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Átadták
a Hit pajzsát

Katona István atya, az Emmausz
katolikus karizmatikus közösség
alapítója vehette át szombaton a
Parma fidei - Hit pajzsa díjat a Fe-
rences Mária Misszionárius Nõ-
vérek Hermina úti templomában.
Az elismerést minden évben
olyan egyházi személy kapja, aki
a diktatúra évtizedeiben is hû ma-
radt hitéhez, magyarságához. A
rendezvényen beszédet mondott
Szászfalvi László államtitkár is,
az önkormányzat nevében
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
mondott köszöntõt.

Írásunk a 9. oldalon

Súlyos
tûzeset

Február 15-én nem sokkal 7.30
után kiégett az Erzsébet királyné
útja 120. alatti ház mélygarázsa.
A tûzoltók nyolc autóval vonul-
tak a helyszínre. Salamon Lajos
tûzoltó százados, a Zuglói Tûz-
õrség parancsnoka elmondta: a
lángokat  negyedóra alatt eloltot-
ták. A házban terjedõ füst miatt
nyolc lakót kellett kimenekíte-
niük, de senki sem sérült meg.
A rendõrökkel és a kerületõrök-
kel együtt az önkormányzat és a
vagyonkezelõ vezetése, élükön
dr. Papcsák Ferenc polgármes-
terrel is a helyszínre érkezett.
A kerület elsõ embere  azonnal
intézkedett a ház lakóinak ideig-
lenes, szállodai elhelyezésérõl.
A lakók február 21-én költözhet-
tek vissza Erzsébet királyné út-
jai otthonaikba.

Riportunk a 13. oldalon

Mosollyal
zenélni
– Hogy miért viccelõdöm? Mert
ilyen a természetem – mondja la-
punknak a Szent István Zeneis-
kola ütõhangszeres tanára,
Mericske Zoltán. – Meg azt sem
tagadom, hogy szeretem, ha körü-
löttem nevetnek az emberek, illet-
ve egy kis pedagógia is van ebben,
hisz a tréfa egy olyan kulcs, ami
mindent kinyit, márpedig a gyere-
kek tanításának éppen ez  a lénye-
ge – magyarázza a Bergendy
együttes egykori tagja, zeneszer-
zõ, aki immár harminchárom éve
tanítja a diákokat. Mericske Zol-
tán egyszerre komoly tapasztala-
tokkal bíró zenepedagógus és
színpadi showman, akinek a bo-
hémsége mögött rendkívül nagy
szakmai tudás áll. A tanár éveken
keresztül szerepelt a Magyar Tele-
vízióban is.

Cikkünk a 7.oldalon

Gordonka-
varázslat
Devich Gergelyt, a Szent István
Király Zeneiskola tanulóját feb-
ruár 13-án néhány percnyi meg-
hallgatást után felvették a Liszt
Ferenc Zeneakadémia Különle-
ges Tehetségek Osztályába. A szi-
gorú felvételiztetõk mindössze
három diákot részesítettek eb-
ben a megtiszteltetésben. – Ger-
gõ eddig minden hazai versenyt,
melyen elindult, megnyert – érté-
kelte tanítványa sikerét Antók
Zsuzsanna gordonka- tanár. A
szakemberek szerint Gergõ fia-
tal kora ellenére már „varázsol a
muzsikájával”. Játékával rabul
ejti a közönséget, és olyan érzel-
meket is képes már megszólal-
tatni, melyet korából fakadóan
még nem is ismerhetne. A diák
nyolcéves kora óta tanul csellóz-
ni, a hangszert maga választotta.

Írásunk a 10.oldalon

Nagy lépés
London felé

A KSI SE fiatal cselgáncsozója, a
már felnõtt és U23-as Európa-
bajnoki címmel is rendelkezõ
Joó Abigél (78 kg) újabb nagy lé-
pést tett a londoni olimpia felé. A
kvalifikációs ranglistán elõkelõ
helyen álló sportoló az egyik leg-
rangosabb világkupa-versenyen,
a 49. nõi cselgáncs Hungária-ku-
pán bronzérmet szerzett. Az elsõ
fordulóban az Európa-bajnok
ukrán Turksz ellen gyõzött. Ezt
követõen a kubai Castillo ellen is
gyõzött, ám az elõdöntõben az
orosz Vera Moszkaljuktól kika-
pott. A vereség ellenére a vigasz-
ágon a bronzéremét küzdhetett.
Ezen a meccsen két és fél perc
után egy ippon értékû dobással
diadalmaskodott a kanadai
Catherine Roberge ellen.
Összeállításunk a 15. oldalon

Elfogadták
a költségvetést
Február 23-án, rendkívüli testü-
leti ülésen hagyták jóvá a város-
atyák Zugló idei költségvetését.
Ez a nehéz gazdasági körülmé-
nyek ellenére is biztosítja a kerü-
let pénzügyi stabilitását, a köte-
lezõ és vállalt feladatok ellátását,
az intézményrendszer mûködõ-
képességét. Dr. Papcsák Ferenc
elmondta: a kerület az idén a
megváltozott forrásmegosztási
rendelet alapján kevesebb pénzt
kap. Az iparûzési adóból is ki-
sebb bevétel várható. A kialakult
helyzetben Zugló stabilitását, za-
vartalan mûködését csak a helyi
bevételek növelésével lehet biz-
tosítani, ezért vált elkerülhetet-
lenné többek között a magánsze-
mélyekre kivetett kommunális
adó bevezetése. A kerület irányí-
tói tudják, hogy a jelenlegi hely-
zetben sokak számára komoly
tehertétel ennek az adónak a
megfizetése, ezért megvizsgálják
a könnyítés lehetõségét. A pol-
gármester kezdeményezésére
Zuglóban konzultáció kezdõdik
a kommunális adóról annak ér-
dekében, hogy a közös tehervi-
selés minél arányosabb elosztá-
sú legyen. A városvezetés a
konzultacio@zuglo.hu email cí-
men várja a lakosság javaslatait,
melyek feldolgozását követõen a
képviselõ-testület várhatóan
március végi soros ülésén tûzi
napirendre a kommunális adó
kérdését.

Tudósítás a 3.oldalon

Emlékezés
az áldozatokra
A kommunizmus áldozataira em-
lékeztek országszerte az elmúlt
hétvégén. Zuglóban is több hely-
színen, köztük a kerület középfo-
kú oktatási intézményeiben tartot-
tak emlékünnepséget. Dr. Pap-
csák Ferenc polgármester febru-
ár 23-án a képviselõtestület rend-
kívüli ülésén emlékezett meg a
kommunizmus áldozatairól, ahol
a városvezetõ szavait követõen a
grémium egy perces néma fõhaj-
tással adózott a kommunizmus
áldozatainak emléke elõtt. Az Ön-
kormányzat február 29-én Zugló
a nemzetért rendezvénysorozat
keretében Gyermeksorsok a ho-
rogkereszt és a sarló-kalapács ár-
nyékában címmel tartottak em-
lékülést a Honvéd Kulturális Köz-
pontban. Mint ismeretes, az Or-
szággyûlés 2000-ben határozott
arról, hogy február 25-ét a kom-
munista diktatúrák áldozatainak
emléknapjává nyilvánítja annak
emlékére, hogy Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt fõtitkárát
1947-ben ezen a napon jogellene-
sen letartóztatták és a Szovjetuni-
óba hurcolták. P. D.

1848–49-ES
MEGEMLÉKEZÉS

ZUGLÓBAN
TISZTELT ZUGLÓI POLGÁROK!

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére megemlékezést és koszorúzást tart.

Idõpont: 2012. március 14., 14 óra.
Helyszín: Wass Albert tér (volt Pákozdi tér).

A 164 évvel ezelõtt történtek hangulatát felidézõ ünnepi mûsorban közremûködik
LLáázzáárr CCssaabbaa színmûvész, az ÜÜsszzttüürrüü  ZZeenneekkaarr,, a FFeerrddiinnáánndd  HHuusszzáárrookk és a Hunyadi
János Általános Iskola kórusa.

Tisztelettel:
dr. Papcsák Ferenc,
Zugló polgármestere

Szeretettel várunk mindenkit!

Emlékezzünk
együtt a forradalom
és szabadságharc

HÕSEIRE!
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Március 19. 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.

Március 5. 16.00–18.00 óra 
között. Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

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

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

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Március 23-i fogadóórájára
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

Március 8. 16.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Arany János
Általános Iskola

Újvidék tér

Március 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

Március 7. 9.00–12.00 óra között.

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

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

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Március 19. 
14.00–17.00 óra között.

Bejelentkezés a 872-9165 
telefonszámon.

12. Mélykuti Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 517-8715; e-mail cím:
melinda.melykuti@gmail.com

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Március 5. 16.00–18.00 óra között. 

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Március 12. 16.00–19.00 óra

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

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Március 7.
17.00–19.00 óra között.

Telefon: 251-0833; 
06 (30) 919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 363-3202

3. Kovács-Csincsák László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (30) 486-7324

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 220.

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

5. Markó Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

Minden páros hét csütörtökén
18.00–20.00 óra között.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

Március 7. 17.00–19.00 óra között.
Bejelentkezés hétköznaponként

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

FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

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

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje
Általános ügyfélfogadás (Pétervárad u. 2.)
Telefon: 872-9000, 872-9100,
Hétfõ: 13.30–18.00, szerda: 8.15–16.30, 
péntek: 8.15–11.30.

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

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

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

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

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

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

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

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

POLGÁRMESTER

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

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester március 19-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester március 19-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester március 23-i fo-
gadóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszámon.

JEGYZÕ

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

ALJEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Sáfrán Erzsébet aljegyzõ polgár-
mesteri hivatali fogadóórájára az aljegyzõi titkárságon,
a 872-9164-es telefonszámon.



A kórházakat és a különbözõ gyó-
gyintézményeket érintõ átszerve-
zésekrõl, változásokról hangzot-
tak el elõadások február 16-án, a
Zuglói Egészségügyi Fórumon.
A résztvevõket dr. Papcsák Fe-
renc polgármester köszöntötte.
Dr. Pesti Imre egészségügyi szak-
politikus, a fõvárosi kormányhi-
vatal vezetõje úgy fogalmazott,
már most egyértelmû, hogy elõ-
relépés tapasztalható a területen.
„Ahogy Orbán Viktor kormányfõ
mondta, 2012 második fele a
konszolidáció idõszaka, nyilván
ez az egészségügyben is érzékel-
hetõ lesz majd. Sok olyan részte-
rület van, amelynek rendezése
elõsegítheti, hogy az orvosok ha-
zánkban maradjanak” – mondta.
Rozgonyi Zoltán, Zugló alpolgár-
mestere szerint a XIV. kerület-
ben alapvetõen elegendõ az orvo-
sok száma, bár a két székhely mi-
att egyes rendelési formákban
olykor már megmutatkozik a
hiány. Ezen segíthet az átszerve-
zés, melynek révén rövidülhet
akár az Örs vezér téri szakrende-

lõben ultrahangvizsgálatra várók
száma – mondott példát
Rozgonyi Zoltán. „Ugyanakkor
cél az is, hogy a változásokból a
helyi lakosság a lehetõ legkeve-
sebbet érezze, mégis költségha-
tékonyabb legyen a rendszer az
átalakítás révén” – tette hozzá az

alpolgármester. A fórumon má-
sok mellett részt vett dr. Velkey
György, a Bethesda kórház fõ-
igazgatója is, aki arra mutatott
rá, az egészségügy területe ma
meglehetõsen nagy mozgásban
van, jelentõs a változások inten-
zitása. Ezért fontosak „az ilyen

fórumok, hogy tudjuk találkoz-
ni, és a zuglóiak ellátásáért fele-
lõs intézmények vezetõi, képvi-
selõi eszmét cseréljenek, meg-
osszák egymással információi-
kat, ismereteiket, illetve problé-
máikat” – fogalmazott dr. Velkey
György. K. D.
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Elfogadták Zugló 2012. évi költségvetését

Dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter (Fidesz–KDNP) expozéjában
kiemelte: az évek óta tartó pénz-
ügyi és gazdasági világválság mi-
att, ahogy Magyarország, úgy a
Zuglói Önkormányzat is kény-
szerpályán mozog. A kerület az
idén a megváltozott forrásmeg-
osztási rendelet alapján keve-
sebb pénzt kap. Az iparûzési
adóból is kisebb bevétel várható.
A kialakult helyzetben Zugló sta-
bilitását, zavartalan mûködését
csak a helyi bevételek növelésé-
vel lehet biztosítani, ezért vált el-
kerülhetetlenné többek között a
magánszemélyekre kivetett
kommunális adó bevezetése. A
kerület irányítói tudják, hogy a
jelenlegi helyzetben sokak szá-
mára komoly tehertétel ennek az

adónemnek a megfizetése, ezért
a költségvetés elfogadása után
megvizsgálják a könnyítés lehe-
tõségeit. 

A polgármester bejelentette:
az ülést megelõzõ napon a város-
vezetés a szakszervezettel egy
olyan megállapodást hozott tetõ
alá, amely mindenki számára el-
fogadható, ugyanakkor támasz
az alacsony jövedelmû intézmé-
nyi alkalmazottak számára. 

Könyvvizsgálói 
vélemény

A C.C. Audit Könyvvizsgáló
Kft. Zugló 2012. évi költségveté-
sére vonatkozó véleményét
Flendek Éva ismertette. A könyv-
vizsgálónõ elmondta: a költség-

vetési elõterjesztés kellõen rész-
letezett, megfelel a vonatkozó
elõírásoknak, tartalma össz-
hangban van a szabályzókkal.
Nincs tudomásuk olyan tényrõl,
amely a bevételi, illetve kiadási
elõirányzatok megalapozottsá-
gát érintené. A tervezet rendelet-
alkotásra alkalmas. 

Érvek és ellenérvek

A vita során az ellenzéki képvi-
selõk többsége a kommunális
adóval kapcsolatban szólalt fel,
illetve fogalmazta meg pártja ja-
vaslatát. Markó Elemér István
(Jobbik) bejelentette, hogy a ren-
delet felülvizsgálatát kéri a Fõvá-
rosi Kormányhivataltól. Voltak,
akik úgy vélték, hogy a költség-
vetés nem eléggé részletezett, il-
letve a tervezett ingatlaneladá-

sokból várható bevételt találták
túlzónak a piaci viszonyok és a
változtatási tilalom ismeretében.
Mások a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt., valamint a Zuglói Média-
szolgáltató Kft. költségvetését
vették górcsõ alá. 

Dr. Papcsák Ferenc úgy vélt: a
büdzsé az elõírásoknak megfele-
lõ mélységben részletezett. Az
ambiciózus ingatlan eladási ter-
vet reálisnak és teljesíthetõnek
ítélte meg.  A városvezetõ aláhúz-
ta: a költségvetés módosítására
irányuló ellenzéki indítványokat
nem tudja támogatni, mert azok
nem a bevételt, hanem a kiadást
növelik. Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester (Fidesz–KDNP) sze-
rint az elõzõ ciklusban csak lát-
szatra költöttek kevesebbet a la-
kosság tájékoztatására, akkor
ugyanis trükkösen szétszórva,

egyes tételek között eldugva sze-
repeltek a költségvetésben a mé-
diára szánt pénzek és nem egyet-
len tételben.

Bevétel és kiadás

A képviselõ-testület a 2012.
évi bevétel és kiadás fõösszegét
29,3 milliárd forintban állapítot-
ta meg. A mûködési bevételek
22,3 milliárd, a mûködési kiadá-
sok pedig 22,1 milliárd forintot
tesznek ki, így a mûködési
egyenleg várhatóan pozitív lesz.
Ebben az évben 4,4 milliárdos
felhalmozási bevétel és 3,2 milli-
árdos felhalmozási kiadás vár-
ható.  

