(Herminka) és Kulcsár Dóra
(Herminka) volt. A zsûritõl kü-
löndíjat kapott még Nguyen Ha
Uy (Napsugár) és Kovács Réka
(Bóbita).

A hat-hét éves korcsoportban
Cserháti Dóra (Tündérkert) volt

az I. helyezett, mögötte Fekete
Miklós (Narancs) és Nagy Dóra
(Narancs) végzett. Garai Ale-

xandra (Napsugár) és Dán Anna
(Napsugár) egyaránt különdíjat
kapott. R. T.

Február 4-én elsõ ízben adott
otthont a Szent István Király Ze-
nemûvészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény a zeneiskolák Orszá-
gos Zenekari Versenyének. A
rangos versenyt korábban a Ze-
neakadémián tartották, ám a lé-
tesítmény rekonstrukciója miatt
a zuglói zeneiskolát kérték fel a
szervezõk. A Columbus utcai
konzervatóriumban folyó magas
szintû szakmai munka, más-
részt a létesítmény kiváló adott-
ságai miatt a helyszín ideálisnak
bizonyult. Február 4-én az or-
szág nagyvárosaiból érkezõ
együttesek népesítették be a zug-

lói Zeneházat. Debrecen, Pécs,
Szombathely és Budapest kiváló
szakközépiskolai zenekarai
mérték össze tudásukat a zenei
élet kiválóságaiból álló zsûri
(Medveczky Ádám, Kossuth-dí-
jas karmester, Dohos László és
Popa Péter) elõtt. Bár az idõjárás
– az éppen meginduló havazás és
az erõs fagy – nehezítette a vidé-
ki együttesek közlekedését, vé-
gül 11 iskola közel 600 résztve-
võje számára vált ünneppé ez a
hétvége. A Columbus utcai zene-
teremben reggel 9 órától este 19
óráig zengett a muzsika. 

Zugló számára nem csak a
rendezés, hanem a verseny ered-

ménye miatt is ünneppé vált ez a
nap, hiszen a Szent István Király
Zenemûvészeti Szakközépisko-
la Fúvószenekara elsõ helyezést
ért el a legjobbak között, kar-
mesterük Makovecz Pál vezeté-
sével. A Vonószenekar is külön-
díjat nyert, a zenekar vezetõje,
Záborszky Kálmán pedig a leg-
jobb karmesternek járó külön-
díjban részesült. 

A zuglói iskola zenekara eddig
még egyszer sem nyerte meg ezt
a rangos versenyt, a legjobb
eredménye egy második helye-
zés volt, ezért az intézmény éle-
tében is mérföldkõnek számít ez
a nap. riersch

Zugló sikere az Országos Zenekari Versenyen

Licitáltak az ovisok rajzaira

A tanítványok kinevették a dílert
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Kétheti horoszkóp
2012. február 16-tól

Kos – Rendkívül színes le-
het most az életük, hisz
szabadságvágyuk, türel-

metlenségük, különleges ötlete-
ik miatt sok eseményt bevonz-
hatnak. Mindenhez még hozzá-
járulhat, hogy tele vannak most
érzelmekkel, a „nagyon szere-
lem” is itt lehet. Pénz érkezhet
bõségesen.

Bika – Nagyon erõs, türel-
metlen akaratuk nehezít-
heti most mind a saját,

mind a környezetük életét. Sze-
rencsére - a bennük levõ alapve-
tõ higgadtsággal ezt ellensúlyoz-
ni tudják. Titkokra, akár elõzõ
életbõl jövõkre is – fény derülhet.
Barátaik mellettük állnak.

Ikrek – Végtelen szeretet,
elfogadás, bölcsesség, má-
sokon való segíteni vágyás

jellemezheti most leginkább
õket, munkájukat, céljaikat. Ba-
ráti körükben a szeretet árad,
ugyanakkor a kapcsolataik pró-
bára vannak téve, mely váratlan
fordulatokat, elengedéseket is
hozhat.

Rák – Munkájukban sike-
reket érhetnek el, nem
csoda, hisz szívvel-lélek-

kel teszik a „dolguk”. Lehetsé-
ges, hogy a céljaik megváltoznak,
mely által újjászületnek – óhatat-
lan, hogy valamit el kell engedni.
Ez nehéz lehet. Közlekedésben
ne rohanjanak, ne legyenek tü-
relmetlenek!

Oroszlán – Talán õk ma-
guk sem hiszik el, hogy
mennyire mélységében

érezhetik most a „láthatatlan vi-
lágot”. Merjenek hallgatni álma-
ikra, belsõ vezetõjükre! Társuk-
kal a végtelen szeretet áradása, a
bölcsesség, elfogadás, hûség le-
het a jellemzõ. A pénzért „küzde-
ni kell”.

Szûz – A szolgálat most a
legfontosabb. A munká-
juk, ahol segíteni tudnak

másokon. Az angyalok fogják ke-
züket, érintik szívüket. Belsõ til-
takozásuk ellenére is, de szere-
pelhetnek. Stabilan pénz érkez-
het, mely a biztonságérzetüknek
nagyon szükséges. Ne rohanja-
nak!

Mérleg – Nehézség adód-
hat otthonuk és a munká-
juk között.  Akaratuk elen-

gedése, az érzelmi zsarolások
felismerése oldhatja ezeket, de
társuk is sokat segíthet ebben.
Titkokra fény derülhet, ami hát-
ráltathatja céljaikat.  Engedjék,
hogy a bennük levõ szeretet
áradjon!

Skorpió – Pénz érkezhet,
akár bõségesen is. Több
kisebb utazás, tárgyalás

várható, ami elõkészíthet egy
újabb munkalehetõséget, hiszen
most céljaik kiemelkedõen fon-
tosak lehetnek nekik. A külsõsé-
gek, másoknak való megfelelés
viszont akadályozhatják õket.

Nyilas – Munkájukban te-
le vannak ötletekkel, meg-
látásokkal. Van türelmük

most a dolgok mélyebb lényegét
keresni, így a legjobb megoldást
tudják mindenben megtalálni. A
szerelem lehetõsége itt van, bár -
a próbatételeké is. A birtoklás,
besértõdés akadályozhatja ezt.

Bak – Jól vannak. Pénz ér-
kezhet, mely a biztonságér-
zetüket megnyugtatja. Sze-

repelhetnek, s most könnyedeb-
bek, mint egyébként. Gyönyörû-
en, bölcsen tudják magukat kife-
jezni, jó hallgatni õket. Otthonuk-
ban feszültségek, egy teljes átala-
kulásnak a lehetõsége érkezhet.

Vízöntõ – Ne rohanjanak
az utakon! Nagyon türel-
metlenek lehetnek, mely-

nek az árát meg kell fizetni.  Az
élet többi területén viszont ben-
nük lehet egy higgadt, bölcs nyu-
godtság, mely teremtõ erõvel ren-
delkezik. Nagyobb összegre szá-
míthatnak, ami hozhat akár uta-
zást is.

Halak – A végtelen szere-
tet, másoknak való segítés
vágya, ugyanakkor a te-

remtés ereje is bennük lehet
most, mely sok tárgyalást, be-
szélgetést, szereplést hozhat szá-
mukra. Munkájukban sikerek
várhatók, ám a baráti körükben
a szeretet áramlása elakadhat.

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

A kutyák májbetegségeinek sokféle oka lehet.
Okozhatják baktériumok, vírusok, mérgezõ anya-
gok is. Egyes esetekben a károsodás már régebben
történt, de ennek ellenére még marad elég májsejt
az életfontosságú funkciók ellátására. Ám ahogy
az idõ elõre halad további májsejtek is elpusztul-
nak, végül képtelen lesz a máj ellátni feladatát.
Egyes esetekben, ha a károsodás nem számottevõ,
a betegség lefolyása után a máj nyom nélkül gyógy-
ulhat. Elõfordulhat, hogy megfelelõ gyógykezelés-
sel és diétával a megfelelõ májmûködés visszaállít-
ható, de vannak olyan esetek is, amelyek nem gyó-
gyíthatók.

A májmûködés vizsgálatában a legfontosabb
eszköz a laboratóriumi vérvizsgálat. Egy vizsgálat-
tal általában nehéz elönteni a gyógyulási esélyt,
ezért bizonyos  idõközönként újabb és újabb vizs-
gálatokat kell végezni. Javulás esetén a vizsgálatok
közötti idõ egyre növelhetõ. Ezzel  módszerrel fo-
lyamatosan nyomon követhetõ a beteg kutya álla-
pota és az alkalmazott gyógyszerek adagja is arány-
lag pontosan beállítható. A májbetegségek  kezelé-
sében egyformán fontos szerepet játszanak a
gyógyszerek és a pontosan betartott diéta.

