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Egységes katasztrófavédelem

A jövõben a magyar emberek biztonsága három pilléren nyugszik. Egy erõs állami pilléren, amelyben immár egységes, világos alá- és fölé-
rendeltségi viszonyok, felelõsségi körök és határozott irányítási rendszer lesz, és hatékonyan reagál veszélyhelyzetben. Az új katasztó-
favédelemrõl szóló jogszabály szerint köteles polgári védelmi szolgálatba állíthatók azok, akik speciális tudást, vagy speciális felszerelése-
ket birtokolnak, illetve azok, akik fizikai erejük miatt képesek a védekezésben részt venni. A harmadik pillér a katasztrófavédelmi szakem-
berek személyes felelõssége lesz – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Syma Csarnokban az egységes állami katasztrófavédelmi szerve-
zet ünnepélyes megalakulásán. A kormányfõ csapatzászlót adományozott a testületnek. Cikkünk a 13. oldalon

Cornelius-díj
átadása

„Az a három ember, aki elsõként
vehette át a Cornelius-díjat, min-
den nap azon fáradozik, hogy a
fiataloknak örök étékû dolgokat
adjon át” – mondta Jókai Anna
írónõ január 7-én, a Keresztény
Kulturális Akadémia (KKA)
Cornelius-díj átadási ünnepsé-
gén. Az elsõ pogányságból keresz-
tény hitre tért tanúságtevõrõl, a
bibliai Cornelius századosról el-
nevezett díjat dr. Kuminetz Géza,
Fülöpné dr. Erdõ Mária, valamint
dr. Kukorelli István vehette át Pa-
jor András atyától, a KKA elnöké-
tõl. Az Akadémia új tagja lett
Baranyi László színmûvész, He-
gedûs Valér zongora- és orgona-
mûvész és Simon András grafi-
kusmûvész. Írásunk a 9. oldalon

Államfõi látogatás
a kerületben

2011. legnagyobb
hokisikere

Folytatódó
Zuglói
Konzultáció
A közös gondolkodás erejében
hisz Zugló polgármestere, Dr.
Papcsák Ferenc. Ezért indította
tavaly decemberben útjára a
Zuglói Lapokban a kerületi
konzultáció folyamatát, a „Sike-
res, eredményes Zuglóért” cím-
mel.

„Rendszeresen jelentkezõ
konzultációs programunk a
legfontosabb területekhez (töb-
bek között: szociális és gazda-
sági problémák, közbiztonság,
környezetvédelem, egészség-
ügy, oktatás, kultúra, stb.) kap-
csolódóan, egyszerû kérdések
megfogalmazásával, közérthe-
tõ formában kíván visszajelzési
lehetõséget biztosítani Zugló
minden egyes polgára számára.
Így lehetõvé téve az önkormány-
zat számára a döntésre váró
ügyek felismerését, majd ezt
követõen a helyes döntések
meghozatalát, a megfelelõ lépé-
sek megtételét” – írja Dr.
Papcsák Ferenc.

A válaszokat legkésõbb január
31-ig várjuk.

Kérdõív a 6. oldalon

Tehetségek támogatása

A magyar nõi U18-as (ifjúsági) jégkorong válogatott példátlan bravúrt
végrehajtva, két osztályt ugorva, története során elõször feljutott az A
csoportba. A csapatban több Zuglóban élõ játékos is szerepelt.
Gratulálunk! Cikkünk a 15. oldalon

Ismét Zuglóba látogatott a köztársasági elnök. Schmitt Pál ezúttal a
Szent István Gimnáziumban tartott rendhagyó osztályfõnöki órát
december 15-én. Az intézmény dísztermében több mint kétszáz diák
gyûlt össze, hogy meghallgassa az államfõ elõadását. Schmitt Pál el-
sõként arról beszélt, valamennyi megyét érintõ országjáró körútja
során mindig meglátogatja a helyi oktatási intézményeket, s a tanu-
lóknak az önbizalom, a tudás fontosságát hangsúlyozza. Elmondta,
köztársasági elnökként alapvetõen három fõ célt tûzött ki maga elé:
a szép magyar nyelv védelmét, ápolását, az élethosszig tartó tanulás
programját, vagyis azt, hogy senki sem lehet elégedett az aktuális tel-
jesítményével, illetve az egészséges életmód, a rendszeres testedzés
népszerûsítését. A köztársasági elnök képünkön egy zuglói gimna-
zistával beszélget a pódiumon. Bõvebben a 12. oldal

A „Zuglóiak Egymásért” Alapítvány diákösztöndíját tavaly év végén
harminc zuglói rászoruló diák kapta meg. Az ösztöndíj feltétele a ki-
emelkedõ tanulmányi eredmény, a kedvezõtlen szociális helyzet, a
zuglói lakhely, illetve 11–12. évfolyamon létesített tanulói jogviszony
volt. A gyerekek tíz hónapig havi tízezer forintos támogatást kapnak.
Az ösztöndíjat dr. Ferdinandy István alpolgármester és dr. Hajnal
György kanonok plébános, a kuratórium elnöke adta át. 10. oldal
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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 történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (20) 394-7343; 

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Január 30. 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.

Január 23. 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

Széchenyi István
Általános Iskola

Könyvtára,
Telepes utca 32.

Február 6. 17.00–19.00 óra között.
Bejelentkezés telefon: 

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

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Január 27-i fogadóórájára
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola
Egressy út 69.

Január 26. 17.00–19.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Arany János
Általános Iskola

Újvidék tér

Február 6. 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

Február 1. 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.
Február 6. 17.00–19.00 óra között. 

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Január 23. 
12.00–15.00 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.
Február 6. 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.
Február 13. 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.

Február 1.
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. Február 14. 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

Február 1. 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.
január 20. 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., február
9. 17.00 órától. Tel.: 363-3202.
Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda Rákosvalfa park
1–3., február 9. 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.,
február 9. 18.00–20.00 óra között.

POLGÁRMESTER

Bejelentkezés dr. Papcsák Ferenc polgármester
februári fogadóórájára február 7-én 8.00 órától a 872-
9352-es telefonszámon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester január 30-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester január 23-i
(12.00–15.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester január 27-i fo-
gadóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszá-
mon.

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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Változás a helyi adózásban

A képviselõ-testület elfogadta
a Budapest Esély Nonprofit Kft.
(BEN Kft.) 2011. évi beszámoló-
ját. Mint a zuglói bérpótló jutta-
tásban részesülõk közfoglalkoz-
tatását szervezõ vállalkozás tájé-
koztatójából kiderült, a Munka-
ügyi Központ 2011 szeptembe-
rének végéig 906 zuglói álláske-
resõt irányított a szervezethez. A
BEN Kft. 306 személyt tudott
munkához juttatni. Közülük
274-en intézményekben, 59-en
kommunális területen kaptak
átmenetileg állást. A felajánlott
munkát 119-en nem fogadták el.
Egészségügyi okok miatt 130-an
bizonyultak alkalmatlannak ut-
cai munka végzésére,  351 em-
ber pedig feltölthetõ munkahely
hiányában, átmeneti egészségi
alkalmatlanság, illetve megfelelõ
képzettség hiányában nem tu-
dott munkához jutni.  Megkere-
sésük kapcsán 37-en nyilatkoz-
tak úgy, hogy már elhelyezked-
tek. A vizsgált idõszakban a tá-
mogatott munkából 16 fõt sike-
rült visszavezetni a nyílt munka-
erõ-piacra.  

A képviselõk úgy döntöttek,
hogy a közfoglalkoztatás szerve-
zésével kapcsolatos feladatok el-
látására a 2012. évi költségvetés-
ben nettó 18 millió forintot biz-
tosítanak. 

Zuglói közmunkaprogram

A grémium arról is határozott,
hogy a szociális krízishelyzetben
lévõ zuglóiak számára kialakí-
tásra kerülõ önálló kerületi köz-
munkaprogram megvalósításá-
hoz a 2012. évi költségvetésben
65 052 000 forintot biztosít. Az
elõterjesztés értelmében az Ön-
kormányzat elsõsorban azok-
nak a zuglói aktívkorú álláske-
resõknek kíván munkalehetõsé-
get biztosítani, akik jogszabályi
okok miatt kiszorultak az állami
rendszerbõl, adósságaikat jöve-
delem hiányában nem tudják fi-
zetni. A program kiterjed azokra
a hajléktalanokra is, akiknek
utolsó lakhelye Zuglóban volt. A
testület a kerületi közmunka-
program végrehajtásával a Zug-

lói Vagyonkezelõ Zrt.-t bízza
meg.

Kovács Balázs alpolgármester
(Fidesz) képviselõi kérdésre rea-
gálva elmondta: az Önkormány-
zat a közmunkásoknak Zugló
közterületeinek jelenlegi állapo-
tában minden évszakban bõven
tud munkát biztosítani. 

Szerzõdés-hosszabbítás

A képviselõ-testület a Mexikói
úti BKV MILLFAV végállomás
épületével szemben található fõ-
városi tulajdonú közterületen
mûködõ hét magántulajdonú
pavilon fennmaradását 2012. jú-
nius 30-ig hosszabbította meg. A
kereskedelmi célú létesítmé-
nyek az új városépítési szabály-
zat életbelépését követõen nem
mûködhetnek jelenlegi helyü-
kön, ezért Rozgonyi Zoltán al-
polgármester (Fidesz) a vita so-
rán javasolta, hogy a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. vegye fel a kap-
csolatot a pavilonok tulajdono-
saival és ajánljon fel tevékenysé-
gük folytatására másik hely-
színt.

Adóváltozások

A képviselõ-testület január 1-i
hatállyal magányszemélyek ré-
szére, lakásuk alapterületével
arányos kommunális adót veze-
tett be. 

(Részletek az alábbi tájékoz-
tatóban.)

A grémium módosította az
építményadóról szóló rendele-
tét. A döntés értelmében 2012-
ben a nagy alapterületû, nem la-
kás céljára szolgáló építmé-
nyek építményadója emelke-
dik, a kis alapterületûeké vi-
szont csökken. A határozat sze-
rint az  idén az 1–100 m2 közöt-
ti alapterületen mûködõ vállal-
kozásnak 1160 Ft/m2, a
101–200 m2 közöttinek 1400
Ft/m2, 201–500 m2 közöttinek
1580 Ft/m2, míg a 501 m2 vagy
attól nagyobb alapterületûnek
1650 Ft/m2 építményadót kell
fizetni. 

Az Önkormányzat a kis alap-
területen mûködõ cégek adójá-
nak csökkentésével a zuglói kis-
és mikrovállalkozókat, apró
családi üzleteket kívánja támo-
gatni.

Költségvetési koncepció

A városatyák megtárgyalták és
elfogadták Zugló 2012-es költség-
vetési koncepcióját, amely a rom-
ló makrogazdasági helyzet figye-
lembevételével a fõ hangsúlyt a vá-
ros biztonságos üzemeltetésére és
a helyi értékek megõrzésére he-
lyezi. A tervezés számára megha-
tározott alapelvek értelmében az
idén új fogalomként bevezetésre
kerülõ közforintokat csak a zug-
lóiak véleményének a figyelembe-
vételével lehet felhasználni, az
egyéni és csoport érdekek helyett
a közösség egészének szempont-
jait kell szem elõtt tartani, illetve a
kerület csak annyit költhet, amen-
nyit pénzügyi-gazdasági lehetõsé-
gei megengednek. A vitában Pely-
va György (MSZP) azt javasolta,
hogy a bizonytalan gazdasági hely-
zetre való tekintettel 2012-re ké-
szüljön egy vészköltségvetés is. 

A városatyák az Önkormány-
zat halottjának nyilvánították
Oláh Mihálynét, a Tücsöktanya
Óvoda  vezetõjét, aki életének 64.
évében hosszantartó súlyos be-
tegség következtében hunyt el
december 9-én. Papp Dezsõ

A képviselõ-testület december 15-én tartotta 2011. évi utolsó
ülését.  A résztvevõk többek között tájékoztatót hallgattak
meg a zuglói bérpótló juttatásban részesülõk közfoglalkozta-
tásáról, döntöttek a kerület önálló közmunkaprogramjának a
finanszírozásáról, módosították a helyi adókról szóló rendele-
tüket, elfogadták Zugló 2012-es költségvetési koncepcióját.

Tisztelt Zuglói Polgár!

A költségvetési terv szigorú
betartásával, az elmúlt eszten-
dõ komoly takarékossági intéz-
kedéseivel az elõzõ önkormány-
zati ciklusból Zuglóra maradt
súlyos gazdasági örökséget,
amely egy átlag zuglói családra
vetítve, közel 100 ezer forint
éves mûködési hiányt jelentett,
teljes mértékben nem tudtuk
megszüntetni.

Az önkormányzat gazdálko-
dása, sajnos, jelentõs forráshi-
ánnyal küzd. A kötelezõ felada-
taink ellátása – természetesen -
biztosított, de mindannyiunk
érdeke, hogy a közszolgáltatá-
sokat minél magasabb színvo-
nalon tegyük elérhetõvé a kerü-
let lakosai számára. Mindez
azonban csak az önkormányzat
és a helyi közösség közös áldo-
zatvállalásával valósulhat meg.

Zugló Önkormányzatának
meg kellett teremtenie a szüksé-
ges forrást, hogy kerületünk
biztonságát, közterületeink
rendjét és köztisztaságát to-
vábbra is zavartalanul és maga-
sabb színvonalon tudja biztosí-
tani.

Mindezen indokok alapján,
a megoldáskeresés szándéká-
val Budapest Fõváros XIV. Ke-
rület Zugló Önkormányzat
Képviselõ-testülete 63/2011
(XII.15.) számú rendeletével
úgy döntött, hogy 2012. janu-
ár 1-jétõl bevezeti a magán-
személyek kommunális adó-
ját.

Az adóból befolyó összeget az
önkormányzat elkülönített
számlán kezeli és kizárólag a
már említett célokra kívánja for-
dítani, amelyek felhasználásá-
ról és teljesülésérõl rendszere-
sen tájékoztatunk minden zug-
lói polgárt.

Hozzájárulásával egy élhe-
tõbb és biztonságosabb Zugló
kialakítását kívánjuk megvaló-
sítani.

A rendelet szerint kommuná-
lis adó fizetési kötelezettség ter-
heli azokat a lakásokat, ame-
lyek után építményadót nem
kell fizetni. Ez a gyakorlatban
azt jelenti: ha Önnek lakás cél-
jára szolgáló ingatlana van a ke-
rületben és a lakásban állandó
bejelentéssel él a tulajdonos
vagy egyenesági hozzátartozója
(szülõ, gyermek) akkor a lakás

után kommunális adót kell fi-
zetni.

A kommunális adó évi mér-
téke a lakás alapterületétõl
függõen:

– 0-39 m² alapterületû lakás
után 12 000 Ft,

– 40-79 m² alapterületû lakás
után 18 000 Ft, 

– 80 m² vagy annál nagyobb
lakás után 25 000 Ft. 

Az adót két egyenlõ részletben
tárgyév március 15. és szeptem-
ber 15. napjáig kell megfizetni.
2012-ben a március 15. határ-
idõ csak azokra vonatkozik,
akik február végéig megkapják
az adót megállapító határozatot.
A február 29. után átvett határo-
zatok esetében a határozatok
kézhezvételét követõ 30 napon
belül kell a befizetési kötelezett-
séget teljesíteni.

Az adó alanya az a magánsze-
mély, aki a naptári év elsõ nap-
ján az építmény tulajdonosa,
több tulajdonos esetén a tulaj-
donosok tulajdoni hányadaik
arányában adóalanyok. Ha
azonban az építményt vagyoni
értékû jog terheli (haszonélve-
zeti jog), akkor az annak gyakor-
lására jogosult az adó alanya.

Adókedvezményben részesül-
nek a 3 vagy több gyermeket ne-
velõ családok: ezekre a lakások-
ra az egyébként fizetendõ adó fe-
lét kell csak megfizetni. A nyug-
díjasok 30% adókedvezmény-
ben részesülnek az után a lakás
után, amelyikben laknak. A ki-
küldött határozatok a kedvez-
ményeket már tartalmazzák.