A tervek szerint 2012-ben –
sok egyéb mellett – gépjármû-
adóból 790 milliós, a magánsze-
mélyekre kivetett kommunális
adóból 700 milliós, önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok bérbe-
adásából 2, 2 milliárdos, épít-
ményadóból 1,6 milliárdos be-
vétel várható. Az iparûzési adó-
ból 6,9 milliárd folyik majd be a
büdzsébe. Az idén jelentõsen,
24,6 százalékkal csökken a zug-
lóiak által befizetett személyi jö-
vedelemadó kerületet megilletõ
része. Ebbõl a tételbõl elõrelát-
hatólag csupán 402,3 millió fo-
rint folyik be a kerület kasszájá-
ba. Ugyancsak kevesebb lesz a
központi költségvetési támoga-
tás is. Ez az idén 4,5 milliárd fo-
rintos bevételt jelent, ami 121,5
millióval kevesebb a tavalyitól. 

Papp Dezsõ

Rendkívüli testületi ülésen hagyták jóvá a városatyák Zugló
2012. évi költségvetését. A február 23-án elfogadott büdzsé a
nehéz gazdasági körülmények ellenére is biztosítja a kerület
pénzügyi stabilitását, a kötelezõ és vállalt feladatok ellátását, az
intézményrendszer mûködõképességét. A tervezett adóbevé-
telek és ingatlanértékesítések lehetõvé teszik a szükséges fel-
újításokat, a fejlesztések megvalósítását és a közterületek rend-
betételét. Az elfogadott költségvetés jelentõsen kevesebb mû-
ködési kiadással számol. Ez összhangban van az Önkormányzat
azon erõfeszítéseivel, amelyek az olcsóbb, átláthatóbb tevé-
kenység irányába mutatnak. Ennek megfelelõen Zugló mûkö-
dési egyenlege az idén várhatóan pozitív lesz. 

– Nem mondhatunk le a fejlesztésekrõl, intézményeket sem
zárhatunk be, ezért a kommunális adóból származó bevételre
szüksége van a kerületnek. Sajnálatos tény azonban, hogy a
magasabb átlagkeresetû települések közé tartozó Zuglót is el-
érték a gazdasági válság negatív hatásai. Rövid idõn belül meg-
lehetõsen sokan kerültek nehéz helyzetbe. Ennek tudatában a
városvezetés megvizsgálta a költségvetési tervezetet, hogy mi-
nél több rászorulót részesíthessünk adókedvezményben – je-
lentette ki lapunknak dr. Papcsák Ferenc polgármester. A vá-
rosvezetõ hozzátette: a büdzsé állapota lehetõvé teszi a köny-
nyítést. Az ezzel kapcsolatos módosító indítványt március vé-
gi soros ülésén tárgyalja majd a képviselõ-testület. Azonban a
várható változásoktól függetlenül a bevallást mindenkinek
idõben be kell nyújtania. 

A polgármester nyomatékosította: az Önkormányzat a kom-
munális adóból befolyt pénzt az átláthatóság és a fejlesztések
nyomon követhetõsége érdekében külön számlán helyezi el.

Fórumot tartottak 
az egészségügyi változásokról

Dr. Pesti Imre

Dr. Velkey György

A fórum résztvevõi,
a felszólaló 
dr. Keczeli Attila
háziorvos
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KEDVES ZUGLÓIAK!
� Ha úgy gondolják, hogy

társasházuk nem jól gazdál-
kodik.

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

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

� Ha elégedetlenek közös
képviselõjük munkájával.

� Ha lakóközösségük rendre
nem pályázik eredmé-
nyesen.

� Ha társasházuk költségei
indokolatlanul magasak.

� Ha biztonságban akarják
tudni lakókörnyezetüket.

Hívjanak, keressenek
bennünket

a hét bármely napján!

250 társasház több mint 
8000 lakója

már minket választott.

23 fõs szakértõi csapattal 
tisztelettel várjuk

az otthonukat
szeretõk érdeklõdését.

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

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

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

– Kérelmet szeretne benyújtani üzlethelyiség bérléséhez?
A bérelhetõ helyiségekre vonatkozó hirdetményünk a következõ

linken érhetõ el: http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/.
Ezt követõen kérelem bejelentõ ûrlapon lehet ajánlatot tenni az

adott helyiségre vonatkozóan.

Kérdések
a Vagyonkezelõhöz

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

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

mény hirdetõtáblán történõ kifüggesztéstõl számított
30 napon belül lehet.

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

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

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

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

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

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

A hirdetményt kifüggesztette:

Bérleménygazdálkodási és Értékesítési Iroda

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

Cím Helyrajzi szám Alapterület Rendeltetés Közmûvesítettség Minimálisan 
ajánlható bérleti díj

Meghirdetés 
dátuma

Az ajánlatok 
beérkezésének határideje

Adria sétány 2. 40031/17/A/42 77 m2 üzlethelyiség összközmûves 127 204 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Bosnyák tér 3. 31738/1 12 m2 üzlethelyiség víz, csatorna, áram 18 432 Ft/hó 2012. 02. 15. 2012. 03. 16.
Bosnyák u. 3. 31738/1/A/2 238 m2 üzlethelyiség összközmûves 287 266 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Csertõ park 18. 39470/65 9 m2 üzlethelyiség elektromos áram 24 606 Ft/hó 2012. 02. 15. 2012. 03. 16.
Egressy út 62–68. 32151/49 170 m2 üzleth.+ iroda összközmûves 232 560 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 11. 31635/2/A/24 35 m2 üzleth.+ raktár összközmûves 51 730 Ft/hó 2012. 02. 15. 2012. 03. 16.
Kassai tér 17. 29977/21 108 m2 üzlethelyiség víz, csatorna, áram 142 992 Ft/hó 2012. 02. 15. 2012. 03. 16.
Róna u. 9-11. 31928/11/A/114 336 m2 üzlethelyiség összközmûves 446 208 Ft/hó 2012. 02. 15. 2012. 03. 16.
Rózsavölgyi tér 7–8. 31285/A/17; 31286/A/8 70m2+39m2 üzlethelyiség összközmûves 132 108 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Szugló u. 49–51. 31865/0/A/46 120 m2 üzlethelyiség összközmûves 172 320 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Thököly út 46. 32741/0/A/30 267 m2 üzlethelyiség összközmûves 308 919 Ft/hó 2012. 02. 15. 2012. 03. 16.
Thököly út 73. 32633/0/B/4 277 m2 üzlethelyiség összközmûves 310 794 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan

Mivel egy budapesti raktárat
üzemeltetõ cég sem segített,
egyedül kerületünk biztosított
raktárhelységet a sok ezer sze-
gény családnak karácsonykor
ajándékot, élelmiszert osztó Mi-
kulásgyár eszközeinek tárolásá-
ra. Az errõl szóló megállapodás
már meg is született a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. és a karitatív
szervezet között. Az egyeztetések
Dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter ígérete alapján kezdõdtek
meg az ügyben, így a vagyonkeze-
lõ raktárát jelképes összegért de-
cember vége óta használhatja a
Mikulásgyár. A december 9. és
21. között immár hetedszer
megrendezett karitatív akció Eu-
rópa legnagyobb ilyen akciójává
nõtte ki magát. Nem véletlenül,
hiszen összesen 257 ezer sze-
génységben élõ nagycsaládosnak
juttatottak el összesen huszon-
egyezer kartondoboznyi ajándé-
kot. Az adományok arányszáma
hatvan százalékkal haladta meg
a megelõzõ év rekordját. Az or-
szágos akció központi rendez-
vénysorozata Zuglóban zajlott.  

Kerületünkben a legforgalma-
sabb karácsonyi helyszínné nõt-
te ki magát az Ötvenhatosok te-
rén felállított rendezvényhely-
szín. Igazi decemberi fesztivál-

hangulatot biztosított a megúju-
ló dekoráció, a kicsiknek és na-
gyobbaknak szóló elõadások,
koncertek, a melegedõ, az ingye-
nes jégpálya is. A kerületi óvodá-
sok is gyakori vendégei voltak a
Mikulásgyár rendezvényeinek.

A Mikulásgyár a Magyar Vö-
röskereszttel összefogva azon-
ban nem csak karácsonykor se-
gít a rászorulókon. A nagy hideg-
re való tekintettel februárban há-
lózsákokat, takarókat, meleg ru-
hákat gyûjtöttek az ország tizen-
három plazájában. Az adomá-
nyokat nappali melegedõknek,
az éjszakai fagyok elõl menedé-
ket nyújtó szállókhoz és néhány
városban a fûtetlen házakban lé-
võ nagycsaládosokhoz, vagy
egyedül élõ, kiszolgáltatott em-
berekhez juttatták el. 

A tervek szerint nyáron jóté-
konysági „fagylaltgyárat” üze-
meltetnek majd, fesztiválokon
jelennek meg, és télen Budapest
mellett megcélozzák Európa egy-
két nagyvárosát is. A Zuglói Ön-
kormányzat és a Zuglói Vagyon-
kezelõ Zrt. mostani intézkedése
ezért is nagyon sokat segített a
Mikulásgyáron, közvetett mó-
don pedig a segítségre szoruló
családokon is.

Z. L.

Zuglói támogatás a Mikulásgyárnak

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

Nyílt órák – leendõ elsõsök részére
2012. március 8. 1–2–3. óra2012. március 22.
Igazgatói tájékoztató 11 óra

Játékos foglalkozások 
– sportképesség felmérés leendõ elsõsök részére

2012. március 29. 16.30 óra
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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A kerület olyan, mint a Titanic, süllye-
dünk, a zenekar az úri közönségnek ját-
szik miközben a fedélközben dörömbö-
lõkrõl nem vesznek tudomást– foglalta
össze véleményét a Zuglói Lapoknak az
elmúlt évrõl és a kerület  2012-es költség-
vetésérõl Várnai László (képünkön), az
LMP képviselõje. Hasonlatát azzal ma-
gyarázta, hogy a kommunális adó kiveté-
se fölösleges, hiszen az a költségvetés
több „luxustételébõl” megspórolható len-
ne. Ilyen például a Zuglói Filharmóniára
szánt közel 100 millió. Ha a közalkalma-
zottaktól elvonunk, kevesebb jut étkezési
hozzájárulásra, cafeteriára, akkor nem
kell operettgálákat tartani- mondta. De
óriási tétel a polgármesteri vállalkozás-
fejlesztési alap egyáltalán nem részlete-
zett 190 milliója, vagy a médiafeladatok-
ra, propagandára szánt 225 millió. Ko-
rábban 48 millióból kijött a kerületi új-
ság és TV. Várnai László emlékeztetett,  a
Fidesz a választások elõtt még az épít-
ményadó bevezetése ellen kampányolt a
kerületben. Az új adó igazságtalan, mert
nem veszi figyelembe a valós anyagi viszo-
nyokat. Egy 81 négyzetméteres panella-
kás tulajdonosa pont ugyanannyit fizet
mint egy 250 négyzetméteres villa tulaj-
donosa. Az LMP képviselõje szerint
egyébként a költségvetés átláthatatlan és
sok helyütt gyanúsan elnagyolt. Ellenpél-
daként hozta fel az I. kerület büdzséjét.
Ezt, – XIV. kerületével ellentétben nem a
pécsi költségvetési koncepcióról másol-
ták. Az I. kerületben mindent tételszerû-
en kidolgoztak, például megtudható be-
lõle, hogy ott a polgármesteri reprezentá-
ciós keret csupán félmillió forint. Hovato-
vább felsorolják benne az összes szerzõ-
déses partnert, míg nálunk a Vagyonke-

zelõ Zrt. mûködési költségeirõl sem tu-
dunk, nemhogy  a szerzõdéseirõl. –
mondta az LMP képviselõje.

A zuglói költségvetés  3,8 milliárd forint
értékben jelölte meg az ingatlaneladásból
remélt bevételt, de vitában többszöri kér-
dés ellenére sem tudták megmondani,
mely ingatlanokról lenne szó. A jelenlegi
gazdasági helyzetben ingatlant eladni nem
szabad, hiszen nincs kereslet, az árak
nyomottak – fejtette ki Várnai László. Ami
most folyik az vagyonfelélés, hiszen a tel-
kek árából most sem sportközpont, vagy
tanuszoda épül.  Már több mint egy év  telt
el és bár a hivatal vezetését kicserélték, és
mindenhová saját embereiket tették sem-
milyen eredmény nem látszódik. A pol-
gármesteri reprezentáció, oroszlán örök-
be fogadás és hasonlók nem tudják ellep-
lezni, hogy helyben járunk: a sportköz-
pont, az új városközpont fejlesztése, vagy
a remiz helyére tervezett Bosnyák téri kul-
turális központ, vagy a rákosrendezõi vi-
dámpark csak ötlet szinten léteznek,” –
mondta Várnai László. P. T.

Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

Nem kell mindig nagy tervekben gondol-
kodni, kis lépésekkel is lehet eredménye-
ket elérni, mert ezeket is értékelik az em-
berek, hiszen korábban arra voltak kény-
telenek berendezkedni, hogy ebben a kör-
zetben szinte soha semmi nem történik –
vallja a 14-es választói körzet KDNP-s
képviselõje, Majzik Edit (képünkön), aki
egy igen vegyes - lakótelepet, régi típusú
kertvárosi részt és lakóparkokat is magá-
ban foglaló- terület lakóinak problémáit
igyekszik megoldani. A körzet heterogén
városképe miatt az itt élõknek egymástól
teljesen eltérõ problémái vannak, így az
érveket, szempontokat, elvárásokat ne-
héz összeegyeztetni – magyarázza a képvi-

selõ, aki gyakran tapasztalja, hogy a la-
kók idegenkednek a változásoktól. 

– A Szentmihályi út korszerûsítése kap-
csán például számos ellenvetés érkezett,
hogy a buszsáv kialakítása miatt csökken
a parkolóhelyek száma. Az igazság azon-
ban az, hogy ezeket a parkolóhelyeket sza-
bálytalanul – igaz évtizedes szokásjog
alapján és szükségszerûségbõl – alakítot-
ták ki maguknak az ott élõk. A fejlesztés
azonban gyorsabbá és praktikusabbá tet-
te a közlekedést a Szentmihályi úton, ne-
künk pedig az az újabb feladatunk, hogy a
lakótelepi parkolási gondokat mielõbb
enyhítsük. Ezt a Városüzemeltetési Osz-
tállyal egyeztetve a Kerepesi út vonatko-
zásban 2012-re beterveztük.

– A régi kertvárosi részen élõknek más
problémáik vannak. Évekig hiába kérték
azt az „apróságot”, hogy a Gvadányi ut-
cán, jobbkéz-szabályt táblákat helyezze-
nek ki. Mára ezt megoldottuk, növelve a
közlekedés biztonságát. Megválasztásom
után az elsõ komolyabb probléma amivel
szembesültem ezen a részen, hogy a
Szuglói körvasút sor és a Gvadányi utca
közötti kis utcák házainak pincéiben
gyakran egy méter magasan állt a talajvíz.
A kerület akkori fõépítészével és – egy elõ-
nyös megállapodás alapján – a Mérnöki
Kamarával ingyen felmérettük a problé-
mát, amelyet késõbb a Fõvárossal karölt-
ve megoldottunk – mondta Majzik Edit. A
Gvadányi utca másik oldalának eleje is
aszfalt burkolatot kapott végre, megaka-
dályozva, hogy a Szentmihályi útról leöm-
lõ esõvíz és hordalék elárassza ezt a terü-
letet. Mindig a kis lépésekben rejlik az
egész és szeretném ha az itt élõk éreznék,
hogy ebben a nehéz helyzetben is van va-

laki aki képviseli az érdekeiket, törõdik
problémáikkal – hangsúlyozta Majzik
Edit. A képviselõ az idei feladatok között
említette a Rákospatak fõvárosi tulajdon-
ban lévõ gyalogos hídjainak felújítását az
év második felében. Kidolgozás alatt van
a Harmónia lakópark elõtti részen a 30
km/h-ás övezet kialakítása és kiemelt
projekt a Szuglói körvasút sor hiányzó
közvilágításának telepítése is. A megvaló-
sításra váró tervek között szerepelnek

még járdaépítések, játszótér- felújítások,
parkosítás és a közbiztonság növelése is.

A képviselõ úgy látja, hogy a körzetben
élõk egyre aktívabbak, amit bizonyít az
egyre népszerûbb panel-korszerûsítési
program megvalósulás vagy a Virágzó
Zugló program itteni sikere. – Akkor tu-
dom képviselni az itt élõket, ha õk is kép-
viselnek valamit, de azok nem egyéni ér-
dekek, hanem közösségiek! – húzta alá
összegzésképpen. B. R.

