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Kossuth Lajos
azt üzente...
A Szent István Király Zeneisko-
la tantestülete ismét Guiness-
rekordnak számító produkció-
val rukkolt elõ. Záborszky Kál-
mán karnagy, iskolaigazgató és
kollégái ezúttal „Kossuth Lajos
azt üzente…” címmel komplex
mûvészettörténeti elõadást
szerveztek a kerület óvodásai és
alsó tagozatos diákjai számára.
A programban február 28 és
március 8. között az összes zug-
lói óvoda és általános iskola
részt vett, ami nagyjából ötezer
gyereket mozgatott meg. „2011
õszén ötezer felsõ tagozatos és
középiskolás diák látogatott el
a Zuglói Zeneházba, hogy részt
vegyenek a „Liszt Ferenc és ko-
ra” címet viselõ zenei progra-
munkban – mondta Tõkés
Mária Tünde, a zuglói konzer-
vatórium igazgató-helyettese.
Hozzátette, a Zuglói Filharmó-
nia egyedülálló hangversenyso-
rozata és a zuglói tanulók szá-

mára összeállított komplex
mûvészeti elõadások elsõdleges
célja az volt, hogy valamennyi
diáknak értékes útravalót adjon
és életre szóló élményt nyújt-
son.

Tudósítás a 12.oldalon

Ikerlányok
országos 
ismertséggel

„Az Ikrek” – így konferálták fel
tavaly az RTL Klub X-Faktor
címû tehetségkutató mûsorában
a két zuglói lányt hétrõl hétre.
Egy ország ismerte meg így a Haj-
du-ikreket, Mariannt és Beát,
akik  a Szent István Király Zene-
mûvészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Mûvészet-oktatási In-
tézmény növendékei. A lányok a
12 ezer jelentkezõ közül kerül-
tek be a tévés döntõbe. Az iker-
pár három adásban szerepelt,
végül a nézõk szavazatai alapján
a tizedik helyen fejezték be a ver-
senyt. Bea és Mariann kedvenc
idõtöltése az iskola nagykórusá-
ban és a vegyes kórusában való
részvétel. Mindketten határozot-
tan kijelentették: az iskola elvég-
zését követõen is szeretnénk
majd a zenei pályán maradni.

Interjúnk a 7.oldalon

Réti Nóra
a Megasztárban

– A TV2 tehetségkutató mûsorá-
ba a gitártanárom nevezett be –
mondta lapunknak Réti Nóra, a
zuglói Szent István Gimnázium
11. évfolyamos tanulója, aki a
csatorna március 16-ától induló
döntõjében lesz látható. Tanára
csak utólag értesítette arról, hogy
nevezte a megmérettetésre. „Ma-
gamtól ez eszembe sem jutott vol-
na, de, ha már adva volt a lehetõ-
ség, szerettem volna minél job-
ban szerepelni” – magyarázta az
elõdöntõk rostáiról. Most nagyon
boldog, hogy több ezer jelentke-
zõ közül ott van a legjobb tizen-
két versenyzõ között, de szeretne
minél tovább eljutni a sorozat-
ban. Nóra nem titkoltan a rock-
ban, poprockban és pop-country
mûfajokban érzi jól magát, de
azért nem fél a többi stílustól
sem. Cikkünk a 7.oldalon

Zeneünnep
a Smooth Jazz
Klubbal

Február 24-én ünnepelte harma-
dik születésnapját a Cserepes-
házban mûködõ Smooth Jazz
Klub. A rendezvény díszvendége
az a Sárik Péter dzsesszzongoris-
ta volt, aki a zuglói közönség elõtt
három évvel ezelõtt, a klub elsõ
összejövetelén mutatkozott be.
„Az elmúlt három évben ponto-
san harminc koncertet tartot-
tunk, amely Zuglónak is jó reklá-
mot jelentett. Nagyon fontosnak
tartom, hogy a zuglói önkor-
mányzat párthovatartozástól
függetlenül támogatta és támo-
gatja ezt a programot, de ennél is
fontosabbnak, hogy ma már a ze-
nészek körében is nagy elismert-
ségnek örvend a Smooth Jazz
Klub – fejtette ki Rozgonyi Zoltán
alpolgármester, a rendezvényso-
rozat ötletgazdája és létrehozója.

Beszámolónk a 12. oldalon

Zuglói diák gyõzött

Horváth Csaba, a Szent István Király Zenemûvészeti Szakközépis-
kola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény diákja nyerte el az V.
Országos Szakközépiskolai Énekverseny harmadik korcsoportjának
elsõ díját. Tanára Hormai József, a legjobb felkészítõ tanárnak járó
különdíjban részesült – ÖÖsssszzeeáállllííttáássuunnkk  aa  1100..  oollddaalloonn

Az 1848-as
forradalom és
szabadságharc
ünnepe
A nagyméltóságú helytartótanács sá-
padt vala és reszketni méltóztatott, s
öt percnyi tanácskozás után minden-
be beleegyezett – ez a Petõfi-mondat
híven tükrözi a március 15-i polgár-
ság hatalommal szembeni erejét. A
lengyel-magyar barátság a szabadság-
harc idején is szoros volt. Ezt idézte
fel Sutarski Konrad író és költõ a Rá-
kóczi Szövetség zuglói rendezvényén.
Eközben három 56-os szervezet Dr.
Papcsák Ferenc polgármestert
Pongrátz Gergely-díjjal tüntette ki. Ez-
zel köszönték meg, hogy Zuglóban
közterületet neveztek el a szabadság-
harcosról. (Az önkormányzat köz-
ponti megemlékezését lapunk nyom-
dába adását követõen tartották,
ezért errõl következõ lapunkban szá-
molunk be.)

Összeállításunk a 6. oldalon.

Petõfi Sándor 1848-ban, Barabás
Miklós rajza

MEGHÍVÓ
„Év Embere Zuglóban”

A Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány
által létrehozott díjat idén kilencedik alkalommal adjuk át

ünnepélyes keretek között,
2012. március 29.-én 18 órai kezdettel,

a Szent István Király Zeneiskolában. (A belépés díjtalan.)
XIV., Columbus utca 11.

A színvonalas mûsoros est folyamán harmadik alkalommal
kerül sor az Év Embere Zuglóban Életmû díj átadására is.

A díjakat az est két díszvendége

Dr. György István Dr. Papcsák Ferenc
Budapest Fõváros Budapest Fõváros XIV. Kerület
alpolgármestere Zugló polgármestere

adja át.
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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

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

Elõzetes bejelentkezés alapján. 
Telefon: 06 (30) 486-6669, 

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

Április 3. 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

Hermann Ottó
Általános Iskola
Egressy út 69.

Március 29. 17.00–19.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

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

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

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal, II. em. 224.

Meseház Óvoda

Április 4. 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.
Április 2. 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.
Április 2. 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 19. 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.

Április 4.
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. Április 10. 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

Április 4. 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 Hivatal.
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., április
12. 17.00 órától. Tel.: 363-3202.
Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda, Rákosvalfa park
1–3., április 12. 17.00 órától.
Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal II. em. 220. Elõze-
tes idõpont egyeztetés alapján. Tel.: 06 (30) 414-1206.

Zugló európai parlamenti képviselõje

Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal II. em. 220.,
április 12. 18.00–20.00 óra között.

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.

Általános ügyfélfogadás (Pétervárad utca 2.)
Telefon: 872-9000, 872-9100.
Hétfõ: 13.30–18.00, szerda: 8.15–16.30, 
péntek: 8.15–11.30 óráig.

Ügyfélszolgálat (Pétervárad utca 2.): 
Hétfõ: 8.15–12.00 és 12.30–18.00,
kedd: 8.15–12.00 és 12.30–16.00,
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.30,
csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 
péntek: 8.15–11.30 óráig.

Anyakönyvi- és Okmányiroda
(Pétervárad utca 11–17.):
Jármûigazgatási Csoport:
Hétfõ–péntek: 6.15–13.30 és 14.00–21.15 óráig.
Anyakönyvi- és Személyi Okmány Csoport:
Anyakönyvi szakterületen:
Hétfõ: 13.30–17.45,
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.15,
péntek: 8.15–11.30 óráig.
Személyi okmány szakterületen (személyazonosító
igazolvány, vezetõi engedély, útlevél, lakcímkártya,
diákigazolvány):
Hétfõ: 8.15–13.30 és 14.00–17.45,
kedd: 8.15–13.30 és 14.00–15.45, 
szerda: 8.15–13.30 és 14.00–16.15, 
csütörtök: 8.15–13.30 és 14.00–15.45, 
péntek: 8.15–13.15 óráig.

6.15-tõl az ügyfélfogadási idõ kezdetéig, valamint az
ügyfélfogadási idõ végétõl 21.15-ig sürgõs, indokolt
esetben ügyeleti rendszerben biztosítjuk ügyfeleink ré-
szére a személyi okmánnyal kapcsolatos ügyintézést.
Egyéni vállalkozói igazolvány- és mozgáskorlátozot-
tak parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre a
hét minden napján elõre egyeztetett idõpontban van lehe-
tõség. Az ügyintézésre a jármûigazgatási- és a személyi
okmány csoportban a hétfõ, kedd és csütörtöki napo-
kon sorban állással, a szerdai és pénteki napokon pe-
dig idõpontfoglalással van lehetõség.

Megváltozott
az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje

Elõzetes idõpont egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre:
� www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu,
� telefonon: 8729-392,
� személyesen az okmányiroda recepcióján.
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Egy helyre kerül a szakorvosi ellátás

A napirendi pontok tárgyalá-
sát megelõzõen Pelyva György
képviselõ (MSZP) arról érdeklõ-
dött, igaz-e a szóbeszéd, misze-
rint a kerület által mûködtetett
bölcsõdékben a Városháza
3–5000 forint közötti gondozási
díj bevezetését tervezi. Dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
ter (Fidesz–KDNP) kijelentette:
ilyen irányú döntés nincs, az vi-
szont igaz, hogy vizsgálják ennek
a lehetõségét, ezért töltettek ki
kérdõíveket a szülõkkel.

Öt Ovi-Foci pálya
épülhet

A képviselõ-testület
1 783 411 forintot szavazott

meg az Ovi-Foci Program kere-
tében alapítványi támogatással
megvalósuló Ovi-Foci pályák
építésére, melyek elõkészítési
költsége – az együttmûködési
megállapodás szerint – az Ön-
kormányzatra hárul. A város-
vezetés tavaly novemberben
döntött arról, hogy az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítvánnyal
együttmûködve váltja valóra a
programot. Zuglóban a tervek
szerint tíz Ovi-Foci pálya léte-
sült volna, azonban az Alapít-
vány a vártnál kevesebb támo-
gatót tudott szerezni, ezért a
Magyar Labdarúgó Szövetség
csak öt pálya megépítéséhez já-
rult hozzá. A Zuglói Vagyonke-
zelõ Zrt. szakvéleménye alap-

ján a Meseház, a Pöttöm Park, a
Zuglói Tihany, a Mályva és a Ró-
zsavár óvodában épülhet meg a
sportpálya.

Új kormány-
projekt 
Zuglóban

A grémium támogatta a Vá-
rosliget területére tervezett új
nemzeti közgyûjteményi épület-
együttes megvalósítására vonat-
kozó kormányzati koncepciót.
A vitában Pelyva György kijelen-
tette: nem helyesli az elképze-
lést, mert szerinte egy ilyen épü-
letegyüttes nem való a Városli-
getbe. Dr. Imre Gergely frakció-
vezetõ (MSZP) arról érdeklõ-
dött, mikorra készül el a beru-
házás. Dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester (Fidesz–KDNP) el-
mondta: a kiemelt kormány-
program a Felvonulási tér sáv-
jában valósul meg. Várhatóan
ide kerül a Magyar Fotográfiai
Múzeum, a Nemzeti Építészeti
Múzeum és az Új Nemzeti Galé-
ria. Az épületek 8–10 000 m2-
esek, a Galéria mintegy 30 000
m2 alapterületû lesz. A jelenlegi
betonfelületet zöldterületek és
parkok váltják fel a négy épület
között. A tér alatt egyszintes
mélygarázsok épülnek. Az 50
milliárd forintos beruházás Eu-
rópai Uniós támogatással való-
sul meg és várhatóan 2015-re
készül el.

Racionalizálják 
a szakellátást

A városatyák elfogadták a ke-
rületi járóbeteg szakrendelések
egy épületbe történõ elhelyezésé-
re vonatkozó javaslatot. Ennek
értelmében a Hermina út 7.
szám alatti egészségügyi intéz-
ményt bezárják. Az ott mûködõ
alapellátás más ingatlanokba
kerül át. A szakellátási egységek
az Örs vezér tere 23. szám alatti
gyógyintézetben nyernek elhe-
lyezést, ahonnan az alapellátást
ugyancsak máshová telepítik.  A
vitában elhangzottak szerint a
szakellátás egy épületbe vonásá-
val olcsóbbá, racionálisabbá vá-
lik a betegellátás. Az átszervezés
költsége három-négy év alatt té-
rül meg. A Hermina úti épületet
az Önkormányzat hasznosítani

fogja. Akik egészségi állapotuk
miatt nem tudnak az Örs vezér
terei szakrendelõbe eljutni, azok
számára ingyenes betegszállítást
biztosít az Önkormányzat. 

Hatékonyabb 
lakossági 
tájékoztatás

Markó Elemér István (Jobbik)
képviselõ indítványára a képvi-
selõ-testület felkérte a polgár-
mestert, hogy a lakosság köz-
ügyekrõl való minél hatékonyabb
tájékoztatása érdekében a Zuglói
Médiaszolgáltató Kft. bevonásá-
val dolgozza ki a testületi ülések
interneten keresztüli élõ közvetí-
tésének technikai feltételeit, ké-
szíttessen erre vonatkozó költ-
ségbecslést, s azt áprilisban ter-
jessze a grémium elé. (Papp)

Megszûnt az erkölcs a nácizmus és a kommunizmus alatt

A diktatúrák gyermekáldozatai
„A gyermekekkel való bánás-
módja egy-egy társadalomnak
jól jelzi annak belsõ erkölcsisé-
gét, jogállamiságát és azt, hogy a
törvények uralkodnak-e abban
az országban, vagy sem” – emel-
te ki Rétvári Bence (középsõ
képünkön) a Gyermeksorsok, a
horogkereszt és a sarló-kalapács
árnyékában címmel  a zuglói Ste-
fánia-palotában tartott konfe-
rencián. „Velejéig beteg az a
rendszer, amely a legkisebbeken
akar bosszút állni, a legvédtele-
nebbek ellen fordítja terrorját” –
fogalmazott a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium állam-
titkára. Rétvári szerint az állam
egyik legfontosabb feladata,
hogy a védteleneket óvja, és ha

az ököljog uralkodik egy rend-
szerben, akkor az mindig az erõ-
seket fogja segíteni, és a gyengé-
ket el fogja nyomni. 

Az embertelenség sajnos gya-
korta utat talál, van ugyanis az
emberekben egy szunnyadó ke-
gyetlenség, amely néha átveszi a
hatalmat, és akkor szinte mind-
egy milyen színezetû a terror –
fogalmazott Rétvári Bence. Kifej-
tette: az emberi méltóság sárba
tiprása a közös a kommuniz-
musban és a nácizmusban, a
megkülönböztetõ jegyek ehhez
képest másodlagosak, bár nem
elhanyagolandók.

A parlamenti államtitkár ki-
tért arra is, hogy Magyarorszá-
gon tavaly mintegy 15 ezer bûn-

cselekményt követtek el kisko-
rúak sérelmére. Ma is élnek kö-
zöttünk olyanok, akik, ha meg-
látnak egy védtelen embert, ak-
kor nem a segítség, a szolidari-
tás érzése vetõdik föl bennük,
hanem az, hogy kihasználják
védtelenségüket. Szerint akkor
jár el helyesen az állam, ha eze-
ket az embereket jogilag is súlyo-
sabban bünteti. Megjegyezte, ez
már évtizedek óta a magyar jogi
hagyományokban így van, minõ-
sített esetnek számít a kiskorú-
ak sérelmére elkövetett erõsza-
kos bûncselekmény. Hozzátette,
nem csak a múltbeli rendszerek
kegyetlenségeinek megismétlõ-
désétõl kell óvnunk magunkat,
hanem fel kell ismerni, hogy bár

rendszerszinten Európában ki-
veszett ez a gondolat, de vannak
emberek, akikben él a deviancia
és tõlük kell a demokratikus jog-
állam eszközeivel megvédeni a
gyermekeket és a fiatalokat.