A máj fontos szerepet játszik a szervezet anyag-
cseréjében, szerepe többek között a szervezetbe
került mérgezõ anyagok lebontása. Ha kutyája na-
pi ételadagját nem egyszerre kapja meg, hanem
négy egyenlõ részletben, mája ezzel a feladattal
könnyebben megbirkózik, mintha egyszerre sokat
kellene „dolgoznia”.

Kutyája napi ételmennyiségét négy egyenlõ része
ossza el, s egy-egy negyedet kapjon reggelire, ebéd-
re, uzsonnára, vacsorára. Minden etetés elõtt egy
óráig hagyja a kutya elõtt az ételt, majd távolítsa el
– akár evett belõle, akár nem. Így egyszerre na-
gyobb mennyiségû ételt nem tud magához venni.

A diéta minõsége nagyban függ az állat állapo-
tától – melyrõl állatorvosa részletesen tájékoz-
tatja -, általában a könnyen emészthetõ, alacsony
zsírtartalmú ételek ajánlhatók. A húsfajták kö-
zül legjobb a csirkehús, esetleg a sovány marha-
hús, a zsírszegény tej jobb, mint a megszokott
2,8 %-os. A húsokról a zsírréteget etetés elõtt el
kell távolítani.

Séták során lehetõleg kerülje el, hogy kutyája
rágja a növényeket, gyökereket, ételmaradékokba
beleegyen, pocsolyák vizébe beleigyon.

Ha állapota a gyógyszeres kezelés és a diéta ha-
tására rendezõdik, akkor is lehetnek napok, ami-
kor kutyája „kutyául” érezheti magát. Elõfordul-
hat bágyadtság, hányás, hasmenés. Amennyiben
ezek ritkák, nem kell nagyon aggódnia.

Ám ha ez gyakori, esetleg a hányás vagy a hasme-
nés véres jellegû, kutyájának mindenképpen felül-
vizsgálatra van  szüksége!

Figyeljen arra, hogy ne maradjanak ki, ne csúsz-
szanak el idõben a védõoltások, ugyanis azok a fer-
tõzõ betegségek, amelyek ellen a védõoltások véde-
nek, fennálló májkárosodás esetén nagyon gyak-
ran végzetes lefolyásúak lehetnek.

Megfelelõ gondoskodás mellett állata majdnem
teljes életet élhet, s még hosszú ideig hû társa le-
het.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kutyák májbetegségei

A kerületünkben található
Fõvárosi Állat és Növénykert-
be látogatott múlt héten
Papcsák Ferenc polgármes-
ter, és ha már ott volt, régi ál-
mát megvalósítva örökbe fo-
gadott egy oroszlánt, akit
bármikor meglátogathat. A
választás persze nem volt vé-
letlen.

Kerületünk címerállatát, egy
oroszlánt fogadott névlegesen
örökbe múlt hét szerdán a Fõvá-
rosi Állat és Növénykertben
Papcsák Ferenc polgármester,
aki saját bevallása szerint már
nagyon szerette volna ezt meg-
tenni. Az igazgató úr körbeveze-
tett az intézményben így most
megragadtam az alkalmat –
mondta el Papcsák, akinek a vá-
lasztása a három éves hímre,
Basilre esett, aki éppen két nap-
pal elõtte ünnepelte születésnap-
ját. A polgármester a védõüvegen
keresztül meg is ismerkedett a
nagyvaddal, az oroszlánok ott-
honául szolgáló India-házban.
Ígérem, látogatni fogom Basilt,
bár nem hiszem, hogy a tanácsa-
imra szorulna – tette hozzá tréfá-

san a kerületünk elsõ embere.
Papcsák Ferenc látogatása alkal-
mából harminc látogatójegyet is
kapott, amelyet március 2-án rá-
szoruló gyerekeknek adnak, a
nekik rendezendõ jótékonysági
rendezvényen. A polgármester
méltatta a patinás Állatkertet,
hangsúlyozva, hogy tavaly a láto-
gatható intézmények közül ez fo-
gadta a legtöbb vendéget. 

Persányi Miklós, a Fõvárosi
Állat és Növénykert fõigazgatója
elmondta: nagy örömmel vették
Papcsák Ferenc látogatását és az
örökbefogadást, hiszen minden
támogatás amit az intézmény
kap, az állatok javát szolgálja.
Közel ezer féle állat van az állat-
kertben, körülbelül nyolcezer
példányba és mindegyik nevelõ-
szülõre vár – tette hozzá Persányi
Miklós. A fõigazgató elmondta: a
polgármester úr akár minden
nap meglátogathatja Basilt, bár
hivatalosan minden évben két-
szer tartunk szülõi értekezletet
az örökbefogadókat. A gondozók
egyébként arra számítanak,
hogy Basil, a vele lakó két nõs-
tény oroszlánnal együtt az elkö-
vetkezõ években kisoroszlánok-
kal örvendeztetik majd meg a lá-
togatókat.

B. R.

Címerállat
örökbe fogadva

Basil az örökbe fogadott oroszlán, Papcsák Ferenc polgármester az
örökbe fogadó és Persányi Miklós, a Fõvárosi Állat és Növénykert
fõigazgatója



Február 11-én a Stefánia Kultu-
rális Központban, immár tizen-
nyolcadik éve  rendezte meg a
Történelmi Vitézi Rend a Magyar
Vitézek Bálját. A Történelmi Vi-
tézi Rendet 1920-ban Vitéz Nagy-
bányai Horthy Miklós kormány-
zó alapította. A rendet a háború-
ban hõsiesen viselkedett, és
ezért kitûntetett katonák alkot-
ták. A zászlók, illetve a vitézi
székek bevonulása, a Himnusz
eléneklése és Vitéz Hunyadi
László fõkapitány ünnepi kö-
szöntõje, az elismerések átadá-
sa után a rend fiataljainak nyi-
tótánca (palotás) következett.
Az ünnepi vacsorát követõen
Vitéz Esze Jenõ zenekara szol-
gáltatta a zenét a táncos mulat-
sághoz. 

Idén a Történelmi Vitézi Rend
fõkapitánya egyetlen kitüntetést
adott át. A rend Ezüst Nemzetvé-
delmi Kereszt Polgári Fokozatát
dr. Papcsák Ferenc polgármester
kapta. Az indoklás szerint a zug-

lói politikus munkássága azt az
értékrendet tükrözi, melyet a Tör-
ténelmi Vitézi Rend az „Isten, ha-
za, család” jelszó szerint képvisel.
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A Fõvárosi Közgyûlés 2009-ben
úgy döntött, hogy nem finanszí-
rozza tovább az 1985 tavasza óta
üzemelõ Petõfi Csarnokot. Az el-
múlt 26 évben kultikus helyszín-
né váló létesítmény hasznosítá-
sára 2011. májusában pályáza-
tot írtak ki. Az üzemeltetésre
négy ajánlat érkezett, végül a ko-
rábban a PeCsa éttermét is mû-
ködtetõ cég lett a befutó. A nyár
óta zárva tartó létesítmény bir-
tokba vétele december 20-án tör-
tént meg, a PeCsa Music Hall-ra
keresztelt új intézmény nagykö-
zönségnek szánt nyitórendezvé-
nyét január 21-én egy metálfesz-
tivál keretében tartották. Szaká-
csi Mónika rendezvényszervezõ
(képünkön) elmondta, az eddig
jól bevált programok nagy részét
szeretnék megtartani. A bolha-
piacot, a síbörzét, a családi ren-
dezvényeket és különbözõ vásá-
rokat hiba lenne megszüntetni,
ezek ugyanis olyan rendezvé-
nyek, amelyek roppant népsze-
rûek. Ezen kívül az a céljuk, hogy
mindig történjen valami, amiért
érdemes lesz õket felkeresni.
Újítás, hogy a bejáratoknál úgy-
nevezett hõfüggönyöket helyez-
tek el, és a fûtés korszerûsítésé-
re is gyorsan sort kerítenek. A
tervek között szerepel a jelenlegi
három klubhelyiség egybenyitá-
sa, amellyel a nagyterem mellett
egy kisebb, 600 nézõ befogadá-
sára alkalmas helyiséget alakíta-
nának ki. Távlati elképzelés a
szabadtéri színpad és környeze-
tének a felújítása.Az intézmény
nevét Petõfi Csarnokról PeCsa
Music Hallra változtatták, a ká-

vézó, mely szintén alkalmas ki-
sebb programok megrendezésé-
re a PeCsa Music Café, a kialakí-
tandó kisebb terem a PeCsa
Music Club, a szabadtéri szín-
pad pedig a PeCsa Music Garden
nevet kapta.