Eredményt hoztak a kis lépések

Az ellenzék hangja
„Elnagyolt költségvetés”

Lemosó permetezés
Alighogy elkezdõdnek a fagymentes napok, a FÕKERT
Nonprofit Zrt. máris megkezdi a fõvárosi parkok és fasorok
fáinak tél végi lemosó permetezését. A permetezést a par-
kokban a látási viszonyok miatt nappal, a fasorokban pedig
az éjszaka folyamán végzik, hogy a gyalogos és közúti for-
galmat ne zavarják.

A FÕKERT Nonprofit Zrt. mintegy két hét alatt végezi el a kezelé-
sükben lévõ több mint 10 ezer fa növényvédelmét, melyek között
a kõris, a japánakác, a juhar, az ostorfa valamint a hárs a leggyak-
rabban elõforduló fafaj. A lemosó permetezésre azért van szük-
ség, hogy a fás részeken, kéregrepedésekben áttelelõ kártevõk – takácsatkák, levélat-
kák, levél- és pajzstetvek, amerikai lepkekabóca – számát gyérítsék.

Az alkalmazott szer közterületi felhasználásra engedélyezett, környezetbarát készít-
mény. A leggondosabb munkavégzés közben is elõfordul azonban, hogy a szer a parko-
ló autókra hullik. A permetezõszer az autóban semmilyen kárt nem okoz és az elsõ au-
tómosáskor – plusz költséget nem okozva – eltávolítható, könnyûszerrel lemosható.

A permetezõszer hatásmechanizmusára jellemzõ, hogy paraffinolaj tartalmánál fogva
megfullasztja a kártevõket. Hogy ezt a hatását mind jobban kifejthesse, magas dózis-
ban, nagy légmennyiséggel kell kijuttatni, így a szer a kártevõk áttelelõ alakjait vasta-
gon befedi, körbevonja. Természetesen, a FÕKERT munkatársai mindeközben figye-
lemmel kísérik a fák fejlõdését, s korai kilombosodás esetén a dózist csökkentik.

A tél végi lemosó permetezés csak az áttelelõ kártevõk ellen hatásos, a vegetációs idõ-
szakban megjelenõ vagy felszaporodó kórokozók és kártevõk technológiai szintû vagy
eseti jellegû intézkedést kívánnak.

Parkok:

Fasorok:

Kerület Helyszín Idõpont

XIV. Városliget 9. hét

Kerület Helyszín Idõpont

XIV. Thököly út, Fogarasi út, Erzsébet királyné útja, Dózsa György út 10–11. hét
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A Cserepesház egyik intézmé-
nye, a Zuglói Ifjúsági Centrum
nemrég sikerrel vett részt az Eu-
rópai Unió TÁMOP Munka-erõ-

piaci Modellek és E-szolgáltatá-
sok a Teleházban címû pályáza-
tán. Az Európai Unió összesen
47,3 millió Ft-tal támogatja a pá-

lyázat nyerteseit, mely összegbõl
a Zuglói Ifjúsági Centrum közel
10 millió Ft-ot költhet majd el.

– A pályázaton egészen ponto-
san a Demokratikus Jogok Fej-
lesztéséért Alapítvány vett részt
– mondta Kismarczi Fruzsina,
ifjúsági programszervezõ. – A
projekt során 18-29 éves, az is-
kolarendszerû képzésbõl kike-
rült, de munkahellyel még nem
rendelkezõ fiatalok számára
nyújtanak képzést és munkata-
pasztalat-szerzést védett kör-
nyezetben, valamint ehhez kap-
csolódó információszolgáltatást
és tanácsadásokat (jogi, tovább-
tanulással kapcsolatos, pálya-
orientációs, pályaválasztási és
munkaerõpiaci) a közép-ma-
gyarországi régió 5 szolgáltató
helyén, melyek a következõk:
Bessenyei György Mûvelõdési
Ház és Könyvtár IKSZT (Bugyi),

Felsõ-Homokhátság Vidékfej-
lesztési Egyesület (Da-bas), Koz-
ma László Teleház (Cegléd), Mû-
velõdési és Sportház és Községi
Könyvtár és eMagyarországpont,
(Dánszent-miklós), illetve a
Cserepesház Zuglói Ifjúsági
Centrum.

A ZIC tehát a sok pályázó kö-
zül egyedüli budapesti intéz-
ményként vehet részt a program-
ban. A tananyagfejlesztés során
az alábbi témaköröket dolgoz-
zák ki és mutatják be: társadal-
mi innováció, szolgáltatásszer-
vezés, adományszervezés, kom-
munikáció és vidékfejlesztés –
tette hozzá Borbély Ádám, az
önkormányzat ifjúsági tanács-
noka. – Ebbõl Zuglóban a szol-
gáltatásszervezés oktatása törté-
nik majd.Mint kiderült a pályá-
zatban vállalt dolgokat 2012.
márciusa és 2013. augusztusa

között kell teljesíteni. A ZIC-ben
márciustól kezdõdik majd az in-
formáció-szolgáltatás és a ta-
nácsadás, míg a 30 órás képzés
szeptemberben indul.

– Olyan 18-29 év közötti zug-
lói fiatalok jelentkezését várjuk
a ZIC-ben, akik egyrészt leg-
alább középiskolai végzettség-
gel rendelkeznek, másrészt a
fent megadott képzési témák ér-
deklik õket. A résztvevõk a fenti
modulokon kívül még
munkaerõpiaci ismereteket is
szerezhetnek, illetve a pályázat-
írásra is megtanítják õket – tette
hozzá az ifjúsági tanácsnok, aki
nem titkolta, mennyire örül an-
nak, hogy a zuglói intézmények
az utóbbi idõben egyre nagyobb
számban és egyre sikeresebben
vesznek részt az uniós pályáza-
tokon.

Riersch Tamás

Uniós támogatás a Zuglói Ifjúsági Centrumnak

Hámorszky Oszkárné Piroska
néni február 18-án ünnepelte a
századik születésnapját. A cen-
tenáriumi ünnepséget nagycsa-
ládi körben egy Thököly úti étte-
remben tartották. Az eseményen
az önkormányzatot dr. Ferdi-
nandy István, alpolgármester
képviselte.

– Megtisztelõ egy ilyen ünnepsé-
gen részt venni, és mindig külön-
leges érzés egy ilyen szép kort
megért emberrel találkozni –
mondta az alpolgármester. – Szá-
momra ez az alkalom még meg-
hittebb lett, amikor kiderült, hogy
Piroska néni egyik unokájával
hosszú éveken át együtt vívtam.

Az alpolgármester az ilyen-
kor szokásos ajándékok mel-
lett egy különlegességgel is
meglepte az ünnepeltet. Orbán
Viktor miniszterelnök ugyanis
személyesen gratulált Piroska
néninek, és az errõl szóló okle-
vél is bekerülhetett a családi re-
likviák közé.

– Mi a hosszú élet titka? Az,
hogy mindig rendesen viselked-
jünk, hogy szeressük egymást,
hogy figyeljünk egymásra –
mondta Piroska néni. 

– Mindig sok gyereket nevel-
tem, most meg a gyerekeim ne-
velnek engem. Ez a titok. Piros-
ka néni 1942 óta lakik Zuglóban.

Fiatal korában védõnõ szeretett
volna lenni, de a háború ezt a ter-
vét meghiúsította. Elõször szí-
nész bátyjának (Bánki Róbert-
nek) a gyerekeire vigyázott, majd
a nõvérei gyerekei is hozzá ke-
rültek. Idõközben férjhez ment
egy vegyészmérnökhöz, és a
„gyerekei” száma újabb három-
mal bõvült. 

Piroska néninek meghálálta a
sors a sok törõdést, az idõs hölgy
ugyanis a három gyermekén,
nyolc unokáján és 12 dédunoká-
ján kívül a nevelt gyerekei is azok
családjai körében is nagy szere-
tetnek örvend.

riersch

Piroska néni is százéves lett

Az Ajtósi Dürer sor 37. és a Her-
mina út 9-15. számok alatti tel-
ken áll a volt Erzsébet Nõiskola,
amely 1950-tõl a Teleki Blanka
Gimnáziumnak és a Városligeti
Általános Iskolának ad otthont.
Az épületet 1901-1902 között
emelték Baumgarten Sándor és
Hercegh Zsigmond tervei alap-
ján. A két építész 1888 és 1908
között a Magyar Királyi Vallás és
Közoktatási Minisztérium meg-
bízásából alkotott oktatási intéz-
ményeket szerte az országban.
Maga az Erzsébet Nõiskola
1872-ben alakult állami intéz-

ményként Budán. Eredetileg fel-
sõbb leányiskola, polgári-iskolai
tanítónõképzõ és tanítónõkép-
zõ-intézeti tanári tanfolyam tar-
tozott hozzá, majd 1938-tól le-
ánygimnáziumként mûködött. A
tanárnõképzõket 1927-ben Sze-
gedre helyezték át.

Az épület magasföldszintbõl
és két emeletbõl áll. A szomszé-
dos Vakok Intézetéhez csatlako-
zó, L-alaprajzú, elõkertes épület
udvarát, a Hermina úti szárny-
hoz nyaktaggal kapcsolódó dísz-
terem osztja két részre. A hul-
lámvonalas attikával záródó

homlokzatokat díszes téglapár-
kányok tagolják. Ablakkeretei
cirádásan csipkézettek. A két
homlokzat fölé kupolás tetõbo-
rul. Az Ida utcában a Vakok Inté-
zetének melléképületeihez csat-
lakozik az egykori igazgatói la-
kás egy emeletes háza is. A mo-
dern természettudományi labo-
ratóriumokkal, szertárakkal,
tornateremmel és gyakorlati ter-
mekkel felszerelt tanintézmény-
ben magas színvonalú, európai
oktatás folyt, s kiemelt szerepet
tulajdonítottak az esztétikai ne-
velésnek is. L.M.A

Kevés mai cukrász tudna megfe-
lelni azoknak a követelmények-
nek, amelyeket a zuglói közön-
ség XIX. századi elõdeikkel
szemben támasztott. Az egykori
ínyesmestereknek ugyanis töl-
tött és töltetlen édességet, kandí-
rozott gyümölcsöt, befõttet, gyü-
mölcslevet, szörpöket, ostyát,
marcipánt, likõrt és karácsony-
fadíszt épp úgy elõ kellett állíta-
niuk, mint húsvéti figurákat, pu-
dingot vagy szaloncukrot. Utób-
bi papírját külön géppel rojtoz-
ták a precíz boltosok. Ezen áru-
cikk egyébként nagyon népszerû
volt már a XIX. század végén is: a
Városliget területén állt a
Stühmer Cukorka és Csokoládé
Gyár alkalmi pavilonja, amely a
karácsonyi ünnepek elõtt – nem
tévedés – nyolc-tíz tonnát értéke-
sített belõle.

Visszakanyarodva az idõben,
fölelevenítünk egy érdekességet,
amely hitünk szerint jól megvilá-
gítja, milyen viszonyok uralkod-
tak hajdanán hazánkban. Felje-
gyezték, egy 1603-as magyaror-
szági, hetedhét határra szóló egy
hetes esküvõn a vendégsereg
650 akó bort és 295 akó sört ere-
getett le a torkán. Jó tudni, egy
magyar akó 53,72 litert jelent:
azaz néhány nap alatt mindösz-
szesen 50.765,4 liter szeszes ital
fogyott el. Hogy ez a szörnyû
mennyiség hány emberre jutott,

arról nem szól a fáma, ám annyi
bizonyos, a meghívottak vidám
hangulatban ünnepelhették a fri-
gyet. Eleink a vizek kétes minõ-
ségére hivatkozva reggelente ür-
möst, ebédhez és vacsorához ne-
héz, fûszeres zamatú borokat id-
dogáltak.  A Zugló területén állt
falvakban a legnagyobb gondot a
fõzéshez felhasznált víz elõte-
remtése jelentette, mert a kutak
döntõ többsége csapnivaló mi-
nõségû anyagot szolgáltatott. A
ciszternákban pangó esõvíz
ugyancsak nem lehetett túl von-
zó a kortársaknak – ha belegon-
dolunk, hogy a középkori régé-
szek egyik legnagyobb kincses-
bányáinak pontosan ezek a táro-
zók számítanak, rögvest megért-
jük az idegenkedés okát. Az ud-
varházak, várak, erõdített pon-
tok elhelyezkedését döntõ mó-
don befolyásolta egy-egy bõ for-
rás közelsége. Ugyancsak sok
gondot okozott a középkori zug-
lóiaknak a mosogatás: ezt legin-
kább homokkal és forró vízzel
végezték.

Visszakanyarodva az italokra,
érdemesnek tartjuk elmondani,
hogy mai fõvárosunk területén
hajdanán remek borok terem-
tek, ám az 1878-as filoxérajár-
vány – kiegészítve a városrende-
zéssel – megadta a kegyelemdö-
fést ennek az iparágnak. 

Lázin Miklós András

Patinás építészremekek Ízkavalkád

Az ünnepeltet az önkormányzat nevében dr. Ferdinandy István,
alpolgármester köszöntötte

Borbély Ádám és Kismarczi Fruzsina
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A komolyzenei koncerteket álta-
lában csendben, elmélyülten
hallgatják az emberek. Mericske
Zoltán (képeinken), ütõzeneka-
rának elõadásaira azonban nem
ez a jellemzõ. Az õsz hajú show-
man és tanítványai ugyanis min-
dent megtesznek annak érdeké-
ben, hogy mosolyt csaljanak a
közönség arcára.

– Hogy miért viccelõdöm?
Mert ilyen a természetem –
mondta a Szent István Zeneisko-
la ütõhangszeres tanára. – Meg
azt sem tagadom, hogy szeretem,
ha körülöttem nevetnek az em-
berek, illetve egy kis pedagógia
is van ebben, hisz a tréfa egy
olyan kulcs, ami mindent kinyit,
márpedig a gyerekek tanításá-
nak éppen ez  a lényege. 

Mericske Zoltán bohémsége
mögött rendkívül nagy szakmai
tudás van. Az egykori zenész, ze-
neszerzõ immár 33 éve tanítja
már a diákokat. Ennyi év alatt

pedig számtalan siker fûzõdött a
zuglói ütõsökhöz.

– Számos nagy rendezvényen –
köztük az uniós csatlakozásun-
kat ünneplõ Hõsök terei koncer-
ten, vagy a 2010-es öttusa világ-
bajnokság megnyitóján - léphet-
tünk fel. Az együttesrõl már
1998-ban filmet forgattak, mely
alkotás nem mellesleg televíziós
nívódíjat nyert. Ezen kívül szá-
mos jótékonysági koncertünk
volt, gyûjtöttünk már az
Olaszliszkán megölt Szögi Lajos
családjának, egy zuglói beteg
kislánynak és a Heim Pál kór-
háznak is. 

Mericske Zoltán a Bergendy
Szalonzenekar ütõseként és
showmanjeként szerzett orszá-

gos ismertséget. Éveken át lát-
hatták õt a televízióban, elõször
még a tánciskola háttérzeneka-
rának tagjaként, majd több önál-
ló mûsor vezetõjeként is. 

– Édesanyám hárfamûvész
volt, édesapám pedig a civil fog-
lalkozása mellett több hangsze-
ren is játszott, illetve szépen éne-
kelt. Õ volt az ÉDOSZ zenekará-
nak, a Vadrózsa Együttesnek a
vezetõje. Volt honnan örököl-
nöm a zenei érzékenységemet.
Az utolsó nagy lökést Záborszky
József tanár úrtól kaptam, aki
az István Gimnáziumban (ma
Szent István Gimnáziumban) ta-
nította nekünk az éneket. Az õ
révén lettem a tagja a szimfoni-
kus zenekarnak, ahol megtanul-

tam másokkal együtt zenélni.
Ezzel az együttessel 1970-ben
még Svájcba is kijutottam, ami
akkoriban rettentõen nagy szó
volt.