A találkozón Horváth Attila, az
ELTE docense példákon keresz-
tül mutatta be, miként bántak
hazánkban a kommunista éra
alatt a fiatalokkal. Különösen
megrázó volt annak a héteszten-
dõs kislánynak a sorsa, akire
farkaskutyákat uszítottak a kite-
lepítés után a rendõrök, s õ meg-
õrült a vegzatúra hatására. A
megalázás olyan mély nyomokat
hagyott a lelkekben, hogy sokan
máig sem tudtak szabadulni an-
nak borzalmas emlékeitõl. Ha-

raszti György, az Országos
Rabbiképzõ tanára kifejtette, a
holokausztnak legkevesebb
másfél-millió gyermekáldozata
volt. Bognár Zoltán, a Károli
Gáspár Református Egyetem do-
cense egyebek mellett a mester-
ségesen keltett ukrajnai éhezés
2,5-3 millió apró áldozatának ál-
lított emléket. A találkozó végén
fölolvasták Böjte Csaba üdvözlõ
sorait. A ferences szerzetes az
ember legbelsõ szentélyében la-
kó jóról írt, amelybe nem tud be-
férkõzni egyetlen diktátor sem.
Hozzátette, mai elanyagiasodott,
bankárok uralta világunkban is
egyértelmûen fölismerhetõek a
szeretet jelei.

Lázin Miklós András

Zugló öt óvodájában épülhet Ovi-Foci pálya – hangzott el a kép-
viselõ-testület március 1-i ülésén. A városatyák támogatták a Fel-
vonulási tér helyére tervezett új nemzeti közgyûjteményi épü-
letegyüttes kormányzati projektjét. Döntöttek a járóbeteg szak-
ellátás Örs vezér terei szakrendelõbe történõ összevonásáról.



Bérbevételi kérelmét – a beálló pontos megnevezése mellett – a Kérelem Bejelentõ Ûrlap formanyomtat-
vány kitöltésével nyújthatja be, mely személyesen átvehetõ a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. Recepcióján
(Bp., XIV., Pétervárad utca 11–17.) vagy letölthetõ a honlapról (www.zugloizrt.hu/dokumentumok).
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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

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

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

Ügyfélfogadó: dr. Sági Erzsébet. Szerdánként elõzetes telefon-
bejelentkezés: 872-9382.

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

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
tulajdonában álló, bérbe vehetõ gépkocsi beállók listája

Cím Helyrajzi szám Alapterület Rendeltetés Bérleti díj

Kerepesi út 78., bal oldali mélygarázs 15. sz. beálló 31924/12 18 m2 gépkocsi beálló 12 000 Ft+ ÁFA/hó

Kerepesi út 78., bal oldali mélygarázs 17. sz. beálló 31924/12/A/1 18 m2 gépkocsi beálló 12 000 Ft+ ÁFA/hó

Kerepesi út 78., jobb oldali mélygarázs 4. sz. beálló 31924/12/A/17 18 m2 gépkocsi beálló 12 000 Ft+ ÁFA/hó

Kerepesi út 78., jobb oldali mélygarázs 5. sz. beálló 31924/12/A/7 18 m2 gépkocsi beálló 12 000 Ft+ ÁFA/hó

Kerepesi út 78., jobb oldali mélygarázs 6. sz. beálló 31924/12/A/8 18 m2 gépkocsi beálló 12 000 Ft+ ÁFA/hó

CIVIL FÓRUM
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Polgármestere

tisztelettel és szeretettel meghív
minden téma iránt érdeklõdõt

a 2012. március 21-ei (szerda) 17.30 órától kezdõdõ

CIVIL FÓRUMRA/TÁJÉKOZTATÓRA

a Cserepesház-Zuglói Mûvelõdési Házba
(1144 Budapest, Vezér u. 28/b.)

A fórumon többek között a Zuglói Civil Ház kialakításának, 
mûködésének tervezetérõl/lehetõségérõl, a civil törvény által 
bekövetkezett fontosabb változásokról és az önkormányzat 

által kiírt pályázati lehetõségekrõl esik szó.

Megjelenésére a közös és hatékony együttmûködés 
érdekében feltétlenül számítunk!

Új beléptetõrendszer az önkormányzatnál

Tesztüzemmódban

Új beléptetõrendszer bevezetésérõl döntött a zuglói önkormány-
zat, amely egyelõre tesztüzemmódban mûködik a Pétervárad utcai
épületben. (A rendszerrõl  következõ számunkban részletesen
beszámolunk.)
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A kormányzó pártok ígéreteit, amik taka-
rékosságot, átlátható mûködést ígértek,
úgy látjuk nem sikerült megvalósítani.
Sõt, mintha ez a két szempont háttérbe
szorult volna – nyilatkozta lapunknak a
költségvetés kapcsán Imre Gergely, az
MSZP frakcióvezetõje. Szerinte a jelenlegi
költségvetés összeállításánál is hiányzott
a korábbi évek megszokott részletezése,
így például a képviselõk nem ismerhették
meg a kiosztott anyagokból, hogy az ön-
kormányzat tételesen mire is költi bevéte-
leit, mennyit költ egyes feladatokra. Az
elõterjesztésben már csak összevont vég-
összegek szerepeltek. Úgy látszik nem az
volt az elvárás a költségvetésrõl szóló elõ-
terjesztés összeállításánál, hogy a képvi-
selõk részletekbe menõen megismerhes-
sék az önkormányzat tervezett gazdálko-
dását – tette hozzá.A közbeszerzések át-
láthatósága 2010. õszével véget ért, ma
minden közbeszerzési eljárást a polgár-
mester bonyolít le a kiírástól az elbírálá-
sig, amit korábban egy külön bizottság
végzett, ahová minden párt delegált képvi-
selõket – mondta a képviselõ. Úgy látja a
vagyonkezelõ mûködése semmivel nem
lett eredményesebb, a vagyonkezelõ által
újonnan alapított társaságok pedig lehe-
tõvé teszik, hogy az önkormányzat vagyo-
nát a képviselõ-testület ellenõrzése nélkül
lehessen felhasználni.A takarékoskodás
nyomai sem láthatóak a gazdálkodásban,
amire tán a legjobb példa a médiakiadá-
sok ugrásszerû növekedése. Mikor és
hogy térülnek meg ezek a kiadások az ön-
kormányzat számára. Ugyanakkor beve-
zették a kommunális adót, ami a zuglói
bejelentett lakcímmel rendelkezõ lakás-
tulajdonosokat sújtja. Ennek eltörlésére
az MSZP frakció tett egy javaslatot, ki-
munkálva azt is, hogy hol lehetne megta-

karítani a beszedni kívánt összeget a költ-
ségvetésben, de ezt az indítványunkat le-
szavazták – mondta a képviselõ. A kom-
munális adó bevezetésével azért nem ér-
tettünk egyet, mert úgy gondoljuk, hogy
egyrészt több terhet már nem lehet áthárí-
tani a lakosságra, másrészt a kiadások
csökkentésével és átcsoportosítással le-
hetõség lenne az adóból tervezett bevételt
pótolni. Az utolsó testületi ülésen a kor-
mányoldalnak volt egy indítványa, ami nö-
velte volna a kedvezményezettek körét, de
ezt végül visszavonták – tette hozzá. Állás-
pontunk szerint mérlegelni kell, hogy a
kommunális adó bevezetésébõl fakadó-
an milyen bevételei és kiadásai keletkez-
nek az önkormányzatnak. Ha nagy a ked-
vezményezetti kör, ilyen vagy olyan for-
mában sokan mentesülnek az adó megfi-
zetése alól, a végén eljutunk odáig, hogy
az adó bevezetése nagyobb terhet jelent
az önkormányzat számára, mint amek-
kora bevételt hoz. Akkor már egyszerûbb
hatályon kívül helyezni a rendeletet – véli
Imre Gergely. B. R.

Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

A Rákosfalva park területén évek óta elha-
nyagoltan áll egy igen nagy épület-komple-
xum. Valaha óvoda volt, most hajléktala-
nok, olykor drogosok éjjeli menedékhe-
lye. Bár a terület elvileg le van zárva, ez a
gyakorlatban a legtöbbször nem jelent
problémát a környékbelieknek igen sok
bosszúságot okozó, illetéktelen behatolók
számára. Solt Zoltán (képeinken), a 15.
számú egyéni választókerület képviselõje
szerint a helyzet az elõzõ kerületvezetés
egyik súlyos öröksége. Az áldatlan állapo-
tok kialakulása egészen a kilencvenes
évek közepéig nyúlik vissza, amikor az ak-
kor még óvodaként funkcionáló ingatlant
a zuglói önkormányzat átadta az SZDSZ-
es Demszky Gábor által vezetett fõváro-
sinak, azzal a kikötéssel, hogy abban to-
vábbra is oktatási jellegû tevékenységet
kell folytatni. Ennek dacára, máig tisztá-
zatlan körülmények között, az épület je-

lenlegi tulajdonosához, a Lidl nevû élelmi-
szer-kereskedõ céghez került. A baj csak
az, hogy az elõzõ ciklusban lejárt a kerület
jogosultsága a kedvezményes visszavásár-
lásra – hívta fel a figyelmet Solt Zoltán, aki
ennek a problémának a megoldását tartja
egyik kiemelt feladatának a következõ
években. Mint fogalmazott, a szövevényes
történet kibogozása sem könnyû, de a la-
kók érthetõ módon már javulást szeretné-
nek látni. Egyelõre annyit tudott elérni,
hogy a kerületi önkormányzaton keresztül
elérte a tulajdonosnál, tartsa lezárva a te-
rületet. Ez azért is fontos, mert a közelben
több közoktatási intézmény is mûködik.

Ugyancsak célkitûzése a képviselõnek
a szintén a park területén lévõ kereske-
delmi egységek épületeinek és környeze-
tének fejlesztése. Ezt még a mostani cik-
lus végéig szeretni megvalósítani. „A kü-
lönbözõ kisboltoknak, rendelõknek helyt
adó beton-bodegák, a burkolat, illetve a
padok is egyre tragikusabb állapotban
vannak” – indokolja a projekt halasztha-
tatlanságát. A közeli Dr. Mezõ Ferenc Ál-
talános Iskola mögött már sikerült új jár-
dákat építeni, megkönnyítve ezzel a gya-
logosok közlekedését, de a panaszok mi-
att Solt Zoltán már kezdeményezte az ille-
tékes fõvárosi önkormányzatnál a parkon
végig menõ bicikliút áthelyezését is. „Ren-
getegen kifogásolják, hogy a kerékpáros-
ok megnehezítik a mindennapjaikat, kü-
lönösen amikor az áruházból hazafelé
tartva, bevásárló szatyrokkal a kezükben
kell elugraniuk a két keréken száguldo-
zók elõl. Valóban tarthatatlan a mostani
megoldás” – magyarázta Solt Zoltán.

Elmondta, bár választókerülete szinte
„száz százalékban” panel, kevés a zöld te-

rület, a Virágzó Zuglóért program kereté-
ben így is több alkalommal ültetett a kör-
nyezetük szebbé tételében az önkormány-
zattal együttmûködõ lakosokkal. A kez-
deményezés a tervek szerint hamarosan,
a tavasz folyamán folytatódik.

A képviselõ beszélt a közbiztonságról
is. Elmondása szerint, talán a kiépült tér-
figyelõ kamera-rendszernek, vagy az egy-
re rendszeresebben tevékenykedõ járõr-
szolgálat következménye, de a közbizton-
ság kapcsán nem érkezik hozzá túlzottan
sok panasz. Azért a „klasszikus”, nyak-
láncletépõs esetek sajnos nem számíta-
nak ritkaságnak a környéken – ismerte el

a képviselõ. Hozzátette, választókerület-
ében is sikeres volt az úgynevezett heve-
derzár-program, amely leginkább az idõ-
sebb lakosok biztonságérzetét növelte.

Mivel választókerületében sok a társas-
ház, a képviselõ – ahogy a Zuglói Lapok-
nak elmondta – fontosnak tartja, hogy a
lakók által bepanaszolt közös képviselõk
tevékenységének utána nézzen. Egyes fel-
újítások során ugyanis elõfordultak akár
visszaélések is. Solt Zoltán szerint to-
vábbra is várja a megkereséseket a körze-
tében élõktõl, és lehetõsége szerint segít a
felmerült problémák megoldásában.

Kacsoh Dániel

Megújulhat a Rákosfalva park

Az ellenzék hangja
MSZP: háttérbe szorult szempontok

Budapest Fõváros
XIV. Kerület

Zugló Önkormányzata
(1145 Budapest, Pétervárad u. 2.)

Egycsatornás
gyûjtõkémények

felújítása
Az Új Széchenyi Terv keretében lehetõség nyílik a többlakásos lakó-
épületekben üzemelõ, fûtõ- és/vagy vízmelegítõ-berendezések
égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyûjtõkémé-
nyeinek biztonságtechnikai felújítására vagy korszerûsítésére. Pá-
lyázatot nyújthatnak be társasházak és lakásszövetkezetek épüle-
teik biztonságtechnikai felújításának támogatására. A pályázati ki-
írás értelmében az állami támogatás a teljes felújítási összeg maxi-
mum 40%-a, legfeljebb 150 000 forint lehet lakásonként. A 60%-os
önerõ biztosításához Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzata támogatási konstrukció kialakítását tervezi, a konkrét fel-

tételek meghatározására az igé-
nyek felmérését követõen kerül-
het sor.

Amennyiben a lehetõség felkel-
tette érdeklõdését, kérjük jelent-
kezzen az alábbi telefonszámon
vagy e-mail címen:

Üst Judit
telefon: 06-1/872-92-67,
e-mail: ust@zuglo.hu
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„A Pilvax kávéházban azt hatá-
roztuk, hogy sorra járjuk az
egyetemi ifjúságot. Elõször az or-
vosokhoz mentünk. Szakadt az
esõ, amint az utcára léptünk, s
ez egész késõ estig tartott, de a
lelkesedés olyan, mint a görög-
tûz: a víz nem olthatja el. Az or-
vosoktól a mérnökökhöz, majd
a jogászokhoz vonult a számban
és lelkesedésben egyaránt per-
cenként növekedõ sereg. Jókai
fölolvasta a felhívást és a 12 pon-
tot, s énvelem elszavaltatták a
Nemzeti-dalt. Mindkettõt kitörõ
lelkesedéssel fogadták, s a ref-
rénben elõjövõ esküszünköt
mindannyiszor visszaharsogta
az egész sereg, mely a téren állt.
Landerer nyomdájához men-
tünk, amely a legközelebb volt
hozzánk, s a 12 pontot és a Nem-
zeti dalt rögtön nyomni kezdték.
Délfelé elkészültek a nyomtatvá-
nyok, s ezrenként osztották szét
a nép között, mely azokat részeg
örömmel kapkodta. Délután há-
rom órára gyûlést hirdettünk a
múzeum terére, s a sokaság el-
oszlott. A szakadó esõ dacára
mintegy tízezer ember gyûlt ösz-
sze a múzeum elé, onnan a vá-
rosházához mentünk. A tanács-
terem megnyílt, s megtelt nép-
pel. Rövid tanácskozás után a
polgármester aláírta a 12 pon-
tot. Óriási lelkesedés tört ki!... 
- Budára! Budára! Nyittassuk
meg Táncsics börtönét! Ezek
voltak a nép leginkább és leg-
többször hallható kiáltásai. A vá-
lasztmány legalább húszezer

ember kíséreté-
ben fölment
Budára a
helytartó
tanács-
hoz és
elõadta
kívána-
tait. A
nagymél-
tóságú
helytartó ta-
nács sápadt
vala és reszketni
méltóztatott, s öt
percnyi tanácskozás
után mindenbe bele-
egyezett. A katonaság-
nak kiadatott a tétlen-
ségi rendelet, a cenzú-
ra eltöröltetett, Tán-
csics börtönajtaja meg-
nyílt. A rab írót diadallal hozta
át a töméntelen sokaság Pestre.
Ez volt március 15-e. Eredmé-
nyei olyanok, melyek e napot
örökre nevezetessé teszik a ma-
gyar történelemben” – eképpen
örökítette meg Petõfi Sándor sa-
ját naplójában a jeles nap részle-
teit.