A magánszemélyek kommu-
nális adójáról szóló rendelet
hatálya alá tartozó adóalanyo-
kat adóbevallási kötelezettség
terheli, melynek benyújtási ha-
tárideje 2012. február 29. Nem
kell újabb adóbevallást benyúj-
tani mindaddig, amíg az adóbe-
vallásban feltüntetett adatok-
ban változás nem történik. A fi-
zetendõ adót az adóhatóság ha-
tározattal állapítja meg, és en-
nek mellékleteként kapják meg
a befizetéshez szükséges csek-
ket is.

Azok a lakástulajdonosok,
akik korábban már adtak be
adóbevallást a lakásukról, név-
re szólóan meg fogják kapni az
adóbevallási nyomtatványt a
visszaküldéshez szükséges vá-
laszborítékkal együtt. Ha a
nyomtatványon feltüntetett ada-

tokban idõközben változás tör-
tént (pl. megváltozott a név), ak-
kor új adóbevallást kell kitölte-
ni, amennyiben a nyomtatvá-
nyon feltüntetett adatok a való-
ságnak megfelelnek és az adófi-
zetés módján sem kívánnak vál-
toztatni (I. pont: megállapodás
vagy nem megállapodás alapján
benyújtott bevallás), akkor a
nyomtatványt az aláírást köve-
tõen kérjük visszaküldeni. 

Az adóbevallások postázása
január hónap során megtörté-
nik. Aki január 31-ig nem kap
bevallási nyomtatványt, az ön-
kormányzat honlapjáról www.
zuglo.hu (Polgármesteri Hiva-
tal/Tevékenység/Ügytípu-
sok/Adó- ügyek/Kommunális
adó) letöltheti, vagy a Polgár-
mesteri Hivatal épületében ki-
alakított ügyfélszolgálaton (Bp.
XIV. Pétervárad utca 2. fszt.) be-
szerezheti. Ha valaki egyik lehe-
tõséggel sem tud élni, hívja az
Adóügyi Osztályt a 87-29-124,
125 telefonszá-mokon. A beval-
lási nyomtatvány 2012. január
15-tõl elérhetõ.

Budapest Fõváros
XIV. Kerület

Zugló Önkormányzat
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Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat
Telefon: 799-9081 és 383-8336

E-mail: gondozas@chello.hu

Szolgáltatásaink:
� szociális étkeztetés,
� házi segítségnyújtás,

� nappali ellátás idõsek klubjai,
� jelzõrendszeres házi segítségnyújtás.

Zugló egész területén állunk rendelkezésére,
forduljon hozzánk bizalommal!

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 3., 10. és 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

„NYITOTT KAPUK” – egész napos nyitott iskola

2012. február 7. kedd
délelõtt: nyílt órák  alsó és felsõ tagozaton 1–2–3. óra

igazgatói tájékoztató 11 óra
délután: sport foglalkozások (labdarúgás, kosárlabda, korcsolya)te-
hetséggondozó foglalkozások – angol, matematika, drá-
maszámítógépes foglalkozások

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!

Bezárt az Ügyfélszolgálati Iroda
a Csertõ parkban
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Budapest Fõváros XIV. Ke-
rület Zugló Önkormányzat Képviselõ-testülete 1394/2011. (XII.15.)
számú határozatával a Csertõ park 2/A. szám alatti Ügyfélszolgálati
Irodát 2012. január 1-jével bezárta.

A Bácskai utca 53. szám alatti irodában a megszokott ügyfélfoga-
dási rendben várjuk ügyfeleinket:

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

Dr. Papp Csilla
jegyzõ

Felhívás
Drog- és alkoholproblémával küzdõ fiatalok-

nak nyújt ingyenes segítséget
az MRE Válaszút Misszió Drogkonzultációs Iroda

Budapesten a Széll Kálmán tér mellett!
Telefon: 061/2240122,

honlap: http://www.valaszutiroda.hu

Újabb megtekintési idõpont
a költségalapon meghatározott lakbérû
bérlakás bérbevételére kiírt pályázathoz
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2011. december
15-én pályázatot hirdet a Budapest XIV. Kerület Erzsébet királyné útja
120. III. emelet 42. alatti költségalapon meghatározott lakbérû bérlakás
bérleti jogviszonyának elnyerésére. A jelentõs érdeklõdésre tekintettel
a lakás vonatkozásában a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. 2012. január 19.
10–11 órára újabb megtekintési lehetõséget biztosít.

A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. ko-
rábbi vezetése 15 fõvel kötött ha-
tározatlan idõre szóló munka-
szerzõdést az Önkormányzat tu-
lajdonában lévõ házak takarítá-
sára. Részükre az Önkormány-
zat havonta mintegy hárommillió
forintot fizetett ki munkabérre,
járulékokra és takarítószerre.

Mazsu Gergely, a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. (ZV Zrt.) vezér-
igazgatója lapunknak elmondta:
az általa irányított cég vezetése
túl költségesnek ítélte meg a bér-
házak takarításának ilyen for-
máját, ezért a közelmúltban fe-
lülvizsgálta a rendszert. Az átvi-
lágítás megállapította, hogy az el-

múlt években alkalmazott forma
pénzpazarló, a szolgáltatást
nyújtók bére nincs arányban az
elvégzett munkával. Ezen túlme-
nõen egyes személyek teljesítmé-
nye, munkavégzésének színvo-
nala ellen a lakók többször szót
emeltek.

A fentiek okán a ZV Zrt. pályá-
zatot írt ki az önkormányzati
bérházak takarítására. A gyõz-
tes cég havi 400 ezer forintért
végzi el mindazt a takarítási
munkát, amit korábban
tízenöten végeztek el közel há-
rom millió forintért. Az új meg-
oldás hatékonyabb ellenõrzést
és számonkérést tesz lehetõvé,

ami garantálja a korábbiaknál
magasabb színvonalú munka
végzését. A jelentõs, évi mintegy
30 millió forintos megtakarítást
pedig közösségi célok megvaló-
sítására lehet fordítani. 

A ZV Zrt. vezérigazgatója kéri
az Önkormányzati bérlakások-
ban élõket, hogy a munkavégzés
érdekében segítsék a takarító
cég épületekbe való bejutását. A
lakók a munkavégzéssel kapcso-
latos észrevételeiket a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. központi szá-
mán, a 06 (40) 520-000 telefon-
számon tehetik meg.

(P. D.)
(Képünk illusztráció)

Változás az önkormányzati
bérházak takarításában

– Rossz mûszaki állapotban
van az ingatlan beszámítható e
a lakbér megállapításba?

1. költség alapú lakásoknál
nem lehetséges, mivel teljesen
felújított lakásokról van szó, szo-
ciális lakások esetén mûszaki
felmérés alapján a 10/2010
(IV.23.) es önkormányzati ren-
delet „5. § (1) A 3.§ alapján kiszá-
mított bérleti díjat

a) az épület mûszaki állapota
szerint (pl. aládúcolt, lakások-
nál, épületeknél) legfeljebb 5%-
kal,

b) a lakásnak az épületen be-
lüli fekvése alapján (pl. alagsori,
fszt.-i, belsõudvari, sötét laká-
soknál) legfeljebb 5%-kal,

c) környezeti ártalmakkal kü-
lönösen érintett, illetve egészség-
re ártalmas lakásoknál (pl. talaj-
víz általi falnedvesedés, gombá-
sodással érintett lakásoknál)
legfeljebb 10%-kal,

d) épületszerkezeti hibák ese-
tén 5%-kal.
kell csökkenteni.

(2) A lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegení-
tésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Ltv.)
49. § (1) bekezdés szerinti elõ-
vásárlási joggal érintett, de a
Képviselõ-testület által elidege-
nítésre ki nem jelölt önkor-
mányzati lakások esetén a bér-

leti díjat az (1) bekezdésben fel-
sorolt csökkentõ tényezõkön
túlmenõen további 5%-kal kell
csökkenteni.

(3) A lakóépület állapotára te-
kintettel, ha

a) az épület 15-25 év között
épült, vagy részesült teljes felújí-
tásban akkor 5%-kal,

b) az épület 25 belül nem ré-
szesült teljes felújításban akkor
10%-kal kell
a lakbért csökkenteni.

(4) A csökkentés mértéke ösz-
szesen legfeljebb 25% lehet.

(5) A csökkentõ tényezõk
%-os mértékét minden eset-
ben az alapdíjra kell vonat-
koztatni.

Kérdések a Vagyonkezelõhöz



5KÖZÉLETXXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. JANUÁR 19. �� ZUGLÓI LAPOK ��

A most kezdõdõ esztendõ kapcsán a Zug-
ló elõtti álló kihívásokról kérdeztük Imre
Gergelyt, az MSZP képviselõjét. Ismert,
az országgyûlés a 2011. év végi hajrában
elfogadta az új önkormányzati törvényt is.
A jogszabálytól, illetve a módosításoktól
azt várja a kormány, hogy az önkormány-
zati rendszer mûködése hatékony, költ-
ségtakarékos és feladatközpontú lesz.
„Csak reménykedni tudunk, hogy a hely-
hatóságokat érintõ változások valóban
jobb helyzetet eredményeznek számukra,
miután erre vonatkozó részletes háttérta-
nulmányok ezen a területen sem készül-
tek, a kabinet egyes bevezetett elképzelé-
seirõl pedig az utóbbi idõben bebizonyo-
sodott, azok finoman fogalmazva nem
megalapozottak” – mondta ennek kap-
csán Imre Gergely, hozzátéve, gazdasági
nehézségek közepette különösen fájdal-
mas tud lenni az, ha maga a rendszer is az
önkormányzatok érdekei ellen mûködik,
a lakosság pedig a kísérleti nyúl szerepét
tölti be. A képviselõ elmondása szerint új-
sághírekbõl értesült arról, hogy a zuglói
önkormányzat nyolcszáz millió forintos
folyószámla-hitelkeretszerzõdést kíván
kötni, erre közbeszerzési eljárást is kiírt.
„Önmagában nem az a probléma, hogy a
kerület hitelhez folyamodik, ilyen típusú
kölcsön felvételére már korábban is volt
példa. Ez a fajta hitel általában kisegítõ
célt szolgál, amennyiben a bevételek nem
a tervezett ütemben érkeznének, ne legyen
fennakadás például a bérek kifizetésében.
Az általunk és az ellenzéki képviselõk ál-
tal a kezdetektõl hangoztatott probléma
inkább az, hogy a képviselõknek újság-
cikkekbõl kell értesülniük a hasonló, vagy
közbeszerzés alá esõ jelentõs kérdésekrõl
is. Az elõzõ ciklusban a közbeszerzési ki-
írások külön bizottság hatáskörébe tar-
toztak, így biztosítva a nyilvánosságot.

Most ezek a döntések kvázi zárt ajtók mö-
gött születnek meg, a polgármester úr egy
személyben felelõs közbeszerzési ügyek-
ben, csak utólagos tájékoztatási kötele-
zettsége van” – mondta az ellenzéki képvi-
selõ, aki szerint a közbeszerzési ügyek
kapcsán mindig központi kérdés azok át-
láthatósága, illetve az eljárások tisztasá-
ga, a jelenlegi szabályok azonban szerinte
nem ezt a célt szolgálják. Hozzáfûzte, az is
„jellemzõ, hogy ez a hitelfelvétel nem ke-
rült megtárgyalásra az önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága elé”.

Imre Gergely beszélt arról is, „jobbikos
képviselõtársunk kezdeményezte egy Tri-
anon-emlékmû felállítását, ami támoga-
tásra talált a Fidesz-KDNP részérõl is”, az
építésre ötmillió forintot szánnak. „A tér
és utca átnevezésekhez hasonlóan állás-
pontunk az, eljöhet ennek is az ideje, de
most nem az emlékmûállítás a legfonto-
sabb feladata az önkormányzatnak, az
erre elkülönített pénzösszeget, a gazda-
sági megszorítások közepén, hasznosabb
célokra is fel lehet használni” – véli. (KD)

Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

Az Adria-lakótelepen a térfigyelõ kamera
rendszer kiépítése, az ottani termálvíz fû-
tésre való alkalmasságának felmérése és
több játszótér felújítása – ezeket emelte ki
idei tervei közül Harrach Péter, a 10-es
választókörzet Fidesz-KDNP-s képviselõ-
je. Minimum 13 kamerára lenne szükség
a nagyon tagolt, zegzugos lakótelepen –
hangsúlyozta a politikus, hozzátéve, hogy
sajnos a környék bûnügyi statisztikája
elég rossz képet mutat, ezért mindenkép-
pen indokolt a beruházás. Harrach Péter
az ottani körzeti megbízottal közbizton-
sági napot tartott, hogy aláírásokat gyûjt-
senek a kamerák felszerelése érdekében.
A képviselõ-testület KDNP-s politikusa
ezzel együtt nyomatékosította, hogy
ugyanúgy figyel a kertes házas részben la-
kók problémáira, hiszen az említett ját-
szótér-felújításra például ott is égetõ
szükség van. „Sajnos a körzetemben csu-

pán egy nagyobb játszótér van, így nem
ritka, hogy a gyerekek sorban állnak a ját-
szóeszközök elõtt. A felújítás vagy új ját-
szótér kialakítása ugyanakkor nem csak
pénzkérdés, hiszen kis odafigyeléssel
akár három millió forintból megoldható
egy nagyobb beruházás” – húzta alá a kép-
viselõ. A közlekedési problémákban is si-
került elõrelépni, a lakótelepen már rész-
ben felújíttattuk a húsz évvel ezelõtt épí-
tett forgalomlassító fekvõrendõröket, a
Vezér utca és a volt Siemens-sportpálya
közötti részt – ahol az autósok igen gyor-
san közlekedtek – pedig sikerült lakó-pi-
henõ övezetté alakíttatni. A forgalom las-
sítását a terelést célzó beton-virágládák
oldják meg a jövõben. 

Harrach Péter az önkormányzat kultu-
rális és egyházügyi tanácsnokaként fon-
tosnak tartotta elmondani, hogy minden -
a kerületben jelen lévõ - felekezettel jó
kapcsolatot ápolnak. Az önkormányzat
minden évben anyagilag is támogatja a
zuglói plébániákat, gyülekezeteket; 2011-
ben húsz millió forint jutott erre a célra. A
szakági alpolgármesterrel közösen dol-
gozzuk ki a felekezetek támogatottsági
körét, hiszen az önkormányzatból jobban
látható a zuglói egyházak összesített igé-
nye, mint az egyes közösségekbõl - mond-
ta a képviselõ. Harrach Péter hangsúlyoz-
ta, hogy az egyházak fontos szerepet tölte-
nek be a kerületben akár a szociális kér-
désekkel kapcsolatos problémákban
akár a közbiztonsággal kapcsolatban.
Múlt pénteken egyébként Bárány Béla
atya felszentelte a hivatalt, áldását kérve
és jó munkát kívánva a dolgozóknak.

Kulturális téren Harrach Péter egyes
kerületi rendezvények koordinálását vég-
zi. Nagy sikerrel rendeztük meg tavaly az

operettet, musicalt és zenés vígjátékot is
felvonultató Zuglói Nyári Színházat a ke-
rület ékszerének számító Vajdahunyad-
vár belsõ udvarán, amelyre idén is sort
kerítünk – mondta a képviselõ. Ezen kí-
vül nagycsaládos napot is szerveztünk, de
volt Márton-napi mulatság is a Vajda-
hunyadvárban, Zugló lakosságának – tet-
te hozzá. Tudjuk, hogy a kultúra nem ren-
tábilis terület, de nagyon fontos még ezek-
ben a nehéz idõkben is – hangsúlyozta a
politikus, akinek ezzel kapcsolatban min-
dig egy anekdota jut eszébe. A II. világhábo-
rú idején a brit parlamentben egy ellenzéki
képviselõ azzal a javaslattal állt elõ, hogy
vonják meg az összes kulturális támogatást

a mûvészeti ágaktól, és az összeget csopor-
tosítsák át a fegyvergyártásra. Így ugyanis
biztos megnyerik a háborút. Churchill mi-
niszterelnök csak annyit kérdezett vissza:
„igen, de akkor már minek?”