Mericske Zoltán 1980-tól tíz
éven át játszott a Bergendy
együttesben, amely akkoriban
sokadvirágzását élte, a rendsze-
res televíziós szereplés pedig
csak növelte a népszerûségét.

– Tíz év után én szakítottam az
együttessel, mert úgy éreztem,
hogy nekem már nem fér bele az
idõmbe az állandó zenélés. Ak-
koriban már javában tanítottam,
ezen kívül a zeneszerzés is sok
idõmet elvette. 

A Katona József Színház a kö-
zeljövõben mutatja be Békés Pál:

A kétbalkezes varázsló címû da-
rabját amelynek zenéjét
Mericske Zoltán írta. A darab és
a zene nem új keletû, korábban
ugyanis a fõvárosi Madách Szín-
ház is mûsorára tûzte.

– Nem A kétbalkezes varázsló
az egyetlen színpadi mûvem, és
nem is ez az egyetlen darabom,
melyet a Madách nagytermében
bemutattak. A Ludas Matyit
ugyanis vagy 15 éve játsszák
már, és korábban a Feri világgá
megy címû darab zenéjét is én
szereztem. Ezen kívül a Tivoli
Színház egyik elõadását, a Holle
anyót is én zenésítettem meg.

A négyszeres Nívó-díjas ze-
nész, zeneszerzõ és pedagógus
1995-ben az önkormányzattól a
Zuglói Gyermekekért, 2004-ben
pedig a Polgári Összefogás Kerü-
letünkért Alapítványtól és a Sze-
retjük Zuglót Egyesülettõl az Év
embere elismerést vehette át.

R. T.

Aki mosolyt csal az arcokra



Rugalmasabb, ügyfél és lakos-
ságbarátabb osztályt szeretne
létrehozni Szili Adrián (képün-
kön), a március 1-tõl a Vagyon-
kezelõ Zrt. alá vont Városüze-
meltetési Divízió vezetõje. A
strukturális változáson átesett
osztály a jövõben csak kifejezet-
ten a profiljába tartozó feladato-
kat lát majd el, így a zöldterüle-
tek kezelését, parkfenntartást,
növényvédelmet, a közkutak, az
utak, a hirdetõtáblák fenntartá-
sát valamint az ezekhez kapcso-
lódó tervezési, felújítási és beru-
házási munkákat. Ugyanakkor
például a hivatal gondnoksági fel-
adatainak ellátása már nem tar-
tozik hozzájuk majd. A tavasszal
a közmunkaprogramban foglal-
koztatottakon felül a vagyonke-
zelõ cégével közösen létrehoznak
egy 20-30 fõs gyors-reagálású
csapatot, melyhez tavaly decem-
berben a Képviselõ-testület anya-
gi fedezet biztosított.

Ez a munkacsoport bármikor
mozgósítható lesz akár például il-
legális hulladék elvitelére vagy en-
gedély nélküli reklámtáblák levé-
telére. Természetesen ehhez to-
vábbra is számítanak a kerületõr-
ség segítségére. Az önálló kerületi
közmunkaprogram szorosan
kapcsolódik majd az idei közfog-
lalkoztatási rendszerhez, ami vár-
hatóan márciustól indul majd, az
említett program eszközigényeire
a pályázatot már benyújtották.

Az önkormányzat nehéz hely-
zetébõl adódóan az idei költség-

vetés nagyobb „zöld jellegû” be-
ruházásokat nem tesz lehetõvé
így a divízió vezetõje a 2012-es év
alapvetõ prioritásának a jelenle-
gi értékek megõrzését, az állag-
megóvást tartja. Ehhez a büdzsé
biztosítja a fedezetet.

A városüzemeltetésen belül
fontos területnek számít a hulla-
dékgazdálkodás, a szelektív hul-
ladékgyûjtés, bár ez alapvetõen
fõvárosi feladat. Természetesen
azonban a kerületnek is kell ez-
zel foglalkoznia, hiszen sokan
használják rendeltetésszerûen a
szelektív gyûjtõszigeteket , azon-
ban vannak akik mellé dobálják

szemetet. Az ilyen helyzeteket
nekünk is kell kezelni – mondta
a divízióvezetõ. Éppen nemrég
egyeztetett egyébként a Fõvárosi
Önkormányzat és a Fõkert Zrt.
illetékeseivel, hogy bizonyos fõ-
városi tulajdonú területek, pél-
dául parkok és egyéb csatlakozó
területek kezelését átvenné a ke-
rület, cserébe más területeket vi-
szont átadna. Így például a zöld
területek fûnyírását, szemétsze-
dését egységesen mi végeznénk -
említett egy praktikus példát a
divízióvezetõ.

Szili Adrián nem fél az átszer-
vezéstõl, korábban a Csepeli ön-
kormányzaton hasonló felada-
tokat ellátó osztályvezetõ el-
mondta, hogy a XXI. kerületben
is vagyonkezelõ felügyelete alatt
mûködött a városüzemeltetés
hosszú évek óta. A változással
azt is szeretnék elérni, hogy a la-
kosság ne egy hivatali, bürokra-
tikus rendszerként, hanem
partnerként tekintsen a divízió-
ra. Szili Adrián ezzel együtt
hangsúlyozta, hogy eddig is na-
gyon komoly szakmai színvona-
lon végezte az osztály a munká-
ját. A 41 éves, környezetgazdál-
kodási mérnöki végzettséggel
rendelkezõ Szili Adrián 2011
augusztusa óta irányítja a zuglói
városüzemeltetését, korábban
Csepelen 1994-óta kerület fenn-
tartás vezetõként, 2006-tól pe-
dig a városüzemeltetés vezetõje-
ként dolgozott.

B. R.
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Február 17-én sajtótájékoztató
keretében átadták a Columbus
utcai Táncmûvészeti Fõiskola
felújított épületszárnyait. 

A zuglói intézmény 2010-ben
vett részt az Európai Unió ener-
giaracionalizálási (KEOP-
5.3.0/ A/09-2010-0027 ) pályá-
zatán.

A központi épület és a kollégi-
um nyílászáróinak cseréjét, illet-
ve az utóbbi létesítmény külsõ
hõszigetelését az unió jelentõs
összeggel támogatta. 

A munkálatok augusztusban
kezdõdtek el, decemberben feje-
zõdtek be. A programban több
száz nyílászárót cseréltek ki. 

Szakály György balettmûvész,
Kossuth-díjas és Kiváló Mûvész,
a fõiskola rektora elmondta,
hogy a mostani beruházás csak
egy része az intézmény komplex
felújításának. 

– Égetõen szükség volt erre a
felújításra, amely egy lépés afe-
lé, hogy a növendékeink euró-
pai körülmények között dol-

gozhassanak, készülhessenek
– mondta a rektor. – A fõis-
kolának helyet adó épület kö-
zel 90 esztendõs, és ez alatt
nem sok álagmegóvás történt
benne. 

Az energiaracionalizálás ré-
vén a diákjaink komfortosabb
körülmények között tanulhat-
nak, mi pedig a költségeken
érezhetjük majd leginkább en-
nek a beruházásnak a fontos-
ságát.

R. T.

Az Aréna Pláza IMAX 3D mozija
a közelmúltban pályázatot hir-
detett a Hubble Ûrtávcsõvel kap-
csolatban, amelyet a Liszt Fe-
renc Általános Iskola csillagász
szakkörösei nyertek meg tréfás
pályázatukkal. A kis csillagá-
szok egy hulladékból összeállí-
tott Hubble makettel, illetve egy
ehetõ csokoládéból készített táv-
csõvel pályáztak. Nyereményük,
hogy a március 1-én bemutatan-
dó 3D-s csillagászati filmet, illet-
ve a Planetárium egy szabadon
választott elõadását  ingyen te-
kinthetik meg.

– 2009 a csillagászat nemzet-
közi éve volt – mondta Kerényi
Lilla pedagógus, a szakkör veze-
tõje – amelyrõl iskolánkban is
megemlékeztünk. Ekkor derült
ki, hogy igen sok tanuló érdeklõ-
dik a csillagászat iránt, ezért egy
szakkört indítottunk, a szakköri
létszám jelenleg huszonkettõ.
Minden hónapban két foglalko-
zást tartunk. Az egyiket az isko-

lában, ahol vetítéssel egybekö-
tött beszélgetéssel bõvítjük is-
mereteinket, és sokat játszunk a
Csillagvadász társasjátékkal. A
másik foglalkozáson felkeres-
sük fõvárosunk csillagászati in-
tézményeit. Legügyesebb kis
csillagászainkkal beneveztünk a
Kulin György Országos Csillagá-
szati Vetélkedõre. Az elsõ fordu-
ló feladatait hibátlanul teljesítet-
tük, most tartunk a második for-
dulónál. Izgatottan várjuk az
utolsó fordulót és májusban a
döntõt, reméljük, hogy beju-
tunk. A szakkör félévzáró össze-
jövetelét az Univerzum piz-
zériában tartottuk, ahol a Nap-
rendszer holdjairól elnevezett
pizzák közül válogattunk.

A szakkör részeként minden
hónapban esti csillagnézõ túrát
szerveznek, ahová a gyerekek a
szüleikkel együtt mennek. Ezek
a programok egyre népszerûb-
bek, sok család szívesen vesz
részt ezeken az esti jó hangula-

tú sétákon. Februárban a Hár-
mashatár-hegyrõl nézték a csil-
lagos eget, még a Nemzetközi
Ûrállomás átvonulását is látták
az égbolton. Márciusban a Má-
tyás-hegyrõl élvezhették Buda-
pest közvilágításának lekapcso-
lását. Áprilisban, a Budaörsi
Kopárok repülõs emlékmûvé-
nél Gagarin 50 éves ûrutazásá-
ról emlékeztek meg. Májusban
a solymári Szarkavárat nézték
meg, illetve sötétedés után táv-
csõvel a Szaturnusz gyûrûjét is
megtekintették. Az elmúlt tanév
utolsó tanítási napjának, június
15-nekaz estéjén 100 percen át
tartó teljes holdfogyatkozást fi-
gyelhettek meg. A csillagászat
iránt érdeklõdõ gyerekeknek
nyáron csillagász tábort szer-
veztek a Kiskunságba,
Jászszent-lászlóra, ahol a gye-
rekek többször kinn aludtak a
szabad ég alatt, és gyönyörköd-
hettek a csillagos égboltban.

riersch

A kis csillagászok díjnyertes, ehetõ távcsöve

Modern környezet a táncmûvész-növendékeknek

A február 11. és 19. között or-
szágos szinten is keresztény egy-
házi kezdeményezésre megren-
dezett házasság hete apropóján
Gracsova Natalia Szergejevna
és Szlávik Róbert meghívták
dr. Papcsák Ferencet (képün-
kön balra), polgári esküvõjükre.
A kerület elsõ embere a szertar-
táson beszédet mondott, mely-
ben jókívánságait fejezte ki az if-
jú párnak. A polgármester a Zug-
lói Médiának úgy fogalmazott,

nagyon fontosnak tartja a házas-
ságot és a családot középpontba
állító programsorozatot, azért
is, mert sajnálatos módon nap-
jainkban igen kevés gyermek
születik Magyarországon. Be-
szélt arról is, hogy a XIV. kerüle-
ti önkormányzatnál közel há-
romszáz házasságot kötöttek a
tavalyi évben, majd hozzátette,
reméli, a jövõben több fiatal pár
is a Zuglóba való költözés mel-
lett dönt majd. K. D.

Fontos a házasságArcképek a Városházáról
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Katona Istvánatya (képünk bal oldalán),
az Emmausz katolikus karizmatikus kö-
zösség alapítója vehette át szombaton, a
kommunizmus áldozatainak emléknap-
ján a Parma fidei – Hit pajzsa díjat. Az el-
ismerést 2002 óta minden esztendõben
olyan egyházi személy veheti át, aki a
kommunista diktatúra évtizedeiben is hû
maradt hitéhez, magyarságához. A kitün-
tetést, ahogy a korábbi alkalmakkor, ez-
úttal is Mádl Dalma asszony (képünk
jobb oldalán) nyújtotta át.

A Ferences Mária Misszionárius Nõvé-
rek, zsúfolásig megtelt Hermina úti temp-
lomában Szászfalvi László, a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsola-
tokért felelõs államtitkára arról beszélt,
amikor a kommunizmus áldozataira em-
lékezünk, „azokra gondolunk, akik fák-
lyaként ragyogtak és ragyognak közöt-
tünk”. Hiszen egy vérzivataros korban rá-
mutattak a reményre. A szovjet diktátor,
Lenin már 1922-ben ezt a bizalmas utasí-
tást adta ki: „Ha a reakciós papság minél
több képviselõjét sikerült agyonlõni, an-
nál jobb. Most kell ennek a publikumnak
olyan leckét adni, hogy azután néhány év-
tizedig még csak gondolni se merjenek
semmiféle ellenállásra.” Vagyis a kommu-
nista rezsim a kezdetektõl fogva az érté-
kek és a közösségek megsemmisítésére
törekedett és az egyház az elsõ között állt
az útjában.

Csakhogy a hívõ emberek tudták akkor
is: az Isten hatalma nagyobb, egyszer vége
lesz a kínoknak. Addig azonban õrizni
kellett a lángot – fogalmazott az államtit-
kár. „Az örök értékek mellett akár az éle-
tük kockáztatása árán kiállók példája ma
is arra buzdít bennünket, a magunk he-
lyén mindent meg tennünk a krisztusi kö-
zösségek megmaradásáért és szolgálatá-
ért” – mondta.

A díj kapcsán Szászfalvi László hang-
súlyozta, a magyarság huszadik századi
történetében sajátosan fonódott egybe a
nemzeti identitás megtörése és az érték-
hordozó közösségek ellehetetlenítése.
„Ezért amikor a hit megtartóira emléke-
zünk, akkor az oly sokféle módon meg-
nyomorított magyar közösség ügyének el-
szánt és rendíthetetlen szószólóira is gon-
dolunk” – mutatott rá. Hozzátette, fejet
kell hajtanunk ugyanakkor azon papok,
lelkészek vagy szerzetesek emléke elõtt,
akik hitük miatt szenvedtek sokat, olykor
életüket áldozták az igazságért, ám emlé-
kük csak a helyi közösségekben él.

Több mint két évtizeddel a rendszervál-
tozás után fel kell tennünk a kérdést, mi
váltotta fel a tudatos egyházüldözést –
folytatta az államtitkár, aki szerint az el-
múlt húsz évben „nem tudtuk mindig he-
lyén kezelni a szabadságot, az néha sza-

badossággá, a tolerancia és a relativizmus
diktatúrájává süllyedt”. Akik a nyolcva-
nas évek végén még a társadalmat felfor-
gató, reakciós tevékenység miatt idéztek
be papokat, most intoleranciával vádol-
ják az egyházak munkáját, akár „még az
ide tartozó törvényalkotást is”. Ezt az el-
lentmondást igyekszik orvosolni az új
alaptörvény, kimondva, mindkét entitás
autonómiájának tiszteletben tartása
mentén, de a huszadik század tragédiájá-
ból tanulva, az egyház és az állam együtt-
mûködnek a társadalom javára. „A meg-
maradt kevésbõl újra kell építenünk a ha-
zát, ez a dolgunk e világban” – idézte a ke-
reszténydemokrata politikus Mindszenty
József hercegprímást, hozzátéve, e sza-
vak ma is „szívbemarkolóan aktuálisak”.

Laudációjában Bolberitz Pál egyebek
mellett arról beszélt, hogy a kitüntetett
Katona István atya „sajtóapostol” is volt, a

diktatúra idején „igen sokat gépelt”, sok-
szorosított állami engedély nélkül, így
nem volt nehéz megjósolni, a rezsim ezért
börtönbe fogja zárni. Így is történt –
mondta. A hivatalos „vallás” ugyanis az
ateizmus volt, s nyilván az egyházi szemé-
lyek ez ellen beszéltek. A professzor szólt
a karizmatikus közösségekrõl is, ame-
lyek a katolikus egyház részei, s Isten di-
cséretét, a hit élményszerû megélését ál-
lítják a középpontba. 

