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Több százan válaszoltak a zuglói
konzultációs program elsõ for-
dulójában feltett kérdéseinkre.
A válaszokból kiderül, a válasz-
adók döntõ többsége (75%-a)
egyetértett Papcsák Ferenc pol-
gármester és az Önkormányzat
rendteremtési törekvéseivel.

A válaszadók egybehangzóan
támogatták a kerület hajléktala-
nokkal kapcsolatos korábbi in-
tézkedéseit. A lakosok emellett
az útépítést; az Örs vezér tér és
Bosnyák tér rendezését; közleke-
dés rehabilitációját; a közterek
rendezését: parkosítást, takarí-
tást; óvodai, bölcsõdei férõhe-
lyek számának növelését; a köz-

biztonság növelését; valamint
térfigyelõ kamerák kihelyezését
is sürgették. A kerület polgárai
több forrást biztosítanának a
zöldterületek növelésére, parko-
sításra; járdák felújítására, par-
kolók kiépítésére; zajvédõ falak
felállítására; valamint közvilágí-
tás javítására. A kerület vezetése
folytatja az eddigi munkát, emel-
lett megkezdi a beérkezett javas-
latok megvalósítását. A polgár-
mester most a szociális támoga-
tások ügyében és a hosszú távú
tervek minél hatékonyabb meg-
valósításáról érdeklõdik a zug-
lóiaktól. Kérdéssor és a részle-
tes értékelés a 6.oldalon

Zuglói konzultáció

Humorista
Zuglóban
„Búcsúszentlászló és Zugló kö-
zött nincs akkora különbség.
Úgy értem, ahhoz képest, hogy
egy közepes méretû bolygón ke-
ringünk egy átlagos csillag körül
ezek részletkérdések, persze na-
gyon fontos részletkérdések” –
állítja lapunknak Bödõcs Tibor,
a szentlászlói fenegyerek, a
stand up comedy mûfaj egyik leg-
nagyobb hazai sztárja. Zuglót, a
Columbus utcát azért választot-
ta lakhelyéül, mert közel van a
Városliget, illetve hogy ne legye-
nek klorofilelvonási tünetei
Szentlászló után, ahol a falu vé-
gén az erdõ mellett laknak. A
szentlászlói történetek és más
aktuális politikai témák mellett
a 7-es busz már témaként is fel-
bukkant a mûsorában, de a bu-
dapesti mindennapi történések
már koránt sem annyira idilliek,
mint a szentlászlói sztorik.

Interjúnk a 7. oldalon

Célegyenesben 
a Civil Ház

Nyár végére elkészül az új Civil
Ház Zuglóban – jelentette be
Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter a múlt heti Civil Fórumon,
amelyen Ferdinandy István és
Kovács Balázs alpolgármesterek
is jelen voltak. A rendezvény cél-
ja az volt, hogy az érintettek tájé-
koztatást kapjanak az idei pályá-
zati lehetõségekrõl, illetve, hogy
a megjelentek elmondják véle-
ményüket a kerületvezetésnek.
2012-ben az önkormányzat a
gazdasági válság miatt ugyan ki-
sebb támogatási kerettel, de ki-
áll a szervezetek mellett. Az egy-
házak, illetve azokhoz kötõdõ
szervezetek számára tízmillió,
civil szervezetek részére nyolc-
millió, míg sportcélú tevékeny-
ségekre tizennégy millió forintos
keretbõl lehet pályázatokat be-
nyújtani.

Cikkünk a 3. oldalon

Aranyminõsítés
az ifjú mûvésznek

Bangó Adrienne Anita, még
csak két éve hegedül, de a lehetõ
legnagyszerûbben debütált a
harmadszor megrendezett Ra-
dos Dezsõ budapesti hegedûver-
senyen. Március 2-3-án, élete el-
sõ hangszeres versenyén ugyan-
is rögtön kiemelt aranyminõsí-
tést kapott. Jó szereplésének kö-
szönhetõen az édesanyja, Berki
Anita, aki zongorán kísérte és a
tanára, Csík Bernadett is külön-
díjban részesült. Adrienne, a
Liszt Ferenc Általános Iskola 2.
osztályos diákja, és a Szent Ist-
ván Király Zenemûvészeti Szak-
középiskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény zeneis-
kolai elõképzõs tanulója. Szülei
is zenészek, akik állítják, nem
igazán kellett õt oktatni, a benne
rejlõ tehetség ugyanis a hang-
szerfogáson, a vonóhasználaton,
és a stílusán is érzõdik.