Fontos megemlékezni arról,
hogy 15-e elõtt egy nappal, 14-
én Pozsonyban a felsõtábla el-
fogadta a magyar nemzetnek
oly fontos, szabadságát sok
kérdésben rendezõ „Felirati ja-
vaslatot.” Másnap küldöttség
vitte a dokumentumot Bécsbe –
miközben Pesten kirobban a
forradalom. A „márciusi ifjak”,
Petõfi Sándor, Vasvári Pál, Iri-

nyi József, Jókai Mór,
Degré Alajos, Vidats

János különben még
március 14-én este
a Pilvax kávéház-
ban elhatározták,
hogy a követelések-
nek másnap utcai

tüntetéssel adnak
hangot.

Az elõzõ
napi ter-
veknek
megfelelõ-
en 15-én
reggel hat
és nyolc óra
között a Do-
hány és Síp

utcák sarkán
álló ház elsõ

emeletén, ahol
Petõfi Sándor és fele-
sége bérelt szobát, õ
maga, a költõ, Jókai

Mór, Vasvári Pál és Bulyovszky
Gyula tanácskozott a teendõk-
rõl. Jókai és Bulyovszky egy
proklamációt szerkeszt, mely a
12 pontot is magában foglalta.
Ezután mind a négyen az Urak
utcájába mennek, ahol a
Libasinszky ház földszintjén lé-
võ Pilvax kávéházban – mely a
nemsokára bekövetkezõ esemé-
nyek tiszteletére utóbb a Sza-
badság csarnoka nevet kapta –
Jókai felolvassa a proklamáci-
ót, Petõfi pedig elszavalja márci-
us 13-án megírt versét, a Nem-
zeti dalt.

Lázin Miklós András

Kerületünk polgármesterének,
dr. Papcsák Ferencnek adomá-
nyozta idén a Pongrátz Gergely-
érdemérmet az ’56-os Magyarok
Világszövetsége, a Corvin közi
Bajtársi Közösség és az ’56-os
Pesti Srác Alapítvány, a szerve-
zetek 1848. március 15-ei ün-
nepségén a Corvin Budapest
Filmpalotában. 

Az 56-osok ezzel az elismerés-
sel köszönték meg Zugló polgár-
mesterének többek között azt,
hogy Budapesten elsõként a XIV.
kerületben neveztek el közterü-
letet Pongrátz Gergelyrõl, a Cor-
vin köziek parancsnokáról. Rá-
adásul úgy vélik, hogy mivel a
polgármestert a „Gyurcsány Fe-
renchez és az LMP-hez bekötött
sajtó nem veszi le a szájáról, a
polgármester jó úton jár”. 

Köszönõ szavaiban dr. Pap-
csák Ferenc felidézte azt a mo-
mentumot, amikor ballagásán
1986-ban, õ szavalhatta el a Szó-
zatot és a legnagyobb dicséretet
egy ötvenhatos szabadságharcos-
tól kapta. „Ha bármit megtehetek
ezért a közösségért, a hazáért, ak-
kor megteszem” – mondta. 

Az ünnepség után azt hangsú-
lyozta, hogy valójában nem õ, ha-
nem Zugló közössége kapta ezt a
díjat. „Kerületünk az elmúlt más-
fél évben nagyon sokat tett azért,
hogy az 56-os szervezetek ott-
honra leljenek. „Ennek egyik ele-
me a Zugló a Nemzetért konfe-
rencia-sorozatunk, és a Pongrátz
Gergelyrõl elnevezett tér is” –
mondta. A polgármester szerint

Zugló kezd visszatalálni gyöke-
reihez, hisz ebben a kerületben
döntötték le a Sztálin szobrot, itt
indult el igazán a harc magyar
szabadságért 1956-ban. A kerü-
let elsõ embere szerint az elmúlt
húsz, sõt hatvan év Zugló szem-
pontjából nem a nemzetrõl, nem
a hazáról szólt. Az MSZP és az
SZDSZ irányította a kerületet, de
Zugló polgárai megérezték a vál-
tozás lehetõségét, hogy van egy
másik út, amin el lehet indulni.
Ezért is lehetett olyan elsöprõ
változás a választásokon – fogal-
mazott. Hozzátette ugyanakkor,
hogy nagyon nehéz egy ilyen biza-
lomnak megfelelni, hatalmas az
elvárás. Nagyon fontos, hogy a di-
ákjainknak muníciót adjunk,
hogy meg tudjanak kapaszkod-
ni. Ez a díj is arra kötelez min-
ket, hogy ezen az úton menjünk
végig – mondta. Az ünnepségen a
Pesti Srác díjat Kubik Anna Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas szín-
mûvésznek adták át. B.R.

„Lengyelek és magyarok a sza-
badságharcok sodrában” cím-
mel tartott elõadást március 7-
én a Cserepesház Zuglói Ifjúsági
Centrumában Sutarski Konrád
író és költõ (álló képünkön), a
kõbányai Lengyel Múzeum igaz-
gatója és az Országos Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke.
A rendezvényt a Rákóczi Szövet-
ség Rákos Mezeje Helyi Szerve-
zetének szervezte. 

Sutarski Konrád negyven éve
él már Magyarországon. Íróként,

kutatóként is jól ismeri a két
nemzet kapcsolatát. Az elõadá-
sán kutatásainak eredményeit
osztotta meg az érdeklõdõkkel.
Történelmi kitekintõjében nem
csak az 1848-49-es, hanem a ko-
rábbi eseményeket, például a
Rákóczi szabadságharcot, illet-
ve az Árpád házi királyokat is
érintette.

– A lengyel – magyar kapcso-
latokra való közös emlékezés
rendkívül izgalmas téma –
mondta el Borbély Ádám, a zug-

lói önkormányzat ifjúsági ta-
nácsnoka. – Ez ugyanis egy má-
ig élõ, legendás barátság, amit
jól bizonyít, hogy a március 15-
i Békemenetre is több ezer len-
gyel szimpatizáns jelezte a rész-
vételét.

Zugló erõs lengyel kapcsola-
tokkal rendelkezik, a dél-szilézi-
ai Racibórz ugyanis a kerület
egyik legfontosabb testvérváro-
sa. Ennek is köszönhetõ, hogy a
rendezvényen a zuglói önkor-
mányzat részérõl nem csak az if-

júsági tanácsnok, hanem dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
ter és Solt Zoltán önkormányza-
ti képviselõ is jelen volt.

– Kéthavonta rendszeresen ta-
lálkozunk egymással beszélge-
tõs programjainkon – mondta
Tamássy Bíró Magda, a Rákóczi
Szövetség Rákos Mezeje Helyi
Szervezetének elnöke. – Koráb-
ban a Kisebbségek házában szer-
veztük ezeket a rendezvényeket,
most azonban elsõ ízben a ZIC-

ben jöttünk össze. Ez nem volt
véletlen, mert mi is nyitni szeret-
tünk volna a fiatalok felé, a ZIC
vezetése pedig örült a megkere-
sésünknek.

A Rákóczi Szövetség március
12-én (lapzártánk után) a Szent
István Király Zeneiskola Colum-
bus utcai Zeneházában, a kerü-
leti középiskolás diákoknak
szervezte meg a Révkomáromi
Teátrum színészeinek ünnepi
elõadását. Riersch Tamás

Még létezik nemzetek közti barátság

Egy dicsõséges nap Kitüntették
dr. Papcsák Ferencet
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Az RTL Klub X-Faktor tehetségkutató
mûsorában a zuglói Szent István Király
Zenemûvészeti Szakközépiskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény két nö-
vendéke, a Hajdu-ikrekként híressé vált
Hajdu Mariann (jobb oldalon és felül) és
ikertestvére, Bea (bal oldalon és alul) is
szerepet kapott. A két lány a 12 ezer je-
lentkezõ közül került be a televízióban fõ-
mûsor-idõben helyet kapó 12 fõs döntõ-
be. A zuglói ikerpár három adásban is
megmutathatta az énektudását, végül a
nézõk szavazatai alapján a tizedik helyen
fejezték be a versenyt.

– Egy maglódi zenei általános iskolá-
ban kezdtük a tanulmányainkat – mesél-
te Mariann. – Én zongoráztam, a húgom
meg hegedült, énekelni pedig mind a ket-
ten nagyon szerettünk. Több zenei verse-
nyen is részt vettünk, én például a megyei
zongoraversenyen a második voltam,
máskor meg kiemelt nívódíjat kaptam.
Beával együtt is énekeltünk egy megyei
versenyen. Az általános iskolai zongora-
tanárom a Szent István Király Zeneiskola

kórusában énekelt. Õ ajánlot-
ta figyelmünkbe ezt az in-
tézményt. A Columbus
utcai zeneiskoláról már
korábban is sokat hal-
lottunk, ezért itt foly-
tattuk a pályafutá-
sunkat.

A dolog azért nem
volt ilyen egyszerû.
Mariann ugyanis  a
Szent István Ki-
rály Zenemûvé-
szeti Szakközép-
iskolába jelent-
kezett, ám a
húga, életük

folyamán elõször másképp döntött, és a
Columbus utca helyett a szintén zuglói Te-
leki Blanka Gimnáziumba adta be a je-
lentkezését. 

– Úgy éreztem, hogy nem vagyok még
kész a zenei tanulmányokra, ezért válasz-
tottam a gimnáziumot – indokolta a dön-
tését Bea. – Aztán néhány hónap elég volt
ahhoz, hogy rájöjjek,
rosszul döntöttem.
Egyre többet jár-
tam be a nõvé-
rem próbáira,
és egyre inkább
érlelõdött ben-
nem az iskola-
váltás gondo-
lata.

Bea már a
téli szünetben
bejelentette a
szándékát a
szüleinek,
akik kiseb-
bik lányuk
zenei törek-
véseit is maxi-
málisan támo-
gatták. Így tör-
tént, hogy az
ikerpár jelenleg
két különbözõ év-
folyamon tanul.

– Már óvodás ko-
runkban felfigyelt az
énekhangunkra az óvónõnk. Ám, igazá-
ból csak a középiskolában nyílt lehetõsé-
günk komoly énektanulásra. Az elmúlt
években számos fantasztikus élményben
lehetett részünk: hisz még maglódi diák-
ként felléphettünk a Syma Csarnokban
2006-ban bemutatott Székelyfonóban,

2008-ban az öttusa világbajnokság nyitó-
ünnepségén is kórustagok voltunk, de fel-
léphettünk a Nemzeti Sportcsarnokban
rendezett Éneklõ Ifjúság koncerten, il-
letve a Mûvészetek Palotájában rendezett
elõadásokon is. Emellett állandó részt-
vevõi vagyunk a Pastorale-rendezvé-
nyeknek is.

A Hajdu-ikrek életében a tavalyi tehet-
ségkutató-verseny mindenképpen vál-

tozást hozott. Egyrészt a televízió
jóvoltából a két zuglói diáklány
országosan ismert lett, másrészt
a népszerû mûsor rengeteg kö-
töttséggel is járt.

– Egy idõre abba kellett
hagynunk a tanulást is –
mondta Mariann –, hisz a pró-
bák és a felvételek minden
idõnket lefoglalták. Amíg a
mûsor résztvevõi voltunk,

magántanulóként pró-
báltuk pótolni a

tananyagot. Ami-
óta viszont kies-
tünk a mûsorból,

ismét gõzerõvel készülünk vizsgáinkra.
Nagyon igyekszünk, hogy minél elõbb
bepótoljuk a lemaradásunkat, mert
mind a ketten komolyan vesszük a ze-
nei tanulmányainkat, és mindkettõnk
számára fontos, hogy képesítést szerez-
zünk.

Mariann és Bea idõ-
közben újabb hang-
szeren kezdett ta-
nulni. A nõvér a kla-
rinétot a húga pe-
dig a kürtöt válasz-
totta. Mindketten a
szakközépiskola
hangkultúra
szakára
járnak,
így a ze-
nei kép-
zés
mel-
lett

hangtechnikusi képesítést is szerezhet-
nek majd. Kedvenc idõtöltésük azonban
az iskola nagykórusában és a vegyes kó-
rusában való részvétel.

Az iskola elvégzését követõen is szeret-
nénk majd a zenei pályán maradni – tette
hozzá Bea. – Reményeink szerint nem
csak ebben a néhány hónapban, hanem
késõbb is lehetõségünk lesz majd együtt
fellépni. Mikor kiestünk a mûsorból, na-
gyon szomorúak voltunk, de ma már úgy
érezzük, rengeteg tapasztalatot szerez-
tünk, hisz egy egészen más világot ismer-
hettünk meg.

A két zuglói diáklányra decemberben
két nagy fellépés várt. Többedmagukkal a
Szent István Gimnázium Bosnyák téri ka-
rácsonyi koncertjén énekeltek, majd
pedig a tehetségkutató mûsor Papp Lász-
ló Sportarénában rendezett zárókon-
certjén hallhatta õket a közönség. Ez
utóbbi koncerten nem csak a közös pro-
dukciókban kaptak szerepet, hanem du-
ettet is énekeltek.

Riersch Tamás

A Hajdu-ikrek komolyan veszik a zenét

Réti Nóra a Szent István Gimná-
zium 11. évfolyamos tanulója. A
komoly reálhagyományokkal
rendelkezõ intézménybõl a több
mint százéves története során
sok mûvészi érzékenységgel ren-
delkezõ diák került ki. Nóra is
közéjük tartozik, hisz már a kö-
zépiskolai tanulmányai kezdete
óta a humán és a mûvészeti tár-
gyakra fókuszál. 

– Hat évig csellóztam a
Szent István Zeneiskolá-
ban, utána pedig gitározni
tanultam. Körülbelül egy
éve kezdtem el énekelni.
Nyár óta minden má-
sodik pénteken fel-
léptem egy kis
pesti étterem-
ben. Egyma-
gamban, egy
szál gitárral.
Az édesapám in-
formatikus, de a
szabadidejében õ is
zenél. A zenekarával
egyszer már kísértek
engem, de eddig több-
nyire egyedül játszot-
tam.

Nóra tisztában van
vele, hogy egy erõs gim-
náziumban kell teljesíte-
nie. Másfél évvel ezelõtt
jelentkezett Földessy
Margit színi tanodájába,
ahol elnyerte egy készülõ
musical fõszerepét. Nóra
azonban hosszas gondol-
kodás után úgy döntött,
mégsem vállalja a szerepet.
Zuglói diákként ugyanis je-
lentkezett az irodalom Or-

szágos Középiskolai Tanulmá-
nyi Versenyre (OKTV), amelyen
szeretett volna minél jobban sze-
repelni. A Megasztár azonban át-
írta a forgatókönyvet.

– A TV2 tehetségkutató mûso-
rába a gitártanárom nevezett be.
Errõl aztán csak utólag értesített
engem. Magamtól ez eszembe
sem jutott volna, de, ha már ad-
va volt a lehetõség, szerettem vol-

na minél jobban szerepelni.
Nagyon boldog vagyok,
hogy több ezer jelentkezõ

közül bejutottam a leg-
jobb tizenkét verseny-

zõ közé. Már önma-
gában ez is nagyon
megtisztelõ, de én
szeretnék minél to-
vább eljutni a soro-
zatban. 

Nóra az irodalom
OKTV második for-

dulóját a Megasztár
tábora miatt kényte-
len volt másfél órával
elõbb befejezni, mint
a többiek. Ennek el-
lenére bízik benne,

hogy sikerül a harma-
dik kanyarba (a leg-
jobb 30 diák közé) be-
jutnia. A felkészülé-
sét azonban bonyo-
lítani fogja, hogy a
tanulmányait egy
idõre abba kell
hagynia (ponto-
sabban kérelmez-
te, hogy magánta-
nulóként folytat-
hassa az isko-

lát), hisz a

Megasztár döntõseinek az életét
mostantól a televíziós adásokra
való felkészülés tölti majd ki. 

– A Szent István Gimnázium
elsõsorban a konzervatív hagyo-
mányok képviselõje, de a
Megasztárban elért sikeremnek
mindenki – a vezetõk, a pedagó-
gusok és a diákok is – nagyon
örültek. Nagy valószínûséggel
már csak miattam is sokan figye-
lemmel kísérik majd a soroza-
tot. De hasonló visszajelzést
kaptam már a korábbi iskolám-
ból, a Városligeti Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános Is-

kolából, ahova a két öcsém jár,
illetve a húgom miatt a belvárosi
Eötvös József Gimnáziumból is.
Ezen kívül számíthatok a
Földessy Margit színi tanoda tá-
mogatására is, akik már a ko-
rábbi sorozatokban is bizonyí-
tották, hogy nagyon össze tud-
nak fogni, ha az egyik növendé-
küket támogatni kell.