Szakácsi Mónika a névmódo-
sítást a várhatóan sok külföldi
nézõvel és fellépõvel magyaráz-
ta. „Igyekeztünk a számukra is
érthetõvé tenni a nevünket. De
természetesen tisztában va-
gyunk azzal, hogy a magyar kö-
zönség körében mi továbbra is
PeCsa maradunk” – tette hozzá.

Az új vezetés elsõ lépése volt,
hogy felvette a kapcsolatot a zug-
lói önkormányzattal és a kerüle-
ti kulturális intézmények vezetõ-
ivel. Nem titkolt céljuk, hogy a jö-
võben szeretnének minél fonto-
sabb szerepet betölteni a kerület
kulturális életében. Szakácsi
Mónika kifejtette: elsõdlegesen
abban állapodtunk meg a kerü-
lettel, hogy negyedévente egy nap
erejéig ingyenesen használhat-

ják majd a házat. Ezen kívül
minden kezdeményezés elõtt
nyitottak vagyunk. Várjuk az is-
kolák, a civil szervezetek jelent-
kezését, a reményeink szerint
minél többen élnek majd ezzel a
lehetõséggel. Az újonnan meg-
nyitott PeCsa Music Hall február
18-án a Street Dance 2. fesztivál-
ra várja az érdeklõdõket. Febru-
ár 25-26-án kisállat- és növény-

vásárt rendeznek, március ele-
jén pedig kézmûves vásárnak ad
majd otthont a létesítmény. A
népszerû bolhapiacot is megnyi-
tották, de ez utóbbi rendezvény
üzemeltetését csak rendezett,
biztonságos környezetben foly-
tatják, ahol a megfelelõ szakha-
tóságok rendszeresen ellenõrzik
az árusok termékeit.

Riersch Tamás

A Pecsa marad és mégis Music Hall lesz Mesterkurzus
a Zeneházban
A Szent István Király Zenemû-
vészeti Szakközépiskola és Ze-
neiskola, valamint a berlini Leo
– Borhardt Musikschule együtt-
mûködése keretében 2012. feb-
ruár 20 és 25. között zongora
és cselló mesterkurzust tar-
tunk. 

A Zugló és Berlin közötti test-
vérvárosi kapcsolat keretében
megvalósuló programon neves
vendégprofesszorok oktatják a
zuglói fiatalokat, növendékeket
és ifjú mûvésztanárokat. A zug-
lói zenészek számára ez kiváló
lehetõség arra, hogy bepillantást
nyerjenek a nemzetközi zenei
életbe. 

A kurzus szakmai tanácsadói
Záborszky Kálmán, a budapesti,
és Joachim Gleich a berlini ze-
neiskola igazgatója. 

A program 20-án 17.30-kor
ünnepélyes nyitókoncerttel
kezdõdik, melyen a vendégpro-
feszszorok: Daniel Seng és
Evgeny Tonkha adnak hangver-
senyt. 

A zárókoncert február 25 -én
szombaton, 13.30-kor lesz, ek-
kor mutatják be a kurzuson
résztvevõ növendékek a tanulta-
kat. 

A program a berlini és egy ma-
gyar dzsessz-formáció hangver-
senyével egészül ki február 25 -
én szombaton este 19 órakor, a
Lipták villában. Programjainkra
minden érdeklõdõt szeretettel
várunk. A program szervezõje a
Zuglói Nemzetközi Iroda.

Z. L.

Vitézi és Csángó bál Zuglóban

A Kisebbségekért – Pro
Minoritate Alapítvány és a
Moldvahon Csángó Kulturális
Egyesület február 10-én tizen-
hatodik alkalommal rendezte
meg a „Csángó Bált” a Petõfi
Csarnokban. A rendezvény fõ-
védnöke Schmitt Pál, Magyar-
ország köztársasági elnöke
volt. Az idei mûsor Lakatos
Demeternek, a híres moldvai
csángó költõnek, az északi
csángó nyelvjárás egyetlen
szépirodalmi megörökítõjé-
nek állított emléket, születé-
sének 100. évfordulója alkal-
mából.

R. T.
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BÛNÜGYI KRÓNIKA

Február 7-én dr. Papcsák Fe-
renc polgármester Czeba János
alezredessel (képünkön), az át-
szervezés alatt álló Észak-Pesti
Mentési és Tûzoltási Parancs-
nokság vezetõjével találkozott a
Polgármesteri Hivatalban. A ta-
lálkozás elsõdleges célja szemé-
lyes jellegû volt, Czeba Jánost
ugyanis nemrégen nevezték ki
parancsnoknak, illetve az új ka-

tasztrófavédelmi törvényrõl, il-
letve a közbiztonság javításának
lehetõségeirõl is egyeztettek a fe-
lek.

– A polgármester urat termé-
szetesen már korábbról ismer-
tem – nyilatkozta lapunknak
Czeba János. – Zuglóban ugyan-
is nagy hagyománya van a közös
közbiztonsági akcióknak, jár-
õrözéseknek, melyeken vala-

mennyi érintett szerv, így az ön-
kormányzat és a tûzoltóság is
mindig képviselteti magát. A
XIV. kerülettel egyébként is
rendkívül jó a kapcsolatunk, a
polgármester pedig ígérte, hogy
az önkormányzat a jövõben is
nagy hangsúlyt helyez majd a
közbiztonságra, ezen belül pedig
a tûzoltóság és a katasztrófa-vé-
delem támogatására.

Czeba János alezredes a janu-
árban életbe lépett új katasztró-
favédelmi törvényrõl is egyezte-
tett a polgármesterrel. A törvény-
módosítás révén központosítot-
ták a katasztrófavédelmi szerve-
ket, így a tûzoltóságot és a polgá-
ri védelmet is az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság fel-
ügyelete alá helyezték.

Az átalakítás jelenleg is zajlik,
ezekben a napokban éppen az új
állománytáblán dolgozunk, hisz
az új struktúrában egyes beosz-
tások megszûnnek, ugyanakkor
új beosztásokat is létre kell hoz-
nunk. A zuglói emberek meg-
nyugtatása végett ez az átszerve-
zés a lakosságot legkevésbé sem
érinti majd. Az Egressy úti tûz-
õrség továbbra is üzemelni fog,
legfeljebb a neve változik majd
meg, ugyanakkor az átszervezés-
nek köszönhetõen a különbözõ
szervek a jövõben sokkal szerve-
zettebben tudnak majd részt
venni a mentési munkálatok-
ban. riersch

Az új tûzoltóparancsnok
látogatása a polgármesternél Halálos tartozás

a Bosnyák piacon
Február 13-án, a Budapesti

Rendõr-fõkapitányság Teve utcai
épületében sajtótájékoztató ke-
retében jelentették be, hogy letar-
tóztattak egy férfit, akit a január
13-án a XXII. kerületben talált
zuglói gombaárus megölésével
gyanúsítanak. Az 57 esztendõs
vállalkozót lakossági bejelentés
alapján egy Gyula vezér úti gom-
bapincészet elõtt találták meg a
rendõrök. Már az elsõdleges vizs-
gálatok megállapították, hogy a
férfi bûncselekmény áldozata
lett. A nyomozás során össze-
gyûjtött adatok révén rekonstru-
álták a történteket. Ezek szerint
a zuglói gombaárus éppen a te-
herautójára pakolta a piacra
szánt árut, amikor a támadója
megjelent. A gyanúsított személy
egy 34 éves zöldségkereskedõ
ugyancsak a Bosnyák téri piacon
dolgozott, mint a feltételezett ál-
dozata. A gombaárusról kide-
rült, hogy többeknek is kisebb-
nagyobb összegeket adott köl-
csön. A zöldséges is az adósa volt,
de a férfi nem tudta törleszteni a
kölcsönt. A vállalkozása rosszul
ment, és egyre több adósságot
halmozott fel. A férfi – a rendõr-
ség szerint – megpróbált szaba-
dulni az adósságcsapdából, ezért
leste meg a XXII. kerületi pincé-
nél a gombaárust. A két férfi ja-
nuár 13-án elõbb szóváltásba ke-
veredett egymással, majd dula-
kodni kezdtek, végül a fiatalabb
ember egy pisztollyal hasba lõtte

áldozatát. A gombaárus a hely-
színen életét veszítette. A támadó
elmenekült a helyszínrõl, ebben
állítólag egy másik személy segí-
tett neki, aki a meneküléshez
használt autót vezette. Ez utóbbi
férfi aktívan nem vett részt a gyil-
kosságban, ám a segítségnyújtás
miatt a feltételezett gyilkossal
együtt õt is õrizetbe vették a rend-
õrök. A bíróság február 12-én
mindkettõjüket elõzetes letartóz-
tatásba helyezte.