A képviselõ beszámolt a testvérvárosi
kapcsolatok építésérõl is. Legutóbb a bol-
gár Veliko Tarnovo városával vették fel a
kapcsolatot. Nem mindenki tudja ugyan-
is, hogy jelentõsebb bolgár kisebbség él
Zuglóban, akiknek õsei kertészeteket tar-
tottak fenn a kerületben. (Ezért is van Bol-
gárkertész nevû utca a kerületben – a
szerk.) Többségük az említett városból
származik, ezért kezdeményezték az em-
lített várossal a kapcsolatfelvételt. (br)

Térfigyelõ-kamerarendszer az Adria-lakótelepen

Az ellenzék hangja
Imre Gergely (MSZP) Trianoni emlékmû

Zuglóban
Tájékoztatom a Tisztelt Zuglói Polgárokat, hogy
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzata a Képviselõ-testület 820/2011. (VI. 23)
számú határozata alapján Trianoni emlékmû fel-
állításáról döntött.

Az emlékmû méltó helyének kiválasztására va-
lamint kivitelezésére létrejött munkacsoport ja-
vaslatára a Képviselõ-testület 1249/2011. (X.20.)
számú határozatával Budapest XIV. kerületében
a Thököly u. 29. szám alatti, (32843) hrsz-ú
Reiner Frigyes parkot jelölte ki. 

A trianoni emlékmû felállítására – melynek
megvalósításában az összmagyarság összefogá-
sára is számítunk – a békediktátum aláírásának
évfordulóján, 2012. június 4-én méltó megemlé-
kezés keretében kerül sor.

Dr. Papcsák Ferenc
polgármester

(A részletes pályázati kiírás 
a zuglo.hu internetes oldalon található.)

Amennyiben hozzá kíván járulni a Trianon Emlékmû felállításához,
támogatását a  Zuglói Önkormányzat számlájára teheti meg.

Számlaszám: 11784009-15514004-10770003 OTP Zrt.
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Január 1-én hatályba lépett ha-
zánk új alaptörvénye, amely fel-
váltotta a Rákosi-korszakban,
1949-ben szövegezett, majd a
rendszerváltáskor módosított
deklaráltan ideiglenes alkot-
mányt. (Az alkotmány elnevezé-
se 2011. december 31-ig, 1949.
évi XX. törvény volt.)

Az új alaptörvény egyik legfon-
tosabb eleme a preambulumnak
tekinthetõ Nemzeti Hitvallás. Ez
nemzetünk legfontosabb vívmá-

nyainak hangsúlyozása mellett
elismeri a kereszténység nem-
zetmegtartó erejét, hangsúlyoz-
za, hogy együttélésünk legfonto-
sabb keretei a család és a nem-
zet, az összetartozás alapvetõ ér-
tékei pedig a hûség, a hit és a sze-
retet. A hitvallás deklarálja, hogy
hazánk 1944 március 19-én el-
vesztett állami önrendelkezését
csak 1990-ben szereztük vissza
és mai szabadságunk az 1956-
os forradalomból sarjad ki. 

Az alaptörvény az Alapvetés fe-
jezettel folytatódik, amely ki-
mondja, hogy hazánk neve Ma-
gyarország, államformája Köz-
társaság, és leszögezi azt az alap-
tételt, hogy hazánk védi a házas-
ság intézményét, mint férfi és nõ
közötti életközösséget és a csalá-
dot. A Szabadság és felelõsség fe-
jezet számba veszi az alapvetõ
emberi és szabadságjogokat, és
kimondja, hogy a magzat életét a
fogantatástól kezdve védelem il-
leti meg. Ezen túl deklarálja az
állam és az egyház szétválasztá-
sát, a gyülekezési jogokat, a
munkához és a szociális bizton-
sághoz való jogot. Az alaptörvény
késõbbi fejezeteiben foglalkozik
a kormány, a parlament és a kép-
viselõk jogállásával valamint az
Alkotmánybíróság megváltozott
jogosultságaival is. Eszerint
megszûnt az actio popularis, az-
az az állampolgárok Alkotmány-
bírósághoz fordulásának joga.
Erre a jövõben csak az ország-
gyûlési képviselõk egynegyedé-
nek, az alapvetõ jogok biztosá-
nak illetve egyedi ügyekben a bí-
róknak lesz lehetõségük. Emel-
lett az állampolgár alkotmányjo-

gi panaszt nyújthat be, ha az
ügyében a bíróság az alaptör-
vénnyel ellentétes jogszabály
alapján döntött, avagy úgy gon-
dolja, hogy a bíróság alaptör-
vény-ellenes döntést hozott. 

A bíróságokról szóló cikkely
kimondja a Legfelsõbb Bíróság
helyébe lépõ, azzal azonos jogo-
sultságú Kúria létrejöttét. Az év

elején hatályba lépett alaptör-
vény hangsúlyosan foglalkozik a
közpénzek kezelésével, a köl-
csönfelvétel lehetõségeivel és az
államadósság maximalizálásá-
val, megszabva azokat a korláto-
kat, amelyekkel a mindenkori
kormányok élhetnek a költség-
vetés elfogadása kapcsán.

(br)

Zuglói konzultáció

Új alaptörvény váltotta a 49-es alkotmányt

„Nem csak ahhoz kell bátorság,
hogy az ember kiálljon 
és beszéljen, hanem ahhoz is,
hogy leüljön és meghallgassa
a másikat.”

Winston Churchill

Tisztelt Zuglói Polgár!
2010-ben Zugló lakosai úgy

döntöttek, hogy új polgármestert
tisztelnek meg bizalmukkal, az-
által, hogy új vezetõt választot-
tak a kerület élére. A választások
éve így Zugló számára is egyér-

telmûen a változás éve volt. A vál-
tozásé, mely a lehetõségek és a
felelõsségteljesen átgondolt dön-
tések korszakát hozta el szá-
munkra.

Munkatársaimmal együtt már
a kezdetektõl fogva számos kihí-

vással szembesültünk: láttuk,
hogy nem kevés az olyan terület,
amelyben Zugló még segítségre
vár, fejlesztésre szorul. Láttuk,
hogy mik a kerület gyenge pont-
jai, így tudtuk, hogy a ránk ruhá-
zott feladat nem tesz könnyû ter-
heket a vállunkra. 

A szemünk elõtt azonban
mindezekkel együtt is egy jól mû-
ködõ, sikeres fõvárosi kerület
képe rajzolódott ki. Egy olyan ke-
rületé, ahol az emberek szeret-
nek élni, szeretnek dolgozni,
vagy éppen szeretik szabadidejü-
ket eltölteni. Fõ célkitûzésünk
mindig is az volt, hogy a kerületi
lakosok, vagy akár az idelátoga-
tók is büszkék lehessenek Zug-
lóra. Célunk elérése érdekében
ezért nem kisebb feladatra vállal-
koztunk, minthogy újragondol-
juk Zuglót, a mi kerületünket.

Új ötletekkel és azok újszerû
megvalósításával kezdtük meg
tevékenységünket. Eredménye-
ink közül sok már most is jól lát-
ható. Legyen szó akár közterüle-
teink megújításáról, akár kör-
nyezetvédelmi vagy szociális kér-
désekrõl, akár közbiztonságunk
megerõsítésérõl, célunk mindig
a rendteremtés volt, ennek érde-
kében pedig sosem féltünk meg-
tenni fontos lépéseket. Számos,
a közelmúltban megkezdett
munka haszna már most is kéz-
zelfogható: a polgármesteri jár-
õrözésnek köszönhetõen javult
a közbiztonság; a kerület új, haj-
léktalanok számára megnyitott
melegedõjével pedig a szociáli-
san rászorulók téli szálláshelyét
biztosítottuk.

Feladataink között ugyanak-
kor sok esetben olyan munkát
kezdtünk el, amelynek eredmé-
nye csupán többéves távlatban
mutatkozik meg. Az ilyen straté-
giai jelentõségû, a kerület életét
hosszútávon és alapvetõen meg-
határozó folyamatok vonatkozá-
sában Zugló polgármestereként
a közös gondolkodás erejében
hiszek. Hivatalba lépésem elsõ

napjától kezdõdõen, az önkor-
mányzat munkatársaival egyet-
értésben mindig azt hangsúlyoz-
zuk: számunkra fontos a kerület
lakosainak véleménye, mi támo-
gatjuk a párbeszédet és folyama-
tosan azon dolgozunk, hogy a
korábbiakhoz képest jelentõsen
javuljon, hatékonyabbá váljon a
kommunikáció a kerület vezeté-
se és a lakosság között.

A most útjára induló lakossági
konzultációs programmal is a
megkezdett úton kívánunk to-
vább haladni. Konzultációt kez-
deményezünk, aminek célja,
hogy közvetlen lehetõséget bizto-
sítsunk a kerület lakóit érintõ
legfontosabb kérdések megvála-
szolására, valamint informálód-
hassunk olyan ügyekrõl, ame-
lyek eddig nem, vagy nem megfe-
lelõ hangsúllyal jutottak szerep-
hez Zugló életében.

Rendszeresen jelentkezõ kon-
zultációs programunk a legfon-
tosabb területekhez (többek kö-
zött: szociális és gazdasági prob-
lémák, közbiztonság, környezet-
védelem, egészségügy, oktatás,
kultúra, stb.) kapcsolódóan,
egyszerû kérdések megfogalma-
zásával, közérthetõ formában
kíván visszajelzési lehetõséget
biztosítani Zugló minden egyes
polgára számára. Így lehetõvé té-
ve az önkormányzat számára a
döntésre váró ügyek felismeré-
sét, majd ezt követõen a helyes
döntések meghozatalát, a megfe-
lelõ lépések megtételét.

Ebben a szellemiségben ké-
rem Önt, hogy tekintse meg a la-
kossági konzultációs program
itt található elsõ kérdéssorát, és
írja meg számunkra véleményét!

Munkatársaimmal együtt bí-
zom abban, hogy kezdeménye-
zésünk eléri célját, és az általunk
fontosnak vélt, mindenkor hang-
súlyozott közös gondolkodás egy
sikeres és eredményes Zuglóhoz
vezet majd bennünket!

Papcsák Ferenc
Zugló polgármestere

Tisztelt Zuglói Polgár!

Kerületünk polgármestereként fontos számomra az Ön véleménye. 
Ennek érdekében lakossági konzultációs programot hirdetek, A sikeres és eredményes Zuglóért címmel. 
Hiszek abban, hogy közösen összefogva sikerre vihetjük kerületünket! Ezért kérem Önt, vegyen részt a konzul-
tációban, ötleteivel, javaslataival segítse munkánkat egy sikeresebb és eredményesebb Zuglóért! 

Kérjük, írja meg:

Véleményét, javaslatait legkésõbb 2012. január 31-ig a következõ címekre várjuk:
e-mailen: konzultacio@zuglo.hu,
postai úton: Zuglói Konzultáció, Budapest Fõváros, XIV. kerület Zugló Önkormányzata, Pétervárad u. 2. vagy
személyesen: a Polgármesteri Hivatal elõterébe kihelyezett gyûjtõurnába bedobva.

A beérkezett válaszokat és javaslatokat munkatársaimmal együtt egyeztetjük, és azok megvalósítását képvise-
lõtársaimmal együtt mérlegeljük. 

Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt!

Üdvözlettel:
Papcsák Ferenc polgármester

Egyetért-e Ön a kerület rendteremtési törekvéseivel (közterületek rendezése, polgármesteri
járõrözés a jobb közbiztonság érdekében, stb.)?

.........................................................................................................................................................

Egyetért-e azzal, hogy Zugló nem hagyja sorsukra a kerületben élõ hajléktalanokat, ezért
szervezett keretek között szállást biztosít számukra, így vállalva felelõsséget a kerület nehéz
helyzetben lévõ lakosaiért?

.........................................................................................................................................................

Ön szerint milyen jellegû fejlesztésekre lenne szüksége Zuglónak; lakókörnyezetében mi-
lyen hiányosságokat fedez fel a mindennapokban?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Mely területekre juttatna több pénzt, és mire szánna kevesebbet?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

�

�

�

�



7KULTÚRAXXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. JANUÁR 19. �� ZUGLÓI LAPOK ��

Fergeteges operettgálával kezdte
az új évet a Zuglói Filharmónia -
Szent István Király Szimfonikus
Zenekar. A hagyományos, új évet
köszöntõ hangverseny – melyet
ezúttal elsõ ízben a Stefánia pa-
lotában rendeztek meg -  több
száz  érdeklõdõnek nyújtott él-
ményt és kikapcsolódást. A ren-
dezvényen a kerületi közéleti
szereplõkön kívül számos nagy-
követség képviseltette magát.
Közülük talán a legjelentõsebb
vendég a dél-koreai nagykövet
volt, aki nagy érdeklõdést mutat
a zuglói kulturális élet iránt. A
közeljövõben avatják a Városli-
getben a dél-koreai himnusz ze-
neszerzõjének – nem mellesleg
Bartók, Kodály és Dohnányi ta-
nítványának – a szobrát, és a Ma-
gyar – Koreai Társaság a Zuglói
Filharmóniát kérte fel az ünnepi
mûsor megtartására.

Az új évi koncertet 2007. óta
rendezzük meg Zuglóban –
mondta Záborszky Kálmán, a fil-

harmonikusok karnagya, a
program fõszervezõje. – A célunk
minden évben az volt, hogy a ze-
ne révén összehozzuk az embe-
reket. 2012-ben rendhagyó mó-
don egy Operettgálát szervez-
tünk, amelyen Kálmán Imre és
Huszka Jenõ leghíresebb mûve-
inek részleteit neves mûvészek,
Geszthy Veronika, Bódi Barba-
ra, Turpinszky Béla, Szabó Dá-
vid. adták elõ. Mindannyian
nemcsak énekükkel, hanem ki-
váló színpadi alakításukkal, tán-
cukkal is szórakoztatták a kö-
zönséget. Láttunk csárdást,
megtudhattuk, hogyan kell a
„Shimmy”-t járni, sõt, megmu-
tatták nekünk, hogyan járják a
pesterzsébeti „Haccaccárét.” Re-
ményeink szerint az idei év jóval
sikeresebb lesz, mint, amilyen
tavalyi volt – mondta dr. Papcsák
Ferenc polgármester ünnepi kö-
szöntõjében. – Egy reményteljes
esztendõ elé nézünk, melyben a
várható események összefoghat-

ják, közösséggé formálhatják az
embereket. Az ország stabil álla-
potban van, kiszámítható part-
nere a szövetségeseinek. Ezt az
év elsõ felében, az unió soros el-
nökeként bizonyította is. Ugyan-
akkor nem szabad elfeledkez-
nünk arról, hogy Magyarország
egy független állam, amely saját
parlamenttel és saját törvények-
kel rendelkezik. Az ország fon-
tos idõszakát éli. Tavaly több
mint 200 törvényt szavazott meg
a parlament, ebbõl több sarkala-
tosat is. Az ország alaptörvénye
is az új esztendõ elsõ napján lé-
pett érvénybe. Az idei évben is
folytatódni fog ez a megfeszített
munka, az országgyûlés ugyanis
több mint 40 törvényt szeretne

megalkotni. Az unió gazdasági
helyzete indokolja a nagy ellátó
rendszerek átalakítását, mely
munkát az idei esztendõben is
folytatni kívánjuk.

A kerület vezetõje ünnepi be-
szédében kitért arra, hogy a zug-
lói önkormányzat jó helyzetben
van, a XIV. kerületben ugyanis
az egy fõre jutó adósságállomány
az országban a legalacsonyabb. 