A Megasztár tizenkét tehetsé-
gének döntõje március 16-án in-
dul. A zsûri által kiválasztott
énekesek hétrõl hétre más és
más mûfajban mutatkoznak
majd be. Nóra nem titkoltan a

rockban, poprockban és pop-
countryban érzi jól magát, de
azért nem fél a többi mûfajtól
sem.

– Sokoldalúnak tartom maga-
mat, ugyanakkor látom, hogy
rendkívül erõs mezõnyben kell
majd bizonyítanom. Itt már a
verseny nem csak a tehetségrõl
szól majd, hanem arról is, hogy
mennyire fogad el a közönség.
Remélem, hogy Zuglóból sokan
szurkolnak majd nekem, és a tá-
mogatásukat a szavazatukkal is
bizonyítani fogják.

riersch

A tudta nélkül lett



Március 8-án Nõnap alkalmá-
ból a Zuglói Szociális Gondozó
Szolgálat nappali ellátást bizto-
sító intézményeiben – az Eleven
Élet Idõsek Klubjában (Kerék-
gyártó utca), a Liget Idõsek
Klubjában (Bethesda utca), az
Árnyaskert Idõsek Klubjában
(Bánki Donát park) és az Õszi-
rózsa Idõsek Klubjában (Emí-
lia utca) – az elmúlt évekhez ha-
sonlóan a hölgyeket ünnepel-
ték. Dr. Ferdinandy István al-
polgármester (oldalsó képün-
kön jobbra) és Gyügyei Attila
családvédelmi és egyházügyi ta-
nácsnok az önkormányzat ne-
vében a Bánki Donát parki és a
Bethesda utcai Idõsek Otthoná-
nak hölgylakóit virággal, tortá-
val köszöntette, míg a többi
helyszínen az egyéni képvise-
lõk, Füle Bernadett, Virág
Krisztina, Solt Zoltán és Bor-
bély Ádám tették ugyanezt.

A hagyományokat folytatta
Nõnapon dr. Papcsák Ferenc,

Zugló polgármestere (bal al-
só képünkön), amikor alpol-
gármestereivel együtt virág-
gal köszöntötték az önkor-

mányzat nõdolgozóit. (jobb al-
só képünkön Rozgonyi Zoltán
alpolgármester).

(R.T.)
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Az Ajtósi Dürer sor 39. szám alatt található a Vakok Általános Isko-
lája és Nevelõotthona. A Lechner-iskola stílusjegyeit mutató épületet
1904-ben emelték. Tervezõi a kor jeles mûépítészei, Baumgarten
Sándor és Hercegh Zsigmond voltak. Az Ajtósi Dürer sor a Dózsa
György út és a Hungária körút között húzódik. Nevét 1929-ben, Alb-
recht Dürer halálának 400. évfordulója alkalmából kapta. Ezt meg-
elõzõen István útnak nevezték. Jellegzetes épületei a XIX-XX. Szá-
zad fordulóján és a két világháború között keletkeztek. Az iskola és
a nevelõotthon a múlt számunkban bemutatott Erzsébet Nõiskolá-
hoz csatlakozó, fõ tömegében L-alaprajzú, elõkertes, magasföldszint
plusz két emeletes épület. A bejáratnál egy emeletes, rövidebb szárny
nyúlik be az udvarba. A fõhomlokzat középrizalitjában a két szint
belmagasságú pazar módon kivitelezett Nádor-terem található,
amelynek figurális üvegablakai különösen szépek. Az attikával záró-
dó homlokzatokat úgynevezett téglagirlandok törik meg. Az udvar
végében, az Ida utca felõl, egy emeletes nagyobb és egy kisebb, föld-
szintes óvodaépület áll. Az 1825-ben alapított vakok iskolája koráb-
ban máshol mûködött, ám 1892-ben az elõrelátó, nagy mûveltségû
Mihályik Sándor igazgató megvásárolta a város szélén lévõ csendes
Fischoff-féle telket, melynek egy kis részén terül el a mai vakok isko-
lája. Érdemes közbevetni, a régi, klasszicista stílusban épült két
emeletes otthon a Király utcában állt – amelynek helyén ma a Zene-
akadémia épülete található. Az 1904-es költözködést az akkori igaz-
gató, csobánkai Pivár Ignác, kegyesrendi áldozár és helyettese, maj-
dan utódja, Herodek Károly vezényelte le. A munkában a korabeli
növendékek is aktív részt vállaltak. lma

Védett ZuglóA hölgyeket köszöntötték

A mai világban a legtöbb terhet a
közüzemi számlák kifizetése je-
lenti a családoknak. A növekvõ
terhek azonban nem csak a kis
közösségeket, hanem a társadal-
makat, sõt az egész Európai Uni-
ót is hátrányosan érintik. Ezért
fogadták el azt a direktívát, mely
szerint 2020-tól már csak a
csökkentett energiafelhasználá-
sú épületekre adnak majd ki épí-
tési engedélyeket. Addig azon-

ban mindenkinek saját magá-
nak kell gondoskodnia az ener-
giafelhasználása csökkentésé-
rõl.

Március 2-án bemutatóra ke-
rült sor Zuglóban. Az Örs vezér
út és a Bonyhádi utca kereszte-
zõdésében egy nem mindennapi
társasház épült. 

– A 11 lakásos társasház építé-
séhez a passzívház technológiát
alkalmaztuk – tudtuk meg Pusz-

tai Ákostól a beruházó és kivite-
lezõ Környezettudatos Építõ Kft.
ügyvezetõ igazgatójától. – Ez a
technológia a 2020-ban beveze-
tendõ építészeti technológiánál
egy fokkal szigorúbb elven ala-
pul. Gyakorlatilag a nullához kö-
zeli energiafelhasználás elérésé-
re törekedtünk.

Az épületet kívülrõl 25 cm
vastagságú, a tetején egy 38 cm-
es, a pincénél pedig egy 19 cm-
es szigetelés burkolja. Ezen kí-
vül az energia megmaradásáról
a háromrétegû ablaküveg, a
jobb hõszigetelésû ablakszerke-
zet és a hõvisszanyerõs szellõz-
tetés is gondoskodik. Nagyon
fontos volt a lakások – déli – tá-
jolása, illetve a négy szondán
alapuló hõszivattyú beépítése is.
Pusztai Ákos elmondta, hogy a
lakásokat jelenleg havi 2000 Ft-
nyi energiából tudják fûteni, ám
hamarosan már erre sem lesz
szükség, ugyanis folyamatosan
mérik az energiafelhasználást,
és ezeket a mérési eredménye-
ket felhasználva a közeljövõben
napelemeket helyeznek majd el
a tetõn. 

– Ez az újdonság Zuglóban –
mondta Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester –, a jövõt mutatja meg
nekünk. Eddig elsõsorban a
családi házaknál valósult meg

az energiafelhasználás csökken-
tése, ám a zuglói példa megmu-
tatja, hogy társasházak esetében
is létezik olyan technológia,
mely fölöslegessé teszi a föld-
gázt, melynek segítségével a la-
kások télen fûthetõk, nyáron pe-
dig hûthetõk lesznek, s mely
megakadályozza, hogy a falak
penészedjenek. Ez a ház tökéle-
tes példája annak, hogy mikép-
pen lehet alternatív energiákkal
fenntartani és mûködtetni egy

háztartást. Az önkormányzat
annyit tehet, hogy népszerûsíti
ezt a technikát, hátha akad majd
követõje.

A zuglói ház iránt nagy az ér-
deklõdés. A 11 lakásból már
kilenc gazdára talált, s bár a
négyzetméter-árak a jelenlegi
zuglói átlagnál egy kicsit maga-
sabbak, várható, hogy a mara-
dék két lakás se sokáig áll majd
üresen.

Riersch Tamás

Lakni takarékosan is lehet

A ház fûtésredszerét állandóan egy számítógépes rendszer felügyeli



Elsõsorban közösségi szellemre neveli a
fiatalokat a cserkészet – mondja Smeller
Antal, a zuglói 309-es Assisi Szent Ferenc
Cserkészcsapat huszonéves csapatpa-
rancsnoka, aki szerint emellett fontos az
önfegyelem, az önnevelés is. E kettõ kiegé-
szíti egymást. Turba László, az Assisi
Szent Ferenc Cserkész Alapítvány kurató-
riumi elnöke, korábbi csapatparancsnok
Sinkovics Imrét idézve mindehhez hozzá-
teszi, az iskola tanít, de nem nevel. A cser-
készet a két világháború közötti idõszak-
ban, amikor úgymond fénykorát élte, a
kor egyik legfontosabb pedagógiai moz-
galma volt. Talán ma is az. Szellemisége
pozitív cselekvésre, a másik megsegítésé-
re ösztönöz, és ez a személyiség fejlõdésé-
re is hatással van. A cserkész híven teljesí-
ti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazá-
jának és embertársainak tartozik – szól
magyar cserkésztörvény második pontja.
Tehát mindazonáltal az Isten az elsõ.

A cserkészet – nem mellesleg – határo-
kon átívelõ mozgalom, amely a magyar fi-
atalokat is közelebb hozza egymáshoz.
„Alapítványunk is gyakran pályázik out-
azási programokra, a felvidékiekkel már
igen szoros lett a kapcsolat. Most próbá-
lunk az erdélyiek felé lépni, de persze a le-
hetõségek olykor gátat szabnak a vágya-
inknak” – mondja Turba László. Smeller
megjegyzi, a magyar cserkészek a nemzet-
közi találkozókon rendre azt a benyomást
szerzik, hogy a nyugati „testvéreik” vala-
mivel liberálisabbak, kevésbé ragaszkod-
nak a hithez, mint az itthoni csapatok. En-
nek oka lehet, hogy ott a kommunizmus
évtizedeiben nem tiltották be a mozgal-
mat, míg Magyarországon a rendszervál-
tozáskor sokkal inkább az eredeti hagyo-
mányokhoz próbáltak visszanyúlni.

A cserkészet azonban – hangsúlyozzák
mindketten – nem ideológiai szervezet,
hívõ és nem hívõ egyaránt csatlakozhat,
nem erõszakolják rá az keresztény erköl-
csi nézeteket a tagságra. Más kérdés, hogy
a hangulat, illetve az összetartás révén, a
különbözõ szabadidõs foglalkozások
mellett, a vallási elemekre is óhatatlanul
fogékonyabbak lesznek a fiatalok. - Vallá-
si és nemzeti alapon álló intézmény – fog-
lalja össze a magyar cserkészet lényegét
Turba László.

Évközben egyébként a cserkészmunka
leginkább az õrsi gyûléseken valósul meg,
ezeken már a nyári táborra is készülnek,
készségfejlesztéssel, játékokkal. Sátorál-
lítás, magyar történelem és hitélet – mind-
ezek elõkerülnek az összejöveteleken. De
részt vesznek olykor jótékonysági progra-
mokon, illetve néha jut idõ és energia a
szervezet népszerûsítésére is.

A zuglói csapat egyébként jelenleg har-
minc fõs, ez a létszám négy õrsre oszlik.
Smeller szerint az átlagéletkor némileg
magasabb az ideálisnál, ezért próbálnak
fiatalítani, s a tizenévesek körében „tobo-
rozni”. Ebben a fenntartó testület elnöke,
a Bosnyák téri Páduai Szent Antal Temp-
lom plébánosa, Bárány Béla atya is sokat
segít – teszi hozzá. 

A zuglói csapat a rendszerváltozás óta
eltelt idõszakban egymás után három év-
ben megnyerte az egyik országos környe-

zet- és helyismereti vetélkedõt. A meg-
szerzett trófeákból, a különbözõ relikvi-
ákból, illetve a táborozáshoz szükséges
eszközökbõl nemrég nagyobb szabású
bemutatót tartott a csapat. Vetítés is volt,
az érdeklõdõk képet kaphattak a cser-
kész-életmódról, amelyre szórólapokkal
hívják fel a figyelmet.

Turba László szerint nehezíti a helyze-
tet, hogy hosszú ideje helység-gondokkal
küzdenek, mostanság az Ungvár utcai is-
kolában bérelnek egy osztálytermet, ott
tartják heti rendszerességgel a foglalkozá-
sokat. „Amint jobb az idõ, nyilván irány a
természet” – mondja a kuratórium elnök. 

A XIV. kerületi cserkészet évszázados
múltra tekinthet vissza. A huszadik szá-
zad elején e terület még kültelki városrész
volt, ahol jórészt szegény emberek laktak.
Az elsõ, a mainál sokkal szerényebb
templom 1921-ben épült a Bosnyák té-
ren, a mai Geodéziai Vállalat helyén. Ek-
kor alakult meg a zuglói Páduai Szent An-
tal Egyházközség. 1923-ban került az
Egressy úti polgári fiúiskolához hittanta-
nárnak egy fiatal káplán, õ volt Belák Kál-
mán. A következõ esztendõben az intéz-
mény tanulóiból megalapította a zuglói
cserkészcsapatot. Még ebben az évben sor
került az elsõ fogadalomtételre is, majd
beindult a tevékeny cserkészélet, kiala-
kultak az elsõ õrsök, megkezdõdtek a tá-
borozások. 1927-ben kapcsolódott be a
cserkészmunkába Szabó Bendegúz gé-
pészmérnök, aki Belák halála után, 1940-
tõl a csapat parancsnoka lett.

A második világháborút követõen azon-
ban az ateista és egyházüldözõ kommunis-
ta rezsim szemében szálka lett a mozga-
lom, már 1948-ban országosan feloszlat-
ták a cserkészetet. A zuglói csapat is szét-
széledt. A tagság egy része azonban az ala-
pítás ötvenedik évfordulóján, 1974-ben új-
ra találkozott Máriaremetén, majd az ösz-
szejövetelt többször is megismételték.

A 309-es csapat újjászervezése az 1989.
január 15-i öregcserkész gyûléssel vette
kezdetét és 1990 március elején vette át a
parancsnokságot Turba László cserkész-
tiszt. Elsõ ünnepélyes fogadalomtételü-
ket a Bosnyák téri templomban április
29-én tartották. Ezen a napon huszonöt
fiú és tizenhat leány újonc, valamint öt fel-
nõtt vezetõ tett fogadalmat a becsületes
cserkészéletre.

A csapat most leginkább a X. (Pesti)
Cserkészkerület nyári, közel hatszáz fõs
táborának szervezésében mûködik közre,
ezzel foglalatoskodnak. A rendezvény Gö-
döllõn lesz, és a programnak külön jelen-
tõséget ad, hogy éppen száz évvel ezelõtt
jött létre a Magyar Cserkészszövetség.

Kacsoh Dániel
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Kerületünkben aktív a jubiláló magyar cserkészmozgalom

Hitre nevelnek

A magyar cserkésztörvény tíz pontja
1. A cserkész egyenes lelkû és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és em-

bertársainak tartozik.
3. A cserkész ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.

10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

A világ legnagyobb ifjúsági mozgalma
Az idén százéves Magyar Cserkészszövetség alapszabályában olvasható meghatáro-
zás szerint a cserkészet önkéntes, politikamentes ifjúságnevelõ mozgalom, amely
nyitott mindenki számára származástól, nemtõl, társadalmi és vagyoni helyzettõl,
valamint felekezettõl függetlenül. Alapelveit és nevelési módszereit alapítója, Lord
Baden-Powell of Gilwell  a brit hadsereg tábornoka határozta meg 1907-ben. Ebben
az esztendõben rendezte meg az elsõ cserkésztábort az angliai Brownsea Islanden.
A mozgalom alapvetõ célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és
szellemi képességeik teljes kifejlesztésében mind egyénként, mind felelõs állampol-
gárként és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaiként – rögzíti a konstitú-
ció. A cserkészet ökumenikus valláserkölcsi alapokon nyugszik a világ minden tá-
ján. A 2007-ben megjelent, jubileumi kiadvány szerint abban az évben világszerte
harmincnyolc millió cserkész tevékenykedett, 216 országban és területen. A cserké-
szet a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma.