Addig próbálkozott,
míg elkapták

Január 24-én, nem sokkal 20
óra után egy férfi az Egressy út és
a Hungária körút sarkán betörte
egy ott parkoló Skoda Octavia tí-
pusú személyautó jobb hátsó pil-
langóablakát. A férfi nem messze
onnan, a Hungária körút 63.
szám elõtt megismételte ezt, itt
egy Suzuki Swift jobb hátsó pil-
langóablakát sikerült betörnie.
Szerencsére a két esetnek né-
hány szemtanúja is akadt, akik
azonnal értesítették a rendõrsé-
get. A helyszínre kiérkezõ jár-
õrök, az Egressy út 13. számnál
egy bontásra ítélt ház elõtti par-
kolóban meglátták a keresett fér-
fit, aki éppen egy ott parkoló gép-
jármû hátsó, betört ablakán ke-
resztül nyúlkált be. A férfi, mikor
észrevette a rendõröket, megpró-
bált elmenekülni. Az Egressy úti
bokrok mögé szaladt, végül a
Hungária körút – Egressy út sar-
kán levõ parkolóban fogták el õt
a rendõrök. R. T.

Az önkormányzat Bûnmegelõzé-
si és Közbiztonsági Bizottsága
február 14-én a Zuglói Polgárõr-
ség és Kerületõrség Laky Adolf
utcai székházában ülésezett. Az
eseményen a bizottság tagjai
meghallgatták dr. Réti László
alezredesnek (alsó képünkön
balra), kerületi rendõrkapitány-
nak, Kardos Pál, a kerületõrség
és a polgárõrség vezetõjének, il-
letve Salamon Lajosnak, a Zug-
lói Tûzõrség parancsnokának a
beszámolóját.

A rendõrkapitány kiemelte,
2011-ben a kerületi kapitányság
vezetése teljes egészében kicse-
rélõdött. A 12 vezetõbõl nyolc ki-
cserélõdött, és ez a második fél-
évben már éreztette a hatását. A
kapitány kijelentette: bár szám-
szakilag Zuglóban emelkedett a
bûncselekmények száma, ez
azonban nem valós növekedést

jelent, mert  a statisztikában
ugyanis bizonyos bûncselekmé-
nyek többletként jelentkeznek.
Erre példaként hozta fel, hogy
egy pénztárca ellopása nem egy
elkövetésnek számít, hanem kü-
lön kezelik a pénz, az iratok és a
bankkártya eltûnését.

A statisztikát elemezve sokkal
kedvezõbb a kép. 2011-ben nem
történt gyilkosság a kerületben.
Tíz százalékkal csökkent a betö-
rések, tizeneggyel a gépkocsi-fel-
törések, tizennéggyel a rablások
és kilenccel az elfogások száma.
Egyetlen negatívum, hogy a gép-
kocsi-lopások száma a 2010-es
316-ról, 2011-ben 385-re emel-
kedett. Dr. Réti László legna-
gyobb problémaként a kerületi
kapitányság személyi állomá-
nyát említette, amely egyre nehe-
zebben birkózik meg az ügyek
kezelésével.

Kardos Pál a Kerületõrség II.
féléves szakmai beszámolójában
elmondta, hogy Zuglóban erõsö-
dött a közbiztonsági háló. A ke-
rületõrség, a polgárõrség, a
rendõrség, az önkormányzat, a
közterület-felügyelet, a kataszt-
rófavédelem olyan együttmûkö-
désben dolgozik, mely példaér-
tékû más városrészek számára
is. Ennek az együttmûködésnek
az egyik legnagyobb eredménye,
hogy a létszámgondok ellenére
sikerült több embert a közterü-
letekre vezényelni, és a nagyobb
jelenlét az állampolgárok bizton-
ságérzetét is növelte. A kerület-
õrök azonban nem csak a köz-
biztonság védelmébõl veszik ki a
részüket. A Zugló Kártyán fel-
tûntetett telefonszámnak is há-
la, ma már egyre többen keresik
fel a Laky Adolf utcai ügyeletet
problémáikkal. A kerületõrök
pedig teszik a dolgukat, ha kell a
zöldhulladék-gyûjtõk kiosztásá-
val, ha kell, a hõségriadó kihir-
detésekor párakapuk felszerelé-
sével és víz osztásával próbálnak
segíteni az állampolgárokon.
Nyolc éve mûködtetik a távfel-
ügyeleti rendszerüket, melybe
hamarosan a kerület összes böl-
csõdéjét is bekapcsolják. 

A tavaly év vívmánya a Stefá-
nia 10 nevû járõrpáros, amely
egy rendõrbõl és egy kerületõr-
bõl áll. Ez az egység 24 órában
teljesít szolgálatot a kerületben.
A szeptember óta mûködõ csa-
pat év végéig 3570 igazoltatást
hajtott végre, 39 elfogást végzett
és 1500 esetben éltek a feljelen-

tés lehetõségével. A kerületõrök
ezen kívül nagy szerepet vállal-
tak a kerületben élõ hajléktala-
nok védelmében. Nekik is kö-
szönhetõ, hogy a nagy hidegek-
ben sem történt kihûléses halál
Zuglóban.

A polgárõrség esetében 2011-
ben változott a profil, és egyre na-
gyobb hangsúlyt kapott az ön-
kéntes tûzoltó tevékenység. Az
idei évtõl módosult a polgárõr te-
vékenységrõl szóló törvény, erre
alaposan felkészültek a kerület-
ben. Zuglóban ugyanis ma már
csak az lehet polgárõr, aki a jog-
szabályi változásokból is vizsgát
tett. Az önkéntes tûzoltók sem
csak a tûzeseteknél bevethetõk,
a viharkároknál, illetve a balese-
tek helyszínén is segítséget jelent-
hetnek a hivatásos tûzoltóknak.

Ez utóbbiak tevékenységét Sa-
lamon Lajos tûzoltó százados ér-

tékelte. A szakember kiemelte,
hogy a 2011-es év mindenkép-
pen „csendesebb” volt, mint a
2010-es. Kevesebb volt a szélsõ-
séges idõjárás okozta kár, a tûz-
eset és kevesebb volt a súlyos
baleset is. A tûzoltóság jelenleg
átszervezés alatt áll, egyelõre
nem tudni, hogy milyen változá-
sok történnek majd a szervezet-
ben. Egyelõre Zuglót nem fenye-
geti a leépítés veszélye, de a táv-
lati tervekben egy XVI. kerületi
tûzoltóõrs megnyitása is szere-
pel, melynek létszámát a zuglói
tûzoltó-parancsnokságtól elvont
erõkbõl töltenék fel.

A Bûnmegelõzési és Közbiz-
tonsági Bizottság az összes be-
számolót egyhangúlag elfogadta,
és a közbiztonsági szervek idei
évi támogatását a képviselõ-tes-
tületnek is javasolni fogja.