Beszámolónk a 12. oldalon

Március 14-én, a másnapi nem-
zeti ünnepünk alkalmából dr.
Réthelyi Miklós nemzeti erõfor-
rás miniszter a Szépmûvészeti
Múzeumban állami kitüntetést
adományozott Záborszky Kál-
mánnak, a Szent István Király
Zenemûvészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény igazgatójának. A zuglói
szakember több évtizedes pálya-
futásáért a legmagasabb rangú
zenei elismerést, a Liszt-díjat ve-
hette át. Cikkünk a 12. oldalon

Zenei elismerés

Lelkünkbõl szól…
Szabolcsi Bence-díjjal tüntették
ki Solymosi Tari Emõkét, a
Zuglóhoz ezer szállal kötõdõ ze-
netörténészt, tanárt, a Pastorale
koncert-sorozat szerkesztõ-mû-
sorvezetõjét. Lapunknak el-
mondta, ilyen kitüntetés komoly
felelõsséget is ró az emberre a jö-
võre nézve. Kifejtette, õt mindig
egy ügy hajtja elõre és az energia
ebbõl a hitbõl generálódik. So-
ha, semmit sem csinált karrier-
vágyból. Írásunk a 12. oldalon 

Húsvét, az új
lehetõség
Húsvétkor Jézus Krisztus ke-
reszthalálát, és feltámadását ün-
nepli a keresztény világ. Ennek
kapcsán Spányi Antal püspök-
kel, a Magyar Katolikus Rádió
vezérigazgatójával beszélget-
tünk.Elmondta, amit húsvétkor
ünneplünk, az az üdvtörténet
legfontosabb eseménye, vagyis a
feltámadás, a megváltás, vala-
mennyi kor minden emberének
az új élet lehetõségét kínálja.
Napjainkban is sokan próbál-
nak közeledni az örök értékek-
hez. Krisztus valamennyiünk
számára, 2012-ben is, a biztos
pontot jelenti.

Cikkünk a 9. oldalon

Öt új óvodai
sportpálya épül
Március 27-én dr. Papcsák Fe-
renc zuglói polgármester, dr.
Molnár Andrea, az Ovi-Foci Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke
és Buzánszky Jenõ, az Aranycsa-
pat tagja, az alapítvány létreho-
zója aláírták azt a szerzõdést,
melynek értelmében a kerület öt
óvodájában még ebben a tanév-
ben öt, 6×12 méteres mûfüves,
palánkkal körbevett, és bármi-
kor befedhetõ sportpálya épül.
A szerzõdés értelmében a beru-
házáshoz szükséges önrészt
(10,6 millió forintot) az önkor-
mányzat biztosítja.

Továbbiak a 15. oldalon
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Április 18. 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

Április 27-i fogadóórájára
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

II. em. 224.

Április 19. 16.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Arany János
Általános Iskola

Újvidék tér

Április 3. 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

Április 16. 
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.
Április 16. 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.
április 20. 17.00–19.00 óra között, elõzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: +36 (20) 944-7069 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.
Tóth Csaba MSZP Iroda, Rákosvalfa park 1–3., 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.

POLGÁRMESTER
Dr. Papcsák Ferenc polgármester soron következõ fo-
gadóórájára bejelentkezés április 3-án 8.00 órától a
872-9352-es telefonszámon, illetve a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatánál személyesen leadható for-
manyomtatványon.

ALPOLGÁRMESTEREK
Kovács Balázs alpolgármester április 18-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester április 16-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy Istvánalpolgármester április 27-i foga-
dóórájára 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.

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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Célegyenesben a Civil Ház

Civil fórumot hirdetett az ön-
kormányzat március 21-ére a
Cserepesházba. Az esemény cél-
ja egyfelõl az érintettek tájékoz-
tatása volt az idei évre szóló pá-
lyázati lehetõségekrõl, illetve a
jogszabályi változásokról, más-
részt a résztvevõk is észrevétele-
ket tehettek a kerületvezetés fe-
lé. Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter úgy fogalmazott, jelzi az ön-
kormányzat eltökéltségét a helyi
civil szféra irányában, hogy rajta
kívül Ferdinandy István és Ko-
vács Balázs alpolgármesterek is
eljöttek a rendezvényre.

Megjegyezte ugyanakkor, a
gazdasági válság, valamint a
helyhatóságokat érintõ változá-
sok Zuglót sem kímélik. Ennek

ellenére, a lehetõségek szerint
2012-ben is, - még ha a korábbi-
akhoz képest némileg szeré-
nyebb mértékben -  pályázati le-
hetõségeket biztosít a kerület.
Ennek értelmében az egyházak,
illetve azokhoz kötõdõ szerveze-
tek számára tízmillió, civil szer-
vezetek részére nyolcmillió, míg
sportcélú tevékenységekre tizen-
négy millió forintos keretbõl le-
het pályázatokat benyújtani.