Smeller Antal és Turba László
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Korrupciómentes, jogszerûen
és gyorsan mûködõ egység létre-
hozása, a megszokott és rosszul
értelmezett ügyfélbarát közigaz-
gatás és építéshatósági ügyinté-
zés megváltoztatása a célja a Vá-
rosépítési Osztály január 1-vel
kinevezett vezetõjének, Kardos
Diánának. Az osztályvezetõ nem
elõször vágja ilyen nagy fába fej-
széjét, korábban Székesfehér-
vár Megyei Jogú Város és a hoz-
zá tartozó 22 település építésha-
tóságát is sikerrel alakította át.
Éppen azért hívták Zuglóba,
hogy ugyanezt véghezvigye. Ter-
vei megvalósítását segítik az ön-
kormányzatban lezajlott struk-
turális változások is, hiszen
március 1-vel ez az egység is át-
alakult, az építéshatósági és a
mûszaki hatósági, valamint a
hatósági jellegû feladatokat -
például a közútkezelõi hozzájá-
rulások kiadását vagy a kútfú-
rás engedélyezését - csoportok
látják el az osztályon belül.
„Tiszta, logikus rendszer ala-
kult így ki, amelyben a feladatok
a helyükre kerültek” - hangsú-
lyozta az osztályvezetõ. 

Bár jelenleg változtatási tila-
lom van érvényben a kerületben,
ez messze nem jelenti azt, hogy
nincs elég munka az osztályon.

„Nagy a hátralékunk, rengeteg
építésrendészeti eljárást folyta-
tunk, így a legfontosabb feladat,
hogy ezeket az ügyeket feldolgoz-
zuk, rendbe tegyük, és döntése-
ket hozzunk” – szögezte le az osz-
tályvezetõ. Hozzátette: a lemara-
dást azért is be kell hozniuk,
mert a változtatási tilalom végez-
tével, az új szabályozási elõírá-
sok hatályba lépésével, nyilván-
valóan óriási kérelemdömping
veszi majd kezdetét. Kardos Di-
ána ezzel kapcsolatban a lakos-
ság, az építtetõk segítségére is
számít. „Ha az ügyfelek hiányta-

lanul nyújtják be a kérelmeket,
az nagyban megkönnyítené és
felgyorsítaná az eljárást, hiszen
így nem kell hiánypótlásra fel-
szólítaniuk õket. Ezt úgy lehet el-
kerülni, ha az ügyfelek, a terve-
zõk alaposan átnézik a vonatko-
zó jogszabályokat, amelyek tar-
talmazzák, hogy mi szükséges
egy kérelemhez.” A közigazgatá-
si hatósági eljárás általános sza-
bályairól szóló törvény emellett
lehetõséget biztosít arra, hogy az
ügyfél az engedélyezési eljárást
megelõzõen megkeresse a szak-
hatóságot. Ha az ügyfél már csa-
tolja a szakhatóságok elõzetes
véleményeit, akkor ezzel szintén
idõt lehet spórolni. „Együtt kell
mûködnünk, és mi mindent meg
fogunk tenni azért, hogy gyorsak
legyünk” – tette hozzá. 

Kardos Diána a Budapesti Mû-
szaki Egyetemen szerzett épí-
tészmérnök diplomát. Ezt köve-
tõen az Egyesült Államokban
majd itthon is tervezéssel foglal-
kozott, mielõtt elcsábították vol-
na a közigazgatásba. Elõször a
Terézvárosi Önkormányzat Épí-
tési Osztályát vezette, ezek után,
kisfia megszületését követõen
került át Székesfehérvárra,
majd nemrég Zuglóba. 

Baranya Róbert

Arcképek a Városházáról Nyugodjon békében, Géza bácsi!
Sajnos, ismét egy legendás pedagógustól
kell búcsút vennünk. Február 19-én
örökre eltávozott közülünk Cseh Géza, a
Szent István Gimnázium matematika és
fizika szakos tanára. 

– Cseh Géza tanár úr több mint 50 évet
tanított az iskolánkban – mondta Lázár
Tibor igazgató. - Ez alatt a fél évszázad
alatt személyisége teljes mértékben ösz-
szeforrt a Szent István Gimnáziummal,
a neve fogalommá vált az istvánosok kö-
rében és fizikus berkekben egyaránt. A
tanár úr generációk sokaságát oktatta és
nevelte nagy szakmai tudásával, hogy tanítványai kikerülve az
intézmény falai közül biztos felkészültséggel vágjanak neki a
„nagybetûs életnek”. Diákjai ezért az ország mûszaki életében
mindenhol megtalálhatóak, magasan képzett szakemberként
dolgoznak.

Cseh Géza 85 éve Cegléden született, 1953-ban végzett az EL-
TE fizika-matematika szakán. 1953-tól 1957-ig a HM polgári al-
kalmazottjaként a Vasvári Pál Szakiskolában tanított. 1957 feb-
ruárjától 2008-ig dolgozott a Szent István Gimnáziumban. Mun-
kájának elismeréseképpen 1955-ben Munka Érdeméremmel,
1968-ban és 1973-ban Mikola Sándor-díjjal jutalmazták, 1974-
ben Kiváló Tanár, 1990-ben Apáczai Csere János-díj, 2001-ben
Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 2007-ben Eötvös József-díj
jelezte életmûvének elismertségét. Tantárgyát, a fizikát igyeke-
zett a magas színvonal megtartásával közérthetõen, életszerû
közelségbe vinni tanítványaihoz. Munkaszeretete, tenni vágyása
egész pályáját elkísérte. Éveken keresztül munkaközösség-veze-
tõként, sõt vezetõtanárként is mûködött. Kísérletezõ fizikus-
ként az elméleti oktatást szemléltetõ eszközök sokaságával tette
sokszínûvé. Kollégáival és diákjaival sok éven át folyó, országos
hírû eszközkészítõ verseny fõszervezõjeként is munkálkodott,
számos ma is használatos fizikai eszközt saját maga tervezett és
alkotott meg.

A tanár úr a ma már muzeális értéket képviselõ fizikaszertá-
runk lelkes õre és ápolója volt. Neki köszönhetõen a mai napig
megtalálhatóak iskolánkban olyan fizikai eszközök, amelyek
még 1905-bõl származnak, s még ma is mûködõképesek. Cseh
tanár úr szakmai élete a Szent István Gimnázium 110 éves múlt-
jának csaknem a fele, történelmének jelentõs idõszaka volt.
Azok közé a kivételezett pedagógusok közé tartozott, akik élet-
mûvükkel nagymértékben hozzájárultak egy intézmény hosszú
távon is sikeres mûködéséhez. Mindannyian köszönettel tarto-
zunk érte. Nyugodjon békében, Géza bácsi!

A 2012. március 9-10-én rendez-
te meg az V. Országos Szakkö-
zépiskolai Énekversenyt a Szent
István Király Zenemûvészeti
Szakközépiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény. Az
Oktatási Hivatal felkérésére le-
bonyolított országos megméret-
tetésre minden eddiginél töb-
ben, 74-en jelentkeztek az or-
szág összes középfokú zenei
intézményébõl. A verseny rang-
ját a neves elõadókból álló zsûri
biztosította: a zsûri elnöke Mar-
ton Éva – Kossuth- és Bartók-
Pásztory díjas operaénekes, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem tanszékvezetõ egyetemi
tanára, a zsûri tagjai: Dr. Halmai
Katalin – Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Egyetem adjunktusa és
Sólyom-Nagy Sándor – Kossuth-
díjas, Kiváló mûvész, a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Egyetem
docense, a Magyar Állami Ope-
raház Örökös tagja voltak.

Két napon át délelõtt 10 órától
késõ estig zajlott a verseny a Zug-
lói Zeneházban. A találkozó kivá-
ló alkalom volt arra, hogy az or-
szág énekesei összemérjék az
éneklésben való jártasságukat és
elõrehaladásukat. A verseny után
mindhárom zsûritag részletesen,
egyénileg is értékelte a produk-

ciókat, mely nagyon tanulságos
volt mind a növendékek, mind a
felkészítõ tanárok számára.

Nagy büszkeség számunkra,
hogy zuglói versenyzõ, Horváth
Csaba nyerte a verseny elsõ dí-
ját, valamint különdíjakat is.
(Horváth Csabát az utóbbi két
hétben ötezer kisiskolás és óvo-

dás láthatta színpadon, hiszen õ
volt a Zuglói Filharmónia „Kos-
suth Lajos azt üzente” címû
elõadásainak énekes szólistája,
a Háry János címû daljáték to-
borzójában.) Tanára, Hormai
József a legjobb felkészítõ tanár-
nak járó különdíjban részesült.
A zuglói önkormányzat különdí-
ját Szûcs Attila, az elsõ korcso-
port gyõztese nyerte el – mondta
Záborszky Kálmán igazgató.

Ugyancsak ezen a hétvégén
rendezték meg Veszprémben a
XIII. Országos Szakközépiskolai
Oboa- és Fagottversenyt. A zug-
lói iskola növendékei ezen a ver-
senyen is hatalmas sikerrel sze-
repeltek: Bettermann Jákob (ta-
nára: Keszler György, korrepeti-
tora: Jakab Emõke) fagotton el-
sõ helyezést, Zászkaliczky And-
rás oboán szintén elsõ helyezést,
valamint Simon Evelin és Vas
Viktória szintén oboán megosz-
tott harmadik helyezést értek el
(tanáruk Rácz Ottó, korrepeti-
tor: Pusker Imre). R. T.

Zuglói diák nyerte az énekversenyt

Új bútorok az iskolában

Korábban a Zuglói Lapok is be-
számolt arról, hogy Borbély
Ádám (képünkön) képviselõ
kezdeményezi a polgármester-
nél, hogy az Arany János Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény rendel-
kezésére bocsásson egymillió fo-
rintot az önkormányzat. Az ösz-
szeget új bútorok beszerzésére,
illetve tantermek korszerûsíté-
sére fordítanák. Február hu-
szonkilencedikén a fideszes he-
lyi politikus már arról tudott be-
számolni az intézményben tett
látogatása alkalmából, hogy az
emeleten hat tantermet tudtak –
részben vagy teljesen – felszerel-
ni új padokkal. „Nagyon fontos,
hogy jelentõsen tudtunk javítani
a tanulók életkörülményein.
Ezek a fiatalok szinte már többet
vannak nap mint nap az iskolá-
ban, mint odahaza” – hangsúlyoz-
ta Borbély Ádám, hozzátéve, az
intézmény vezetõi a lehetõ legtöb-
bet tudták kihozni az összegbõl.

Nagy Andrea, az iskola megbí-
zott igazgatója szerint még tavaly

nyáron, nem sokkal a tanév kez-
dete elõtt értesültek az iskola-
szék tagjaként is tevékenykedõ
képviselõtõl a most testet öltött
felajánlásról. „Nagy örömmel fo-
gadtuk a hírt. Az egymillió forin-
tos összeget igyekeztük úgy el-
költeni és beosztani, hogy minél
több tanteremben tudjuk belõle
bútorokat vásárolni. Volt, ahol
teljes felújítás történt, új padok-
kal és szekrényekkel, ugyanak-
kor volt, ahol úgymond csak pót-
lás történt. Tehát ügyeltünk ar-
ra, hogy a forrásból valamennyi
helyiségbe jusson” – fogalmazott
az igazgató. Elmondta, elsõsor-
ban olyan vállalkozókat keres-
tek, akik tudják biztosítani az
említett fejlesztéseket, ezzel
együtt tudnak alkalmazkodni a
meglévõ intézményi adottságok-
hoz is. Fontos volt az is, magyar
bútorokkal bõvüljenek a tanter-
mek – mondta Nagy Andrea. Az
már csak „hab a tortán”, hogy a
diákok a fejlesztések alkalmából
még fel is díszítették a helyisége-
ket. kd

A verseny házigazdája Záborszky Kálmán (balra) és Horváth Csaba
a III.korcsoport gyõztese

Tildy Balázs képviselõ Zugló különdíját adja át Szûcs Attilánnak



11MOZAIKXXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. MÁRCIUS 15. �� ZUGLÓI LAPOK ��

Kétheti horoszkóp
2012. március 15-tõl

Kos – Hatalmas lendület-
tel teremtenek, szívvel - lé-
lekkel, bölcsességgel. Ez a

munkájukban, munkatársaik-
nak nagyon nagy segítség jelent-
het. Ennek gyümölcse pénzben
jelentkezhet. A türelmetlenség,
akarat is jelen lehet, próbálják
meg ezeket mederbe terelni!

Bika – Nagyon jól vannak!
Szerelem, szeretet, hit, len-
dület, gyerekek, utazás!

Amit kívánnak, az teljesülhet.
Pénzügyi vonalon  átalakulás le-
hetséges, váratlan kiadások, be-
vételek várhatóak.. A munkájuk-
ban hallgassanak megérzéseikre,
az angyalok súgnak, hallják meg!

Ikrek – Tele vannak ötlet-
tel, lendülettel, kirobbanó
teremtõ energiával. Érzik

a tavaszt, meg sem lehet õket ál-
lítani! Szívesen segítenek má-
soknak, karitatív szervezetek-
hez csatlakozhatnak.  A munká-
jukban viszont váratlan akadá-
lyok, selejtezõdések lehetnek.

Rák – Testvéreikkel, tár-
sukkal, barátaikkal na-
gyon mély szeretettel teli

lehet a kapcsolatuk – annak elle-
nére, hogy most tudnak akarato-
sak is lenni. Baráti találkozót
szervezhetnek, ahol igazán ki
tudnak tenni magukért a finom-
ságokkal, nagy vágyuk van a szé-
pen terített asztalra. 

Oroszlán – Pénzügyi vo-
nalon minden úgy alakul-
hat, ahogy elképzelték,

ami megnyugvást hozhat nekik,
adakozhatnak. Az érzelmeik,
hangulataik elvihetik õket, ez
különösen érintheti a társuk-
kal, a külvilággal való kapcsola-
taikat. 

Szûz – Az újjászületésük
folyamatban van, amit né-
ha érezhetnek nagyon ne-

héznek is – ám csak az akaratu-
kat, a kritikusságukat kell elen-
gedniük.  Szabadságvágyuk ha-
talmas lehet most,  mindent fel-
rúghatnak. A szerelem, gyerek-
vállalás ideje lehet. 

Mérleg – A váratlan kiadá-
sok, szerelemükkel, gye-
rekekkel való megpróbál-

tatás ellenére is nagyon  jól van-
nak. Áradnak, szeretnek, az
egész világot át tudnák ölelni.
Tetterõ, lelki mélység, érzékeny-
ség – mind, mind segítik õket,
hogy a feladatokat meg tudják ol-
dani. 

Skorpió – Munkájukban
váratlan fordulatok, kolle-
gáikkal összetûzések le-

hetnek. Társuk nagy segítséget
jelenthetnek most nekik, min-
dent meg tudnak szeretettel be-
szélni, egymást mélyen megért-
hetik.  Ne rohanjanak, ne legye-
nek türelmetlenek!

Nyilas – Szerelem, vágyak,
munka, teremtés, nagy át-
alakulás – ezekkel a sza-

vakkal lehetne legjobban jelle-
mezni a mostani idõszakot. Vá-
ratlan kiadások, szerelemben a
próbatételek jöhetnek, ám az
akadályokon az új gondolatok,
meglátások átsegíthetik.

Bak – Az angyalok velük
vannak. Oldják a földhöz-
ragadtságukat, félelmei-

ket. Mernek, tudnak érezni, sze-
retni, a Létben lenni. A türelmet-
lenség még mindig itt lehet, ami
elsõsorban az otthonukban érez-
tetheti hatását, nagy átalakulásuk
még mindig folyamatban van.

Vízöntõ – Hagyják, hogy
vezessék õket az angyalok,
muszáj lesz elengedni aka-

ratukat, kilépni az öntörvényû-
ségükbõl!  A közlekedésben vi-
gyázzanak, váratlan fordulatok
még mindig várhatók, a hatóság-
gal találkozhatnak. Otthonukat
a béke és szeretet fénye járja át.

Halak – Továbbra is éberek,
két lábbal állnak a Földön,
felelõsséget mernek, tud-

nak vállalni magukért. Gyönyörû-
en fejezik ki magukat, meséljenek!
Testvéreikkel, társukkal, baráta-
ikkal, szomszédjaikkal a kapcso-
latuk elmélyülhet, melyet bölcses-
ség és elfogadó szeretet jár át.

Kováts Krisztina

Macskák fertõzõ
hashártyagyulladása
Ez, amely a macskafélék egyik
legveszélyesebb betegsége, az
utóbbi idõben került az érdeklõ-
dés középpontjába. A betegség
az angol nevének kezdõbetûibõl
összeállított betûszóként vonult
be a köztudatba, mint FIP
(Feline infectious Peritonitis). A
betegséget vírus okozza, mely
szoros rokonságban van a ku-
tyák bélgyulladását okozó coro-
navírussal.