A XIV. kerületi önkormányzat részérõl
Rozgonyi Zoltán alpolgármester köszön-
tötte a résztvevõket. Úgy fogalmazott, az
eredményes munkához elkötelezettség,
kitartás és szorgalom, de elsõsorban tö-
retlen hit kell. „Emiatt áll ma elõttünk Ka-
tona István példaként” – emelte ki az al-

polgármester. Az eseményen mások mel-
lett részt vett Erdõ Péter bíboros (kis ké-
pünk bal oldalán), a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke és Spányi
Antal székesfehérvári megyéspüs-
pök is. Kacsoh Dániel

Zuglóban adták át a Hit pajzsa díjat

Õrizni kell a lángot!
Horváth Béla korábbi kisgazda par-
lamenti képviselõvel közösen alapítot-
ta a Parma Fidei - Hit Pajzsa díjat
2002-ben Gyurkovics Tibor Kossuth-
és József Attila-djías író, költõ. 1931.
decemberében született a fõvárosban,
egész pontosan Rákosfalván. A buda-
pesti piarista gimnáziumban matu-
rált, 1950-ben. Mivel polgári szárma-
zása miatt nem vették fel az orvosi
egyetemre, és a színiakadémia sem fo-
gadta be, néhány hónapig éjjelente a
BESZKÁRT-nál dolgozott. Késõbb  fel-
vették a Gyógypedagógiai Tanárképzõ
Fõiskolára. Annak elvégzése után,
1953–1955 között pszichológusi okle-
velet szerzett az ELTE Btk.-n. Szak-
dolgozatát József Attila értékelésének
a verseiben megnyilvánuló szineszté-
ziájáról írta. 1956-ban a fõiskola for-
radalmi bizottságának elnöke lett,
ezért késõbb meghurcolták. Egy évig
kisegítõ iskolai tanárként dolgozott
Kõbányán, késõbb az Országos Ideg-
és Elmegyógyintézetben lett pszicholó-
gus. A hetvenes évektõl fõként írásai-
ból kezdett megélni. 1991-1995 között
a Magyar Írókamara társelnöke, 1992-
tõl a Magyar Mûvészeti Akadémia alel-
nöke, 1994-ben a magyar labdarúgó-
válogatott pszichológusa, 1995-tõl a
Magyar Írók Egyesületének elnöke. El-
sõ verseskönyve 1961-ben jelent meg,
ezt negyvennyolc további kötet követ-
te. A versek mellett regényeket, elbe-
széléseket, lírai esszéket, színmûveket
és publicisztikát is írt, ezért nevezték a
magyar irodalom öttusabajnokának.
2008. november 16-án hunyt el.

Boldog Meszlényi
Március 4-én harmadik alkalommal
ünnepli a katolikus egyház Boldog
Meszlényi Zoltán emléknapját. 1941
decemberében az Esztergomi Fõegy-
házmegye segédpüspökeként õ áldot-
ta meg a Bosnyák téri Páduai Szent
Antal templom alapkövét, Bárány Bé-
la jelenlegi plébános szerint ezzel lel-
ki rokonságba került az egyházköz-
séggel. Meszlényit, aki Mindszenty
József bebörtönzése után az államha-
talom ellenkezése dacára elfogadta az
érseki helynöki széket, 1950 nyarán
tartóztatta le az ÁVH, majd Kistarcsán
tartották fogva. Õrei szadista módon
bántalmazták, ám ezt õ rabtársai val-
lomása szerint hittel tûrte. A szenve-
dések miatt 1951 márciusában meg-
halt. XVI. Benedek pápa 2009. július
3-án hagyta jóvá a dokumentumot,
amely a vértanú püspököt a boldogok
sorában kanonizálja. (KD)

„Az egyház él”
Az ünnepség végén a díjazott is szólt a
jelenlévõkhöz, akik hosszas tapssal
köszöntötték. Katona István leszögez-
te, az egyház él, s bár diktatúrák jön-
nek és mennek, megmarad és minden
rezsim bukása után „még nagyobb
fénnyel és megújulással lép elénk”. El-
mondta, 1964-ben szentelték pappá,
a templomon kívül is hirdette az evan-
géliumot, házi összejöveteleket szer-
vezett. Márpedig ez nem tetszett a ha-
talomnak, államellenes szervezkedés
kísérletének gyanújával 1970-ben le-
fogták, majd két és fél év börtönre ítél-
ték. Ám elmondása szerint a Gyûjtõ-
fogházban is nap, mint nap átélte,
hogy Krisztus él, vele van, és végül
gyõzelmet fog adni neki. A hit minden
körülmények között megerõsít –
hangsúlyozta. (KD)



10 XXII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. MÁRCIUS 1.KULTÚRA �� ZUGLÓI LAPOK ��

Devich Gergelyt (képünkön kö-
zépen), a Szent István Király Ze-
neiskola tanulóját február 13-án
néhány percnyi meghallgatást
követõen felvették a Liszt Ferenc
Zeneakadémia Különleges Te-
hetségek Osztályába. A szigorú
felvételiztetõk mindössze három
diákot részesítettek ebben a
megtiszteltetésben. 

– Gergõ eddig minden hazai
versenyt, melyen elindult, meg-
nyert – értékelte tanítványa sike-
rét Antók Zsuzsanna gordonka-
tanár. – Legutóbb 2011. novem-
ber 25-26-án a XIII. Országos
Friss Antal Gordonka Versenyen
kapott a korcsoportjában ki-
emelt Nívó-díjat. A díjjal együtt
meghívást kapott a kaposvári
nyári kamarazenei fesztiválra is,
ahol Kocsis Zoltánnal játszhat
majd együtt. 

A szakemberek szerint Gergõ
fiatal kora ellenére már „vará-
zsol a muzsikájával”. Játékával
rabul ejti a közönséget, és olyan

érzelmeket is képes már meg-
szólaltatni, melyet korából faka-
dóan még nem is ismerhetne. A
Julianna Református Általános
Iskola hetedik osztályos diákja

nyolcéves kora óta tanul csellóz-
ni. A hangszert õ választotta, és
már élete elsõ országos gordon-
kaversenyén bizonyította a te-
hetségét, amit rögtön meg is

nyert. Két éve a MOL Tehetség-
gondozásért Díj támogatását is
elnyerte. 

– Gergõ 2011-ben a Budapesti
Fesztiválzenekar zeneiskolai

versenyét is megnyerte, melynek
díja volt, hogy a többi nyertessel
együtt felléphetett a Corinthia
Szállóban rendezett koncerten,
ahol Fischer Iván külön is gratu-
lált neki. De hasonló megtisztel-
tetésben volt része 2009-ben,
amikor a londoni magyar inté-
zetben adott többedmagával ka-
marakoncertet, és az est végén
egy angol hivatásos zenész au-
togramot kért tõle mondván,
hogy Gergõbõl egyszer híres ze-
nész lesz, és akkor ez az aláírás
sokat fog majd érni.

Devich Gergelynek nem sok
ideje maradt, hogy a zeneakadé-
miai felvételét megünnepelje.
Pár nappal késõbb, február 19-
én ugyanis õ is fellépett a Mûvé-
szetek Palotájában a Zuglói Fil-
harmonikusok koncertjén. A
különleges zuglói tehetség a gor-
donkajátékával természetesen
ezen az elõadáson is elvarázsol-
ta a közönséget, és hatalmas si-
kert aratott. Riersch Tamás

Az ifjú csellista különleges tehetség

Egy zenekar számára már az is
komoly siker, ha a Mûvészetek
Palotájában felléphet, a Zuglói
Filharmónia azonban rendsze-
res szereplõje az ország legfõbb
kulturális intézménye rendezvé-
nyeinek. A Záborszky Kálmán
karnagy által vezetett zenekar
fellépéseire rendszeresen sokan
kíváncsiak. Így volt ez az együt-
tes legutóbbi, február 19-i fellé-
pésén is, melyet többek között
Kodály Zoltán özvegye, Réthelyi
Miklós nemzeti erõforrás mi-
niszter, a berlini zeneiskola igaz-
gatója és Zugló vezetõi közül
Rozgonyi Zoltán és dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
terek is megtekintettek.

– Ez a koncert már a Zuglói Fil-
harmónia bérletsorozat negye-
dik elõadása volt – mondta Tõ-
kés Mária Tünde, a Columbus
utcai zeneiskola igazgató-helyet-
tese. – A korábbi három elõadá-
sunkból kettõ helyszíne szintén
a MÜPA, egynek pedig a Bosnyák
téri templom volt.

A február 19-i elõadás a Mûvé-
szetek Palotájának „Szimfonikus
felfedezések” sorozatának részét
képezte. A programban való rész-
vételre pályáznia kellett a zene-

karoknak. A pályázat kritériuma
legalább egy kortárs magyar
szerzõ mûvének tolmácsolása
volt. A Zuglói Filharmónia egy tel-
jes magyar mûsorral nevezett: az
elsõ blokkban Erkel Hunyadi
László operájának nyitányát,
majd Dohnányi Ernõ gordonka-
versenyét adták elõ. Ez utóbbi ze-
neszám különlegessége volt,
hogy a szólót a zuglói zeneiskola
13 esztendõs tehetsége, Devich
Gergely adta elõ. A második rész-
ben elõbb Csemiczky Miklós
„Supra firmam petram” címû
(Erõs, meg nem ingó kõsziklán)
címû oratóriumát, utána pedig
Kodály Zoltán Galántai táncok
címû mûvét adták elõ. A
Csemiczky mû érdekessége,
hogy azt a szerzõ 2005-ben a Ti-
hanyi Apátság 950. évfordulójá-
ra írta, és hét évvel ezelõtt is a
Zuglói Filharmónia adta elõ. Eh-
hez a mûhöz kapcsolódott, hogy
a koncerttel egy idõben, a MÜPA
elsõ emeleti üvegtermében dr.
Korzenszky Richárdnak, az apát-
ság perjének fotóiból rendeztek
kiállítást. A képanyagot késõbb
átszállították a Columbus utcai
zeneiskolába, ahol február 27-ig
tekinthették meg az érdeklõdõk.

– Nagyon büszkék vagyunk rá,
hogy telt ház volt a koncerten –
mondta az igazgató-helyettes. –
Aki járatos a komolyzenében,
tudja, hogy ma már ebben mû-
fajban egyre nehezebb telt házas
rendezvényeket szervezni. A
Zuglói Filharmónia legnagyobb

elismerése, hogy minden ren-
dezvényére nagy az érdeklõdés.
Külön megtiszteltetés számunk-
ra, hogy a koncertet követõen
Kodály Zoltánné személyesen
gratulált Záborszky Kálmánnak. 

A Zuglói Filharmónia legköze-
lebb március 22-én, a Belvárosi

Szent Mihály templomban kon-
certezik majd. Azt a programot a
Tavaszi Fesztivál keretében ren-
dezik. A bérletsorozat ötödik
elõadására pedig május 3-án
19.30-kor kerül majd sor a Mû-
vészetek Palotájában.

R. T.

Újabb komolyzenei siker

Január 27-én a József Attila Színházban
Farsangi koncert címmel jótékonysági gá-
lát szerveztek a Csodalámpa és a
Színészárvákért Alapítványok javára. Az
esten több neves elõadó, többek között
Papadimitriu Athina, Gesztesi Károly,
Nemcsák Károly, Puskás Péter, Varga
Miklós, az Új Magyar Táncszínház és még
sok meghívott mûvész lépett fel.

– Mindkét alapítvány nemes célt szolgál
– mondta Nemcsák Károly, a házigazda
színház igazgatója. – A Színészárvákért
Alapítvány a fiatalon elhunyt magyaror-
szági színmûvészek kiskorú árváinak ok-
tatását, szociális és egészségügyi helyze-
tét kívánja segíteni, a Csodalámpa Alapít-
vány pedig a súlyos beteg gyermekek egy-
egy álmát váltja valóra. 

A fellépõk között tíz zuglói diáknak is
tapsolhatott a közönség. Nemcsák Károly
ugyanis szeretett volna egy gyerekproduk-
ciót is betenni a programba. Elsõsorban
zenei számra, kórusmûre gondolt, de mi-
kor megtudta, hogy a József Attila Szín-
házban évrõl évre fellépõ zuglói Arany Já-

nos Általános Iskolában alapfokú mûvé-
szetoktatás zajlik, az iskola által felaján-
lott moderntánc-produkciót is örömmel
fogadta. 

– A kétórás elõadás elsõ felvonásában
kaptunk szerepet- mondta Bobák Ildikó
modern táncoktató. – Tíz negyedik osztá-
lyos diákunk az Amelie csodálatos élete
címû francia film zenéjére táncolt. Nagyon
büszkék voltak, amikor a közönség hatal-
mas tapssal jutalmazta produkciójukat.

Az Arany diákjai számára nem volt szo-
katlan a rivaldafény. Az iskolában ugyan-
is immár hetedik éve oktatják már a mo-
dern- és néptáncot, illetve a színjátszást,
és az elmúlt években az alapfokú mûvé-
szeti képzésben résztvevõ közel 180 diák
rendszeresen a József Attila Színház szín-

padán mutatta be a vizsgaelõdását.
Ugyanakkor ilyen neves mûvészekkel
még egyszer sem szerepeltek közös pro-
dukcióban, de szerencsére a vizsgadrukk
ellenére ismét bizonyítani tudták, hogy
Zuglóban az alapfokú mûvészeti képzést
is magas szinten ûzik. riersch

Zuglói diákok rivaldafényben



11MOZAIKXXII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. MÁRCIUS 1. �� ZUGLÓI LAPOK ��

Kétheti horoszkóp
2012. március 1-jétõl

Kos – Lendületük, most is
nagy, bár nem biztos, hogy
tudják, hogy a gondolata-

ikra vagy inkább a szívükre hall-
gassanak. Pénzre számíthatnak,
melyet elsõsorban céljaikra,
munkájukra fektethetnek be,
amit siker koronázhat. A közle-
kedésben legyenek nagyon ébe-
rek!

Bika – Vágyaik most telje-
sülhetnek. Külföldi utazás
lehetõsége érkezhet. Tár-

sukkal való kapcsolatukat a
mélység, a feltétel nélküli szere-
tet járhatja át, minden problémát
meg tudnak oldani. A tanulás
most nagyon jól megy, nagy szel-
lemi utazásokra is sor kerülhet.

Ikrek – Szereplés, társ-
kapcsolat lehetõsége ér-
kezhet. Nem csoda, hisz

tele vannak ötlettel, lendülettel!
Igaz, türelmetlenséggel is, s az
érzelmeik erõsen befolyásolhat-
ják õket. Akár még hisztissé is
tudnak válni, mely céljaik eléré-
sét nehezítheti. A szerelem mély-
séget kaphat.

Rák – Elõzõ életbeli, titkos
kérdésekre rájöhetnek,
különleges iratok kerül-

hetnek a kezükbe. A türelmetlen-
ség is elfoghatja õket, mely által
nehezebben érhetik el céljaikat.
Ha társkapcsolatban élnek, mély
szeretet alakulhat ki köztük, ha
egyedül, érkezhet az igazi társ.

Oroszlán – Türelmetlensé-
gük miatt a barátaikkal
összeszólalkozhatnak, vá-

gyaik elérését akadályozhatják. A
munkájukban viszont nagyon ko-
moly, elõzõ életbõl jövõ segítséget
kaphatnak. Céljaikat elérik, a
munkatársaikkal a jó kapcsolat,
a lélek mélysége megjelenhet.

Szûz – Elsõsorban a türel-
metlenséggel lehet problé-
májuk, mely érintheti a ba-

rátaikkal való kapcsolataikat is
és a munkájukat is. A tanulás na-
gyon jól megy, jogi ügyekben, kül-
földdel kapcsolatos kérdésekben
minden rendezõdhet. A szerelem
és kisbaba lehetõsége itt van. 

Mérleg – Társukra nagyon
vágynak, ám a próbákat ki
kell állni. Merjék vállalni

önmagukat, diplomácia érzé-
kükkel meg tudnak oldani min-
den problémát. Jó megérzéseik
lehetnek most, hallgassanak rá!
Otthonukban a mély lelkiség,
szeretet, egymás értése, segítése
költözhet.