Riersch Tamás

Zuglót erõs közbiztonsági háló védi



SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerü-
leti gyorsszolgálat. Csatornák, lefo-
lyók tisztítása azonnal, falbontás nél-
kül, garanciával. Tel.:228-6193, 06-
30-9210-948

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását
garanciával, rövid határidõvel válla-
lom. Marton Tamás Zuglóban lakó, és
mûhely!Tel.:221-1691 üzenetrögzítõ-
vel, Mobil:06-20-342-7898

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, VÍZ-, GÁZ-,
központi fûtésszerelés, ázások, csõtö-
rések megszüntetése. Mosdók, Wc tar-
tályok cseréje. Ingyenes kiszállás.
Tel.:402-4330, 06-20-491-5089

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

ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD SZO-
BAFESTÉST, tapétázást, kõmûves-
munkát, hideg-melegburkolást, nagy-
takarítást vállal garanciával. Teljes kö-
rû lakásfelújítás. Tel/fax:365-2662,
06-20-998-2369

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS
KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS, elekt-
romos hálózatkiépítés és –felújítás.
HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás,
vízkõtelenítés garanciával. Érintésvé-
delmi felülvizsgálat, nyugdíjasoknak
10% kedvezmény. Tel.:06-30-440-
1586, 252-0813

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz mun-
kavégzéssel. Igény szerint, ingye-
nes kartondobozok. 10%-os hétvé-
gi kedvezmény. Tel.:06-70-2144-
235, 06-1-280-2542

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST vala-
mint épületi mûkövezést vállalok ked-
vezményes áron. Tel..363-0402, 06-
30-293-2210. www.juhaszburko-
las.5mp.eu

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST in-
gyenes takarítással, PARKETTALE-
RAKÁST, parkettacsiszolást, parket-
tajavítást, víz-, gáz-, gipszkarton sze-
relést, csempézést, villanyszerelést,
kõmûves, asztalos munkát vállal kis-
iparos garanciával. Tel.:202-2505, 06-
30-251-3800

KONYHA,-GARDRÓB,- BEÉPÍTETT
szekrény készítése méretre, munka-
lapcsere, bútor összeszerelés,- átala-
kítás. Ingyenes felmérés. Tóth Imre
Tel.:220-28-49, 06-30-354-6767

FESTÕMESTER vállal szobafestést,
mázolást, tapétázást, penészes falak
szakszerû rendbehozatalát, villany- és
fûtésszerelõk utáni kisebb kõmûves-
munkákat. Hosszú távú garanciá-
val.Tel.:285-2882, 06-30-878-8977

LAPOSTETÕK SZIGETELÉSÉNEK
FELÚJÍTÁSA, JAVÍTÁSA a csatlako-
zó bádogos és kõmûves munkákkal,
homlokzatok, pincefödémek hõszige-
telése, garanciával, referenciákkal.
Tel.:06-20-9346-993, 2046-793

SZÉNMONOXIDMÉRÉS, gázkon-
vektorok javítása, tisztítása, mûszeres
beállítása, gázszivárgás ellenõrzése.
Borbély János gázkészülékszerelõ
mester 06-30-826-0130, www.gaz-
konvektorjavitas.hu

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁ-
LAT! Zárnyitás, zárszerelés, betörés-
biztos hevederzár-szerelés azonnal.
Rácskészítés, kapuk, kerítések, galé-
riák, egyéb lakatosmunkák. Tel.:06-
30-299-12-11

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárí-
tás, épületek szerelése, kaputelefon te-
lepítés, villanytûzhely, bojlerjavítás,
VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS,
vízóracsere. Tel.:260-48-70, 06-20-
979-0624. Pungor

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB SZAKEMBEREIVEL.
Alacsony áron vállalunk szobafestést,
mázolást, tapétázást, parkettázást,
vízszerelést, villanyszerelést, burko-
lást, kõmûvesmunkát, gipszkarton
szerelést. Tel.:220-57-31. Mobil:06-
20-9946-279.

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI-
FÛTÉS-SZERELÕ mester vállal ké-
szülékek, berendezések cseréjét és
javításokat, felújításokat, dugulás-
elhárítást. Társasházak, létesítmé-
nyek gázbiztonsági, mûszaki felül-
vizsgálatát. Tel.:06-30-9568-540,
220-51-85

JAVÍTÁS-FELÚJÍTÁS-SZERELÉS
Kõmûves-burkolómunkák, festés, vil-
lanyszerelés, víz-, csatorna-, fûtéssze-
relés, falfúrás-bútorszerelés. Magyar
szakember saját kezûleg anyagszállí-
tással. Tel.: 06-20-340-3400

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLE-
REK VÍZKÕTELENÍTÉSE, cseré-
je,csapok, szifonok, Wc-csészék, Wc-
tartályok cseréje javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Tel.: 06-30-
447-3603

KÁRPITOS VÁLLALJA modern, styl
bútorok áthúzását, javítását. Ingyenes
felmérés, szállítás. Rieder György kár-
pitos. Tel:256-8285 www.riederkarpi-
tos.hu

Minõségi Munkával Kedvezõ
Áron Vállalunk: víz-, fûtésszere-
lést, szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, kõmûves burkoló munká-
kat, parkettázást. ZUGLÓI MEG-
RENDELÕKNEK KEDVEZMÉNY!
Tel.:405-3305, 06-30-9524-725

ASZTALOS VÁLLAL: zárszerelést,
ajtó-ablak javítást, szigetelést, kü-
szöbkészítést, bútor javítást és egyéb
javítási munkákat. Tel.:251-9483, 06-
20-381-6703

VILLANYSZERELÉS, HIBAELHÁ-
RÍTÁS, GYORSSZOLGÁLAT, bojler-
javítás Zuglóban kiszállási díj nélkül.
Tel.:06-20-93-93-799

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

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Kerí-
tések, nagykapuk, tolókapuk, lépcsõ-
házkorlátok, erkélykorlátok, vasaj-
tók, ablak-, ajtórácsok, aknafedelek,
elõtetõk készítése. Tel: 06-30-984-
7684

HÉRA CSERÉPKÁLYHAÉGÕK,
GÁZKONVEKTOROK, tûzhelyek,
FÉG vízmelegítõk javítása, karbantar-
tása. Nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény. Tel.: 220-9765, 06-20-432-
5598, Bán László

KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal.
Telefon:2212-392, 06-20-553-8582.
XIV. ker. Nagy Lajos kir. út 43/B.
(Fogarasi sarok)

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISE-
LETÉT vállaljuk (jogi, mûszaki, köny-
velés) korrekt áron. Tel.:06-20-9234-
639, 222-8561 petszolg@t- email.hu

KERÜLETI HÛTÕGÉP, MOSÓGÉP
SZERVIZ. Hûtõgépek, autómata mo-
sógépek helyszíni javítása 1 év garan-
ciával. Javításkor nincs kiszállási díj.
Samsung, LG, Lehel, Zanussi,
Whirlpool, Elektrolux szakszervíz.
Tel.:421-5959, 06-30-9422-946

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit
más nem vállal, mi elvégezzük. Kõmû-
ves, burkoló, festõ, asztalos, vízszere-
lõ szakemberek állnak rendelkezésre.
Társasházak felújítását, karbantartá-
sát, hõszigetelését vállaljuk.Tel.:06-
30-457-2666, 06-20-514-7876

VÍZVEZETÉK SZERELÉS, JA-
VÍTÁS. Wc-k, csapok javítása és
cseréje. Csõtörések, kerti csapok
javítása ásással. Mosogatógépek
bekötése, fürdõszoba felújítás.
Dugulásehárítás hétvégén is.
Tel.: 06-70-228-4157

REDÕNY, RELUXA

REDÕNYÕS MUNKÁK, gurtni csere,
rövid határidõvel! Redõny, reluxa,
harmonika ajtó, szúnyogháló, szalag-
függöny-készítés, javítás. Tel.:410-
7924, 06-20-934-57-28

REDÕNY, RELUXA, SZALAGFÜG-
GÖNY készítése, javítása. Zuglói redõ-
nyös.Tel..257-9652, 06-30-6322-216

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja
fogpótlások készítését, javítását ga-
ranciával. Fogfehérítõ sablon és éjsza-
kai harapásemelõ készítése. Tel.:252-
40-67, 06-20-445-84-21. Petõfalvi,
Ilosvai utca 25.