A betegség minden életkorban
elõfordulhat, mégis leggyakrab-
ban hat hónapostól két éves ko-
rig, illetve nyolc-kilenc éves kor
fölött alakul ki. A kórokozó ví-
rus macskáról macskára terjed,
a terjedés módja viszont kevés-
bé ismert. Megfigyeltek már szá-
jon át történõ fertõzõdést is, de
valószínûleg a testnedvek játsz-
szák a terjedésben a legnagyobb
szerepet. Az újszülött kölykök a
fertõzött anyamacskától már az
anyaméhben fertõzõdhetnek.

Fertõzött és a beteg macskák
is terjesztik a vírust, de mivel a
fertõzöttek látszatra teljesen
egészségesnek tûnnek, ezért a
betegség igen alattomosan ter-
jed. A fertõzött macskák akár
évekig is teljesen tünetmentesek
lehetnek, csak kb. 5-10 százalé-
kuk betegszik meg klinikai tüne-
tet is mutató betegségben.

Általában olyan állatok beteg-
szenek meg, amelyeknek valami-
lyen oknál fogva az immunrend-
szerük túlterhelt, ill. legyengült
(súlyos parazitózis, leukémia ví-
russal való egyidejû fertõzöttség,

szállítás, stressz, egyéb betegsé-
gek).

A betegség folyamán a macs-
kában idült hashártyagyulladás
alakul ki, mely a hasüregben és
a mellüregben nyúlós, szalma-
sárga színû váladék felhalmozó-
dásával jár. Ilyenkor elõfordul
nehéz légzés, szemgyulladás,
idegrendszeri tünetek, lesová-
nyodás, ezek végül az állat elhul-
lásához vezetnek.

Elõfordul, hogy a folyadék fel-
halmozódás elmarad, ellenben
különféle szervekben (hashár-
tya, máj, vese, tüdõ, agyhártya,
szem) gyulladásos gócok kelet-
keznek.

Ha a fertõzõdés megtörténik,
még nem jelenti azt, hogy az állat
feltétlenül megbetegszik, de te-
nyészetekben, vagy ahol több
macska érintkezhet egymással
(kertes házak), feltétlenül számí-

tani kell a fertõzöttség terjedésé-
re, a betegség elõfordulására.

Bár vannak gyógyszerek, me-
lyek képesek lassítani  betegség
elõrehaladtát, a betegség nem
gyógyítható. Igaz nem gyógyítha-
tó, de megelõzhetõ. Kétszeri al-
kalommal, 3-4 hetes idõközön-
kénti alap és évente egyszeri is-
métlõ vakcinázással (melynek
során a vakcina bejuttatása a
szervezetbe nem védõoltással,
hanem az orr nyálkahártyájára
való cseppentéssel történik!) a
betegség megelõzhetõ. Ha a
macska még nem találkozott a
vírussal, ily módon szinte bizto-
san megvédhetõ a betegségtõl.

Amennyiben macskája érde-
kében el szeretné végeztetni a
vakcinázásokat, forduljon biza-
lommal kezelõ állatorvosához.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Januártól akár a milliós össze-
get is elérheti a büntetés, ha a
társasházak lakói nem veszik
komolyan a tûzvédelmi elõírá-
sokat. A tûzoltóság már a ko-
rábbi években is rendszeresen
ellenõrizte az épületekben a me-
nekülési útvonalakat, és a leg-
több esetben szabálytalanságo-
kat talált. A lakótelepi lakások
lakói ugyanis elsõsorban biz-
tonsági okokból elõszeretettel
zárják le vasrácsokkal a folyo-
sókat, és az így elkülönített ré-
szeket olyan tárgyak tárolására
használják, melyek nem férnek
el a lakásban vagy túl sok helyet
foglalnak. A tûzoltók ilyen ese-
tekben figyelmeztették a lakó-
kat, akik többségében figyel-
men kívül hagyták ezeket a fi-
gyelmeztetéseket. A büntetésük
maximum egy szabálysértési
bírság volt, de sokszor ez is el-
maradt. 2012. január 1-tõl
azonban változott a törvény, és

a tûzbiztonsági elõírások be
nem tartása bekerült a tûzvé-
delmi bírságok közé.

– Bírságolásra már korábban
is lehetõség volt – mondta Csü-
törtöki Gábor õrnagy, a Fõváro-
si Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Észak-pesti Kirendeltség Ha-
tósági Osztályának a vezetõje -,
csak, amíg eddig a tûzvédelmi el-
lenõrök mérlegelhettek, addig
januártól már kötelesek bírsá-
golni. A jogszabályok azt is elõír-
ják, hogy az ellenõrzések ne csak
egy folyosóra, hanem az egész
épületre terjedjenek ki, ezért
egy-egy ház esetében akár az egy-
millió forintot is meghaladhatja
a büntetés.

A tûzvédelmi szakember el-
mondta, hogy nemrég az egyik
budapesti lakótelep egyik
társasházban annyi szabályta-
lanságot találtak, hogy összesen
1,3 millió Ft-os bírságot szabtak
ki a lakóközösségre. Hozzátette
azt is, hogy a médiában megje-
lent információk ellenére a jog-
szabályváltozás miatt nem ellen-
õrzik sûrûbben a házakat.

– Az ellenõrzéseket korábban
is és most is az éves ellenõrzési
ütemterv szerint végezzük.
Ugyanakkor észrevehetõ, hogy a
média hírverésének köszönhe-
tõen megnõttek a lakossági beje-
lentések, melyeket viszont köte-
lességünk ellenõrizni. Ráadásul
hiába kapunk bejelentést egy ki-
lencedik emeleti lomokkal teli
folyosóról, nekünk minden eset-
ben a teljes házat vizsgálnunk
kell. Egyre több társasházban je-
lennek meg az ellenõrzésekre, a
büntetési tételekre figyelmeztetõ

és a folyosók megtisztítására fel-
szólító feliratok. A lakók és a kö-
zös képviselõk közül sokan ér-
deklõdnek a katasztrófavédõk-
nél, hogy mennyire kell komo-
lyan venniük a tévében, rádióban
hallott intézkedéseket.

– Még nincs nagy tapasztala-
tunk ezen a téren, de a jelekbõl
ítélve a jogszabályváltozásnak
köszönhetõen hatékonyabbá
válhat az ellenõrzés – foglalta
össze az eddigi eseményeket
Csütörtöki Gábor õrnagy, aki
hozzátette, minden esetben az
emberek védelme és biztonsága
kell, hogy a legfontosabb szem-
pont legyen.

Riersch Tamás

Sokba kerülhet
a folyosók
telepakolása
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A Szent István Király Zeneiskola
tantestülete ismét Guiness-reko-
rdnak számító produkcióval
rukkolt elõ. Záborszky Kálmán
karnagy, iskolaigazgató és kollé-
gái ezúttal „Kossuth Lajos azt
üzente…” címmel komplex mû-
vészettörténeti elõadást szervez-
tek a kerület óvodásai és alsó ta-
gozatos diákjai számára. A prog-
ramban február 28 és március
8. között az összes zuglói óvoda
és általános iskola részt vett, ami
nagyjából ötezer gyereket moz-
gatott meg. 

– 2011 õszén ötezer felsõ tago-
zatos és középiskolás diák láto-
gatott el a Zuglói Zeneházba,
hogy részt vegyenek a „Liszt Fe-
renc és kora” címet viselõ zenei
programunkban – mondta Tõ-
kés Mária Tünde, a zuglói kon-
zervatórium igazgató-helyettese.
– A Zuglói Filharmónia egyedül-
álló hangversenysorozata és a
zuglói tanulók számára összeál-

lított komplex mûvészeti elõadá-
sok elsõdleges célja az volt, hogy
valamennyi diáknak értékes út-
ravalót adjon és életre szóló él-
ményt nyújtson.

A tavalyi sorozat nem várt nagy
sikert aratott, és azt a célját, hogy
minden fiatal legalább egyszer az
életében részt vehessen egy ko-
molyzenei hangversenyen, töké-
letesen elérte. A sikeren felbuz-
dulva a zuglói zeneiskola az alsó
tagozatos diákoknak és a nagy-
csoportos óvodásoknak is ha-
sonló programot szervezett,
akik „Kossuth Lajos azt üzen-
te…” címmel egy, az életkoruk-
nak megfelelõ komplex mûvé-
szettörténeti elõadás részesei le-
hettek.

– Nagyon fontosnak tartom,
hogy a gyerekek zenei nevelése
minél korábban megkezdõdjön,
mert akkor az ízlésformálás is
sokkal hatékonyabb lehet –
mondta Túri Istvánné, a Mese-

ház Óvoda vezetõje. – A program
nagyszerû kezdeményezés volt,
hisz a gyerekek valódi élményt
kaptak, arról nem is beszélve,
hogy a téma a közelgõ ünnepek-
re való felkészülést is nagyban
segítette.

Az egyenként 40 perces elõ-
adásokban (összesen hat ilyen
volt) a zene mellett a tánc és a
filmmûvészet is szerepet kapott.
A szervezõk ezekkel az eszkö-
zökkel kívánták felidézni az
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc hangulatát. Az elõ-
adások háziasszonya – az õszi
sorozathoz hasonlóan –
Solymosi Tari Emõke zenetörté-
nész volt, akinek Szerényi Béla
népzenész (és játékmester) nyúj-
tott segítséget. A programba a
hallgatóság is bekapcsolódott, a
gyerekek ugyanis együtt dalol-
tak, együtt játszottak a szerve-
zõkkel. Minden elõadásban köz-
remûködött még Horváth Csaba
(bariton), a Magyar Táncmûvé-
szeti Fõiskola növendékei, illet-
ve a Zuglói Filharmónia és a
Szent István Király Szimfonikus
Zenekar Záborszky Kálmán ve-
zényletével. A tökéletes hatás

kedvéért a Columbus utcai isko-
la dolgozói is korhû jelmezekben
fogadták a hangversenyek kö-
zönségét, akiket a látottak és hal-
lottak teljesen elbûvöltek.

Riersch Tamás

Február 24-én ünnepelte harma-
dik születésnapját a Cserepes-
házban mûködõ Smooth Jazz
Klub. A rendezvény díszvendége
az a Sárik Péter dzsesszzongo-
rista volt, aki a zuglói közönség
elõtt három évvel ezelõtt, 2009.
februárjának utolsó péntekén a
klub elsõ rendezvényén mutat-
kozott be.

– Péter volt az elsõ dzsesszze-
nész, akit személyesen megis-
merhettem, és akivel barátságot
köthettem – mondta Rozgonyi
Zoltán alpolgármester, a Smooth
Jazz Klub ötletgazdája és létreho-
zója. – Elõtte a mûfajt sem nagyon
ismertem, a barátaim hívták fel
rá a figyelmemet, ám rövid idõ
alatt nagyon megszerettem ezt a
dallamos dzsesszt. Egy idõ után
úgy éreztem, másokkal is meg
kell osztanom ezt az élményt. Ku-
tatni kezdtem, így fedeztem fel,
hogy a mûfaj létrehozásában ne-
künk, magyaroknak is nagy sze-
repünk volt. A Smooth Jazz létre-
hozója a Special EFX volt, mely
együttesben egy magyar szárma-
zású zenész, Jinda György is sze-
repelt. Késöbb a startlap része-
ként szerkeszteni kezdtem a
smooth dzsessz oldalt, és rá kel-
lett döbbennem, hogy nekünk is
sok kiváló elõadónk van, akik vi-
szont kevés fellépési lehetõséggel
rendelkeznek.

Rozgonyi Zoltán egy önálló
dzsessz klub létrehozását tervez-
te, amit a Szeretjük Zuglót Egye-
sület is támogatott. Már csak a
helyszínt kellett kiválasztani.

– 2008-ban kaptam meg az
igazgatói kinevezésemet – mond-

ta Csaniga Andrea, a Cserepes-
ház vezetõje. – Egyik célom a ha-
gyományok megtartása mellett
az igényes, de mégis új progra-
mok meghonosítása volt. Ami-
kor megtudtam, hogy Rozgonyi
Zoltán egy dzsesszklubot szeret-
ne indítani, azonnal jeleztem ne-
ki, hogy szívesen befogadnám ezt
a programot. Úgy véltem, a Cse-
repesház profiljába jól illene egy
ilyen igényes rendezvény. Annak
pedig különösen örülök, hogy a
havi dzsesszkoncertet minden
esetben egy kiállítás egészíti ki.

Három éve Bod György szob-
rait tekinthették meg az érdeklõ-
dõk, és a szervezõk jóvoltából az
elmúlt harminc rendezvényen a
zuglói alkotók színe java bemu-
tatkozhatott. Ugyancsak fontos

része a programnak, a koncertet
záró kötetlen beszélgetés is,
melyben nem csak a nézõk, ha-
nem a fellépõ mûvészek is részt
vesznek.

– A Smooth Jazz az évek során
más helyszíneken, többek között
a Stefánia Kulturális Központ-
ban és az Erzsébetligeti Színház-
ban is bemutatkozott, ám a mû-
faj legfontosabb és legkedveltebb
helyszíne továbbra is a
Cserepesház maradt – tette hoz-
zá Rozgonyi Zoltán. – A 60-70 fõs
törzsközönség idejár a legszíve-
sebben, és a fellépõ mûvészek is
szeretik a ház családias légkörét.
Az elmúlt három évben pontosan
30 koncertet szerveztünk, mely
Zuglónak is jó reklámot jelentett.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a
zuglói önkormányzat párthova-
tartozástól függetlenül támogatta
és támogatja ezt a programot, de
ennél is fontosabbnak, hogy ma
már a zenészek körében is nagy
elismertségnek örvend a zuglói
Smooth Jazz Klub.

A zuglói dzsesszklub követke-
zõ programját március 30-án
19.30–22.30 tartják a Cserepes-
házban. riersch

A Munkácsy Mihály Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézményben hagyománya
van az osztályközösségek bemu-
tatkozásának. Az iskola vezetése
minden évben más ünnepre he-
lyezi hangsúlyt. A Munkácsy-gá-
lát ennek köszönhetõen az egyik
évben farsang idején, a követke-
zõben a névadóra emlékezve,
majd pedig a gyereknapot meg-
ünnepelve rendezik meg. Idén a
tél búcsúztatása volt a gála apro-
pója, s mivel a Csáktornya parki
iskola nem rendelkezik kellõen
nagy helyiséggel, a szomszédos
dr. Török Béla Általános Iskola
dísztermében került sor a 2012-
es Munkácsy Karneválra.

– A rendezvény gyakorlatilag
egy utazás volt a klasszikus és a
modern zene világába – mondta
Losonczi Julianna igazgatónõ. -
A mûsor ugyanis a klasszikus és
modern zene ihlette táncelõadá-
sokra épült, amit az osztályok
maguk koreografáltak egy kis ta-
nári segédlettel. 

A Munkácsy Karnevál nyitá-
nya Richard Strauss Imígyen

szól a Zarathustra és Char-pen-
tier Te deum címû mûve volt,
amelyre a mûvészetek múzsái
lejtettek hálatáncot, azon mûvé-
szek tiszteletére, akiknek a mû-
veit az est folyamán hallani lehe-
tett. Az elõadáson felcsendültek
Saint-Saens, Csajkovszkij, Bi-
zet, Rimszkij-Korszakov és
Hacsaturján népszerû dallamai,
melyeket mai sztárok ismert slá-
gerei váltottak fel. Szülõk gyere-
kek együtt „riszálták úgy is, úgy
is” az ötödikesekkel, szambáz-
tak a hatodikos lányokkal, és ön-
feledten limbóztak a nyolcadiko-
sokkal. Ezt latin- és standard
táncok bemutatója követte profi
táncosok elõadásában. Az ér-
deklõdõ gyerekek és szüleik a
cha-cha-cha és a keringõ alaplé-
péseit sajátíthatták el Jurás Mó-
nika tanárnõ és táncpartnere se-
gítségével. Az est egyik csúcs-
pontja a bálkirály és bálkirály-
nõ, illetve a bálherceg és herceg-
nõ megválasztása volt. Az elõbbi
rangot a legjobban táncoló szü-
lõpár, az utóbbit a legjobb moz-
gású diákok kapták. rsch

„Kossuth Lajos azt üzente...”