Ebben az esztendõben azon-
ban mi is szervezeti átalakítások
elé nézünk. Megtörtént ugyanis
az önkormányzat átvilágítása, és
ez megmutatta, hogy a források
biztosítása érdekében szükség
van takarékossági intézkedések-
re. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy feladni szándékoznánk az

értékeinket, sõt azokat minél in-
kább szeretnénk kihasználni. Az
oktatási intézményeinket nem
szeretnénk kiengedni a kezünk-
bõl, és továbbra is fontosnak
tartjuk a tehetséggondozást. 

A tervezett átalakításokon kí-
vül az idei esztendõ legfontosabb
eseménye lesz a Városliget létre-
hozásának 200. évfordulója. Eu-
rópa elsõ közparkja ugyan fõvá-
rosi tulajdonban van, de a terü-
letet a zuglóiak is magukénak ér-
zik, ennek megfelelõen a kerület
is méltóképpen szeretne megem-
lékezni az évfordulóról.

Zugló mindig is az oktatás, a
sport és a kultúra fõvárosa volt.
Ez az Operettgála méltóképpen
szimbolizálja ezt. R. T.

„Délibábos Hortobágyon” – Újévi koncert a Stefánián
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Január 11-én a Benedek Elek
EGYMI Pedagógiai Szakmai Cso-
portja szakmai továbbképzéssel
egybekötött kerületi tankönyv-
bemutatót rendezett a Szent Ist-
ván Gimnázium dísztermében.

Azzal a céllal hoztuk létre ezt az
eseményt, hogy egyrészrõl segít-
sük a kollégákat, a tankönyvfele-
lõsöket a tankönyv-és taneszköz-
választást illetõen, másrészrõl
meghívtuk a kiadók elõadóit,
szerzõi, referenseit is, hogy tájé-
koztatást adjanak újdonságaik-

ról, rendezvényeikrõl - mondta
Hernádi Ildikó szaktanácsadó, a
szakmai csoport vezetõje. - A
program másik fontos eleme a
Cser Kiadó által támogatott ingye-
nes kézmûves foglalkozás, a tár-
sas-és készségfejlesztõ játékok
bemutatása az óvodától a közép-
iskoláig, a játéktanítás illetve a Kí-
váncsi Láda nevû tehetségazono-
sító eszköz megismertetése volt.

A rendezvényen kedvezményes
vásárlási lehetõséget biztosítot-
tak a résztvevõk számára, ugyan-

akkor a programok látogatása,
az elõadásokon és a foglalkozá-
sokon való részvétel mindenki
számára díjtalan volt. A kerületi
oktatási intézmények pedagógu-
sai éltek is lehetõséggel, így az el-
sõ ízben megrendezett tankönyv-
börzét várakozáson felüli nagy
érdeklõdés övezte. Mivel a ren-
dezvényt fõvárosban másutt is
meghirdették az érdeklõdõk kö-
zött más kerületek pedagógusai
és szakemberei is képviseltették
magukat. Riersch Tamás

Elsõ zuglói tankönyv-bemutató

A közelmúltban megjelent a „100
legjobb magyar középiskola” cí-
mû kiadvány, melyben a zuglói
Szent István Gimnáziumot az
elõkelõ 2. helyre rangsorolták.

Rendkívül büszkék vagyunk
erre a helyezésre – mondta Láz-
ár Tibor igazgató. – Az iskolánk
ugyanis korábban még sosem
szerepelt ilyen elõkelõ helyen az

intézmények rangsorában. Má-
sodik helyünk értékét csak nö-
veli, hogy a mostani rangsorolás
több és az eddigieknél alaposabb
szempont alapján történt, és az
iskolánk minden területen a leg-
jobbak között szerepelt. 

A szakértõk a középiskolákat
három szempont alapján vizs-
gálták. Az eredmény 80 %-ban az

országos méréseken (kompeten-
cia-mérés, érettségi és OKTV
eredmények) elért tanulmá-
nyi mutatókból, 12 %-ban az is-
kola tanulmányi szolgáltatásai-
ból (oktatott idegen nyelvek, fa-
kultációk, szakkörök, tehetség-
gondozó foglalkozások, termek
felszereltsége), valamint 8 %-ban
az iskola kényelmi szolgáltatá-

saiból (az iskola megközelíthe-
tõsége, ebédelési és sportolási,
illetve szabadidõs lehetõségek)
tevõdik össze. A vizsgálat kiter-
jedt az elmúlt évek tendenciáira
is, melyek szerint mind matema-
tikából mind pedig szövegértés-
bõl a hatévfolyamos képzésen
emelkedés tapasztalható. A kö-
zépiskolák rangsorában a Faze-

kas Mihály Gyakorló Gimnázi-
um áll az elsõ helyen, a Szent Ist-
ván mögött a harmadik a veszp-
rémi Lovassy László Gimnázi-
um. A rangsorban az elsõ tízben
még egy zuglói iskola található: a
szakértõk ugyanis az ELTE Rad-
nóti Miklós Gyakorló Gimnáziu-
mot a 7. helyre rangsorolták.

R. T.

Zuglói siker a középiskolák versenyében
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Az elsõ pogányságból keresz-
tény hitre tért tanúságtevõrõl, a
bibliai Cornelius századosról el-
nevezett díjat elsõ alkalommal
dr. Kuminetz Géza, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Hittu-
dományi Kara doktori iskolájá-
nak oktatója, Fülöpné dr. Erdõ
Mária az Apor Vilmos Katolikus
Fõiskola oktatója, valamint dr.
Kukorelli István a gyõri Széche-
nyi István Egyetem Deák Ferenc
Állam- és Jogtudományi Kar Al-
kotmányjogi és Politikatudomá-
nyi Tanszékének vezetõje (kis
képünkön balra) vehette át Pa-
jor András atyától, a Keresztény
Kulturális Akadémia (KKA) el-
nökétõl. 

A Cornelius-díjat a KKA Ope-
ratív Bizottsága az idén alapítot-
ta. Célja, hogy elismerje a ke-
resztény szellemiségû kultúrát
terjesztõk tevékenységét. 

A díj fõvédnöke dr. Hende Csa-
ba honvédelmi miniszter hivata-
li elfoglaltsága miatt nem tudott
megjelenni a rendezvényen,
ezért levélben fordult a megjelen-
tekhez. A politikus így fogalma-

zott: „Ma jó néhányszor a szel-
lem fegyverével vagyunk kényte-
lenek küzdeni, de mindig az
evangéliumi alapelvek szerint.
Ebben mutat irányt a hajdani ró-
mai tisztrõl elnevezett díj és a dí-
jazottak életpéldája is. Bízom
benne, hogy egész magyar társa-
dalmunknak és keresztény kö-
zösségünknek megerõsítést je-
lent a díj átadása.”

Hende Csaba úgy vélte, a há-
rom díjazott tudományos mun-
kásságának ismeretében a Ke-
resztény Kulturális Akadémia
nagyon magasra tette a mércét az
elkövetkezendõ években ezen el-
ismerésben részesülõk számára.

– Akik napjainkban a keresz-
tény oktatásban vesznek részt,
olyan szerepük van, mint egy vé-
delmi hadseregnek. Nekik is meg
kell védeniük valamit, mégpedig
szellemi értékeinket – jelentette
ki beszédében Jókai Anna író, a
Keresztény Kulturális Akadémia
védnöki testületének tagja.

Éppen ezért tölt be ma rendkí-
vül fontos szerepet hazánkban az
értéket adó oktatás. Az emberi-

ség ugyanis mérhetetlen szellemi
válságba süllyedt, a spirituális
értékrend meglazult, esetenként
teljesen kiveszett a gazdasági ha-
talmat kezükben tartókból. En-
nek a következménye az egész vi-
lágra kiterjedõ gazdasági válság.

– Míg értékét vesztett világunk
vissza nem talál a spirituális ala-
pokhoz, amibõl vétetett, nem
lesz rend a Földön – húzta alá az
írónõ. 

A pedagógusokra ma rendkí-
vüli feladat hárul. Nekik ugyanis
olyan bõségszarut kell hordoz-
niuk, ami eszményeket, válasz-
tékot kínál a sok-sok kísértés-
nek kitett, útkeresõ fiataloknak. 

– Az a három ember, aki ma el-
sõként vehette át a Cornelius-
díjat, minden nap azon fárado-
zik, hogy a fiataloknak örök ét-
ékû dolgokat adjon át. Amikor
pedig tanítványaik számára el-

jön az a pillanat – ami Cornelius
életében is bekövetkezett – az
nem csupán Isten csodája, ha-
nem az Önök áldozatos munká-
jának az eredménye is – mondta
Jókai Anna a díjazottakat mél-
tatva.

Az Akadémia új tagjait –
Baranyi László színmûvészt (kis
képünkön jobbra), Hegedûs Va-
lér zongora- és orgonamûvészt
és Simon András grafikusmû-
vészt – Pajor András mutatta be
az ünnepségen megjelenteknek.

Székfoglalóként Baranyi Lász-
ló Sík Sándor: A legszebb mûvé-

szet címû versét mondta el, Si-
mon András: A lélek örök hon-
vágya címû rajzában megfogal-
mazott mély életérzésérõl be-
szélt, amely Istenre eszmélése
óta folyamatosan vezeti, míg He-
gedûs Valér zongorán Liszt Fe-
renc Funérailles címû, October
1849 alcímû gyászzenéjét adta
elõ, mellyel a zeneszerzõ a ma-
gyar szabadságharc vértanúinak
állított emléket.

A rendezvény Dévai Nagy Ka-
milla elõadómûvész mûsorával
zárult.

Papp Dezsõ

A keresztény szellemiségû kultúra terjesztõi

„A Keresztény Kulturális Akadémia célja a keresztény szellemû
nemzeti kultúrának mint folyamatos, legfontosabb fenntartó
erõnek népszerûsítése, elsõsorban a ma élõ, ezt szolgáló géniu-
szok baráti összefogásával, valamint országos és határon kívüli
magyar közösségek regionális bevonásával.”

(Forrás: www.kkakademia.hu)

A hazai felsõoktatás három kiemelkedõ munkát végzõ, ke-
resztény szellemiségû kultúrát terjesztõ tanára vehette át ja-
nuár 7-én – Vízkereszt szombatján – a Keresztény Kulturális
Akadémia Cornelius-díját. A rendezvényen az akadémia elnö-
ke bemutatta a szervezet új tagjait.

Az elsõ sorban ülõk balról jobbra: dr. Kukorelli István, Simon András, Baranyi László, Hegedûs Valér,
dr. Kuminetz Géza, Fülöpné dr. Erdõ Mária

Az oldalfalakat díszítõ, négy-
szer öt festménybõl álló mûvészi
sorozattal az alkotó immár ne-
gyedik alkalommal örvendeztet-
te meg a zuglói gyülekezetet. El-
sõként 1993-ban a karzat szobát
díszítõ 16 táblás kalotaszegi dí-
szítésû kazettás mennyezettel,
majd a millenniumi megemléke-
zésre készült révkomáromi min-
tás karzat mellvéddel, 2010
márciusában pedig a lelkészbe-
iktatás alkalmából készített, a
szószéket és az Úr asztalát kö-
rülvevõ zsoltár idézetekkel fel-
iratozott remekmûvekkel ékesí-
tette fel a Róna utcai református
templomot. Az adományért Szõ-
ke János rendhagyó igehirdetés-
sel mondott köszönetet.

„Magyarságom a gyökér, mely
hozzáköt földhöz s nemzethez.

Emberségem a korona, mely a
fa törzsét egyenesen nõni tanít-
ja, s mindig fölfelé… Hát nem
elég csoda, hogy ez a nemzet új-
ra és újra feltámadott, és min-
dig feltámadott? Hogy mindig
akadt apostol, amikor kellett,
és mindig akadtak seregek,
akik hittek a magyarság feltá-
madásában?” – mutatott rá Is-
ten gondviselõ kegyelmére a
104 éve született írónk, köl-
tõnk, Wass Albert gondolatait
idézve Szõke János lelkipász-
tor. Hálát mondva a megtarta-
tás csodájáért rámutatott: a
zuglói református templom ol-
dalfalait díszítõ festmények ezt
a célt szolgálják: emlékeztet-
nek, ugyanakkor hitvallásos ki-
állásra, Istenhez és nemzethez
való hûségre bátorítanak.

Összefoglalva a tanítást ki-
emelte: múltunk örökségét azzal
becsüljük meg igazán, ha nem fe-
ledjük, hogy a mában élni küz-
delem, feladat és ajándék.

Végezetül köszönetet mondott
Gaál János presbiter bizonyság-
tételéért, az egyedi és kivételes
mûvészi munkáért, a stallumok
bemutatásáért és átadásáért.
Hálás szívvel köszönte meg dr.
Ercsey Zoltánnak és családjá-

nak anyagi áldozatvállalását,
amellyel hozzájárultak a stallu-
mok elkészítéséhez. Örömmel
jelentette be, hogy a Zuglói Re-
formátus Hitélet Alapítvány tá-
mogatásával négy virágmintás és
négy címeres képeslap kiadását
sikerült megvalósítani, melynek
elsõ példányait az alkotó Gaál
János illetve dr. Ercsey Zoltán
vehette át. A képeslapokból a
gyülekezet jelenlévõ tagjai is kap-

tak egy-egy ajándékpéldányt em-
lékül.

A rendhagyó istentisztelet kö-
vetõen Gaál János Kobzos Kiss
Tamás hangszeres közremûkö-
désével zenés-irodalmi összeál-
lítással tisztelgett hitvalló elõde-
ink emléke elõtt, majd a magyar-
ság történelmi jelképeinek be-
mutatásával tolmácsolta mûal-
kotásainak üzenetét.

csv

A mában élni küzdelem, feladat és ajándék
Református történelmünk nagyjainkra emlékezve, hálaadó is-
tentisztelet keretében mutatták be január 8-án a Zuglói Refor-
mátus Gyülekezet Róna utcai templomának legújabb ékessé-
gét, a Gaál János presbiter, restaurátor által kézzel festett stal-
lumokat. Szõke János, a gyülekezet lelkipásztora Isten és a nem-
zet iránti hûségre bátorító igehirdetése után az alkotó zenés,
irodalmi összeállítással tisztelegett hitvalló elõdeink emléke
elõtt, majd a magyarság történelmi jelképeinek bemutatásával
tolmácsolta mûalkotásainak üzenetét.
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A vártnál is nagyobb sikert aratott a Zug-
lói Filharmónia új kezdeményezése, a
zuglói diákok részére szerkesztett komp-
lex mûvészeti sorozat. A sorozat megál-
modója, Záborszky Kálmán mûvészeti ve-
zetõ 2011 tavaszán kezdett hozzá a prog-
ram szervezéséhez. Mint mondta, szomo-
rú tapasztalata, hogy a zeneiskolába, il-
letve zenei általános iskolába járó gyere-
keken kívül a mai fiatalság szinte egyálta-
lán nem találkozik értékes komolyzené-
vel, illetve értékes kultúrával. A középis-
kolásoknak alig 1 %-a járt eddig a Mûvé-
szetek Palotájában, komolyzenei hang-
versenyen. Márpedig  kultúra nélkül sze-
mélyiségük féloldalassá, szegényessé vá-
lik és késõbb, felnõttként életük problé-
máira is nehezen találják majd a választ. 

Ezért november végén - december ele-
jén 17 teltházas hangversenyen mutatták
be a Zuglói felsõ tagozatos és középisko-
lás tanulóknak, több mint 5000 diáknak
a „Liszt Ferenc és kora” címû programot. 

Az 50 perces elõadás elvarázsolta még
a kételkedõként érkezõket is. Öröm volt
látni a felderülõ, muzsikában feloldódó
arcokat! A Zuglói Filharmónia zenészei,

karmesterei (Horváth Gábor és Ménesi
Gergely), szólistái (Farkas Zsolt és Mo-
nostori Gábor), és a Magyar Táncmûvé-
szeti Fõiskola táncosai (koreográfus:
Brieber János), valamint Solymosi Tari
Emõke értõ és kedves mûsorvezetése
nyomán kiderült, hogy a mûvészi érték, a
színvonalas elõadás mindenki számára
élménnyé tud válni.