Skorpió – Nagyon jól van-
nak. Bölcsesség, szeretet,
áradás, elfogadás, ragyo-

gás jellemezheti most õket. Test-
véreikkel, rokonaikkal, szom-
szédjaikkal való kapcsolatukat
is átjárhatja ez a mély, pozitív ér-
zés. A barátaikkal nehézségekre
számíthatnak, ne versenyezze-
nek velük! 

Nyilas – Két lábbal állnak
a földön most - mely azért
annyira nem jellemzõ erre

a jegyre - nagyon gyakorlatiasak.
Egy mély átalakuláson mennek
keresztül pozitív irányba. Pénz-
ügyi vonalon elõrelépés várható.
Otthonukban, családtagjaik kö-
zött az angyali szeretet van jelen.

Bak – Céljaikat segítik, böl-
csességük, tudásuk, hig-
gadtságuk mindenki szá-

mára láthatóvá válhat. Próbálja-
nak nem megfelelni a világnak,
mert most erõsen bennük lehet a
konfliktusok mindenáron való el-
kerülése. Mûvészi képességeik
elõjöhetnek, merjék vállalni!

Vízöntõ – Sok kisebb uta-
zásra, tárgyalásra számít-
hatnak, melyet élveznek,

melyre vágyhatnak is. Pénzügyi
vonalon stabilizálódás lehetsé-
ges, nagyobb összeg érkezése és
kiadása is jelen lehet. A világ rez-
gésének emelése, mások segíté-
se most fõhelyre kerülhet.

Halak – A végtelen szere-
tet, s közben a higgadt, gya-
korlatias,  nyugodt energi-

ák által a Föld és Ég összekötõjé-
vé válhatnak. Gyönyörûen fejez-
hetik ki magukat, mellyel meg is
tudják teremteni vágyaikat, se-
gíthetik barátaikat. Pénzügyi vo-
nalon akadályok elképzelhetõk.

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

Ezúttal Szerelem és más démo-
nok címmel tartott teltházas elõ-
adóestet a Honvéd Kulturális
Központban Csernus Imre, a
népszerû pszichiáter. A február
15-i esemény szünetében a Zug-
lói Médiának elmondta: „A sze-
relem olyan érzés, amely két fel-
nõtt között jöhet létre. A kérdés
csak az, a mai világban ki számít
felnõttnek. Mert ha egy érzés két
bizonytalan ember találkozásá-
ból születik meg, hiába gondol-
ják, hogy az szerelem, nem
az.” Csernus szerint az ember-
nek elõbb önmagát kell szeret-
nie, hogy mást is tudjon. „Ez a
kulcsa az egésznek. Amíg nem
rendelkezem belsõ békével, nem
ismerem saját magamat, addig a
másik önbecsapásait, játszmáit,
sõt, vérszívásait, nem fogom ész-
revenni. Pedig ezek mindenkinél

ott vannak. Úgyhogy nyitott
szemmel kell élni, és nem sza-
bad félni attól, hogy akár rette-
netesen fájdalmas dolgokat fo-
galmazzak meg önmagammal
kapcsolatban” – mondta. A pszi-
chiáter szerint azok tudják élni a
pillanatot, akik önmagukban el-
fogadták, hogy tele vannak cso-
mó rossz és jó dologgal. kd

Csernus doktor

Szerelemrõl
és önismeretrõl

Tavaszi láz kedvenceinknél
A jó idõnek mindenki örül. A foko-
zott napsütés kedvenceinkre jóté-
konyan hat. A gazdiéknál elõke-
rülnek a túrabakancsok, a kerék-
párok. Ám ez egészségügyi problé-
mákat okozhat állatainknak.

A tél folyamán a legtöbb kutya
ellustul, hiszen gazdája is fázott
és rövidebbre fogta a sétákat.
Emellett néhány kiló súly is rá-
rakódhatott. És az ilyen edzetlen
állapot után jön a megerõltetõ
mozgás. Az emberhez hasonlóan
a túlterheltség a kutyánknál is
izomlázat válthat ki. Az elsõ ke-
rékpár melletti futás, nagyobb
kirándulás után négylábú bará-
tunk lelassul, nem szívesen mo-
zog. Járása kötötté válik, ami azt
jelenti, hogy fájdalmas izom-
mozgás miatt az ízületit kevésbé
hajlítja be. Egyes izomcsoportok
meg is duzzadhatnak és nyo-
másra is fájdalmassá válhatnak.
Az állat hányhat, étvágytalan,
kedvetlen lehet. Pihentetésre, a
tömeges izmok (pl. combizom)
kíméletes masszírozására né-
hány nap alatt elmúlik a panasz.
A mozgatásban a fokozatosságot
be kell tartani, különösen a télen
alig mozgatott állatok esetében.

Felhívom a kerékpáros futta-
tással kapcsolatban a figyelmet
arra, hogy a kutyának meg kell
tanulni a kerékpár melletti fu-
tást. Ezt elõször csak a gyalogo-
san tolt biciklivel kezdjük el. A
kutyánk szokja meg a forgó ke-
ret, majd lassú kerékpározással
futtassuk. A pórázt sohase teker-
jük a kezünkre vagy a kerékpár
kormányára, mert a legjobban
nevelt kutya is hirtelen irányt
változtathat, vagy megállhat, és
ennek a gazdi kéztörése lehet a

következménye. Még így is fenn-
áll annak a lehetõsége, hogy
ebünk irányváltoztatása az elsõ
kerék felé történik, ezért tulaj-
donképpen nem árt mindig leug-
rásra készen biciklizni.

Az izomlázon túl egy másik jel-
legzetesen tavaszi betegség a to-
rok, mandula gyulladása, a felsõ
légutak meghûlése. Fõleg a még
hûvös, kora reggeli, vagy késõ es-
ti futkározások során az állatok
bekapkodják a hideg levegõt,
vagy a hideg vizû tócsából, vízbõl
isznak. A betegségre jellemzõ a
lázas hõemelkedés, hidegrázás,
hányás, kedvetlenség, a láz miatt
fokozott vízivás. Torokgyulla-
dásnál elõfordul, hogy a torok
fájdalmassága miatt az állat a
nyakát nyújtva tartja, és látható-
an nehezen nyel. A felsõ légutak
meghûlésére utal, ha az állat kez-
detben szárazon köhécsel, krá-
kog, majd a köhögés nedvessé,
felszakadóvá válik. Ilyenkor az
állat hányásszerûen öklendezi ki
a légcsõbõl felkerült váladékot.

Az ilyen megbetegedés legtöbb
esetben gyógyszeres kezelésre
szorul. Mindenféleképpen a lá-

zat csillapítani kell. Erre megfe-
lelnek az emberi lázcsillapítók
(Algopiryn tabletta).

Ajánlatos az ilyen tüneteket
mutató állatot állatorvosnak is
megmutatni, és az általa elren-
delt gyógyszeres kezelésben ré-
szesíti.

Még egy a megerõltetõ mozga-
tással kapcsolatban elõforduló
megbetegedésre kell felhívni a fi-
gyelmet. Ez pedig a különféle
ízületek túlterhelésébõl adódó
megerõltetés, ízületi szalagok,
inak húzódása, esetleg súlyo-
sabb esetben rándulása, ficama.
Az így megbetegedett testrész
duzzadt, nyomásra érzékeny, az
állat sántít, vagy a lábát egyálta-
lán nem terheli. Mindenképpen
ajánlatos állatorvossal megvizs-
gáltatni, mert gyakran gyógysze-
res kezelésre, vagy egyenesen
mûtétre lehet szükség.

Itt is felhívom a figyelmet az
avarcsomókban befészkelt sü-
nökre, mielõtt az avart eléget-
nénk, vizsgáljuk meg, nehogy ezt
a kis állatot megégessük.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

A zuglói Liszt Ferenc Általános
Iskola a 2010-2011-es tanévben
ünnepelte mûködésének 100.
évfordulóját. Az eseményrõl egy
egész éves ünnepségsorozattal
emlékezett meg az iskola közös-
sége. Egyetlen program, a cente-
náriumi évkönyv bemutatása
azonban már jócskán a követke-
zõ tanévre csúszott át. 

– Ennek egyszerû oka volt –
tudtuk meg Csigás Zoltán nyu-
galmazott igazgató-helyettestõl,
a könyv fõszerkesztõjétõl. – A
névadónk ugyanis tavaly ünne-
pelte születésének 200. évfordu-
lóját, és ennek tiszteletére az is-
kolánk is számos fontos progra-
mot rendezett. Mi pedig szeret-
tük volna, ha ezek is bekerülnek
az évkönyvbe.

Szerencsések vagyunk, hisz
egy százéves intézmény közössé-
géhez való tartozás csak keve-
seknek adatik meg – mondta Sa-
lamon Attiláné, az iskola igazga-
tója a jubileumi évkönyv február
22-i bemutatóján. – Ez a könyv
egy összefogás eredménye, nem
csak felnõttek, hanem diákok is
sokat dolgoztak azért, hogy a mû
létrejöhessen.

– A múlt ismerete és a jelen re-
ális képe együttesen segíti a meg-

valósítható célok kitûzését – tet-
te hozzá dr. Ferdinandy István
alpolgármester (képünkön). –
Ez a könyv méltó zárása annak
az ünnepségsorozatnak, mellyel
az iskola megünnepelte a cente-
náriumot.

A jubileumi évkönyv két rész-
bõl áll: az elsõ blokkban a száz-
éves iskola múltja és jelene ele-
venedik meg, a második részt
pedig egy kultúrtörténeti ritka-
ságot tartalmaz.

Liszt Ferenc utolsó tanítványa
az a Varga Vilma volt, aki a zene-
szerzõ barátjának, Varga Ferenc
állatorvosnak volt a lánya –
mondta Szilvássi Miklós önkén-
tes Liszt-kutató. – Varga Vilma
olyannyira hatása alá került
mentorának, hogy egész életét
Liszt Ferenc emlékének ápolá-
sára áldozta fel.

A könyv tehát Varga Vilma ku-
tatómunkájának eredményeit is
tartalmazza, köszönhetõen Tû
Lászlónénak (Stefi néninek),
Varga Vilma unokájának és Or-
bán Évának, az Állatorvostu-
dományi Egyetem könyvtárigaz-
gatójának, aki saját kutatásai-
nak az eredményeit bocsátotta a
könyv szerkesztõinek a rendel-
kezésére. Riersch Tamás

Évkönyv zárta
a centenáriumot
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Legutóbbi számunkban hírt ad-
tunk arról, hogy a zuglói önkor-
mányzat és a Városligeti Mûjég
megállapodásának köszönhetõ-
en február 29-én 16.00–20.00
között a zuglói lakcímmel rendel-
kezõk ingyenesen korcsolyázhat-
nak. Mivel ez az esemény lapzár-
tánk után zajlott, csak feltételez-
ni tudjuk, hogy a kerületbõl so-
kan éltek ezzel a lehetõséggel.
Ugyanakkor Rozgonyi Zoltán al-
polgármester és Bartha László
létesítményigazgató szavaiból az
derül ki, hogy ez a zuglói nap nem
csak egyszeri alkalom volt a Vá-
rosligeti Mûjég életében.

– Egy kicsit messzebbre kell
visszamennünk – kezdte Rozgonyi
Zoltán –, a Liget Köztársaság egy
civil egyesület, mely azért jött létre,
hogy a Városligetben mûködõ in-
tézmények, vállalkozások érdeke-
it képviselje, és a mûködésüket
összehangolja. Az egyesület elnö-
ke Persányi Miklós, a Fõvárosi Ál-
lat- és Növénykert igazgatója, a fõ-
titkára pedig Kovács Balázs zuglói
alpolgármester.

Persányi Miklós elsõdleges cél-
ja az volt, hogy a Városliget ne csak

tömegrendezvények helyszíne le-
gyen, hanem a jövõben a Central,
a Hyde Parkhoz vagy a párizsi köz-
terekhez hasonlóan egy elegáns,
nyitott népkertként mûködjön.
Ez nem egy új keletû kezdeménye-
zés volt, ám ezúttal mind a fõvá-
ros, mint pedig Zugló vezetése
partnernek bizonyult ennek az el-
képzelésnek a megvalósításában.

– Nekünk, zuglói politikusok-
nak egyetlen célunk lehet, hogy
minden lehetõséget megragad-
junk annak érdekében, hogy a ke-

rület polgárai számára elõnyöket,
kedvezményeket csikarjunk ki. A
Fõvárosi Állat- és Növénykert már
eddig is adott kedvezményeket a
Zugló Kártya tulajdonosainak, a
Mezõgazdasági Múzeummal pe-
dig sok közös rendezvényünk volt
már. A jövõben szeretnénk ebbe a
kapcsolatrendszerbe a Városlige-
ti Mûjégpályát is bevonni. Ennek
elsõ lépése volt a február 29-i zug-
lói este. Ez azonban még csak kí-
sérleti jellegû próbálkozás volt, a
következõ szezonban ugyanis sze-

retnénk továbberõsíteni ezt a kap-
csolatot. Bartha László létesít-
ményigazgató szerint már tavasz-
szal létrejöhet az a megállapodás,
mely a mûjég és az önkormányzat
közti együttmûködés alapja lehet.
A tervek szerint a jégpálya rákap-
csolódna arra az ingyenes távfel-
ügyeleti rendszerre, melyet az
önkormányzat jóvoltából a Ke-
rületõrség üzemeltet. Cserébe a
mûjég kedvezményeket biztosí-
tana a zuglói emberek és a zuglói
intézmények számára.

– Van egy korcsolyaoktatási
programunk, melybe szeret-
nénk minél több kerületi óvodát
és általános iskolát bevonni. A
szervezetten érkezõ ovis és elsõ-
másodikos csoportok számára
nem csak kedvezményes korcso-
lyázási lehetõséget, hanem okta-
tót is biztosítunk, míg a nagyobb
diákok kedvezményes áron kor-
csolyázhatnak. Szeretnénk, ha
egyre több kerületi iskola tarta-
ná a téli (például farsangi) ren-
dezvényét nálunk. Idén a Zuglói
Hajós Alfréd- és a Liszt Ferenc
Általános Iskola élt ezzel a lehe-
tõséggel.

Bartha László ígéretet tett rá,
hogy a következõ szezonban
minden lehetséges kedvezményt
megadnak a jelentkezõ intézmé-
nyeknek, ezen kívül a Zugló Kár-
tya tulajdonosainak is hasonló
elõnyöket biztosítanak majd.
Felmerült az is, hogy a követke-
zõ idényben már nem csak egy
esti, hanem egy egész napos in-
gyenes zuglói rendezvénnyel bi-
zonyítanák, hogy nem csak föld-
rajzilag tartoznak a XIV. kerület-
hez. Riersch Tamás

Zugló kártyával olcsóbb lesz

Korizás a Mûjégen

Az idén 40 esztendõs Móra Fe-
renc Általános Iskolában ponto-
san húsz esztendeje zajlik már a
német nyelvû nemzetiségi okta-
tás. Az intézményben nyolc évfo-
lyamon jelenleg közel 160 gyerek
ismerkedik a német nyelvvel, a
hagyományokkal és a népszo-
kásokkal. Az iskola életében a
szokásos ünnepeken kívül éven-
te két fontos rendezvény van, a
novemberi Márton-nap és a feb-
ruári Svábbál. Ezek a progra-
mok az idei kettõs jubileumi év-
ben a szokásosnál is nagyobb
hangsúlyt kaptak. A február 17-i
Svábbál a tanév egyik csúcspont-
ja volt. A rendezvény díszvendé-
ge volt többek között dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
ter, Bátki László, az Iskolaszék
elnöke, Timler János, a Német
Kisebbségi Önkormányzat elnö-
ke és Kreisz László, Taksony

polgármestere, aki  a Szigeti Fi-
úk sramlizenekar frontembere-
ként volt jelen. A taksonyi együt-
tes szolgáltatta ugyanis a talpalá-
valót a német táncházhoz, me-
lyen a Bálint Gyöngyi vezette tak-
sonyi felnõtt táncegyüttes is be-
mutatkozott. A Svábbál közön-
sége azonban leginkább a zuglói
gyerekekre volt kíváncsi, akik
Pákáné Szarka Magdolna peda-
gógus szervezésével német nyel-
vû, zenés, táncos produkciókkal
tették emlékezetessé az idei né-
met farsangot. A Svábbál hagyo-
mányai közé tartozik, hogy a
résztvevõk ellátásról a vendégek
gondoskodnak. A szülõk kitet-
tek magukért, és az általuk ho-
zott rengeteg sütemény nem csak
a gyerekeket, hanem minden ér-
deklõdõt – a díszvendégeket, a
táncosokat és a zenészeket is –
alaposan jóllakatott. R. T.