Rozgonyi Zoltán rámutatott:
fontos változás, hogy csak kifeje-
zetten programokra és  azok
költségeire lehet támogatást igé-
nyelni, mûködésre ezúttal nem.
A az elbírálási procedúra viszont
– az önkormányzat szándéka
szerint – jóval egyszerûbb, átlát-

hatóbb lesz, mint korábban. Az
alpolgármester ugyanakkor be-
jelentette: belátható közelségbe
került a tervezett, új Civil Ház ki-
alakítása. A helyszín a Csertõ
Park lesz, amelyet egyébként
mintegy 128,8 millió forintból
újítanak fel. A létesítmény valódi
közösségi tér lesz majd, akár bá-
lok rendezésére is alkalmas elõ-
adó teremmel, kisebb helységek-
kel, kávézóval. A beruházás ré-
sze ezen felül a környék környe-
zeti rehabilitációja is, hiszen
mintegy negyven éve nem történt
fejlesztés ezen a területen. Az al-
polgármester szerint a napok-
ban kiírják a szükséges közbe-
szerzést, így legkésõbb 2012
nyarának végén át is adhatják
majd az intézményt. A házban az
egyik elsõ, nagyobb szabású
program a Civil Expo lesz októ-
berben, a rendezvényen bemu-
tatkozhatnak majd a kerületi
szervezetek. Az egyelõre csak
körvonalazódó mûködtetési me-
tódusról szólva Rozgonyi el-
mondta, vélhetõen a Cserepes-
ház alá tartozik majd a Civil Ház,
de az önkormányzat számít a ci-
vilek együttmûködésére is.

Molnár Zsuzsanna civilkap-
csolati és pályázati referens a fó-
rumon egyebek mellett arról be-
szélt, a tervek szerint hasznos
kézikönyv formájában szeretné
kiadni a kerület a teljes pályáza-
ti szabályzatot, amely pontról
pontra leírja majd a folyamatot,
elejétõl a végéig, segítve ezzel a
pályázók munkáját. A fórumon
kiderült, a pályázatokat hama-
rosan kiírja az önkormányzat, s
a támogatási szerzõdéseket lehe-
tõség szerint legkésõbb május

folyamán megkötik a nyertesek-
kel.

A civil szervezeteket érintõ,
fontosabb törvényi változások-
ról Pavlics Tamás, a Pályázati
Csoport vezetõje tájékoztatatta a
résztvevõket. Többek között ar-
ról, hogy valamennyi szervezet-
nek már az idén le kell adnia az
illetékes törvényszéken az éves
beszámolóját – a mérleget is –
május 31-ig. Az új közhiteles
nyilvántartás összekapcsolódik
majd a KSH és a NAV adatbázi-
sával, így átláthatóbb lesz a rend-
szer. Lesz ezen kívül egységes és
ingyenes, bárki számára hozzá-
férhetõ információ portál. Fon-
tos változás még – folytatta
Pavlics Tamás -, hogy a közhasz-
núság kritériumai szigorodtak,
több feltételnek kell megfelelnie
mostantól egy szervezetnek, ha
meg akarja tartani ilyen besoro-
lását.

Kérdésre válaszolva Rozgonyi
Zoltán elmondta, hogy a pályá-

zatoknál – alapesetben – nem kö-
vetel meg önrészt a kiíró, vagyis
a XIV. kerületi önkormányzat.
Érkezett megjegyzés annak kap-
csán is, hogy miért nagyobb az
egyházaknak biztosított keret.
Erre Ferdinandy István vála-
szolt, aki leszögezte, nem pusz-
tán az egyébként a kerület szem-
pontjából is értékes oktatói-ne-
velõi tevékenységet végzõ, adott
esetben egészségügyi szolgálta-
tást nyújtó felekezetek terheit kí-
vánja némileg könnyíteni a kerü-
let, például a szükséges felújítá-
sok támogatásával, hanem az
egyházakhoz kapcsolódó szerve-
zeteket, karitatív csoportokat is.
Kovács Balázs pedig – ugyancsak
hozzászólásra válaszolva – arról
számolt be, hogy a tervek szerint
hamarosan a kerületi lakosok
egy olyan információs kiadványt
vehetnek kézbe, amely a helyi ci-
vil szervezetek tevékenységét, el-
érhetõségeit tartalmazza.

kd

Egységgel gyõzhetjük meg Európa és a világ népeit

Az Önkormányzat március 15.
megemlékezése a hagyományõr-
zõ Ferdinánd huszárok tisztel-
gésével vette kezdetét. A Him-
nusz eléneklését követõen dr.
Papcsák Ferenc polgármester
köszöntötte a megjelenteket. Be-

szédében párhuzamot vont 1848
és 1956 hõsei között, akik – mint
hangsúlyozta – a márciusi ifjak
követõiként ragadtak fegyvert a
zsarnokság ellen a szabadságért. 