Dzsesszközpont Zuglóban Munkácsy Karnevál



13KÖZBIZTONSÁGXXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. MÁRCIUS 15. �� ZUGLÓI LAPOK ��

Rendõrkézen
a rablássorozat 
elkövetõi

Két, akkor még ismeretlen sze-
mélyazonosságú tettes február
23-án az Ond vezér sétány 7.
szám közelében megállított egy
14 éves fiút, és felszólították ar-
ra, hogy a zsebei tartalmát pa-
kolja ki, valamint a mobiltelefon-
ját adja át nekik. A kiskorú sér-
tett megijedt, és átadta a birto-
kában lévõ Nokia mobiltelefon-
ját, mellyel a két rabló távozott.
Mivel a bûncselekmény helyszí-
ne környezetében elszaporodtak
az ilyen rablások, az elkövetõk
felderítése és elfogása érdekében
a kerületi rendõrkapitány foko-
zott ellenõrzéseket rendelt el a
Füredi lakótelepen. Február 27-
én egy civil ruhás rendõrjárõr a
február 23-i bûncselekmény el-
követõihez hasonló kinézete mi-
att két férfit állított meg és iga-
zoltatott. Az intézkedés során
beigazolódott, hogy a fenti bûn-

cselekmény elkövetésével a két
fiatalember megalapozottan gya-
núsítható. A zuglói rendõrök a
két gyanúsítottat elõállították a
kapitányságra, ahol a tapasztalt
nyomozók szisztematikus ki-
hallgatása miatt az egyik férfi be-
vallotta a rablás elkövetését. Mi-
vel ilyen esetekben a rablók jel-
lemzõen nem egy bûncselek-
ményt követnek el, hanem a si-
keren felbátorodva igyekeznek
ilyen bûncselekményekbõl már-
már állandó jövedelemre szert
tenni, a nyomozók számára nyil-
vánvaló volt, hogy a kihallgatá-
sokat a beismerõ vallomás után
is folytatni kell. Igazuk volt, mert
a férfi további rablásokat ismert
el, melyeket társával együtt a
XIV. és a X. kerület területén kö-

vettek el. A nyomozás jelenlegi
állása szerint eddig hét, a fenti-
hez hasonló módszerû rablást
ismertek be a tettesek.

A zuglói rendõrkapitányság a
rablókat õrizetbe vette és kezde-
ményezte az elõzetes letartózta-
tásukat. A nyomozás tovább fo-
lyik.

Csalássorozat 
elkövetõjének 
elfogása 

A kerületi Rendõrkapitányság
még 2011. elején csalás elköve-
tése megalapozott gyanúja miatt
nyomozást rendelt el ismeretlen
tettes ellen. A csaló 2010. de-

cember 9-én becsöngetett az Er-
zsébet királyné útja egyik laká-
sába és 60.000 forintért kedvez-
ményes nyílászáró cserét aján-
lott fel, melybõl 30.000 Ft elõle-
get az idõs sértettnek azonnal át
is kellett adnia. A nyílászáróc-
serét felajánló férfi ezt követõen
elment, és többé nem jelentke-
zett. Az általa kitöltött megren-
delõ lapon megadott telefonszá-
mon senki nem volt elérhetõ. Ezt
követõen Zuglóban számos he-
lyen történt hasonló bûncselek-
mény, melynek során a jellem-
zõen idõs sértettek alkalman-
ként 30.000 – 50.000 forintot
adtak át elõlegként az ablakcse-
rére, de volt olyan is, aki
140.000 Ft-ot vesztett ily mó-
don. A nyomozás során sok tu-

cat hasonló cselekményre derült
fény.

Hosszú idõ után sikerült a zug-
lói nyomozóknak azonosítania
az elkövetõt, egy budapesti férfit,
aki ellen országos körözést ren-
deltek el. Néhány hónappal ké-
sõbb egy tervszerû akció kereté-
ben fogták el, és a kihallgatása
során a terhére rótt bûncselek-
ményeket elismerte. A fentin kí-
vül még 13 bûncselekmény elkö-
vetését sikerült rábizonyítaniuk
a rendõröknek. A férfi a kihall-
gatása során úgy nyilatkozott,
hogy a felvett megrendelések
után a megrendelõ lapokat soha
nem adta tovább a cége részére,
a munkálatokat pedig nem is állt
szándékában elvégezni.

A zuglói nyomozók õrizetbe
vették, a férfi azóta már elõzetes
letartóztatásban van. A nyomo-
zás tovább folyik, egyben a XIV.
kerületi Rendõrkapitányság
Bûnügyi Osztálya várja további
sértettek jelentkezését a 461-
8150 telefonszám 54115-ös mel-
lékén. riersch

Évek óta visszatérõ téma, hogy
legyen-e a kerületnek saját, önál-
ló közterület-felügyelete. A kerü-
letõrök ugyanis nem rendelkez-
nek hatósági jogkörrel, a rend-
õrök pedig egyedül nem bírják a
közterületeken felmerülõ vala-
mennyi ügy kezelését. Kapóra
jött tehát a kerületnek, hogy a
Budapesti Közterület-felügyelet
egy állomáshelyet keresett két al-
osztálya számára. 

– Több oldalról indult el ez az
együttmûködés – értékelte a köz-
terület-felügyelet zuglói szerep-
vállalását Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester. – Egyrészrõl, hogy a
városligeti térfigyelõkamerák
mûködtetését átvettük a fõváros-
tól, így Zugló összes kamerája
kerületi irányítás alá került. A je-
lenlegi 83 kamera között azon-
ban 20 olyan is található – túl-
nyomórészt a Városligetben és

környékén -, mely nem elsõsor-
ban a rendõrségnek, hanem in-
kább a közterült-felügyelõknek
ad munkát. A szabálytalan par-
kolásokkal és az illegális árusí-
tásokkal szembeni fellépés el-
vonta a rendõrök figyelmét az
egyéb bûncselekményekrõl.
Ezért született egy megállapodás
a rendõrség és a közterület-fel-
ügyelet között, melynek értelmé-
ben a rendõrök bizonyos intéz-
kedéseket a felügyelõkre bíznak.

A következõ lépés a Zuglói Pol-
gárõrség Laky Adolf utcába való
átköltözése volt. Emiatt a koráb-
bi polgárõrbázis, az Erzsébet ki-
rályné 17. szám alatt üressé vált,
ahova a közterület-felügyelõk az
önkormányzattal kötött együtt-
mûködés alapján tavaly augusz-
tusban beköltözhettek.

– A gyalogos és gépkocsis jár-
õrszolgálaton kívül a kerékbilin-

cses kapacitás is Zuglóba költö-
zött – tudtuk meg Miklós István
szolgálati igazgatóhelyettestõl. –
A teljes létszámunk 34 fõ, mely-
bõl 27-en közterületi szolgálatot
látnak el. 

Az önkormányzat és a közte-
rület-felügyelet között kötött
megállapodás értelmében 24
órában, tehát a nap minden sza-
kában járõrözik egy felügyelõ a
kerületben. Zugló ugyanis nem
csak otthont, hanem munkát is
adott a közterület-felügyelõk-
nek. Ennek része, hogy tavaly
október óta a kerületõrökkel jár-
õrpárosokat alkotva éjjel-nappal
óvják és vigyázzák a közterüle-
tek rendjét.

– 2011-ben (ebben még az
együttmûködés elõtti idõszak is
benne van) 24793 konkrét intéz-
kedés történt Zuglóban – mond-
ta Hermann Gábor szolgálatve-
zetõ. – A kollégák közel 141 mil-
lió Ft helyszíni bírságot szabtak
ki, 3558 esetben tettek feljelen-
tést, közel 200 üzemképtelen au-
tó tulajdonosát értesítették, és
2660 esetben alkalmazták a ke-
rékbilincselést.

A közterület-felügyelõk hatá-
rozott fellépéseinek köszönhetõ,
hogy eltûntek az illegális árusok
az Örs vezér terérõl, a Bosnyák
térrõl és az Erzsébet királyné úti

aluljáróból. Ugyancsak nagy sze-
repük volt benne, hogy a Városli-
getben javult a parkolási kultú-
ra, azaz kevesebb autóval állnak
fel a zöld területekre. De a közte-
rület-felügyelet igazi megméret-
tetésére idén kerül majd sor.
Egyrészt, mert április 15-tõl ha-
tályba lép az új szabálysértési
törvény, mely elõírja, hogy a köz-
terület-felügyelõknek alanyi jo-
gon kell majd a közigazgatási
helyszíni bírságot kiszabniuk.
Ennek összege egységesen
30 000 Ft lesz. Másrészt a zuglói
önkormányzat a kerület egy ré-
szében, elsõsorban a Városliget
környékén fizetõvé szeretné ten-
ni a parkolást, ami nagy valószí-
nûséggel ismét plusz feladatot je-
lent majd a közterület-felügyelõk
számára.

– A közterület-felügyelõk a köz-
területeken elkövetett kisebb sza-
bálysértések esetében jogosultak
intézkedni – tudtuk meg Miklós
Istvántól. – Ilyen szabálysértés
többek között a közterült enge-
dély nélküli használata, a közte-
rületen történõ szeszesital-fo-
gyasztás vagy árusítás, a szemete-
lés és az ebtartás szabályának
megsértése, illetve az úgynevezett
statikus közlekedési szabálysér-
tések, mint például a tilosban
vagy zöld területen való parkolás.

A közterület-felügyelet két al-
osztálya néhány hónap után már
otthonosan mozog Zuglóban.
Ennek köszönhetõ, hogy az ön-
kormányzattól kapott célfelada-
tokat is képesek hatékonyan el-
látni. Erre legutóbb március 8-
án volt példa, amikor a rend-
õrök, a kerületõrökkel, polgár-
õrökkel, közterület-felügyelõk-
kel és az önkormányzat képvise-
lõivel együtt az autóbontókat és
fémlerakatokat ellenõrizték a
Tengerszem utcában.

– A közterült-felügyelõk mun-
káját dicséri, hogy megtisztult az
Erzsébet királyné úti aluljáró, s
hogy megszûntek a lakossági pa-
naszok a Ciklámen utcában, il-
letve az Erzsébet királyné útjá-
nak elején, ahonnan eltûntek
végre az illegális árusok – mond-
ta Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter. – Ugyanakkor továbbra is
hangsúlyozzuk, a közterület-fel-
ügyelõk elsõdleges szerepe nem
az állampolgárok bírságolása,
hanem a jogkövetõ magatartás
elérése.  Mivel jó úton haladunk
efelé, Zuglónak más kerületek-
kel ellentétben nem kell önálló
közterület-felügyeletet létrehoz-
nia és mûködtetnie, amivel ismé-
telten rengeteg pénzt spórolunk
meg.

Riersch Tamás

Önálló zuglói közterület-felügyelet?

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, csõtö-
rések megszüntetése. Mosdók, Wc tar-
tályok cseréje. Ingyenes kiszállás.
Tel.:402-4330, 06-20-491-5089

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

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

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

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

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

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

KONYHA,-GARDRÓB,- BEÉPÍ-
TETT szekrény készítése méretre,
munkalapcsere, bútor összeszerelés,-
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

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

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

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

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

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

TETÕFEDÕ BÁDOGOS. Régi tetõk
felújítása, javítása, új tetõk fedése, cse-
repezés, palázás, zsindelyezés, bádo-
gozás, kisebb ácsmunkák. Tel.:291-
0081, 06-30-401-74-62

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

AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSÁT szi-
getelését, zárcserét, egyedi bútor készí-
tést ill. javítást vállal asztalos Zuglóban
ill. XV., XVI. Kerületben ingyen kiszál-
lással. Kiss Ernõ: 06-30-447-4853

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.

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

EZERMESTER VÁLLAL HÁZTAR-
TÁSBAN elõforduló mindennemû sze-
relést, javítást, felújítást, karbantar-
tást. Bármilyen problémája van hívjon
bizalommal! Tel.:06-30-609-4294

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

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

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

LAPOSTETÕK hõ- és csapadék-víz
elleni szigetelése garanciával. Homlok-
zatfelújítás, festõ- és kõ-mûves mun-
kák hagyományos állványozással és
alpintechnikával. Telefon: 273-1857,
06 (20) 471-1870

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

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

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

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

ASZTALOS, ÁCSMUNKÁK, ZÁR-
CSERE, ajtó-ablakjavítás és szigete-
lés, hangszigetelések és könnyûszer-
kezetek építése. Tel.:06-30-755-2209,
email:keryfa09mail.com

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

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

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

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

FOGARASI ÚTNÁL PILLANGÓ
parkban üzlethelység bérleti joga
eladó. Tel.:06-30-246-3639

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

INGATLANÜGYEK, GYORS ÉRTÉ-
KESÍTÉS, bérbeadás, értékbecslés.
Biztonságát 10 év szakmai tapasztalat-
tal garantáljuk. Tel.:06-30-232-8240

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

KASSAI TÉRNÉL 1+2 SZOBÁS
64nm-es világos, napos, nagyerkélyes,
zuhanykabinos lakás eladó. Érd.:06-
20-772-7003

ELADÓ MOGYORÓDI-JERNEY-I
lakótelepen 48nm-es 1 emeleti 2
szobás lakás. Irányár:12,5 Mft. Ke-
resünk az Adria sétányon vagy a
környékén 66-75nm-ig lakást. Cse-
re is érdekel. Tel.:06-30-217-5767

ELADÓ A GYARMAT UTCÁBAN egy
47nm-es teljesen felújított igényes la-
kás jó állapotú házban! 2 szobás
cirkós! Tel.:06-30-640-5852

EGRESSY TÉREN 55NM-ES, erké-
lyes, 2 szobás, jó állapotú lakás kor-
rekt áron eladó. Tel.:06-30-324-7045 

OKTATÁS

NÉMET NYELVTANÁRNÕ oktatást,
korrepetálást, felkészítést vállal nyelv-
vizsgára, érettségire és külföldi mun-
kára a Bosnyák téren. Tel..221-2376,
06-30-959-6759

MATEMATIKA, INFORMATIKAOK-
TATÁST, KORREPETÁLÁST vállal
szaktanár! Intenzív érettségire felké-
szítés! Kérésre házhoz megyek!
Tel..06-30-264-6500

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

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

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

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért
vásárol jó állapotú, régi, kevésbé
régi könyveket, könyvhagyatékot.
Díjtalan kiszállás! Tel.:352-74-70, 06-
20-916-57-66, web: www.vertesi-
antikvarium.hu

TÁRSKERESÕ

EZ NEM INTERNET EZ A VALÓ-
SÁG!DISZKRÉT FÉNYKÉPES TÁRS-
KÖZVETÍTÕ IRODA SZEMÉLYRE
SZABOTT SEGÍTSÉGGEL. TEL:06-
30-217-5151

EGYÉB

KISISKOLÁS GYERMEKEK NAP-
KÖZBENI (nem napközi) felügyeletét
vállaljuk Récsei Center melletti hely-
színen. Tel:06-20-237-9017, 06-70-
594-7522

14 XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. MÁRCIUS 15.APRÓHIRDETÉS �� ZUGLÓI LAPOK ��

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 21.
Megjelenés: 2012. március 29.

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)

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

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVÍZ
Hûtõ, mosógép, TV, videó,

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

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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLIS ASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu

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

Duguláselhárítás, víz-, gáz-,
központifûtés-szerelés.

Ázások, csõtörések
megszüntetése.

Ingyenes kiszállás.