Német hagyományok a zuglói lakótelepen

Farsang a jégen
A zuglói iskolák rettentõen vár-
ták már a Városligeti Mûjégpálya
megnyitását. A földrajzi közelség
miatt ugyanis több kerületi in-
tézmény rendszeres látogatónak

számított a létesítményben. A
legközelebbi iskolák a téli hóna-
pokban a testnevelés órákat ál-
talában korcsolyázással töltöt-
ték, és az intézmények egy része

farsangi rendezvénye helyszí-
néül is a jégpályát választotta.
A Zuglói Hajós Alfréd Magyar-
Német Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola volt az elsõ kerületi
tanintézmény, mely a megújult
jégpálya közelségét kihasználta.
Az Ungvár utcai iskola ugyanis –
egy több mint egy évtizedes ha-
gyományt folytatva - február 10-
én a Városligeti Mûjégpályán tar-
totta a farsangi mulatságát.

– A helyszín több szempontból
is jobb, mint az iskola tornater-
me – mondta Hosszúné Bartha
Etelka igazgatónõ. – Egyrészt a
szép és esztétikus környezetben
mindenki jól érzi magát, ráadá-
sul a jégpályán sokkal többen el-
férünk, mint a tornatermünk-
ben. Arról nem is beszélve, hogy
korcsolyával a lábukon garantál-

tan mozognak a diákok, ez pedig
a legtökéletesebb módja a sza-
badidõ hasznos eltöltésének.

A Hajós Farsang február 10-én
20.30-tól 23 óráig tartott. A ren-
dezvényen több mint 500-an vet-
tek részt. A szervezésbõl a szü-
lõk is kivették a részüket, a gye-

rekek jelmezein kívül ugyanis a
büfét is õk csinálták. A pedagó-
gusok pedig ügyességi-, jelme-
zes- és sorversenyeket szervez-
tek a diákoknak, illetve egy tom-
bolaversenyt is hirdettek a részt-
vevõk között.

riersch
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Rabló körözése
A XIV. kerületi Rendõrkapi-

tányság rablás bûntett elköveté-
se miatt nyomozást folytat isme-
retlen tettes ellen. Január 30-án
22 óra körül az Örs vezér terén,
a HÉV végállomás területén a
sértettet hátulról leütötték, és
elvették értékeit. Az elvitt tár-
gyak között volt a csatolt fény-
képen látható nyaklánc is. Aki-
nek ismerõs, kérjük, jelentkez-
zen a zuglói kapitányság 461-
8160-as telefonszámán, és kér-
je a Bûnüldözési Alosztályveze-

tõt. Segítségüket elõre is kö-
szönjük!

Tolvajok elfogása
Február 17-én éjjel a szolgá-

latban lévõ zuglói nyomozók a
Róna utca és a Fogarasi út ke-
resztezõdésénél levõ trafik kö-
rül két személyre figyeltek fel
akik láthatóan készültek vala-
mire. A nyomozók járõröket
kértek a helyszínre, akik a
szomszéd utcában várták, hogy
a kollégáik értesítsék õket, ha
szükség lesz a beavatkozásuk-

ra. Hamarosan a nyomozók rá-
dión jelentették, hogy látják,
amint az egyik elkövetõ egy szer-
számmal lefeszítette a trafik két
lakatját, ám feltehetõleg a gyalo-
gos-, illetve a gépkocsi forgalom
miatt nem folytatták a bûncse-
lekmény elkövetését. Egy idõ
után a két férfi gyalogosan elin-
dult a Fogarasi úton, majd be-
fordultak a Padlizsán utcába. A
rendõrök természetesen követ-
ték, majd megállították õket. A
két személy ruházatát a helyszí-
nen átvizsgálták, és a zsebekbõl
bûncselekmény elkövetéséhez

használható tárgyak kerültek
elõ. Mindkét személy tagadta,
hogy bármilyen bûncselek-
ményt elkövetett volna, a nyo-
mozók azonban - mivel a kollé-
gájuk  tanúja volt,  a trafik elõtti
esetnek – elõállították õket. A
XIV. kerületi Rendõrkapitány-
ságon az elkövetõk egyike elis-
merte, hogy õ feszítette le a laka-
tot. Nevezetteket ezt követõen
gyanúsítottként hallgatták ki, je-
lenleg szabadlábon védekeznek.

Pótkerék tolvajok
elfogása

Két férfi február 12-én éjjel le-
szerelte egy, a Balázs utcában
parkoló Mitsubishi Pajero típu-
sú személyautóról a pótkereket.
A lopással körülbelül 60 000 Ft,

a rongálással pedig további
10 000 Ft kárt okoztak a tulaj-
donosnak. A két tolvaj azonban
nem jutott messzire, éjfél után
néhány perccel ugyanis megállí-
tották az autójukat a járõrök. A
rendõröknek gyanússá vált az
autó utasterében letakart pótke-
rék. Számon kérték a két férfit,
és az egyikük beismerte, hogy
lopták a kereket, ezért mindket-
tõjüket elõállították a rendõrök.
A rendõrségen aztán az is kide-
rült, hogy a két férfi már koráb-
ban is hasonló tettet követet el,.
A rendõrök egyikük lakásán va-
lószínûleg bûncselekménybõl
származó  kerékpárt, motoros
bukósisakot, mobiltelefont és
autókereket foglaltak le. A két
férfit õrizetbe vették, és ellenük
megindították az eljárást.

riersch

Február 15.
Nem sokkal 7.30 után furcsa

jelenségre figyeltek fel az Erzsé-
bet királyné 120. szám alatti tár-
sasház lakói. Az ablakon kite-
kintve az egyik pillanatban még
a szállingózó hópelyheket látták,
majd pár pillanat múlva szürke
ködbe burkolódzott a külvilág. A
II. emeleti lakásban ocsúdtak a
leghamarabb, a család egyik tag-
ja ugyanis felkiáltott: „Úristen!
Tûz van! Meneküljünk!”

Akkorra azonban már a ház
mindkét lépcsõháza sûrû füsttel
telt meg. A felsõbb emeleten la-
kóknak nehéz lett volna a föld-
szintre lejutniuk. Szerencsére, a
lakók közül néhányan gyorsan
értesítették a tûzoltókat, akik

nagy erõkkel vonultak a hely-
színre.

– Összesen nyolc fecskendõ
(tûzoltóautó) és 30 tûzoltó vett
részt az oltásban – mondta Sala-
mon Lajos tûzoltó százados, a
Zuglói Tûzõrség parancsnoka. –
A lángokat körülbelül negyedóra
alatt sikerült eloltanunk, ám a
ház füstmentesítése ennél több
idõt igényelt. Ez utóbbi miatt
nyolc lakót kellett kimenekíte-
nünk, ám szerencsére senki sem
sérült meg.

A tûzoltók megállapították,
hogy a tûz fészke a mélygarázs-
ban van, ahol egy régebbi típusú
Mercedesbõl csaptak fel a lán-
gok.

A katasztrófáról a rendõrök, a
kerületõrök, a polgárõrök és az
önkormányzat illetékesei is érte-
sültek Mivel hermetikusan le-
zárták az Erzsébet királyné útját
és az Öv utcát, így sem a tûzoltók
munkáját, sem a lakók menekí-

tését nem nehezítette a reggeli
csúcsforgalom. A rendõrökkel
és a kerületõrökkel együtt az ön-
kormányzat vezetése, élükön dr.
Papcsák Ferenc polgármesterrel
is a helyszínre érkezett. Az ön-
kormányzatnak bõven akadt
dolga, hisz, mint kiderült, a ga-
rázsban a tûz nem csak az autót
semmisítette meg, hanem vala-
mennyi közmûhálózatot, így az
50 lakásos épület lakói a legna-
gyobb hidegben víz, villany és fû-
tés nélkül maradtak. Dr.
Papcsák Ferenc azonnal intézke-
dett a ház lakóinak az ideiglenes
elhelyezésérõl. A katasztrófavé-
delem munkatársai körbejárták
az épületet, és valamennyi lakót
értesítettek a kialakult helyzet-

rõl. A lakók közül többen azt vá-
lasztották, hogy néhány napra a
rokonaikhoz, ismerõseikhez
mennek, de 75 ember kénytelen
volt elfogadni az önkormányzat
segítségét. Õket a Nagy Lajos ki-
rály úti Zugló Hotelben (66 fõt),
illetve a Fogarasi út – Vezér út
sarkán található Amadeus Ho-
telben (9 fõt) helyezték el.

Az Erzsébet királyné útján a
forgalmi blokádot 9 órakor ol-
dották fel.

Február 15–20.
Az Erzsébet királyné 120.

szám alatti épületet a Zuglói Va-
gyonkezelõ 2004-ben az elsõ
Széchenyi Terv támogatásából
építtette. Az épület kihasználtsá-
ga szinte száz százalékos volt,
amint az a február 15-i tûzesetet
követõen kiderült, mindössze
egy lakás állt üresen. Sajnos, a
2004-es beruházásnak volt egy
hiányossága: az épület ugyanis

nem rendelkezett tûzjelzõ ké-
szülékkel. Ennek hiányában  a
lakók már csak akkor értesültek
a veszélyrõl, amikor a füst elzár-
ta elõlük a menekülési útvona-
lat. Ezt a hiányosságot természe-
tesen a helyreállítási munka so-
rán pótolták. A lakók kiköltözte-
tése után rögtön megkezdõdött a
károk felmérése. Mint kiderült,
a garázsban nem csak a Merce-
des, hanem két másik személy-
autó is parkolt, ám azok nem ká-
rosodtak. Nem úgy az a három
lakás – a fszt. 2., a 3. és a 4. – me-
lyek közvetlenül a tûz fészke fe-
lett voltak. Ezek ugyanis komoly
károkat szenvedtek. 

Ezalatt a két zuglói szállodá-
ban berendezkedtek a lakók.
Mindössze két mozgássérült em-
ber jelezte az önkormányzatnak,
hogy az ideiglenes szálláshelyen
nem tudnak közlekedni. Az ön-
kormányzat azonnal lépett az
ügyben, és õket az Aréna Hotelbe
vitték át, amely épület jobban fel
volt készülve a mozgássérült
vendégek elhelyezésére. A lakók
mindegyike elégedett volt az el-
helyezéssel. A családok együtt
maradhattak, az emberek hét-
köznap reggelit és vacsorát, hét-
végén pedig ebédet is kaptak.
Napközben – egy meghatározott
idõben – hazalátogathattak, és a
legszükségesebb holmikat – ira-
tokat, ruhanemût – magukhoz
vehettek. Hátrahagyott értékei-
kért nem kellett aggódniuk:
azokra éjjel-nappal biztonsági
emberek vigyáztak. 

A Zuglói Vagyonkezelõ ezalatt
gõzerõvel dolgozott a károk hely-
reállításán. Az alaposabb kárfel-
méréskor kiderült, hogy a há-
rom földszinti lakásból csak ket-
tõ vált lakhatatlanná, a harma-
dik leginkább csak esztétikailag
sérült. Mivel a két lakás felújítá-
sa hosszabb idõt igényel, a lakók
hosszabb távú elhelyezésérõl is
gondoskodni kellett. A fszt. 4.
szám alatti lakás lakóját a III.
emelet üresen álló lakásába, a
fszt. 3-ban lakó családot pedig a
Kerékgyártó utca egyik önkor-
mányzati lakásába költöztették.

Február 21.
Utolsó szállodai reggelijüket

fogyasztották el a kitelepített la-
kók. 8.30-kor aztán mindhárom

zuglói szálloda elõtt a kerületõr-
ség és a polgárõrség egy-egy jár-
mûve parkolt le. Ahogy hat nap-
pal korábban, úgy ezen a napon
is a kerületõrök és a polgárõrök
segítettek a lakók költöztetésé-
ben. Addigra már mindenki ösz-
szecsomagolt, így a kis konvoj ki-
lenc óra körül elindulhatott az
Erzsébet királyné 120. felé. Itt
már dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester, Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester, Tildy Balázs, a kör-
zet önkormányzati képviselõje,
illetve a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. munkatársai várták õket.

– Az egységes katasztrófavéde-
lem és a zuglói közbiztonsági há-
ló is jól vizsgázott – értékelte a
polgármester az elmúlt néhány
nap történéseit. – A lakók elhe-
lyezése, és a károk helyreállítása
körülbelül 30 millió forintba ke-
rült, de végsõ összeget még nem
tudjuk, hisz a két súlyosan sé-
rült lakás statikai felmérése még
hátravan. Mindenestre ez egy

olyan katasztrófahelyzet volt,
melyben az önkormányzatnak
mindenképpen magára kellett
vállalnia a terheket. 

Mint kiderült, az épület bizto-
sítva volt, így az önkormányzat
terhei valamelyest csökkenni
fognak. De ennél sokkal fonto-
sabb, hogy maguk, a bajba jutott
lakók elégedettek voltak az in-
tézkedésekkel.

– Én jártam a legrosszabbul,
hisz az én lakásom közvetlenül a
tûz fészke fölött volt – mondta Ki-
rály Attila. – Ebben a kiszolgálta-
tott helyzetben jó érzés volt tud-
ni, hogy vannak, akik segítenek
az emberen. 

Ezt a véleményt osztotta
Visnikar Gáborné, aki családjá-
val már február 15-én átköltö-
zött a Zugló Hotelbe, illetve Má-
tés Józsefné is, aki a férjével né-
hány napig rokonoknál lakott,
ám ezt követõen õk is beköltöz-
tek a Nagy Lajos király úti hotel-
be. Riersch Tamás

Súlyos tûzeset Zuglóban
Példásan mûködött a katasztrófavédelem és a közbiztonsági háló

BÛNÜGYI KRÓNIKA



SZOLGÁLTATÁS

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítá-
sát garanciával, rövid határidõvel vál-
lalom. Marton Tamás Zuglóban lakó,
és mûhely!Tel.:221-1691 üzenetrögzí-
tõvel, Mobil:06-20-342-7898

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, VÍZ-, GÁZ-
, központi fûtésszerelés, ázások, csõ-
törések megszüntetése. Mosdók, Wc
tartályok cseréje. Ingyenes kiszállás.
Tel.:402-4330, 06-20-491-5089

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

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

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

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

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

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

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

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

FESTÕMESTER vállal szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, penészes fa-
lak szakszerû rendbehozatalát, vil-
lany- és fûtésszerelõk utáni kisebb kõ-
mûvesmunkákat. Hosszú távú garan-
ciával.Tel.:285-2882, 06-30-878-
8977

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

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

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

Minõségi Munkával Kedvezõ
Áron Vállalunk: víz-, fûtésszere-
lést, szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, kõmûves burkoló mun-
kákat, parkettázást. ZUGLÓI
MEGRENDELÕKNEK KEDVEZ-
MÉNY! Tel.:405-3305, 06-30-
9524-725

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

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

Családi és társasházak, nyaralók
eresz- és faszerkezeteinek festése,
mázolása alpintechnikával is.
Telefon: 273-1857, 06 (20) 471-
1870.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Kerí-
tések, nagykapuk, tolókapuk, lépcsõ-
házkorlátok, erkélykorlátok, vasajtók,
ablak-, ajtórácsok, aknafedelek, elõte-
tõk készítése. Tel: 06-30-984-7684

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

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

LAPOSTETÕK hõ- és csapadék-
víz elleni szigetelése garanciával.
Homlokzatfelújítás, festõ- és kõ-
mûves munkák hagyományos áll-
ványozással és alpintechnikával.
Telefon: 273-1857, 06 (20) 471-
1870

ZUGLÓI TÁRSASHÁZ SZIGETE-
LÉSÉHEZ, tatarozásához nyugdíjas
építészmérnököt keresünk, mûszaki
ellenõrnek. Tel.:06-30-8228-268

REDÕNY, RELUXA

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

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

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

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

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

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

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

PEDIKÛR, GYÓGYMASSZÁZS,
TALPMASSZÁZS, cellulit kedvezõ
áron. Tel:. 06-70-537-3060

INGATLAN

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

KIADÓ- ELADÓ LAKÁSOKAT, háza-
kat, telkeket keresünk 16 éves ingat-
lanpiaci tapasztalattal. Tel.:438-0677,
06-70-944-0088, www.amadex.hu,
amadexåmadex.hu

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

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

ELADOM 16. KER-I , 180nm, pa-
norámás, kétszintes, kiváló elosztá-
sú lakóingatlanom (2 generációnak
is). Ára:39,9 Mft. Tel:06-30-444-
1680

RÓNA-THÖKÖLY SARKÁN eladó
egy 3,5 szobás, hallos, napfényes 102
nm-es öröklakás. Ára:22Mft. Tel.:06-
20-349-2288

OKTATÁS

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

ANGOL NYELVBÕL VÁLLAL egye-
temista nyelvvizsgára, érettségire fel-
készítést, korrepetálást. Tel.. 06-70-
387-6400

NÉMET ÉS SPANYOL INTENZÍV
oktatás minden szinten, tapasztalt ta-
nárnõtõl. Házhoz is megyek!Tel.:06-
30-3610-012

MUNKÁT KERES

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

GYERMEK GONDOZÓNÕ vállal
gyermekfelügyeletet. Tel.:06-30-221-
9729

SZÁMÍTÓGÉP

COMPUTER KLINIKA- számítógép
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 antikváriu-
munk szívesen megvásárolja. Ingye-
nes kiszállás, korrekt árak, 40 év
szakmai tapasztalat. Tel.:06-30-877-
1460, 787-9282

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

TÁRSKERESÕ

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

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

Egyéb vízszerelési munkák garanciával
Csõrepedés, duguláselhárítás azonnal!