ÉRSZÛKÜLET, ÉRELMESZESE-
DÉS gyógyítása. Teljes érrendszer
tisztítása, kardiológus vezetésével.
SONOTERÁPIA Bp. XIV. ker. Örs
vezér tere 16. Tel.:220-46-41, 06-
20-349-42-77

DR. SÁRAY ANDREA fogszakorvos
rendel hétfõ-szerda délután, kedd-
csütörtök délelõtt. Címe:1148.
EGRESSY ÚT 73/C. 5. lépcs. fsz. 1.
Tel.:252-8234

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

INGATLAN

INGATLAN ELADÁS, BÉRBEADÁS,
ÉRTÉKBECSLÉS! Várjuk megbízása-
ikat! 20 éve dolgozunk korrekt feltéte-
lekkel Zuglóban. Tel..417-1837, 06-
30-201-1951, www.zuglo2000.hu,
www.lakasbazar.hu

ÖRS VEZÉR TERÉTÕL 2 percre, 3
lakásos társasházban 102nm-es be-
költözhetõ ÚJ LAKÁS burkolatválasz-
tással, autóbeállóval eladó 23,5 Mft-
ért, garázzsal 25 Mft-ért. Tel:06-20-
943-6541

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû
iroda, 70nm, Zugló központjában,
kiváló parkolással. Konyha, fürdõ-
szoba használat, ugyanitt száraz,
15-30nm-es raktárhelységek ki-
adók. Tel.:06-70-212-64-78

90NM PINCERAKTÁR KIADÓ
Vezér-Egressy sarok. Tel.:06-30-222-
1040

ELADOM 16. KER-I , 180nm, pano-
rámás, kétszintes, kiváló elosztású la-
kóingatlanom (2 generációnak is).
Ára:39,9 Mft. Tel:06-30-444-1680

40 NM-ES MÁSFÉL SZOBÁS, fõzõ-
fülkés, összkomfortos lakás, Stefánia
úti villaházban, kiváló közlekedéssel el-
adó. Ára: 11,9 Mft Tel:06-30-9603-154

ÖRS VEZÉR TÉRNÉÉL 49 nm-es 2
szobás 4. emeleti erkélyes szép állapo-
tú panellakás eladó. Irányár:8,9 Mft
Tel: 06-70-315-2274

OKTATÁS

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS,
korrepetálás középiskolásoknak tü-
relmes tanártól. Tel: 06-20-331-4066,
www.matekorrep.hu

INTENZÍV NYELVTANULÁS! Kez-
dõtõl középfokig francia, orosz nyelv
és minden szinten német nyelv, ta-
pasztalt tanárnõtõl. Tel.. 06-30-520-
4005

MATEMATIKA OKTATÁST, KOR-
REPETÁLÁST vállal szaktanár! Inten-
zív érettségire felkészítés! Kérésre ház-
hoz megyek! Tel..06-30-264-6500

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, diplo-
más tanárnál. Társalgás már kezdõ
szinten. Eredményes felkészítés bár-
mely vizsgára. Tel.:3-830-461 kaci-
ka@t-online.hu

ANGOL NYELVBÕL VÁLLAL egyete-
mista nyelvvizsgára, érettségire felké-
szítést, korrepetálást. Tel.. 06-70-
387-6400

MUNKÁT KERES

KISISKOLÁS GYERMEKEK NAP-
KÖZBENI (nem napközi) felügyeletét
vállaljuk Récsei Center melletti hely-
színen. Tel:06-20-237-9017

IDÕSEK GONDOZÁSÁBAN NAGY
tapasztalattal rendelkezõ középkorú
nõ, gondozást, bevásárlást, takarítást
vállal. Tel:06-30-251-5018

MEGBÍZHATÓ, TAPASZTALT,
NYUGDÍJAS pótnagyi (nem dohány-
zó, diplomás) szívesen vigyázna, fog-
lalkozna gyermekével/eivel pár hóna-
pos kortól. Tel:06-30-255-0765

SZÁMÍTÓGÉP

COMPUTER KLINIKA- számítógép ja-
vítás, karbantartás, bõvítés, vírusírtás,
telepítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.:06-30-857-26-53

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, telepí-
tése, alkatrészcsere garanciával. In-
gyenes kiszállással. Demeter Attila.
Tel.:256-86-80, 06-30-9-704-870

KÖNYV

ÜGYVÉD, ORVOS, MÉRNÖK, pap
és tanár könyvhagyatékát antikváriu-
munk szívesen megvásárolja. Ingye-
nes kiszállás, korrekt árak, 40 év
szakmai tapasztalat. Tel.:06-30-877-
1460, 787-9282

MEGUNT KIDOBÁSRA SZÁNT
könyveit boldogan elszállítom! Nem
vagyok kereskedõ!Tel.:06-20-956-
4084

ANTIKVÁRIUMUNK KÖNYVEKET,
teljes könyvtárakat, régi képeslapo-
kat, térképeket, hanglemezeket vásá-
rol készpénzért. Díjtalan kiszállással.
Tel.:332-0243, 06-20-803-1044

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért
vásárol jó állapotú, régi, kevésbé régi
könyveket, könyvhagyatékot. Díjta-
lan kiszállás! Tel.:352-74-70, 06-20-
916-57-66, web: www.vertesiantik-
varium.hu

TÁRSKERESÕ

EZ NEM INTERNET EZ A VALÓ-
SÁG! DISZKRÉT FÉNYKÉPES TÁRS-
KÖZVETÍTÕ IRODA SZEMÉLYRE
SZABOTT SEGÍTSÉGGEL. TEL:06-
30-217-5151
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Zuglói víz- és lefolyószervíz
Dugulás elhárítás, lefolyók
tisztítása profi gépekkel

Gázkészülékek javítása-karbantartása!
Csaptelepek, WC-tartályok javítása, cseréje

Egyéb vízszerelési munkák garanciával
Csõrepedés, duguláselhárítás azonnal!

Tel.: 3633-272
Mobil.: 06-30-9517-849

Tisztelt Olvasók!
A Zuglói Lapok szerkesztõsége várja ész-
revételeiket, javaslataikat az újsággal
kapcsolatban. A kerületet érintõ problé-
mákról szóló olvasói levelek közül minden
számunkban egynek megkísérlünk utána-
járni. Az Önkormányzat illetékes ügyinté-
zõjének válaszaival együtt olvasónk ész-
revételét a következõ lapszámunkban köz-
zétesszük.

zugloilapok@gmail.com

Apróhirdetés-felvétel:
hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12 óráig,

(XIV., Pétervárad utca 7/B).
Keretes hirdetésfelvétel:

telefon: 06 (30) 954-3506, fax: 467-2337,
e-mail: batonyi.magdolna@zugloimedia.hu,

hirdetes@zugloimedia.hu.
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2012. február 22.
Megjelenés: 2012. március 1.

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 2012-ben

Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök)

4. február 22. március 1.

5. március 7. március 15.

6. március 21. március 29.

7. április 4. április 12.

8. április 18. április 26.

9. május 2. május 10.

10. május 16. május 24.

11. május 30. június 7.

12. június 13. június 21.

13. június 27. július 5.

N y á r i s z ü n e t

14. augusztus 15. augusztus 23.

15. augusztus 29. szeptember 6.

16. szeptember 12. szeptember 20.

17. szeptember 26. október 4.

18. október 10. október 18.

19. október 24. november 1.

20. november 7. november 15.

21. november 21. november 29.

22. december 5. december 13.

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVÍZ
Hûtõ, mosógép, TV, videó,

tûzhely, boyler, takarítógép,
porszívó stb. javítása garanciával
ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA

Elektro Bizományi Bt.
1152 Bp., Rákos u. 76–78.
Tel.: 418-2676, 8–17-ig

Duguláselhárítás,
víz-, gáz-,

központifûtés-szerelés
Telefon:

402-4330, 06-20-491-5089
www.harcsasandor.ev.hu

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLIS ASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu

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

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

A Puskás Ferenc Stadion terve-
zett jövõjérõl már több alkalom-
mal is hírt adtunk. A nemzeti sta-
dion ugyanis nem csak a fõváros,
hanem Zugló egyik kiemelt fon-
tosságú épülete is, mely 1953.
óta szimbóluma a kerületnek. A
stadion állapota azonban fél év-
század alatt rendkívül leromlott,
s míg valamikor 110 ezer nézõ-
nek adott helyet, addig az utóbbi
idõben már csak alig 27 ezer em-
ber elõtt zajlottak a sportesemé-
nyek. A kormány eltökélt szán-
déka, hogy ezt a problémát meg-
oldja, ezért több terv született a
stadion felújításával, újjáépíté-
sével kapcsolatban. Az egyik el-
képzelés szerint a Puskás Ferenc
Stadiont lebontották volna, és a
helyére egy 60 ezer nézõ befoga-
dására alkalmas futballarénát
építettek volna. A magyar válo-
gatott azonban õsszel megkezdi
a világbajnoki selejtezõket, és
amennyiben a fenti terv megva-
lósult volna, a fõvárostól távol,
Gyõrben vagy Székesfehérváron
kellene játszania a fontos mecs-
cseket. A Magyar Labdarúgó
Szövetség ezért kezdeményezte,
hogy a jelenlegi stadiont ne zár-
ják be, mely ötletet a szakpoliti-

kusok is támogatják. Legalábbis
ez derül ki Bánki Eriknek, az Or-
szággyûlés Sport- és Turizmus
Bizottság elnökének a szavaiból.