Sajnos, ma sok család nem engedheti
meg magának a hangverseny - vagy
operajegyek megvásárlását, ezért a
mûvészek feladata, hogy a komolyze-
nét, az értékes kultúrát közel hozzák a
fiatalokhoz. A Zuglói Filharmónia elõ-
adása ezzel az egész ország számára
példát mutatott, így válhat  kezdemé-
nyezésük nyomán gyakorlattá az elv,
miszerint -  Kodály szavával élve –  „A
zene mindenkié!” A sorozat országos je-
lentõségét mutatja, hogy több napilap,
szakmai folyóirat és rádió-televízió is tu-
dósított az eseményrõl. 

A program 2012 tavaszán a nagycso-
portos óvodások és alsó tagozatos tanu-
lók számára összeállított, „Kossuth Lajos
azt üzente” címû mûsorral folytatódik.

Hamarosan újra látható-hallható lesz az
immár 15 esztendõs Pastorale komplex
mûvészeti sorozat, amelyet családok ré-
szére inditanak. Az elmúlt évek alatt 166
koncerten ismerkedhetett meg a fõleg ál-
talános iskolásokból és szüleikbõl, nagy-
szüleikbõl álló közönség a zene és a társ-
mûvészetek – tánc-, film-, báb-, képzõmû-
vészet – titkaival. 

2012. február 25-én induló sorozatunk
ez évben is vonzó és magas színvonalú
programot kínál. Elsõ programunk „Ver-
seny gyõztesek fõszerepben” címmel ki-
emelkedõen tehetséges fiatalokat mutat
be egy-egy zenei, illetve balett produkció-
val. Fény derül arra is, hogy mennyi
munka és elhivatottság kell a tehetség
mellé ahhoz, hogy a bemutatkozó fiata-
lok egy-egy hangversenyen fõszereplõk-
ké válhassanak. 

Márciusi koncertünkön a zenekar fel-
építését, az egyes szólamok hangszíneit
mutatjuk meg. Egy rövid idõre mi magunk
is bepillantást nyerhetünk a hangszerelés
titkaiba. Ehhez közismert és a zenekar
sokszínûségét jól bemutató zenemûve-

ket választottunk, Britten: Variációk és
fúga egy Purcell témára és Muszorgsz-
kij: Egy kiállítás képei címû alkotásait.

Áprilisban ismét operaházzá varázsol-
juk a Zuglói Zeneházat! Ezúttal Mozart:
Szöktetés a szerájból címû daljátékát mu-
tatjuk be. A 450 évvel ezelõtt, Törökor-
szágban játszódó izgalmas – néhol félel-
metes, néhol mulatságos – históriát az
Operaház kiváló szólistáinak elõadásá-
ban ismerhetjük meg. 

Májusban a Fõvárosi Állat- és Növény-
kertbe látogatunk. A képzeletbeli utazá-
son – ahol minden évben egy-egy tájegy-
ség, vagy ország népzenéjével és nép-
táncaival ismerkedünk – a történelmi Bi-
har vármegyébe látogatunk.Vendégünk
lesz a Békés Banda, mely negyedszázada
gyûjti és élteti az ott élõ románok muzsi-
káját, táncait és népviseletét. 

A program szerkesztõje, mûsorvezetõ-
je Solymosi Tari Emõke zenetörténész. 

Bérletek a Zuglói Zeneházban váltha-
tók 2012. január 20-tól. 

További információk a www.zugloifil-
harmonia.hu honlapon találhatók. 

Zene, tánc, film és sok meglepetés!
Pastorale 2012 – családi hangversenysorozat

Liszt Ferenc és kora –
ötezer diák a Zuglói Zeneházban

A „Zuglóiak Egymásért” Alapítvány
1993 óta diákösztöndíjjal támogatja a
legtehetségesebb zuglói rászoruló diá-
kokat. A pályázatot az idei tanévre is ki-
írták. A támogatás elnyerésének feltéte-
le volt a kiemelkedõ tanulmányi ered-
mény, a kedvezõtlen szociális helyzet,
az állandó zuglói lakhely, illetve a kö-
zépfokú tanintézmény 11–12. évfolya-
mán létesített tanulói jogviszony. Az ala-
pítvány és az önkormányzat közös felhí-
vására összesen negyvenegy pályázat ér-
kezett, melybõl a kuratórium harmincat
támogatott. Ezek a diákok tíz hónapon
keresztül havi 10 000 Ft-os támogatás-
ban részesülnek. A nyertesek az óesz-
tendõ végén a Zuglói Ifjúsági Centrum-
ban dr. Ferdinandy István alpolgármes-
tertõl és dr. Hajnal György kanonok plé-
bánostól, a kuratórium elnökétõl vehet-
ték át az ösztöndíjukat. Zuglóban ki-
emelt hangsúlyt helyezünk a tehetségek
támogatására – mondta az alpolgármes-
ter köszöntõ beszédében. – A kerületi
tehetséggondozó program, a Tehetség-
vonat országos szinten is kiemelkedõ
kezdeményezésnek számít. A diákösz-
töndíj régebbi keltezésû, ám tökélete-
sen illik a programba, hisz a tehetsége-
ket nem csak felfedezni, nem csak gon-
dozni, hanem támogatni is kell. Nagyon
fontos, hogy a jövõben is minél többen
pályázzanak majd, mert a tehetségekre
nagy szüksége van a kerületnek.

A Diákösztöndíj 2011–12 évi pályáza-
tának a gyõztesei: Ádám Anna Kinga,
Dabóczi Kinga, Csatári Dóra, Dobszay Bá-
lint, Ferenczi Zsanett, Hörömpöli Anna,
Kakucs Róbert, Mihály Tímea, Novák Ni-
kolett, Ottlik Domonkos, Pohl Angelina,
Tolnay Dominika és Topuzidu Jázmin

Xénia (valamennyien a Szent István Gim-
názium diákjai), Bartha Fruzsina, Pudics
Hajnalka és Tóth Adrienn (Álmos Vezér
Gimnázium és Általános Iskola),
Suhanyec Dániel (Csanádi), Duli Ádám
(ELTE Radnóti), Dancsó Eszter és Róth
Miklós (Petrik Lajos Vegyipari), Káldi Ta-

más (Wesselényi), Kollányi Gábor
(Egressy Gábor), Ócsvári Áron és Tóth
Poszáta Holda (Neumann), illetve Bárány
Regina, Farkas Pál Balázs, Igali Kálmán
Gyula, Kozma Nikolett, Tóth Liliána és
Vincze Ádám Bence (õk valamennyien
Zugló határán túl tanulnak). R. T.

Tehetségek támogatása

Múlt számunkban megemlékeztünk
Kutassy Ágostonról, aki hosszas elõkészí-
tõ munka nyomán 1909. november 4-én
emelkedett a Farmann gyártású biplánjá-
val a levegõbe. A debütálót 1909 Decem-
ber 4.-én (más források szerint 1910 Ja-
nuár 10-én) Adorján János követte
Libelle-vel (Szitakötõ) – ez már teljesen
magyar tervezésû és építésû fémmadár
volt. A szerkezetet egy Adorján-Dedics-féle
motor hajtotta. Dedics Ferenc 1879-ben
született, s igen szép kort ért meg, hiszen
1965-ben hunyt el Budapesten. A férfi
1903-ban (más források szerint 1905-
ben) nyitotta meg a fõvárosban autó-, és
motorjavító üzemét, ahol 1909-tõl repülõ-
gép-erõforrásokat is készítettek. A sikeres
üzletmenetet látva 1911-ben testvére, Kál-
mán (1877–1969) is betársult a cégbe. A

kettejük által kitalált és szerkesztett mo-
torokkal repültek Rákosmezõ hõskorsza-
kának pilótái. A szakcikkek és elektroni-
kus portálok, ha nevüket említik, külön
hangsúlyozzák, hogy a két Dedicsnek múl-
hatatlan érdemei voltak abban, hogy ha-
zánkban meghonosodott ez az iparág. S
történt mindez a XX. század elején, 1909-
1913 között, amikor a repülõgépgyártás
még külföldön is gyermekcipõben járt.

Egy, a Közlekedési Múzeum gondozá-
sában megjelent kiadvány szerint Cser-
mely Károly vezette hazánkban az elsõ
utasszállító gépet. A férfi 1910 tavaszán
feleségét maga mögé ültetve rugaszkodott
el az anyaföldtõl. Az akció száz százalé-
kos sikert hozott...

A szakkönyvek úgy tájékoztatnak min-
ket, hazánk elsõ nõi pilótája a repülése

idején 23 esztendõs Steinschneider Lilly
volt. (A bátor hölgy Genfben hunyt el
1975-ben.). A leány – aki bár nem Ráko-
son szárnyalt elõször, de méltatlan lenne
megfelejtkezni róla – a pilótatanfolyamot
Bécsújhelyen Karl Illnernél végezte egy
Etrich Taube típusú géppel 1911-12 for-
dulóján. A sikeres vizsgát követõen 1912.
augusztus 15-én megszerezte a 4. számú
magyar pilótaigazolványt . Elsõ nyilvános
szereplése 1912. október 6-án Nagyvára-
don volt, ahol ötven méteres magasságba
emelkedett gépével. Miután zökkenõmen-
tesen leszállt, a több ezer fõs publikum el-
ragadtatva éljenezte, és vállon vitték a
hangárokhoz.

Az egyik legnagyobb magyar repülõként
emlegetett Kvasz András (1883-1974)
mechanikusként kezdte pályafutását,
majd  konstruktõr és pilóta lett. Õt bát-
ran nevezhetjük a rákosmezõi légikikötõ
egyik alapító tagjának. Budapesten,
1904-ben megnyitott kerékpár-, és mo-

torjavító mûhelyét 1908-ban felszámolva
kiköltözött a hangárok közé, és minden
erejét, tudását, pénzét hobbijára áldozta.
Segédeibõl alakult ki a magyar repülés
történetének nevezetes csapata a Kvasz-
gárda. Õ volt a 6. számú pilótaigazolvány
tulajdonosa.

Az elsõ magyar repülõgép-tragédia
ugyancsak egy rákosmenti pilótához
kapcsolható: 1912. október 13-án Ta-
kács Sándor egy új építésû géppel Bécsbe
akart átmenni, hogy azt a hadvezetõség-
nek bemutassa, ám a szerkezettel együtt
utolsó próbaútján lezuhant. Az eredeti-
leg telefonmûszerész végzettségû férfi
ugyan abban az évben rendezett augusz-
tus 20-i versenyen elsõ díjat nyert. Ta-
kács Sándornak nem volt idegen a légi vi-
lág, lévén katonaként az Osztrák-Magyar
Monarchia légballonos csapattestében
szolgált.

Lázin Miklós András
(Folytatjuk)

Magasabbra törtek
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Kos – Munkájuk elõtérbe kerül-
het, ahol hatalmas tetterõvel, szel-
lemi vezetéssel, elõremutató kriti-

kával tudnak utat mutatni másoknak.  El
is érnek mindent, amit szeretnének. A
szerelemben, gyerekeikkel való kapcsola-
tukban nehézségek adódhatnak.

Bika – Barátaikkal való kapcsola-
tuk most fontos szerepet játszhat
életükben, egymásnak „tükröt”

mutathatnak. A munkában túlzásba es-
hetnek – akár az egyik (túl sok), akár a
másik oldalra (tiltakozás ellene). Böl-
csességgel, elfogadó szeretettel mindent
meg tudnak oldani.

Ikrek – Most nyugodtabbnak érez-
hetik magukat, mint egyébként.
Egy csendes, befelé fordulás, ön-

maguk mélységével való találkozás is je-
len lehet. Új, különleges barátságok szö-
võdhetnek. Társukkal kapcsolatban nem
mindig látnak tisztán, mely csalódást
hozhat.

Rák – Sok kisebb út, jövés-menés,
pezsgés lehetõsége várható, mely
elsõsorban a munkájukkal kap-

csolatos, de érintheti a szerelemüket és a
gyerekeiket is. Társukkal a kapcsolatuk
mélységet kaphat, ami számukra nagy
öröm lehet, hisz áradhatnak.

Oroszlán – A félelmek, önbiza-
lom hiány, esetleges akadályok
nehezíthetik most a „csillogásu-

kat”, s ennek hatására legszívesebben,
ha tehetnék - egyedül lennének. Figyel-
jenek, hogy ne essenek egyik végletbõl
a másikba, próbáljanak középen ma-
radni!

Szûz – Higgadt, nyugodt lendü-
let jellemezheti most õket.
Amennyire nem szeretnek szere-

pelni, kiállni, elõtérbe kerülni, annyira
helye van most ennek az életükben.
Pénzügyi vonalon még lehetnek nehéz-
ségek, érezhetnek szûkösséget, de már
nem sokáig!

Mérleg – Lassan vége lesz azok-
nak a karmikus nehézségeknek,
melyeket már évek óta érezhet-

nek.  Az érzékenység, hangulataik válto-
zása most jelen lehet, ami befolyásolhat-
ja, nehezítheti munkájukat, munkatár-
saikkal való kapcsolataikat. Kedvességük
ezt oldani tudja. 

Skorpió – Sok kisebb utazásra
számíthatnak, jövésre-menésre,
beszélgetésekre. Váratlan bevétel-

re, ugyanakkor a pénzügyi vonalon levõ
bizonytalanságra, becsaphatóságra. Még-
is, higgadtak tudnak maradni, egy mély
bölcsességgel, hittel át tudnak hidalni
mindent.

Nyilas – A pénzügyi vonal átalaku-
lása még folyamatban van, az aka-
dályok jelen lehetnek, de már a ne-

hézségeknek lassan vége lesz. A hiúságuk-
ból adódhatnak feladatok, elsõsorban a
munka területén. Váratlan, nagy érzelmek-
kel teli szerelemet, örömet is vonzhatnak.

Bak – Az angyalok segítik a mun-
kájukat, céljaikat, ám nagyon
ébernek kell lenniük, mert ha

most félelem van bennük, akkor túl szi-
gorúak lehetnek beosztottjaikhoz, mun-
katársaikhoz, de még önmagukhoz is. Ba-
rátaik ennek feloldásában sokat segíthet-
nek, találkozzanak velük! 

Vízöntõ – Váratlan, új, különleges
barátokra tehetnek szert, ám legye-
nek éberek, lássanak tisztán, ne-

hogy csalódás legyen a vége! Pénzügyekben
bõségre számíthatnak, de azt most köny-
nyelmûen el is költhetik vágyaikra. A hiú-
ságuk miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek.

Halak – A szabadságvágy és az ér-
zékenység egyszerre van most je-
len. Hangulatuk kiszámíthatatlan

lehet, próbálják meg a belsõ középpont-
jukat megtalálni! Váratlan pénz érkezhet.
Szerelmükkel, gyerekeikkel feszült hely-
zetbe kerülhetnek, de meg tudják oldani.
Kováts Krisztina www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp 2012. január 19-tõl

Azt hiszem sokan látták és kacag-
tak a Sivatagi Show c. filmben az
erjedt gyümölcstõl szabályosan
berúgott állatokon. Igen érdekes
volt a részegség, az alkoholhatás
tüneteit látni a különféle állatfaj-
okon. Az is közismert, hogy a ser-
tések az erjedt cefrétõl, a kacsák
a szintén erjedésnek indult gyü-
mölcsöktõl részegedhetnek le.
Az alkohol az állatoknak is mé-
reg, nagyobb mennyiségtõl el is
pusztulhatnak. Egyébként a ku-

tyák is rászoktathatók az alko-
holtartalmú italokra, ismerek
olyan állatot, aki a lelke üdvét
odaadja néhány korty sörért. 

A következõ történet is egy
ilyen részeges kutyáról szól.

Az eset egy év végi ügyeletem
alatt történt szilveszter éjszaká-
ján. Új év napján úgy dél felé egy
izgatott kutyatulajdonos kere-
sett fel, hogy az éjszaka még tel-
jesen egészséges pointer kutyája
talán azóta már nem is él, nagyon

beteg, támolyog, összecsuklik,
szemei nagyon furcsán állnak, a
környezetére nem figyel. Az el-
mondottak többféle súlyos be-
tegség tünetei is lehetnek, így
azonnal indultam.