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

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

zugloilapok@gmail.com

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

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

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

hirdetes@zugloimedia.hu.
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2012. március 7.
Megjelenés: 2012. március 15.

SZABÓ KÁROLY
ÉS FIA

vízvezeték szerelõk

A legkisebb munkától a lakásfelújításig.

Csõtörés és duguláselhárítás 0–24 h-ig.

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

Megjelenések és lapzárták 2012-ben

Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök)

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.

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

Bosnyák térhez közel

Szabács utca 5. szám alatt

új építésû,

58, 70,103, m2-es 

tetõteraszos lakások eladók!

06/20 9345-940

www.veritas.hu

MÛSZAKI BIZOMÁNYI
Hûtõ, mosógép, TV, videó

átvétele készpénzért.
Felújított hûtõ, mosógép, TV,
videó árusítása garanciával.

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

Zuglóban építési telkek
eladók

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

06 (20) 9345-940
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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 reklám és szórólapterjesztõ Kft. (Duhonyi Jó-
zsef +36 (70) 243-2413) 1095 Bp., Soroksári út 58. • Kéziratokat, fényképeket nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

ZUGLÓI LAPOK

A KSI SE fiatal cselgáncsozója, a
már felnõtt és U23-as Európa-
bajnoki címmel is rendelkezõ
Joó Abigél (78 kg) február 12-én,
a 49. nõi cselgáncs Hungária-ku-
pán újabb nagy lépést tett a lon-
doni olimpia felé. A kvalifikációs
ranglistán elõkelõ helyen álló
sportoló az egyik legrangosabb
világkupa-versenyen, melyen vi-
lágbajnoki mezõny jött össze,
hazai közönség elõtt is bizonyí-
totta a klasszisát. Abigél, akitõl
lassan minden versenyen érmet

vár a közönség, az elsõ forduló-
ban az Európa-bajnok ukrán
Turksz ellen gyõzött. Ezt követõ-
en a kubai Castillo ellen is dia-
dalmaskodott, ám az elõdöntõ-
ben az orosz Vera Moszkal-
jukkal váratlanul nem bírt. A ve-
reség ellenére a vígaszágon a
bronzéremét küzdhetett. A ka-
nadai Catherine Roberge elleni
mérlege eddig egy gyõzelem volt.
A mostani mérkõzések sem so-
káig tartott, ugyanis két és fél
perc után egy ippon értékû do-

bással véget vetett a meccsnek.
– Az utóbbi versenyeimhez ké-

pest jobban sikerült a Hungária-
kupa – nyilatkozta a KSI SE ki-
tûnõsége. – El kell ismerni, hogy
az orosz ellenfelemet illett volna
legyõznöm, s akkor a döntõben
megmérkõzhettem volna a súly-
csoportom egyik legjobbjával, az
amerikai judóssal. Ez most nem
sikerült, de remélem, az olimpi-
áig lesz még lehetõségem megis-
merkedni vele. Abigél edzõje,
Pánczél Gábor szerint tanítvá-

nya jó úton halad, de az olimpiá-
ig (hisz a kvalifikáció szinte már
biztosan sikerült) még sok ten-
nivalójuk akad. Abigél ugyanis,
ha jó napot fog ki, bárkit képes
megverni, ugyanakkor néha
olyan vereségek csúsznak be
(mint most az orosz versenyzõ
ellen), melyek egy kis odafigye-
léssel elkerülhetõk lennének.
A hátralevõ hónapokban azon
fognak dolgozni, hogy Abigél for-
máját sikerüljön állandósí-
tani. Riersch Tamás

A Benedek Elek EGYMI Pedagó-
giai Szakmai Csoportja február
18-án játékos sportversenyt ren-
dezett a kerület óvodásai számá-
ra. A dr. Mezõ Ferenc Általános
Iskola tornatermében zajló ren-
dezvény a közelgõ londoni olim-
pia jegyében az Ovi Olimpia ne-
vet kapta. Az elsõ Ovi Olimpia va-
lójában egy régi zuglói hagyo-
mánynak, a Tornatermi Dáridó-
nak volt a folytatása. A 16. alka-
lommal megrendezett kerületi
óvodás versenynek az Óperenci-
ás Óvoda volt a társrendezõje.
Dr. Ferdinandy István hagyomá-
nyok szerint a verseny elõtt az ön-
kormányzat vándorkupáját a
rendezõ intézménynek adta át.
Az ovis olimpia húsz óvoda rész-
vételével zajlott. Az óvodák négy
csoportban és 8-8 fordulón ke-
resztül küzdöttek a helyezése-
kért. A fordulók gyõztesei a Ma-
gyar Olimpiai Akadémia külön-
díját kapták, az 1-3. helyezettek
érmeket, a 4-5. helyezettek pedig
emléklapokat kaptak. Ezen kívül
mind a 210 résztvevõ egy-egy
ugrálókötelet, a szponzorok jó-
voltából pedig Túró Rudit, ás-
ványvizet és almát kapott. A
résztvevõ csapatok 10-10 ezer, a
szervezõ óvoda pedig 50 ezer fo-
rintos vásárlási utalvánnyal gaz-
dagodtak, ezen kívül minden
óvoda 2-2 felkészítõ pedagógusa

a Csúcsforma Stúdió jóvoltából
egy-egy fitnessbérletet is kapott.A
szervezõk az ötkarikás hangulat
érdekében neves vendégeket hív-
tak. A zsûriben három olimpi-
kon, a tornász Csisztu Zsuzsa, a
vívó Mincza-Nébald Ildikó és Mo-
hamed Aida kapott szerepet. 

A verseny lebonyolítója a két-
szeres olimpiai bajnok öttusázó,
Martinek János volt, míg az ér-
meket olyan kiválóságok adták
át a gyerekeknek, mint az olim-
piai aranyérmes vízilabdázó,
Ambrus Miklós, a szintén baj-

nok ökölvívó, Gedó György, két
egykori válogatott labdarúgó,
Kovács Zoltán és Löw Zsolt, il-
letve Tápai Szabina, a nõi kézi-
labda-válogatott tagja és
Draskóczy Imre, a nõi tornavá-
logatott szövetségi kapitánya.

A szervezõk 2013-ban is meg
szeretnék majd rendezni ezt a
programot, melynek megszerve-
zésére a Mókavár óvoda pedagó-
gusai vállalkoztak. A rendezõk
szerint egy év múlva Ovi Kupa
néven hívják majd versenyezni a
zuglói intézményeket. –rsch–

Február 18-19-én a Istvánmezei
úti vívóteremben rendezték a
Gerevich Györgynek emléket ál-
lító Héraklész Junior Világku-
pát. A négy fegyvernemben – fér-
fi párbajtõrben, nõi tõrben, és
nõi, illetve férfi kardban – meg-
rendezett versenyen közel ötszá-
zan léptek pástra. A verseny
rangját növelte, hogy minden
fegyvernemben a világ jelenlegi
legjobbjai szálltak harcba az ér-
mekért. A legnépesebb mezõny
férfi párbajtõrben volt, ahol 31

ország 163 vívója indult. A legfé-
nyesebb sikert férfi kardvívás-
ban produkálták a magyarok:
Szatmári András ugyanis a 132
induló között az elsõ helyet sze-
rezte meg. A BVSC-s Hamar Ba-
lázs, a döntõbe jutásért 15-14-es
vereséget szenvedett olasz ellen-
felétõl, és végül a 10. lett. Nõi
kardban egy döntõs volt: Katona
Renáta a 8. helyen végzett, és a
legeredményesebb nõi magyar
versenyzõnek járó Gerevich
Vándordíjat õ vehette át.riersch

Február 10-12-én Azerbajdzsán
fõvárosában, Bakuban rendez-
ték a 39. Kadet, Junior és U21-
es Karate Európa-bajnokságot.
A kerületi sportolóink oroszlán-
részt vállaltak abban, hogy a há-
rom nap alatt a magyar váloga-
tott várakozáson felüli teljesít-
ménnyel összesen öt érmet és
három pontszerzõ helyet szer-
zett a korosztályos versenyen.

A huszonhárom fõs magyar
válogatottban nyolc zuglói ver-
senyzõ is helyet kapott. A BVSC
– Fighter Zuglót három (köztük
a tavalyi junior világbajnok, és
az Év Karatésának megválasz-
tott Szegedi Döme), az AC-Sinust
három, míg az Arashit két-
sportoló képviselte.Az elsõ nap a
kadet korosztály versenyzett,
Földesi Csaba (AC Sinus +70
kg) a harmadik helyet szerezte
meg. Az elsõ körben szoros küz-

delemben egy angolt, majd egy
bosnyák és orosz karatés ellen is
gyõzni tudott. Az elõdöntõ is ha-
sonlóan kiegyenlített csatát ho-
zott, a bírók az észt versenyzõ-
nek kedveztek. Csaba a bronz-
éremért egy görög versenyzõvel
küzdött és magabiztos gyõzel-
met aratott. Takács Bence (AC
Sinus -57 kg) az elsõ körben egy
bolgár versenyzõt gyõzött le,
majd egy angol karatéstól vere-
séget szenvedett, és kiesett.
György Dániel (BVSC-Fighter
Zugló -63 kg) az elsõ körben szo-
ros küzdelemben kikapott egy
török versenyzõtõl, és szintén
búcsúzott a további versenytõl.
Másnap a juniorok következtek.
A nap elsõ magyar érdekeltsége
a zuglói Nagy Botond (AC Sinus)
volt, aki formagyakorlatban egy
izraeli és angol versenyzõ legyõ-
zésével a döntõbe jutásért vere-

séget szenvedett egy töröktõl. A
bronzmeccsen szlovák ellenfelé-
tõl bírói döntéssel kapott ki, s vé-
gül az ötödik helyen fejezte be a
versenyt.

Kapdebó Loránd (BVSC-
Fighter Zugló -55kg) elõször egy
cseh ellenfelet lépett le, majd egy
görög versenyzõ ellen is maga-
biztosan nyert. A négy között pe-
dig egy ír karatés ellen gyõzött,
így a délutáni döntõben az arany-
éremért szállhatott harcba. A fi-
náléban egy török versenyzõ várt
rá. A két fiú rendkívül látványos
küzdelmet vívott, hol az egyikük,
hol a másikuk vezetett. Végül 4-
4-es döntetlennel zárult a mér-
kõzés, így a döntés ismét a bírók-
ra maradt, akik sajnos, a törö-
köt látták a jobbnak. A zuglói
versenyzõ tehát ezüstérmes lett,
s mint utólag kiderült, õ lett az
Európa-bajnokság legeredmé-

nyesebb magyar sportolója.A ta-
valyi esztendõ junior világbajno-
ka, Szegedi Döme (BVSC-
Fighter Zugló -61 kg) nem titkol-
tan éremszerzési esélyekkel ér-
kezett az azeri fõvárosba, végül a
zuglói karatés bronzéremmel

búcsúzott a junior korosztály-
tól.A nap többi „zuglói” meccsén
Szilva Norbert (Arashi -68 kg)
két gyõzelem egy vereséggel, míg
Lencz Klaudia (AC Sinus – 48 kg)
két vereséggel helyezetlenül zárt.

R. T.

Éremesõ a karate Európa-bajnokságon

Vívóvilág központ
volt Zugló

Joó Abigél  már London felé tekint

Ovi olimpia bajnokokkal

Kapdebó Loránd, Sajó Zoltán edzõ és Szegedi Döme (balról jobbra)
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a lapot, hívja

a +36 (20)

220-2754-et.

ZUGLÓI LAPOK

KIPUFOGÓ KLINIKA

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

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

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

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

HIGH CARE CENTER
több, mint szépség

highcare14ker@upcmail.hu

Üdülési csekket elfogadunk!
ZUGLÓ-kártya elfogadóhely!

HIGH-CARE SZÜLINAP!!!
7 évesek lettünk 
– MEGÚJULTUNK!

ÚJ TERMÉKEK – ÚJ KEZELÉSEK
SZÜLETÉSNAPI KEDVEZMÉNYEKKEL
MÁRCIUS 5–10-ig!
Érdeklõdjön üzletünkben telefonon,
személyesen vagy e-mailben!
anser.albens@mail.intelecom.hu

A High-care kezelések bizonyítottan
eredményes minõsítéssel rendelkeznek!

A Magyar Politikai Foglyok Szövetségé-
nek (POFOSZ) XIV. kerületi szervezete
február 15-én tartotta hagyományos ösz-
szejövetelét. Ezúttal a farsangi idõszakra
való tekintettel egy olyan vendéget hívtak,
aki nem csak elgondolkodtatta, hanem
meg is nevettette a közönséget. Kapóra
jött, hogy a kerületi szervezet tiszteletbeli
tagja volt Baranyi László (képünkön)
színmûvész, akirõl köztudott, hogy sze-
ret és tud is mesélni. Még az olyan nehéz
idõszakról is, mint az 56-os forradalom
és szabadságharc, illetve az azt követõ
megtorlásokról is úgy tudott beszélni,
hogy idõnként mosolyt csalt a közönség
arcára. A február 15-i esemény tehát a sú-
lyos téma ellenére is könnyedebb hangu-
latban telt el. Szécsi István elnök szerint a

soron következõ elõadások kevesebb ne-
vetéssel zajlanak majd, ám ennek ellené-
re érdemes lesz majd felkeresni a Nagy
Lajos király út 155. szám alatti helyisé-
get.

– Március harmadik szerdáján (21-én)
15 órakor Fekete Pál, a POFOSZ békés-
csabai szervezetének elnöke, egykori ha-
lálra ítélt lesz a vendégünk, aki több
könyvet is írt már. Õ a magyar õstörté-
netrõl tart majd egy érdekes elõadást, il-
letve legutóbbi könyvét, „Akinek a sírjára
nem jutott virág” címmel fogja majd be-
mutatni nekünk. Egy hónappal késõbb
pedig M. Kiss Sándor történészt, a Tóth
Ilonkáról szólókönyv (A csalogány el-
szállt - Tóth Ilona tragikuma) szerzõjét
látjuk majd vendégül. Riersch Tamás

Laci bácsi mindenkit
megnevettetett