Az MLSZ kérésére a felsõ ka-
réj elbontásával és a középsõ
megerõsítésével 40-45 ezres be-
fogadóképességgel megmarad,
és a vb-selejtezõkön üzemelni
fog a régi Puskás-stadion. Köz-
ben februárban nemzetközi terv-
pályázatot írunk ki egy új, a régi
stadion mellé épülõ 45 ezres –
amely, mondjuk egy BL-döntõ
rendezése esetén a széksorok tá-
volságának szûkítésével akár 60
ezresre bõvíthetõ – arénára. Er-
re a beruházásra 30-35 milliárd
forintot szánnánk. Az új stadion
munkálatai 2013 elején kezdõd-
nének, és a létesítmény 2015-re
készülne el.

A régi stadion az új létesítmény
elkészülte után is megmaradna.
A Puskás ugyanis jelenleg az
egyetlen olyan stadion Magyar-
országon, amelyben nemzetközi
atlétikai versenyeket lehet ren-
dezni. Az egykori Népstadiont a
visszabontást követõen felújíta-
nák, és a jövõben atlétikai léte-
sítményként funkcionálhatna.

Riersch Tamás

Stadionterv: épül az új, de a régi is megmarad

Botyánszky Marianna a KSI-ben kezdte
tornász pályafutását. Szertornászként a
gyerek korcsoportban egyéni összetett és
csapat országos bajnoki címet szerzett.
1994-ben aztán sportágat váltott, szertor-
nászból akrobatikus tornász lett. A
sportakrobatika révén pedig már nem
csak hazai, hanem nemzetközi tapaszta-
latokat is szerzett: páros társával egy vi-
lágbajnoki nyolcadik, egy hetedik és egy
negyedik helyezéssel büszkélkedhet.
Botyánszky Mariann 2001. óta
edzõsködik, az Érdi Torna Club
sportakrobatika szakosztályát vezeti. A
városban azonban nem akadt olyan te-
rem, ahol a versenyzõi egy szint felett már
edzeni tudtak volna. Mivel a szakember
másodállásban a Postás SE-ben szertor-
naedzõként dolgozik, felvetõdött, hogy az
érdi szakosztály a kerületbe költözzön.
Az érdi tornászok 2008 óta edzenek a Ró-
na úti sporttelepen, és az elmúlt néhány
esztendõben sok zuglói lány került hozzá-
juk. Többek között a 12 esztendõs Visy
Blanka is, aki edzõjéhez hasonlóan a szer-
tornászként kezdte a pályafutását, de az
igazi nagy sikereket már akrobatikus tor-
nászként érte el. A zuglói lány fiatal kora
ellenére tagja annak az ifjúsági nõi trió-
nak, amely tavaly sorra nyerte a versenye-
ket. Blankáék 2011-ben megnyerték a di-
ákolimpiát, illetve a decemberi Országos
Bajnokságon (a KSI SE Tornacsarnoká-
ban) is elsõk lettek. Ez utóbbi eredmé-
nyükkel kvalifikálták magukat az idei
Orlandóban megrendezendõ világbaj-
nokságra is, melyet április közepén ren-
deznek meg. 

Az akrobatikus torna során a verseny-
zõk vagy párban, vagy trióban (a férfiak-
nál még négyes egységek is vannak) mu-
tatják be akrobatikus elemeket tartalma-
zó gyakorlataikat. A versenyzõk igen ko-
moly felkészülést igénylõ, de nagyon lát-

ványos gyakorlatokat hajtanak végre,
amelyekben az erõ és a bátorság a tánc
kecsességével és a szertorna fegyelmezett-
ségével párosul. Ez a tornának egy sajá-
tos ága, mely a világ sok országában nagy
népszerûségnek örvend. A magyar
sportakrobatika a 90-es években még
erõsnek számított, majd egy nagy vissza-
esés következett, melybõl mostanában
próbál kikecmeregni a sportág. Ennek
köszönhetõen Blankáék is azzal a re-
ménnyel utazhatnak majd a tengeren túl-
ra, hogy, ha minden jól alakul, akkor ta-
lán a döntõbe is bejuthatnak.

Az Érdi Torna Club sportakrobatika
szakosztálya hétfõn, szerdán és pénteken
18.00 – 20.00, szombaton pedig 8.00 –
10.00 között a Postás SE tornacsarnoká-
ban tartja az edzéseit. A szakosztály jelen
pillanatban 160 fõvel rendelkezik (az óvo-
dástól egészen a versenyzõkig), közülük
huszonketten rendszeres szereplõi a ver-
senyeknek. Az edzéseket Botyánszky Ma-
riann  és Forgó András tartják.

riersch

Január 27-én az Uránia Filmszínházban
zajlott a 2011-es eredményeik alapján a
Héraklész programban szereplõ legered-
ményesebb utánpótláskorú sportolók
díjazása. A Héraklész Gálán összesen 108
sportolót és edzõt jutalmaztak. Az
összetett legjobbnak járó díjat az úszó
Gyurta Dániel és az öttusázó Kovács
Sarolta vihette haza. A 2002-ben indult
Héraklész-program sportolói 2011-ben
rekordszámú, háromszánegykét 1-8.
helyezést értek el a különbözõ világ- és
Európa-bajnokságokon. A január 27-i
gálán a legsikeresebb fiatalokat és edzõiket
jutalmazták. Zugló sportban betöltött
szerepét mutatja, hogy a kerületi
egyesületek sportolói évrõl évre ott szere-
pelnek a díjazottak között. A zuglói fiat-
alok 2011-ben is kitettek magukért, és
emiatt többen is elismerésben részesültek.

A nagycsapatok díját a tavalyi trieszti
U20-as világbajnokságon ezüstérmet
szerzõ nõi vízilabda-válogatott kapta, mely
együttesnek két BVSC játékos – Illés Anna
és Kisteleki Hanna – is tagja volt. Az egyéni
díjazottak között pedig két zuglói fiatal is
dobogós volt. A nõk versenyében ugyanis a
Csanádi Árpád Általános Iskola és
Gimnázium diákja, Németh Zsanett (kadet
világbajnok birkózó) és a KSI SE cselgánc-
sozója, Joó Abigél (világkupa-gyõztes,
U23-as Európa-bajnok) egyaránt
bronzérmes volt. A Héraklész Gála hagy-
ományaihoz tartozik, hogy a rendezvényen
nem csak az összetettben élen végzett fiat-
alokat, hanem a sportágak legjobbjait is
díjazzák. Ebben a kategóriában két zuglói
sportoló is díjazott volt: 2011-ben ugyanis
a KSI SE U23-as Európa-bajnokát, Tóth
Krisztiánt választották az év legjobb után-
pótláskorú cselgáncsozójává, míg a
birkózók között ezt az elismerést, a BVSC-
Dega 96 kg-os junior Európa-bajnoka,
Rizmajer György vehette át.

A Héraklész Gálán megszokott dolog,
hogy a fiataloknak járó elismeréseket világ-
és olimpiai bajnok sportolók adják át.
Szerencsére Zugló ilyen, már befutott
sportolóból is bõvelkedik, így nem csak a
díjazottak, hanem, a díjátadók között is
képviselve volt a kerület. Az egyik vendég
az olimpiai bajnok vízilabdázó, Székely
Bulcsú volt, aki a KSI-ben és az Õrnagy
utcai iskolában kezdte a pályafutását.
Rajta kívül még egy volt KSI-s sportoló, a
világbajnokságot és olimpiai bronzérmet,
illetve profi vébéövet nyerõ ökölvívó, Erdei
Zsolt is részt vett a legjobb utánpótláskorú
sportolók díjazásában. A harmadik zuglói
díjátadó pedig a kerületben nevelkedõ, és
Zuglóhoz mind a mai napig ezer szállal
kötõdõ Talmácsi Gábor motorversenyzõ
volt, aki ebben a sportágban eddig az
egyetlen magyar világbajnoki címet
szerezte. A 2012-es Héraklész Gálának a
házigazdája és mûsorvezetõje pedig a szin-
tén zuglói Hajdú B. István volt. rsch

Zuglói sportolók
a legjobbak között

Világbajnokságra készül
a zuglói tornászlány
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A kéthetente
minden kerületi lakásba ingyenesen jár.

Ha Ön vagy ismerõse nem kapja rendszeresen
a lapot, hívja a +36 (20) 220-2754-et.

ZUGLÓI LAPOK

Az Örs vezér tér 15–18-as Társasházban kibérelhetõ egy
21 m2-es, IKEA-val szembeni, szociális helyiséggel ellátott,
a Társasház által fizetett fûtéssel, villannyal, hideg-
melegvízzel rendelkezõ bérlemény, valamint egy 58 m2-es
pincehelyiség.