A lakásban a következõ kép fo-
gadott. Az egész család álmosan,
megtörten állta körbe a szoba
közepén a szõnyegen  elterülõ vö-
röses tócsát. A tettes a szoba sar-
kában édesdeden aludt. Az illa-
tok és a tócsa tartalma gyors di-
agnózishoz vezetett – kutya ba-
rátunk egyszerûen berúgott.

Kérdésemre kiderült, hogy a
mulatás fáradalmait kipihenni
szándékozó család a kutyát a
maradék bóléval együtt kizárta a
teraszra. A teraszon azután meg
is találtuk a kórokot, a szárazra
kitakarított bólés tálat. Ebünk
az utolsó cseppig megitta a kb.
fél liternyi, szerencsére alacsony
alkoholtartalmú bólét. Õkelme
ettõl azután emberi módon ré-
szeg lett, támolygott, a szemei
keresztben álltak.

Mondtam, hagyják aludni, esté-
re kialussza a csínytevését. Más-
nap beszámoltak, hogy italos ku-
tyájuk egy jó nagyot aludt, majd
semmire sem emlékezve követel-
te a sétát. Igaz két napig nem kí-
vánt enni, de annál több vízzel ol-
totta el gyomra égõ poklát.

Tanulság tehát, hogy a kutyát
és a bólét ne egy helyre ne zárjuk.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

A bólé és a kutya

A zuglói Fórumház Egyesület ál-
tal rendezett Zuglói Táncfeszti-
vál az elmúlt években az ország
egyik legnagyobb táncversenyévé
nõtte ki magát. A decemberben
immár 21. alkalommal megren-
dezett eseményen az ország szá-
mos táncegyesületébõl közel
1200-an vettek részt.

Évente átlag 3-4 hasonló kali-
berû táncversenyt rendezünk –
mondta Seres András, az egye-
sület elnöke. – A rendezvény
szervezõje Havasi Péter zuglói
testnevelõ és tánctanár. A ver-
senyzõk több kategóriában is ki-
próbálhatják magukat. Nagy
öröm, hogy több mûfajban a zug-
lói versenyzõk a legjobbak. Mû-
vészi látványtáncban a Móra és
az Arany János Általános Iskola,
hiphopban a dr. Mezõ Ferenc,
néptáncban a Liszt Ferenc, ak-
robatikus showtáncban az Ál-
mos Vezér Gimnázium és Általá-
nos Iskola, mazsorettben a Mun-
kácsy, míg színpadi táncban a
Városligeti emelkedik ki.

A decemberi zuglói táncfeszti-
válra a közel 450 zuglói fellépõn
kívül sokan jöttek Bátonybere-
nyérõl, Szolnokról, Miskolcról,

Jászberénybõl, Tápióságról és
Sárospatakról is. A verseny
azért is népszerû a versenyzõk
körében, mert a szervezõk min-
den mûfaj után azonnal ered-
ményt hirdetnek, így a résztve-
võknek nem kell egész napot vár-
niuk, kiszámíthatják a fellépé-
sük idejét, és gyorsan visszajel-
zést kaphatnak a produkciójuk-
ról. A zsûri neves tánctanárok-
ból áll, de mivel a táncfesztivál fi-
ataloknak és fiatalokról szól, a
zuglói Gyermek és Ifjúsági Ön-
kormányzat is delegál egy tagot a
zsûribe.

A decemberi rendezvény fõ-
védnöke dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester volt, a védnökséget
pedig Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester és Harrach Péter képvi-
selõ vállalta el. A fesztiválon a
versenyen kívül fellépett az egyik
legnevesebb táncegyüttes, az
Apple Project is, melynek veze-
tõje, Kazarján Deniel szintén
zuglói. A legnagyobb tapsot
azonban a Fórumház Egyesület
táncterápiás vak és gyengénlátó
csoportjának produkciója, illet-
ve a halláskárosultak jeltánca
kapta. rsch

Az ország legnagyobb
táncversenye Zuglóban

Nagyon boldog, sikeres Új Évet kíván
a Zuglói Állatorvosi rendelõ minden munkatársa!

Az MTK fiatal vívója, Gátai Ta-
más 1993-ban, 26 évesen, autó-
baleset áldozata lett. A három-
gyerekes családapa Zuglóban ne-
velkedett és sportolt, korosztá-
lyos válogatott vívó volt, a legjobb
nemzetközi eredménye az Ifjúsá-
gi Barátság Versenyen elért ne-
gyedik helyezés volt. Tamás báty-
ja, a vb és olimpiai bronzérmes
Gátai Róbert, illetve az MTK
1999 óta rendez versenyt a vívó
emlékére, amely mára a nemzet-
közi viadal lett. Az idei Gátai Ta-
más Emlékversenyt január 14-én
tartották a Lantos Mihály Sport-
központ vívótermében. Az ese-
ményt a zuglói önkormányzat tá-
mogatta. Képünkön a vívók kö-
zött Kulcsár József országgyûlé-
si képviselõ. R. T.

Emlékverseny
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Ismét Zuglóba látogatott a köz-
társasági elnök. Schmitt Pál ez-
úttal a Szent István Gimnázium-
ban tartott rendhagyó osztály-
fõnöki órát december 15-én. Az
intézmény dísztermében több
mint kétszáz diák gyûlt össze,
hogy meghallgassa az államfõ
elõadását. Schmitt Pál elsõként
arról beszélt, valamennyi me-
gyét érintõ országjáró körútja
során mindig meglátogatja a he-
lyi oktatási intézményeket, s a
tanulóknak az önbizalom, a tu-
dás fontosságát hangsúlyozza.
Elmondta, köztársasági elnök-
ként alapvetõen három fõ célt

tûzött ki maga elé: a szép ma-
gyar nyelv védelmét, ápolását,
az élethosszig tartó tanulás
programját, vagyis azt, hogy
senki sem lehet elégedett az ak-
tuális teljesítményével, illetve az
egészséges életmód, a rendsze-
res testedzés népszerûsítését.
Az elsõ célkitûzés kapcsán utalt
arra, napjainkban elterjedt
kommunikációs eszköz az sms,
a chat, legújabban a
Facebookon (internetes közös-
ségi oldalon – a szerk.) való
érintkezés. Márpedig a rövidíté-
sek alkalmazása „minden, csak
nem választékos, szép magyar

beszéd”. Ezért szükség van ar-
ra, hogy egymással eleget be-
szélgessünk, olvassuk a szép-
irodalmat, ugyanakkor nem árt
idegen nyelveket sem tanulni,
„így könnyebb a sajátunkat is
becsülni” – mondta. Szerinte
ugyanakkor az angol elsajátítá-
sa „kötelezõ gyakorlat”, kell
mellé egy másik nyelv is. Elme-
sélte, otthonában tizenhat éves
koráig televízió sem volt, így az
nem vonhatta el a figyelmét az
olvasástól, a zenehallgatástól.

„Államfõként gyakorta hang-
súlyozom, a tanulás révén egyre
jobban kinyílhat a világ” – foly-
tatta a köztársasági elnök, hang-
súlyozva, nem jó közepesnek
lenni, az lényegében a leállást je-

lenti. Citius, altius, fortius, va-
gyis gyorsabban, erõsebben, ma-
gasabbra – citálta az olimpiai jel-
mondatot, hozzátéve, ez a felfo-
gás nem csupán a sportban érvé-
nyes. „Az én életfilozófiám, hogy
mindennap tanulhatok valamit.
Tegnap például egy egész órát tá-
rogatóztam. Elõtte még harminc
percet sportoltam, mert fittséget
sugárzó elnök szeretnék lenni” –
avatta be mindennapjaiba
Schmitt a diákokat. Az államfõ
szólt arról is, ha sportol az em-
ber, jobban tud koncentrálni, a
szabályokat, illetve az ellenfelet
is megtanulja tisztelni, ezáltal
valódi csapatjátékos lehet, és
tudja: a meccs végén kezet kell
nyújtani. A testedzés tartást is ad

– fûzte hozzá. A rendhagyó osz-
tályfõnöki óra zárásaként a köz-
jogi méltóság három diákkal
egyenként elbeszélgetett a pulpi-
tuson.

Schmitt Pál végezetül az alap-
törvénybõl idézett, amelynek
egy-egy, kiskönyv formátumú
példányát valamennyi tanuló kö-
zött kiosztották. „Valljuk, hogy
az emberi lét alapja az emberi
méltóság. Valljuk, hogy az egyéni
szabadság csak másokkal
együttmûködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk leg-
fontosabb keretei a család és a
nemzet, összetartozásunk alap-
vetõ értékei a hûség, a hit és a
szeretet” – olvasta.

KD

Államfõi osztályfõnöki óra a Szent István Gimnáziumban

Gyorsabban, erõsebben, magasabbra
– Schmitt Pál ezzel biztatta a zuglói tanulókat

Negyven évvel ezelõtt, 1972-ben nyitotta meg ka-
puit a zuglói általános iskola. A Füredi lakótelep
szívében található intézmény tantestülete és diák-
közössége nagy lendülettel készül a jubileumra. 

Az ünnepi programok gyakorlatilag már a tanév
elejétõl zajlanak – tudtuk meg Horváth Gizellától,
az iskola igazgatójától. - A sort szeptemberben a
“Régi idõk játékai” címû rendezvénnyel kezdtük,
melyre meghívtuk a szülõket is. Ezt követõen de-
cemberben egészségnapot tartottunk gyerekeink
és szüleik részére.

A jubileumi rendezvénysorozat része volt a fel-
újított iskolai könyvtárban megrendezett író-olva-
só találkozó is. A január eleji programon a nagy
népszerûségnek örvendõ írónõ, Bosnyák Viktória
érkezett a mórás diákokhoz. A gyerekek körében
jól ismert Tündérboszorkány regénytrilógia szer-
zõje most is szívesen dedikálta könyveit a kedélyes
hangulatú rendezvényen.

A jubileum természetesen az idei évben csúcso-
sodik ki – tette hozzá az igazgatónõ. – Idén orszá-
gos rajzpályázatot hirdetünk a Móra Ferencrõl el-

nevezett iskolák számára, „Angolimpia” címmel
pedig kerületi angol versenyt rendezünk majd.
Nagyszabású program lesz a jubileumi sváb-bá-
lunk is, melyen a tervek szerint a taksonyi német
nemzetiségi tánccsoport és zenekar is fellép majd.
A „tanár is ember” címmel kiállítást szervezünk a
kollégák szabadidõs hobbijaiból (kézmûves mun-
kák, fotók és rajzok lesznek a tárlaton), a könyvtár
pedig versíró pályázatot hirdet, amelynek lesz egy
szabadon választott és egy kötelezõ témája. Ez
utóbbi az iskoláról kell, hogy szóljon. Ezen kívül a
gyerekeknek különbözõ vetélkedõket rendezünk,
és a jubileumi programokat április 25-én egy gála
zárja, melyen a legügyesebb, legtehetségesebb di-
ákjaink mutatkoznak majd be. Ebben az idõben
iskolánk külföldi delegációkat is vendégül lát, hisz
velünk ünnepelnek majd a Comenius pályázatunk
török, walesi, cseh és lengyel partnerei is. Az idei
tanév különlegességei közé tartozik még, hogy egy
évkönyvet is kiadunk a jubileum tiszteletére.

Riersch Tamás

Negyven éves jubileumára
készülõdik a Móra

Harmadik helyezést ért el a Nor-
vég Királyi Nagykövetség és a bé-
késcsabai Ibsen ház által tavaly
év végén megrendezett esszéíró
pályázatot a zuglói Németh Móni-
ka (képünkön középen) az ELTE
skandinavisztika szakának hall-
gatója. A versenyt két jeles évfor-
duló kapcsán rendezte a nagykö-
vetség: 150 éve született a sark-
kutató, tudós és diplomata
Fridtjof Nansen, és 100 éve hódí-
totta meg Roald Amundsen a Dé-
li-sarkot. A kettõs évforduló kap-
csán a norvég kormány 2011-et
Nansen-Amundsen emlékévnek
jelölte ki azzal a céllal, hogy minél
többen megismerjék a sarkkuta-
tás úttörõinek széleskörû mun-
kásságát, mellyel nemcsak a nor-
vég nemzetépítésben szereztek el-
évülhetetlen érdemeket, hanem a
nemzetközi tudományos életbe is
beírták a nevüket. Nansen diplo-
máciai és jószolgálati tevékenysé-

ge külön is figyelmet érdemel –
hívta fela figyelmet a nagykövet-
ség. A pályázatra közel hetven pá-
lyamû érkezett Magyarországról.

Mónika „Fridtjof Nansen örök-
sége” címmel írt esszét. Ahogy
kérdésünkre elmondta, igen meg-
lepõdött, hogy a zsûri a harmadik
legjobbank értékelte pályamûvét.
Az ELTE hallgatója ösztöndíjjal
járt Oslóban, ahol meglátogatta a
felfedezõ hajójáról elnevezett
„Fram” múzeumot is. Mûvében a
neves kutató életútja legfõbb üze-
netének azt emeli ki hogy „mer-
jünk hinni valamiben, s felelõs-
ségteljesen, kitartóan, legjobb tu-
dásunk szerint küzdjünk is a cél-
jainkért. Arra tanít, hogy legyünk
kíváncsiak, merjünk nekivágni az
ismeretlennek, merjük a nehe-
zebb utat választani – még akkor
is, ha esetleg kudarcot vallunk. A
legfontosabb pedig az, hogy mer-
jünk elõre tekinteni.” B. R.

Zuglói diák
norvég elismerése
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Az új esztendõ elsõ munkanap-
ján a Syma Csarnok adott otthont
az egységes állami katasztrófavé-
delmi szervezet ünnepélyes meg-
alakulásának, amely a miniszter-
elnök, a belügyminiszter, a hon-
védelmi miniszter, állami, önkor-
mányzati vezetõk és nemzetközi
szervezetek képviselõi, valamint
a BM Országos Katasztrófavéde-
lem állománya jelenlétében zaj-
lott. A rendezvény kezdetén dr.
Muhoray Árpád polgári védelmi
vezérõrnagy, a Katasztrófavédel-
mi Oktatási Központ igazgatója
tett jelentést Orbán Viktor mi-
niszterelnöknek, majd a megyei
csapatzászlókat és a történelmi
zászlókat hozták be. Ezt követõen
dr. Bakondi György tûzoltó altá-
bornagy, országos katasztrófavé-
delmi fõigazgató mondott kö-
szöntõt. A tábornok a tûzoltóság,
a polgári védelem, az iparbizton-
ság valamennyi szereplõje szem-
pontjából fontosnak nevezte ja-
nuár 1-t, hiszen „az alaptörvény
alapján megalkotott sarkalatos
törvény hatálybalépésével ezen a
területen is rendszerváltás lépté-
kû változás történik, ami fokozza
a biztonságot, veszélyhelyzetben
pedig egységessé teszi az irányí-
tást.”  

Az új szervezet rendeltetése -
fogalmazott a fõigazgató - a ma-
gyar állampolgárok élet- és va-
gyonbiztonságának, a gazdaság
biztonságos mûködésének, va-
lamint a kritikus infrastruktúrá-
nak a védelme lesz. Minthogy
ezek közbiztonsági feladatok, a
katasztrófavédelem rendvédel-
mi szervként, egységes belügy-
minisztériumi irányítás alatt
végzi munkáját. A katasztrófavé-

delem három idõszakban fejti ki
tevékenységét: elsõsorban a
megelõzésben, komoly iparbiz-
tonsági, tûzvédelmi hatósági jog-
köröket gyakorolva, a baj órájá-
ban a védelemirányításban, a
helyszíni mentésben, majd a
helyreállítás és az újjáépítés ko-
ordinációjában. A feladat nem
egyszerû, hiszen erõs közössé-
gekre, a hivatás szeretetére, a hi-
vatástudat erõsítésére, a csapat-
ban való cselekvés képességére
van szükség a sikerhez.