Tel.: 402-4330, 06-20-491-5089
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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 Zuglóban élõ – de a Vasasban
vívó – Szász Emese számára
nem úgy sikerült a 2011-es esz-
tendõ, ahogy azt magától elvár-
ta. Annak ellenére, hogy egy év-
vel korábban még kirobbanó
formában vívott, amit jól bizo-
nyít, hogy megnyerte az össze-
tett Világkupát, és a párizsi vi-
lágbajnokságon pedig ezüstér-
mes volt, a kvalifikációs verse-
nyeken rendre rosszabbul sze-
repelt a vártnál. A gyengébb sze-
replés egyrészt egy makacs kö-
nyöksérülésnek volt betudható,
ám ez senkit sem vígasztalt.
Legkevésbé nem Emesét, aki a
tavalyi világranglistás helyezé-
sének köszönhetõen a riválisai-
val szemben lemaradt az olim-
piai részvételért folyó küzde-
lemben. Ráadásul a tavaly õszi
cataniai kvalifikációs vívó világ-

bajnokságon is már a legjobb 64
között vereséget szenvedett. A
zuglói vívóhölgy dolgát csak ne-
hezítette, hogy a Peking óta je-
lentõsen megfiatalodott magyar
nõi párbajtõr-válogatott is elve-
szítette az esélyét a londoni
részvételre, így Emesének
egyetlen reménye a világranglis-
táról történõ kvalifikáció ma-
radt. A vívók számára az idei év-
ben még három kvalifikációs
versenyt rendeznek. Közülük az
elsõnek, a Westend Gálának
február 25-26-án Budapest
adott otthont. Emese – immár
megmûtött könyökkel – nagy el-
szántsággal készült a verseny-
re. Azzal a tudattal lépett pást-
ra, hogy számára csak az elfo-
gadható eredmény, ha legalább
a legjobb nyolc, de inkább a leg-
jobb négy között végez a másfél-

szeres szorzójú versenyen. A
zuglói sportoló keze a nagy tét-
tõl sem remegett meg, s elõbb a
tajvani Csen Hszin-pinget verte
15-7-re, majd a román Simona
Deacot ellen diadalmaskodott
15-10-re. A legjobb nyolc közé
jutásért az olasz Bianca Del

Carrettót sikerült 15-9-re le-
gyõznie, míg az elõdöntõbe a
szintén román Simona
Gherman 15-11-es legyõzésével
jutott. A fináléba jutás már nem
sikerült a számára, az olasz Ma-
ra Navarria ugyanis 15-13-ra
jobbnak bizonyult nála, ám
Emese a versenyen szerzett
bronzérmével így is nagy lépést
tett a londoni olimpia felé. Nem
sok ideje maradt azonban a pi-
henésre, márciusban ugyanis
újabb két rendkívül fontos ver-
seny, a barcelonai és a St. Maur-
i Világkupa vár rá, ahol szintén
jól kell vívnia. Az elõzetes szá-
molgatások alapján a két verse-
nyen egy negyed- vagy elõdöntõs
helyezéssel már biztosan kivív-
hatná az olimpiai szereplés jo-
gát.

Riersch Tamás

A felnõtt nõi csapat õszi Magyar
Kupa-sikere után február 19-én
a BVSC-Zugló Diapolo fiú ifjúsá-
gi vízilabda-csapata is kupagyõz-
tes lett. Utánpótlás korosztály-

ban ugyan még nem rendeznek
Magyar Kupát, ám a serdülõ pó-
lósoknak meghirdetett Vízvári-,
és az ifjúságiaknak megszerve-
zett Lemhényi-kupa ugyanazzal

a jelentõséggel bír, mint a felnõt-
teknél a kupasorozat. A zuglói
sportegyesület a kupa fennállása
óta még egyszer sem végzett
olyan elõkelõ helyen, mint idén.

Az U17-18-as csapat (1993-ban
és 94-ben születettek) ugyanis
megnyerte a Lemhényi-kupát. 

– Két erõs csapat nem indult a
kupában, és ez mindenképpen
megkönnyítette a dolgunkat –
mondta Derekas Szilárd edzõ. –
Ennek ellenére erõs mezõnyben,
jó játékkal sikerült diadalmas-
kodnunk. A kupameccsek a baj-
nokságra való felkészülést is
szolgálták. Ezt bizonyítja, hogy a
döntõben legyõzött Vasast azóta
már a bajnokságban is sikerült
megvernünk.

Sajnos, ugyanez már nem
mondható el a KSI-rõl, mely
együttes az egyik távolmaradója
volt az idei kupasorozatnak, s
mely gárda elsõ helyen áll a baj-
nokságban. Derekas Szilárd le-
gényei is kikaptak a zuglói rivá-
listól, ám így is dobogós helyen
állnak a pontvadászatban. Az
éremre minden esélyük megvan,
s ha 1-3. helyen végeznek, akkor
mindenképpen dicséretes ered-
ményt produkálnak, hisz a
BVSC ificsapata utoljára 8 esz-
tendõvel ezelõtt (akkor is Dere-
kas Szilárd vezetésével) állhatott
a dobogóra.

A serdülõk számára kiírt Víz-
vári-kupában nem sikerült a ta-
valyi döntõs helyet megismétel-
nie a csapatnak, amely azt köve-
tõen a bajnokságot is megnyerte,
ám szinte biztos, hogy a Szõnyi
úti egyesület idén sem marad
majd vízilabda bajnoki arany
nélkül. A felnõtt nõi csapat
ugyanis már bejutott a májusi
döntõbe, az 1999-es születésû
fiúcsapat pedig utcahosszal ve-
zeti a magyar bajnokságot.

Idén egyébként több világver-
senyen is szurkolhatunk majd
a BVSC-s pólósoknak. A felnõtt
nõi válogatott olimpiai selejte-
zõ elõtt áll. Merész András szö-
vetségi kapitány keretében pe-
dig négy zuglói hölgy is szere-
pel. A fiú ifi magyar válogatott
tavasszal Európa-bajnokságra
készül, decemberben pedig vi-
lágbajnokságon fog majd szere-
pelni. Az elõbbi csapatban vár-
hatóan Telegdy András, Bedõ
Krisztián és Szabó Bendegúz,
az utóbbiban pedig Mészáros
Csaba, Berta József és Urbán
Márk képviseli majd a zuglói
színeket.

RT

Az utcai futóversenyeket szervezõ
Budapest Sportiroda (BSI) a fu-
tás népszerûsítése érdekében ta-
valy év végén pályázatot írt ki úgy-
nevezett futónagykövetek kineve-
zésére. A BSI-nél olyan szemé-
lyekre vártak, akik maguk is gya-
korlott futók, és életmódjukkal,
tapasztalataikkal segítségére le-
hetnek a kezdõ futóknak. Zugló-
ban Szalay Krisztián jelentkezett,
és kapta meg ezt a kitüntetõ címet. 

– Az én történetem nagyon egy-
szerû, közel tíz éve még ugyanis
115 kg volt a testsúlyom, amit
nagyon szégyelltem, ezért elha-
tároztam, hogy lefogyok. Egy-
részt az életvitelemen változtat-
tam, többek között kevesebbet
és tervszerûbben ettem, más-
részt pedig mozogni kezdtem. A
kettõ együtt eredményre veze-
tett, mert nyolc évvel ezelõtt 35
kg-ot sikerült lefogynom. Idõ-
közben azonban a mozgás éle-
tem részévé vált, és ez mind a
mai napig így is van.

Szalay Krisztián eddig több
mint ötvenszer teljesítette már a
félmaratoni távot (21 km-t) és
hétszer már a maratoni 42 km-t
is lefutotta. Idõközben a Testne-
velési Egyetemen testedzõi képe-
sítést is szerzett, és, mikor meg-

hallotta a BSI felhívását, elsõ-
ként pályázott a programra. 

– Jelenleg két kerület – a XIV.
és a XV. – futónagykövete va-
gyok. Az edzéseink helyszíne ál-
talában a Rákos-patak partja,
de, ha igény lesz rá, akkor a Kör-
vasút mellett is tartunk majd
edzéseket. Jelenleg heti egy vagy
két alkalommal edzünk, de, mi-
vel magam a hét több napján is
futok, ez az edzésszám igény sze-
rint akár bõvíthetõ is.

A futónagykövetek a Facebook
segítségével szervezik az edzése-
ket. A közösségi oldal felhaszná-
lói pedig szerencsére nem csak
online, hanem a valóságban is
nagyon lelkesek. Ennek köszön-
hetõen ma már a két kerületbõl
közel hatvanan - alkalmanként
nyolcan-tízen - járnak edzésekre.

– A Rákos-patak mellett sokan
futnak, de az emberek egy része
szívesebben mozog csapatban.
Ezen kívül sokaknak motivációt
adhat, hogy másokkal edz
együtt, arról nem is beszélve,
hogy sokan vannak, akik nem
csak fogyni, mozogni szeretné-
nek, hanem egy-egy maratoni,
félmaratoni versenyre kívánnak
felkészülni, nekik pedig nagy
szükségük van tanácsokra, inst-
rukciókra.

A futónagykövetek elsõ megmé-
rettetése február utolsó hétvégé-
jén a BSI által meghirdetett „Tél-
ûzõ kilométergyûjtés” volt. Szalay
Krisztián elmondta, hogy Zugló-
ban is sokan gyûjtötték a kilomé-
tereket, és nem egy futó akadt, aki
elõször teljesítette a nagykövet ál-
tal kijelölt 13 km-es távot.

Aki szívesen csatlakozna a Rá-
kos-patak partján zajló edzések-
hez, az elsõsorban szerdánként
és néha csütörtökönként is 18
órától megteheti ezt. De az ér-
deklõdõk a Facebookon is felve-
hetik a kapcsolatot Szalay Krisz-
tiánnal, aki minden információt
megoszt velük az edzésekkel és
a futóversenyekkel kapcsolat-
ban. riersch

Szász Emese London közelébe vívta magát

Kupagyõztes zuglói pólósok

A futónagykövet mindenkit vár a Rákos-patak mellé
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429.90

342.90

434.90

236.90

A
kéthetente

minden
kerületi
lakásba

ingyenesen jár.
Ha Ön vagy
ismerõse

nem kapja
rendszeresen
a lapot, hívja

a +36 (20) 
220-2754-et.

ZUGLÓI LAPOK Wing Tsun Kung-Fu az Örsön

A Wing Tsun kung-fu az egyetlen olyan õsi kínai harcmûvészet, melyet egy apáca ho-
zott létre 300 évvel ezelõtt. Nem igényel különösebb fizikai erõt, akrobatikus hajlé-
konyságot, bárki bármikor elkezdheti, mert könnyen és gyorsan tanulható. A Wing
Tsun egy titkos stílus volt, emiatt megmaradt a tradíció, így azokat a technikákat is tar-
talmazza, melyek más stílusból a versenysporttá történõ átalakulásuk miatt elvesztek,
pl. az érzékeny, gyenge pontok támadása. Hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca fi-
gyelembe vette az emberi anatómiát és a puszta fizikai erõ helyett az értelemre, a gon-
dolkodásra, gyorsaságra, könnyedségre helyezte a hangsúlyt. Közelharci technikái ré-
vén esélyt ad a nõknek és a gyengébb fizikumú férfiaknak is a valós harcban.
A Wing Tsun oktatása kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett, apá-
ról-fiúra szállt a tudás, egészen a hetvenes évekig, amikor Yip Man nagymester el-
kezdte nyilvánosan is tanítani. Az õ tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírûvé tette
ezt a stílust. Az öreg mester Dr. Leung Tinget nevezte ki örökösének, aki rövid ideig
Hong Kong elsõszámú akciósztárját, Jackie Chant is trenírozta. A Wing Tsun orvosi
szempontból is egyedülálló, gyakorlói egészségesebbek az átlagnál mind fizikai, mind
mentális tekintetben. Belsõ erõs (Chi Kung) gyakorlatai meghosszabbítják az aktív
életkort, és nagyon jó hatással van a gyermekek személyiségfejlõdésére is.
A Wing Tsun kung-fu magas szintû önvédelmi értéke miatt az FBI és a Bundeswehr ki-
képzési anyagában is szerepel. Mivel lehetõség van egyéni tanulásra is, ezért egyre több
elfoglalt, magas beosztású személy is gyakorolja ezt a stílust. Mindezeket alátámasztja,
hogy világszerte 65 országban több százezer tanítvány gyakorolja egységes tananyag és
vizsgarendszer szerint, mely elsajátítását magasan képzett oktatók biztosítják.
Magyarországon is a legnagyobb Kung-Fu egyesület - több mint 25 éve – Si-Fu Máday
Norbert 8. mesterfokozatú fõinstruktor vezetésével. Tréningek hétfõn, pénteken a
Horvát Gimnáziumban, XIV. Kerület Kántorné sétány 1–3. (az IKEA mögött),
ahol 2012. március 23-án (pénteken) és április 2-án (hétfõn) 17.30-kor lesz egy
nyilvános bemutató az érdeklõdõknek. Infó: Si-Hing Kerekes Csaba 4. mesterfo-
kozat. Tel.:30/9-83-83-73 vagy www.wingtsunkungfu.hu

Jézus7 plusz – Jézus tanítása és a mai hatásuk
Ismét egy érdekes elõadássorozatra vár mindenkit a Hetednapi Adventista
Egyház Zuglói gyülekezete, ahol a résztvevõk virtuálisan folytathatják az
utazást a Szentföldön. A Jézus7 program az ország több mint 30 települé-
sén került bemutatásra nagy sikerrel, és március 10-tõl ennek folytatására
kerül sor. Az elõadók -Henter Barna mentálhigiénés szakember, lelkész és
dr. Õsz-Farkas Ernõ, fõiskolai tanár- saját fotóikat és élményeiket osztják
meg a helyszínekrõl, a kultúráról. Minden helyszínhez kötõdik egy jézusi
tanítás is, amelyek a kereszténység alapjait képezik.

Szeretettel várjuk szombatonként 17 órakor 
a Cserepesház – Lipták Villában (1146 Budapest, Hermina út 3.)

A belépés díjtalan, és az elõadás alatt gyermekeknek foglalkozást tartunk.
További információ és részletes program:

adventista.hu/zuglo és jezus7.hu

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

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

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

árusítása
• Éjszakai telefonügyelet

A Zuglóban oktató mesterek

Azt követõen, hogy Varga Zoltán,
a Ferencváros legendás labdarú-
gója közel két évvel ezelõtt egy
zuglói sportpályán, a Kövér La-
jos utcai sporttelepen öregfiúk
meccsen néhány percnyi játékot
követõen szívinfarktust kapott,
és elhunyt, 2012. március 1-én
ismét, egy ország közvéleményét
megrázó eseménynek volt a hely-
színe a kerület. 

Aznap délután ugyanis a Kas-
sai téri 16 emeletes toronyház
legfelsõ emeletérõl ugrott ki és
lett öngyilkos Kutasi Róbert, a
szomszédos XV. kerületben mû-
ködõ REAC klubigazgatója. A
sportvezetõ a 60 méteres zuha-

nást nem élhette túl, azonnal
szörnyethalt. Ez az épület sajnos
már nem elõször volt helyszíne
ilyen tragédiának. Emiatt is el-
gondolkodtató, hogy Kutasi Ró-
bert miként tudta kinyitni a fo-
lyosói ablakát.

Kutasi Róbertet nem csak
Rákospalotán gyászolják. A
klubigazgató ugyanis Zuglóban
élt, és Zuglóban kezdte a sport-
vezetõi pályafutását is. A 90-es
években a BVSC-nél dolgozott,
és nagy szerepet vállalt a zuglói
futball 18 évvel ezelõtti szárnya-
lásában. A Szõnyi úti labdarú-
gócsapat az 1995/96-os bajnok-
ságban jutott a csúcsra, amikor

a Ferencváros mögött a máso-
dik helyen végzett. A mindent el-
döntõ Fradi – BVSC rangadót a
nagy érdeklõdés miatt a Népsta-
dionban tartották. A csapat eb-
ben az idõszakban kétszer is be-
jutott a Magyar-kupa fináléjába.
Kutasi Róbert, aki az akkori
BVSC szakmai stábjának volt a
tagja, tizenegy évvel ezelõtt iga-
zolt át a REAC-hoz. Irányításá-
val a klub elõbb NB II-es, majd
éveken át stabil NB I-es együttes
volt. Többször megnyerték a téli
teremlabdarúgó-bajnokságot is.
Az élet úgy hozta, hogy Kutasi
két klubja majdnem egy idõben
ünnepelte a centenáriumát. A
BVSC tavaly, a REAC pedig idén
száz esztendõs. Ám, amíg a
Szõnyi úton „csak” anyagi gon-
dokkal küszködnek, addig a
REAC-nál másfajta gondok je-
lentkeztek. A csapat korábbi
edzõjét és több játékosát is bun-
dázással gyanúsítják, amely na-
gyon megviselte a klubvezetõt. A
Magyar Labdarúgó Szövetség
NB II-es Bizottságát is vezetõ
Kutasi azt a terhet már nem tud-
ta elviselni, hogy az ügyészség
hat jelenlegi és volt REAC-
játékost is bundázással gyanú-
sított meg. Kutasi Róbert leg-
utolsó zuglói szereplése az Ung-
vár utcai általános iskola mûfü-
ves focipályájának átadása volt,
melyen többedmagával maga is
részt vett, sõt mezekkel ajándé-
kozta meg a zuglói iskola diák-
jait.

A sportvezetõ halála az egész
magyar futballtársadalmat
mélységesen megdöbbentette.

Riersch Tamás

A magyar futball újabb zuglói tragédiája

A kerületben a legtöbben ezt olvassák!
ZUGLÓI LAPOK