A két bérlemény egymástól függetlenül is igényelhetõ.
Felvilágosítás: Garamvölgyi András, 20-932-0293, 222-9591.

ÁLLATORVOSI  RENDELÕ
1143 Bp., Ilka u. 14. Telefon: 221-6694
hétfõ–péntek: 8–12 és 16–20 óráig
szombat: 8–12 óráig
vasárnap: 19–20 óráig

Hívásra házhoz megyünk!
Szolgáltatásaink:
• Veszettség és egyéb fertõzõ betegségek

elleni védõoltások
• Ivartalanítások és egyéb mûtétek
• Ambuláns betegellátás
• Röntgen
• Csípõízületi dysplasiaszûrés
• Laboratóriumi vizsgálatok
• Ultrahangos fogkõ-eltávolítás
• Lakáson történõ gyógykezelés
• Korszerû állatorvosi tápok, gyógytápok

árusítása
• Éjszakai telefonügyelet

Teljes körû fogászati ellátás

új!

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 16. � Telefon: 251-0315
www.binetfogaszat.hu � Nyitva: 8 órától

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 16. � Telefon: 251-0315
www.binetfogaszat.hu � Nyitva: 8 órától

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 1 óra alatt!
� Röntgen helyben
� Fogsorkészítés rövid határidõre
� Fogsorjavítás, -pótlás, megvárható melybõl 

10% engedmény ezen hirdetés felmutatójának

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 1 óra alatt!
� Röntgen helyben
� Fogsorkészítés rövid határidõre
� Fogsorjavítás, -pótlás, megvárható melybõl 

10% engedmény ezen hirdetés felmutatójának

Zuglóban építési telkek
eladók

a Komócsy utca 45. sz. alatt 1412 m2-es,
a Fûrész utca 34. sz. alatt 622 m2-es!
Irányár: 70 000 Ft/m2 + áfa

06 (20) 9345-940

A BVSC-Zugló Asztalitenisz
Szakosztálya február 2-5. között
immár 17. alkalommal rendezte
meg a Molnár János Emlékver-
senyét. A nemzetközi fiú után-
pótlásversenyen 14 ország közel
250 versenyzõje állt az asztal-
hoz. A résztvevõk a harmadik
napján gyertyás mementóval
emlékeztek a névadóra, a fiata-
lon elhunyt zuglói sportolóra.-
1995. február 5-én országos
ranglista-versenyt rendeztek
Salgótarjánban – mesélte Heren-
di Iván, a BVSC-Zugló Asztalite-
nisz Szakosztályának a vezetõje.

– A versenyre való utazásba
szokás szerint a szülõk is bese-
gítettek. Kora reggel hat autóval
indultunk a BVSC elõl. Az egyik
autót idõsebb Molnár János, Ja-
nika édesapja vezette. Õ egyéb-
ként korábban szintén a BVSC
színeiben asztaliteniszezett.
Mellette ült az édesanya, Megyes

Erika, mögöttük pedig a két te-
hetséges fiú, a 13 éves Janika és
a 8 éves Krisztián. Salgótarján
elõtt 18 km-rel történt a tragé-
dia, az autó valószínûleg a jeges
útburkolaton megcsúszott, le-
ment az útról, és nekirohant egy
fának. Az édesanya a helyszínen
az életét veszítette, Janika a kór-
házba szállítás közben halt meg,
az édesapa súlyos sérüléseket
szenvedett, de a csodával hatá-
ros módon túlélte a tragédiát,
Krisztián pedig nagy szerencsé-
jére kirepült az autóból. Õ egy 25
cm-es koponyarepedéses sérü-

léssel szállították a mentõk a
kórházba.

A BVSC 17 esztendõvel ezelõtt
egy utánpótlás asztalitenisz-ver-
sennyel kívánt emléket állítani
az elhunyt versenyzõjének. He-
rendi Iván, aki Tokaji Sándor
edzõkollégájával közösen kellett
azonosítania a halottakat és a

sérülteket, ma is az események
hatása alatt áll. Elmondta: a
BVSC-t és az asztalitenisz-társa-
dalmat nagyon megrázta, de na-
gyon össze is hozta a tragédia. A
kis Krisztiánnak mindenki meg-
próbált segíteni. Felnõttként há-
romszoros serdülõ Európa-baj-
nok versenyzõ lett Krisztiánból,
és a 2001-es kontinensviadalon
is õ volt a legeredményesebb
magyar versenyzõ. A 25 éves
sportoló jelenleg a Bundesliga
II-ben játszik. Mivel az idei em-
lékverseny idõpontjában bajno-
ki meccse volt, nem tudott jelen
lenni az eseményen, de az édes-
apja ott volt. A család díjat aján-
lott fel a torna legjobb csapatá-
nak.

A versenyt a hagyományokat
követve a BVSC Szõnyi úti léte-
sítményében rendezték. A részt-
vevõk öt korosztályban küzdöt-
tek meg a szponzorok által fel-
ajánlott díjakért. A BVSC-bõl a
serdülõ Bakos Bendegúz és az if-
júsági Jeszenszki Dániel szere-
pelt a legjobban, mindketten a
legjobb nyolc között fejezték be a
versenyt. Dani a legeredménye-
sebb BVSC-s asztaliteniszezõ cí-
met is kiérdemelte. A torna nagy
felfedezettje egy moldáv fiatal-
ember volt, aki az újoncok és a
serdülõk versenyét is megnyer-
te. A legeredményesebb csapat
címet a moldávok érdemelték ki.
A torna díszvendége a négysze-
res világbajnok Jónyer István
volt, aki alelnökként a Magyar
Asztalitenisz Szövetséget is kép-
viselte. Riersch Tamás

Hamar Balázs, a BVSC-Zugló fi-
atal párbajtõrvívója tavaly mu-
tatkozott be a nemzetközi me-
zõnyben. A klagenfurti kadet
Európa-bajnokságon mindjárt
két érmet szerzett, egyéniben a
dobogó harmadik, csapatban
pedig a második fokára állha-
tott.

„Balázs a BVSC-Zugló egyik
nagy reménysége. Az a vívó, aki
nagyon sokat dolgozik, és nem
szeret veszíteni. Mivel a gyorsa-
sága és a technikája is megvan,
méltó követõje lehet a klub világ-
és olimpiai bajnok párbajtõrví-
vóinak – mondta róla edzõje,
Andrásfi Tibor.

Hamar Balázs 2004-ben kezd-
te a sportot és edzõje irányításá-
val gyorsan fejlõdött. Sorra nyer-
te a korosztályos bajnoki címe-
ket, legutóbb tavaly lett junior
országos bajnok. Tagja lett a ka-
detválogatottnak, így részt vehe-
tett a nemzetközi körversenye-
ken is. Ebbõl az utolsó hármat õ
nyerte meg, így jó eséllyel utaz-
hatott a klagenfurti Európa-baj-
nokságra.

Még tavasszal Jordániában
rendezték a korosztályos világ-
bajnokságot, amelyen a kadetek
között egyéniben, míg a junio-
roknál csapatban lépett pástra.
Az egyéniben sajnos csak a 20.
helyen zárta a versenyt, ám a ju-
nior csapattal a csehek, az ango-
lok és a franciák legyõzésével
egészen a döntõig menetelt. Itt
kikaptak az olaszoktól, de az
ezüstérem így is nagyon szép
eredmény volt a magyar junior
férfi párbajtõrcsapattól.

Balázs kadetkora ellenére már
junior versenyeken is bizonyí-
tott. Pozsonyban például egy
több mint 200 résztvevõs Junior
Világkupán lett ezüstérmes, de
nyert már érmet a junior csapat
tagjaként is. Itthon õ vezeti a ka-
det és a junior ranglistát, Euró-
pában pedig a kadetek között
ranglista-vezetõ.

Decemberben a felnõtt orszá-
gos bajnokságon is elindult, az
egyéniben a legjobb 16 közé ju-
tott. Csapatban nagy szerepet
vállalt, a BVSC-Zugló döntõbe
kerülésében. A négy közötti mér-
kõzésen csereként állt be a Ta-
polca ellen, és egy 9-2-es elsöprõ
gyõzelemmel egymaga fordította
meg a mérkõzés menetét.

Balázs márciusban Porecbena
kadet- és junior Európa-bajnok-
ságon, néhány héttel késõbb pe-
dig a moszkvai korosztályos vi-
lágbajnokságon áll a pástra.     RT

Hamar Balázs
hamar befutott

Emlékverseny a fiatalon
elhunyt pinpongosért

Andrásfi Tibor és Hamar Balázs