A fõigazgató köszöntõjét köve-
tõen dr. Pintér Sándor belügymi-
niszter kinevezéseket adott át.
Többek között Czeba János al-
ezredesnek is, aki a IV-XIII-XIV-
XV-XVI. kerületet magába fogla-
ló Észak-Pesti Kirendeltség
munkáját fogja irányítani.

Az elmúlt tíz évben a kataszt-
rófavédelem bizonyította, hogy
munkája nélkülözhetetlen és to-
vábbfejlesztésre érdemes –
mondta Orbán Viktor miniszter-
elnök. – Az országban élõk min-
denekelõtt biztonságot akarnak,
ami egyszerre jelenti a kiszámít-
hatóságot és a fizikai védelmet.
Hazánk az utóbbi években jelen-
tõsen legyengült, a gazdaság a
csõd szélére sodródott, az állam
és a családok nagy része vesze-
delmes mértékben eladósodott.
Elveszett a tisztességes munka
becsülete, és gyökeret vert az a
nézet, hogy munkával nem lehet
boldogulni. Az állam erõi szét-
forgácsolódtak, és a magánérde-
kek a köz érdeke fölé kereked-
tek. Ennek következményeként
mérgezõ anyagokat tárolnak
gondatlanul, vagy feltöltött folya-
mi ártérre építenek házakat, be-

vásárlóközpontokat. Ez nem-
csak súlyos gazdasági károkat
okozott, hanem emberéleteket is
követelt. Feltétlenül lépni kellett
tehát. Az elsõ és legfontosabb
változást maga az alaptörvény
tartalmazza, amely kimondja,
hogy mindenki felelõs önmagá-
ért, képességei és lehetõségei
szerint köteles az állami és kö-
zösségi feladatok elvégzésében
részt venni. Ez azt jelenti, hogy a
közbiztonság olyan közügy,
amelyben az állam felelõs az elsõ
helyen, de a polgároknak is ki
kell venniük a részüket a bizton-
ság megteremtésébõl és helyre-
állításából. Az állam mától fogva
nem moshatja kezét, ha a ka-
tasztrófavédelem területén vala-

mi nem zajlik megfelelõen. A jö-
võben a magyar emberek bizton-
sága három pilléren nyugszik.
Egy erõs állami pilléren, amely-
ben immár egységes, világos alá-
és fölérendeltségi viszonyok, fe-
lelõsségi körök és határozott irá-
nyítási rendszer lesz, és hatéko-
nyan reagál veszélyhelyzetben. A
biztonság második pillérét az ál-
lampolgárok bevonhatósága je-
lenti majd. Az új jogszabály sze-
rint köteles polgári védelmi szol-
gálatba állíthatók azok az embe-
rek, akik speciális tudást, vagy
speciális felszereléseket birto-
kolnak (például az orvosok, víz-
ügyesek, mérnökök, statiku-
sok), illetve azok az emberek,
akik fizikai erejük, munkabírá-

suk miatt képesek a védekezés-
ben részt venni. A harmadik pil-
lér pedig a katasztrófavédelmi
szakemberek személyes felelõs-
sége lesz. Olyan emberekre van
szükségünk, akik ezeknek a fel-
tételeknek megfelelnek, és akik
a társadalom elõtt becsülettel
képviselik a szakmájukat és az
egyenruhájukat.

Beszéde után Orbán Viktor
csapatzászlót adományozott a
testületnek, amelyet az országos
katasztrófavédelmi fõigazgató
vett át. A csapatzászlót a Magyar
Honvédség tábori lelkész szolgá-
latának katolikus és protestáns
egyházat képviselõ lelkészei ál-
dották meg.

Riersch Tamás

Zuglóban mutatkozott be
az egységes katasztrófavédelem

Az óesztendõ végén a Bánki Do-
nát parkban található Árnyas-
kert Idõsek Otthonában folyta-
tódott az a közbiztonsági fórum-
sorozat, melyet a Zuglói Szociá-
lis Gondozó Szolgálat és Gyügyei
Attila családvédelmi tanácsnok
kezdeményezett. A „Többet ész-
szel, mint erõvel” címet viselõ fó-
rumon meghívott vendégként dr,
Ferdinandy István alpolgármes-
ter, dr. Réti László alezredes, ke-
rületi kapitány, dr. Papp Csilla
közelmúltban megválasztott
jegyzõ, Kardos Pál, a Zuglói Pol-
gárõrség vezetõje és Ikladi End-
re, a Kerületõrség igazgató he-
lyettese vett részt.

A rendezvény célja, hogy szak-
emberek segítségével felhívjuk
az idõs emberek figyelmét a rá-

juk leselkedõ veszélyekre –
mondta Gyügyei Attila. – Koráb-
ban jártunk már a Kerékgyártó
utcai Idõsek Otthonában is, és a
terveink szerint ezeket a közbiz-
tonságról szóló beszélgetéseket
az új esztendõben is folytatnánk.

Elsõként dr. Réti László vázol-
ta fel a hallgatóság elõtt a kerüle-
ti rendõrkapitányság mûködé-
sét, majd Kardos Pál beszélt a
rendõrség és a polgárõrség
együttmûködésérõl. A rendõrka-
pitány elmondta, hogy ma már
nagyon komoly elemzésekkel
próbálják csökkenteni a bûncse-
lekmények számát. A rablások-
ról, nyaklánckitépésekrõl példá-
ul megállapítható, hogy azok leg-
gyakrabban hétköznap 16-18
óra között történnek. De egy má-

sik furcsa tendencia is megfigyel-
hetõ: autót ugyanis általában
kedden és szerdán lopnak a ke-
rületben. 

Dr. Papp Csilla elmondta,
hogy nem csak a rendõrség, ha-
nem a Polgármesteri Hivatalban
is akadnak létszámproblémák.
A tartós betegállományok miatt
a legnagyobb ügyhátralék éppen
a szabálysértésekkel foglalkozó
Hatósági Osztályon halmozó-
dott fel.

Kardos Pál elsõsorban a polgár-
õrség által mûködtetett tanácsadó
szolgálatra, illetve a jelzõrend-
szerre hívta fel a hallgatóság figyel-
met. A civil közbiztonsági szerve-
zet vezetõje szerint a járõrszolgá-
latok növelésével, illetve a kame-
ramentes övezetek folyamatos el-
lenõrzésével lehetne még javítani
a kerület közbiztonságán.

A fórumon egy idõseket érintõ
konkrét eset is elhangzott. A Fü-
redi lakótelep egyik lakójának,
egy idõs hölgynek jelezte egy vál-
lalkozó, hogy 40 000 Ft-ért vala-
mennyi nyílászáróját kicseréli. A
vállalkozó mindössze 10 000 Ft
elõleget kért, de azt mondta,
hogy, ha a sértettnél momentán
nincs annyi, akkor kevesebbel is
megelégszik. A vállalkozó „ter-
mészetesen” az elõleggel együtt
eltûnt. Az eset két dolgot bizo-
nyít: egyrészt, hogy az elkövetõk
repertoárja igen széles, más-

részt, hogy a védtelen idõseket a
hiszékenységük miatt néha a leg-
egyszerûbb trükkökkel is félre
lehet vezetni. A fórumon a kö-
zönség is kérdéseket tehetett fel.
Többeket érdekelt, hogy az idõs
emberek miképpen védekezhet-
nek az elkövetõkkel szemben.
Dr. Réti László alezredes nem ja-
vasolta a gázpisztoly vagy a gáz-
spray viselését, és az egyéb önvé-
delmi módszerek elsajátítását.
Szerinte az idõs emberek egy
dolgot tehetnek, megpróbálják
elkerülni azokat a helyzeteket,
amikor áldozattá válhatnak, ha
pedig mégis megtörtént a baj, ak-
kor inkább a rendõrség munká-
ját segítsék a gyors értesítéssel
és a pontos személyleírás meg-
adásával. A fórumon több, az
idõs emberek biztonságát növe-
lõ elképzelés is megfogalmazó-
dott. Kardos Pál felvetette, hogy
léteznek olyan oktatófilmek,
amelyek életszerûen mutatják
be az idõsek elleni bûncselekmé-
nyeket. Januártól ezeket a filme-
ket Zuglóban is megnézhetnék
az érintettek, amit aztán a szak-
emberekkel közösen ki is ele-
mezhetnének. És ugyancsak fon-
tos információ volt, hogy az ön-
kormányzat bõvíteni kívánja a
jelenlegi kamerarendszert.
2012-ben három ütemben 15-15
kamera felszerelése várható. 

R. T.

Dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter a zuglói önkormányzat nevé-
ben a január eleji Operettgálát
követõen egy Fiat Bravo sze-
mélyautót adományozott a ke-
rületi rendõröknek. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a köz-
biztonság és a kerületi emberek
biztonságérzete javuljon –
mondta a kerület vezetõje. 
– Ehhez pedig a rendõrség mun-
kafeltételének javítására is
szükség van. Az autót, mely
nincs ellátva jelzésekkel, a nyo-
mozók kapják – mondta dr. Ré-
ti László alezredes, kerületi
rendõrkapitány. A zuglói ön-
kormányzattól nagyon sok tá-
mogatást kapunk, az idei esz-
tendõben például három ütem-
ben 15-15 kamerával bõvül
majd a térfigyelõ kamerarend-
szer. rsch

Folytatódott a közbiztonsági roadshow Ajándékautó
a rendõrségnek



SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD
SZOBAFESTÉST, tapétázást, kõ-
mûvesmunkát, hideg-melegburko-
lást, nagytakarítást vállal garanciá-
val. Teljes körû lakásfelújítás.
Tel/fax:365-2662, 06-20-998-2369

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS
KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS, elekt-
romos hálózatkiépítés és -felújítás.
HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás,
vízkõtelenítés garanciával. Érintés-
védelmi felülvizsgálat, nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény. Tel.:06-30-
440-1586, 252-0813

KÖLTÖZTETÉS, FUVARO-
ZÁS! Gyors ügyintézéssel, precíz
munkavégzéssel. Igény szerint ,
ingyenes kartondobozok. 10%-
os hétvégi kedvezmény. Tel.:06-
70-2144-235, 06-1-280-2542

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB SZAKEMBEREI-
VEL. Alacsony áron vállalunk szo-
bafestést, mázolást, tapétázást, par-
kettázást, vízszerelést, villanyszere-
lést, burkolást, kõmûvesmunkát,
gipszkarton szerelést. Tel.:220-57-
31. Mobil:06-20-9946-279.

KONYHA,-GARDRÓB,- BEÉPÍ-
TETT szekrény készítése méretre,
munkalapcsere, bútor összeszere-
lés,- átalakítás. Ingyenes felmérés.
Tóth Imre Tel.:220-28-49, 06-30-
354-6767

JAVÍTÁS-FELÚJÍTÁS-SZERELÉS
Kõmûves-burkolómunkák, festés,
villanyszerelés, víz-, csatorna-, fûtés-
szerelés, falfúrás-bútorszerelés. Ma-
gyar szakember saját kezûleg anyag-
szállítással. Tel.: 06-20-340-3400

OLCSÓN! HATÉKONYAN! JÓL!
Víz-gáz központi fûtésszerelés és
duguláselhárítást vállalok! Hívjon
bizalommal! Tel.:06-20-249-37-43

AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSÁT
szigetelését, zárcserét, egyedi bútor-
készítést ill. javítást vállal asztalos
Zuglóban ill. XV., XVI. Kerületben
ingyen kiszállással. Kiss Ernõ: 06-
30-447-4853

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST
ingyenes takarítással, PARKETTA-
LERAKÁST, parkettacsiszolást,
parkettajavítást, víz-, gáz-, gipszkar-
ton szerelést, csempézést, villany-
szerelést, kõmûves, asztalos mun-
kát vállal kisiparos garanciával.
Tel.:202-2505, 06-30-251-3800

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

KÁRPITOS VÁLLALJA modern,
styl bútorok áthúzását, javítását. In-
gyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel:256-8285
www.riederkarpitos.hu

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPON-
TIFÛTÉS-SZERELÕ mester vál-
lal készülékek, berendezések
cseréjét és javításokat, felújításo-
kat, duguláselhárítást. Társashá-
zak, létesítmények gázbiztonsá-
gi, mûszaki felülvizsgálatát.
Tel.:06-30-9568-540, 220-51-85

VILLANYSZERELÉS, HIBAEL-
HÁRÍTÁS, GYORSSZOLGÁLAT,
bojlerjavítás Zuglóban kiszállási díj
nélkül. Tel.:06-20-93-93-799

ASZTALOS VÁLLAL: zárszere-
lést, ajtó-ablak javítást, szigetelést,
küszöbkészítést, bútor javítást és
egyéb javítási munkákat. Tel.:251-
9483, 06-20-381-6703

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, parkettacsiszolás, lami-
nált lerakás. Gyors kezdéssel, ga-
ranciával, referenciával. Pap Gábor
kisiparos:06-30-942-47-35 vagy
360-23-45

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

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS!
Zuglói gázkészülék-szerelõ mes-
ter garanciával vállalja gázkészü-
lékek javítását, karbantartását,
ellenõrzését. Víz-, és fûtésszere-
lés. Tel.:06-30-970-93-75, 220-
0253. Hétvégén is!!! Rövid határ-
idõvel!

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FIX ÁRA-
KON, GARANCIÁVAL! Tisztán, bon-
tás nélkül, géppel 2 órán belül.
Tel.:251-3074, 06-20-269-6993

SZÉNMONOXIDMÉRÉS, gázkon-
vektorok javítása, tisztítása, mûsze-
res beállítása, gázszivárgás ellenõr-
zése. Borbély János gázkészüléksz-
erelõ mester 06-30-826-0130,
www.gazkonvektorjavitas.hu

REDÕNY, RELUXA

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

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

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

ÉRSZÛKÜLET, ÉRELMESZE-
SEDÉS gyógyítása. Teljes érrend-
szer tisztítása, kardiológus veze-
tésével. SONOTERÁPIA Bp. XIV.
ker. Örs vezér tere 16. Tel.:220-
46-41, 06-20-349-42-77

DR. SÁRAY ANDREA fogszakor-
vos rendel hétfõ-szerda délután,
kedd-csütörtök délelõtt. Cí-
me: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.
11–17-ig. Telefon:06-30-855-34-43

INGATLAN

PILLANGÓ PARKBAN ÜZLET-
HELYSÉG bérleti joga átvehetõ vagy
megvehetõ, berendezés eladó vagy
bérelhetõ. Tel.:06-30-246-36-39

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

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

TEREMGARÁZS BEÁLLÓHELY
KIADÓ. XIV. Ilka u. 25-ben. Tel.: 06-
30-320-0979

EGRESSY ÚT Vezér úthoz közel
az Adria sétányon helységek kiadók.
Érdeklõdni:06-20-9-669-359

OKTATÁS

NÉMET NYELVTANÁRNÕ okta-
tást, korrepetálást, felkészítést vál-
lal nyelvvizsgára, érettségire és kül-
földi munkára a Bosnyák téren.
Tel..221-2376, 06-30-959-6759

MATEMATIKA TANÍTÁST vállal
21 éves gyakorlattal rendelkezõ lel-
kiismeretes szaktanár középisko-
lásoknak, felsõ tagozatosoknak.
Házhoz is megyek!Tel.:06-20-580-
2758, 3836-120

MATEMATIKA, FIZIKAOKTATÁS
minden szinten közép és általános
iskolásoknak. Érettségire, felvétel-
ikre felkészítés, gyakorlott szakta-
nárnál Zuglóban. Tel..06-1-223-
1370, 06-20-462-83-98

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

MUNKÁT KÍNÁL

ZUGLÓBAN KERESEK olyan
nyugdíjas tanárt, aki a hét min-
den napján vigyázna 2.osztá-
lyos gyermekemre és segítene
neki a tanulásba. Tel.:06-30-
585-2798

Pótnagymamát keresek energikus
nyugdíjas hölgy személyében egy
éves gyermek mellé és háztartási
munkára. Érdeklõdni:06-30-9305-
478

MUNKÁT KERES

SZÁMVITELRÕL NYUGDÍJBA-
VONULÓ MEGBÍZHATÓ könyvelõ
adminisztrációba vállal munkát.
Minden megoldás érdekel. (rész-
munkaidõ, internetes munka)
Tel.:06-20-3966-913

SZÁMÍTÓGÉP

COMPUTER KLINIKA- számító-
gép javítás, karbantartás, bõvítés,
vírusírtás, telepítés ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal! Tel.:06-
30-857-26-53

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás,
telepítése, alkatrészcsere garanciá-
val. Ingyenes kiszállással. Demeter
Attila. Tel.:256-86-80, 06-30-9-704-
870

KÖNYV

ÜGYVÉD, ORVOS, MÉRNÖK, pap
és tanár könyvhagyatékát antikvári-
umunk szívesen megvásárolja. In-
gyenes kiszállás, korrekt árak, 40
év szakmai tapasztalat. Tel.:06-30-
877-1460, 787-9282

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

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

ANTIKVÁRIUMUNK KÖNYVE-
KET, teljes könyvtárakat, régi ké-
peslapokat, térképeket, hangleme-
zeket vásárol készpénzért. Díjtalan
kiszállással. Tel.:332-0243, 06-20-
803-1044
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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

Duguláselhárítás,
víz-, gáz-,

központifûtés-szerelés
Telefon:

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

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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLIS ASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu

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

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. január 25.
Megjelenés: 2012. február 2.

Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök)

2. január 25. február 2.
3. február 8. február 16.
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.

Megjelenések és lapzárták 2012-ben

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

Zugló mellett Sashalmon a
Tolnay Károly utca 7. szám
alatti úszómedencés 268 m2

+ 124 m2 pince, garázs alap-
területû családi ház eladó.

Irányár: 65 000 000 Ft
06-20-9-345-940
www.veritas.hu
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Megjelenik minden második csütörtökön 70 ezer példányban • Fõszerkesztõ: PIndroch Tamás • Képszerkesztõ:
Balogh Róbert • Szerkesztõség: 1145 Bp., Pétervárad utca 7/B, telefon/fax: 467-2337 • Internet: www.zuglo.hu. •
Kiadó: Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17., telefon: 469-8103, fax: 469-8187 • Nyomdai elõkészítés:
Sprint Kft., e-mail: zuglap@sprintkiado.hu. Tördelõszerkesztõ: Holczer Gábor • Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
Felelõs vezetõ: Kölcsey Norbert ügyvezetõ igazgató • Terjesztés: DTSA szórólap és reklámanyag terjesztõ Kft., 1215
Budapest, Árpád u. 1., telefon: 06 (20) 521-4226 • Kéziratokat, fényképeket nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

ZUGLÓI LAPOK

A Szõke Sziklaként elhíresült
egykori világválogatott labdarú-
gó, Mészöly Kálmán több fóru-
mon is elmondta már, hogy szá-
mára Zugló mindig ismerõs te-
rület marad. A Vasas világválo-
gatott labdarúgója ugyanis pá-
lyafutása legfontosabb idõszaká-
ban a XIV. kerületben lakott, és
a két fia, a szintén komoly labda-
rúgó- és edzõi múlttal rendelke-
zõ Kálmán és Géza is Zuglóban
kezdték meg az iskolai tanulmá-
nyaikat. A három Mészöly nem-
régiben egy utánpótlás-nevelõ
bázist hozott létre Mészöly
Focisuli néven, ahol akadémiai
színvonalú nevelést szeretnének
biztosítani a focizni kívánó gye-
rekek számára. A focisuli jelen-
leg a  X. kerületben a Fehér úti
MAC-pályán, illetve Ürömön és

Csillaghegyen mûködik, de az
idei tanévtõl kezdve már a zuglói
Széchenyi István Általános Isko-
lában is a Mészöly-módszerek-
kel képzik a gyerekeket. 

Errõl, illetve a focisuli névadó-
inak gazdag pályafutásáról is szó
esett azon a rendezvényen, mely-
re nemrég került sor a Csanádi
Árpád Általános Iskolában és
Gimnáziumban. Az Õrnagy utcai
intézményben nagy hagyománya
van a sportfórumoknak, melyre
rendre a magyar sport legkivá-

lóbb képviselõit hívják meg. A
legutóbbi rendezvény díszvendé-
ge a 61-szeres válogatott, 3-3
szoros Európa- és világváloga-
tott labdarúgó és 61-szeres ma-
gyar, illetve török szövetségi ka-
pitány, Mészöly Kálmán, vala-
mint a 18-szoros válogatott, egy-
kori francia és dél-koreai idegen-
légiós labdarúgó, majd az Újpest
edzõjeként kétszeres ezüstér-
mes tréner, Mészöly Géza volt.

A magyar foci felemelkedése
függ a létesítmények állapotától,
az edzõk szakértelmétõl és a já-
tékosok létszámától is – mondta
Mészöly Kálmán a zuglói diákok-
nak a Csanádiban rendezett
sportfórumon. – Az utóbbi idõ-
ben elindultunk egy jó úton, amit
a válogatottunk eredményei, az
utánpótlás-sikerek és a bajnok-

ság színvonalának javulása is bi-
zonyítanak.

A Mészöly Focisuli igyekszik
minél szélesebb bázist kiépíteni
– tette hozzá Mészöly Géza -, hisz
a cél, hogy minél több tehetség-
gel gazdagodjon a magyar fut-
ball. Nem titkolt célunk, hogy
Zuglóban is minél több iskolát
be szeretnénk vonni a progra-
munkba, hisz a kerületnek köz-
tudottan komoly futballhagyo-
mányai vannak, amit ideje lenne
felfrissíteni. Riersch Tamás

A junior korú Szegedi Dömét, a BVSC-Zugló –
Fighter versenyzõjét választották 2011-ben az Év
Karatézójának. A fiatal tehetség ezt az elismerést
az októberi malajziai junior világbajnoki gyõzel-
mével érdemelte ki. Sajó Zoltán tanítványa már
eddig is sporttörténelmet írt, hisz korábban mind-
össze egyetlen magyar karatézónak sikerült világ-
versenyen aranyérmeket nyernie. S. Kovács Ádám
2001-ben szintén junior világbajnok volt, majd há-
rom felnõtt világbajnoki érmet követõen 2009-ben
megnyerte a Világjátékokat is. Szegedi Döme is
ezen az úton indult el, hisz elõbb 2009-ben kadet
Európa-bajnokságot nyert, majd tavaly a juniorok
világbajnokságán is a legjobbnak bizonyult. 

A zuglói sportolóra idén is nagy feladat vár, hisz
a februári azerbajdzsáni junior Európa-bajnoksá-
gon világbajnokként mindenképpen érmet várnak
tõle. Ráadásul ez lesz az utolsó junior versenye is,
ezért szeretne maga is méltóképpen búcsúzni a
korosztálytól. A fiatal zuglói tehetség nem titkolt
célja, hogy ne csak az utánpótlásban, hanem a fel-
nõttek között is hasonló eredményekre legyen
majd képes, mint a sportág nagy klasszisa, S. Ko-
vács Ádám. R. T.

Bár a felnõtt magyar jégkorong-
válogatott Division 1-es világbaj-
noksága még hátravan, ahol egy
kis szerencsével akár az A cso-
portba való feljutás is összejöhet
(bár éremszerzésnek reálisabb
esélye van), mégis kijelenthetõ, a
hazai jégkorongsport idei legna-
gyobb sikerét már január elsõ
napjaiban elérte. A magyar nõi
U18-as (ifjúsági) válogatott ugyan-
is példátlan bravúrt végrehajtva
egy hónapon belül két osztályt is
ugorva története során elõször fel-
jutott az A csoportba. A nõi hoki-
ban ugyanazok az erõviszonyok,
mint a férfi mezõnyben. A világ él-
vonalát a kanadaiak, az amerika-
iak, az oroszok, a svédek, a fin-
nek, a németek és a csehek képvi-
selik. Mögöttük pedig az osztrá-
kok, a szlovákok, a norvégok és a
japánok találhatók. Ez utóbbi csa-
patokat egytõl egyig megverte az
ismeretlenségbõl felbukkant ma-
gyar nõi ifjúsági válogatott. A tör-
ténelmi sikernek pedig számos
zuglói szereplõje akadt.

Elsõként a szövetségi kapi-
tányt, Gömöri Csabát kell emlí-
tenünk. A fiatal szakember vala-
mikor a Fradiban, a Dunaújvá-
rosban és az Újpestben is ját-
szott. Igazi sikert azonban nem

játékosként, hanem edzõként
ért el. Néhány éve tõsgyökeres
zuglóiként itt a kerületben szere-
tett volna utánpótlásképzõ köz-
pontot létrehozni, de erre végül
Budán, a XI. kerületben nyílt le-
hetõsége. A Zuglói Zebrákból te-
hát Budai Bocsok lettek, ám a
szakember azért Zuglóban is
szerepet vállal, hisz a MAC elõ-
készítõ csapatának, illetve a
Marilyn felnõtt nõi csapatának
az edzéseit is õ irányítja. A jelen-
legi U18-as csapattal 2,5 éve kez-
dett el foglalkozni. Az õ munká-
ját dicséri, hogy a gárda ilyen tör-
ténelmi sikert ért el. 

A csapatnak több zuglói tagja
is van. Somogyi Vivien a Teleki
Blanka Gimnázium 10. évfolya-
mos diákja, Gasparics Fanni,
pedig a Zuglói Hajós Alfréd
Magyar-Német Két Tanítási Nyel-
vû Általános Iskolába járt nyolc
évig. Pintér Lili, Köles Kata és
Ungár Rebeka pedig a kerület-
ben laknak. Lili hatéves kora óta
jégkorongozik. A Pólus Center
jégpályáján Keszthelyi Miklós
edzõ fedezte fel õt. Azóta folya-
matosan fiúk között játszik, ta-
valy a csapatával magyar bajnok
volt. A norvégiai világbajnoksá-
gon a második sorban center-

ként szerepelt, és az osztrákok-
nak két gólt is ütött. Kata a
Herman Ottó Általános Iskolá-
ban kezdte a tanulmányait, je-
lenleg pedig az ELTE Radnóti
Miklós Gyakorló Gimnázium
10. évfolyamos tanulója. Õ is
nagyjából tíz éve hokizik, elõtte a
BVSC-ben úszott, ám a jégen va-
ló csúszkálás jobban tetszett ne-
ki, így átigazolt a Városligeti Mû-
jégre. Õ is fiúk között játszik, a
válogatottban pedig hátvédként
kapott szerepet. Rebeka Zugló-
ban lakik, de nem a kerületben
tanul. Elsõs kora óta hokizik, a
Budapest Stars kölyök és serdü-
lõ fiúcsapatában is helyet kapott
már. A válogatottban a második
sorban szélsõként szerepelt. 

Az U18-as nõi csapat sikere a
nõi jégkorongozásra irányította a
közfigyelmet. Az elmúlt napok-
ban valamennyi sajtóorgánum
megemlékezett errõl a sikerrõl, a
lányokat pedig a január 6-i EBEL
mérkõzés (SAPA Fehérvár AV19-
Moser Medical Graz99ers) elõtt
köszöntötték a szövetség vezetõi.
A Magyar Jégkorong Szövetség a
norvégiai diadal másnapján a
2014-es téli olimpia selejtezõire
is benevezte a felnõtt nõi váloga-
tottat. rsch

A Mészölyök otthon
vannak Zuglóban

Az év legnagyobb hokisikere

Kerületi tehetség az Év Karatézója

Zuglói tornász
az olimpián
Január elején a londoni olimpia
sportkomplexumában, az O2
Arénában rendezték a tornászok
utolsó kvalifikációs versenyét,
mely egyben a nyári ötkarikás já-

tékok tesztversenye is volt. A
rendezvényen mind a nõknél,
mind pedig a férfiaknál 28-28
tornász kvalifikálhatta magát az
olimpiára. A magyar sportolók
nagyszerûen szerepelve egy-egy
kvótát szereztek.

Az egyik kvótaszerzõ, Hidvégi
Vid 8 éves kora óta tornázik a
KSI SE-ben. Három évig ösztön-
díjjal Angliában tanult, hazaér-
kezését követõen sok segítséget
kapott a zuglói önkormányzat-
tól, melyet kiváló teljesítményé-
vel hálált meg. Tavaly az Euró-
pa-bajnokságon és a világbaj-
nokságon is 4. volt. Vid összetett
tornász, ám az olimpián lovon
van a legnagyobb esélye a döntõ-
be jutásra, ezért nagy valószínû-
séggel a felkészülés során edzõ-
jével csak erre az egy szerre fó-
kuszálnak majd. –r–h
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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

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

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

KIPUFOGÓ KLINIKA

KIPUFOGÓK, MÛSZAKI VIZSGA
1141 Bp. XIV., Fogarasi út 189.

Tel.: (1) 383-8055,383-0697
http://www.kipufogó.hu

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.

Zuglóiakról zuglóiaknak
ZUGLÓI LAPOK

A január eleji versenyen 18 or-
szág nyolcvan versenyzõje, köz-
tük – Európa- világ- és olimpiai
bajnokok – mérték össze az ere-
jüket.

– Ennél régebben épült, ugyan-
akkor ennyire új pálya sehol
máshol nincs a világon – mondta
Kósa Lajos, a Magyar Országos

Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ)
és a szervezõbizottság elnöke a
megnyitó ünnepségen.

Sallak György, a MOKSZ fõtit-
kára, a szervezõbizottság ügyve-
zetõje szerint „a Városligeti Mû-
jégpálya a sportág egyik bölcsõ-
je, ennél fogva nemcsak a hazai,
hanem a nemzetközi szövetség

is kiemelt figyelmet fordít rá, en-
nek is köszönhetõ, hogy most
gyorskorcsolya Eb-t rendezhet-
tünk.”

A háromnapos sportesemény-
re rengetegen kíváncsiak voltak.
A versenyek idõpontjában zsúfo-
lásig megtelt a városligeti híd, és
rengetegen álltak a Vajdahu-
nyadvár kerítése mellett is. A
szervezõk örömére azonban a le-
látók is szépen megteltek, mert
bár egy jegy 5000 Ft-ba került,
ezért azonban a nézõk négy belé-
põt kaptak a felújított mûjégpá-
lyára.

A kontinensviadalon több vi-
lágsztár is elindult, így többek
között a férfi címvédõ, orosz
Ivan Skobrev és a nõi Európa-
bajnok és kétszeres olimpiai
bajnok cseh Martina Sablikova,
valamint a szintén olimpiai baj-
nok holland Sven Kramer, illet-
ve honfitársa, a kétszeres ötka-
rikás aranyérmes Ireen Wüst.
Az Eb egyetlen hazai indulója a
hatszoros magyar bajnok Tóth
Ágota volt. A verseny sztárja
egyértelmûen 4-4 aranyérmet
szerzõ holland Sven Kramer és
a cseh Sablikova volt. Az Eb

egyetlen magyar indulója, Tóth
Ágota 500-on 20., 1500-on 22.,
3000 méteren pedig utolsó, az-
az 23. lett, ezzel nem jutott be a
legjobb 12 közé, így az utolsó
napon sorra került 5000 méte-
res számban már nem állhatott
rajthoz. 

A Magyar Korcsolya Szövetség
tájékoztatása szerint Magyaror-
szág jövõre rövidpályás gyors-
korcsolya világbajnokságnak,
2014-ben pedig Mûkorcsolya és
Jégtánc Európa-bajnokságnak
is otthont ad majd.

Riersch Tamás

A világsztároknak tetszett a Városligeti Mûjég
Az Európai Uniós támogatásból felújított Városligeti Mûjég az
eredetileg tervezett november eleji idõpont helyett nem sok-
kal karácsony elõtt nyitotta meg kapuit a nagyközönség elõtt.
Éppen idõben, hisz a zuglói helyszín január elsõ hétvégéjén a
Gyorskorcsolya Európa-bajnokságnak adhatott otthont.