Ünnepi beszédében Kulcsát
József, Zugló országgyûlési kép-

viselõje kijelentette: a magyar
nép története során mindig a
szabadságot kereste és a maga
útján akart járni. Ezt bizonyítja
Rákóczi szabadságharca, az
1848–49-es forradalom és 1956
magányos küzdelme is. 

A képviselõ úgy vélte: március
15-dikét sokan a sajtószabadság
gyõzelmeként emlegetik, pedig
ez a nap annál sokkal több, a
nemzeti összefogás diadala. 

Napjaink problémáira térve az
országgyûlési képviselõ arról be-
szélt, hogy ma minden magyar-
nak vállvetve kell kiállni nemzeti
érdekeinkért, mert csak közös

elszántsággal, egységgel gyõzhet-
jük meg Európa és a világ népeit,
a nemzetközi szervezeteket,
hogy érdemes a magyarokat tá-
mogatni, mert egy közös érték-
renden alapuló, gazdaságilag
stabil, erõs és életképes orszá-
got építenek. Csak így teljesülhet
be Petõfi jóslata: „A magyar név
megint szép lesz, Méltó régi nagy
híréhez; Mit rákentek a száza-
dok, Lemossuk a gyalázatot!” –
zárta a beszédét Kulcsár József.

A beszédet követõen az Er-
délyt képviselõ Üsztürü együttes
zenei kíséretében Kulcsár József
országgyûlési képviselõ megko-
szorúzta az emlékmûvet. Ezután
Zugló Önkormányzata nevében
dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter, Kovács Balázs, Rozgonyi
Zoltán és dr. Ferdinandy István

alpolgármesterek, illetve a kép-
viselõtestületbe delegált szerve-
zetek helyezték el a megemléke-
zés virágait. 

Az ünnepségen Lázár Csaba
színmûvész részletet adott elõ
Wass Albert március 15-i üzene-
tébõl, illetve Babics Mihály: Pe-
tõfi koszorúi címû versét mond-
ta el. Igaliné Bütter Hedvig kar-
vezetõ vezetésével a Hunyadi Já-
nos Általános Iskola kórusa ka-
tonadalokat, az Üsztürü zenekar
erdélyi dallamokból összeállí-
tott negyvennyolcas nótákat
adott elõ. 

A Szózat elhangzása után a ha-
gyományõrzõ huszárok parádés
bemutatójával ért véget az Ön-
kormányzat ünnepi rendezvé-
nye.

Papp Dezsõ

Nyár végére elkészül az új Civil Ház Zuglóban – jelentette be
Rozgonyi Zoltán alpolgármester. A civilek számára meghirde-
tett múlt heti fórumon az érintettek tájékoztatást kaphattak az
önkormányzat által felkínált pályázati lehetõségekrõl, illetve a
jogszabályi változásokról is.

Az 1848–49. évi polgári forradalom és szabadságharc kezdeté-
nek 164. évfordulójára emlékeztek a zuglóiak március 14-én a
Wass Albert téren álló obeliszknél, ahol a kerület vezetõi, a he-
lyi politikai, kisebbségi és civil szervezetek képviselõi a városrész
lakóival és diákságával közösen hajtottak fejet szabadságküz-
delmünk hõseinek emléke elõtt.



Bérbevételi kérelmét – a beálló
pontos megnevezése mellett – a
Kérelem Bejelentõ Ûrlap forma-
nyomtatvány kitöltésével nyújt-
hatja be, mely személyesen átve-

hetõ a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.
Recepcióján (Bp., XIV., Péter-
várad utca 11–17.) vagy letölthe-
tõ a honlapról (www.zugloizrt.
hu/dokumentumok).

Bérleménygazdálkodási 
és Értékesítési Iroda
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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 helyiségek megtekinthetõek elõzetes idõpont-
egyeztetéssel, a 469-8156-os telefonszámon.

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

Ingyenes jogsegélyszolgálat
Dr. Szabó Tibor ingyenes jogi tanácsadást tart minden hétfõn
14–18 óráig a Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalában (1145 Budapest, Pétervárad utca
2.). Elõzetes bejelentkezés a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
tánál minden kedden a 872-9119-es vagy a 872-9241-es telefon-
számokon.

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

Tisztelt Ügyfeleink!
A nehéz helyzetben levõ bérlõink segítésére 2011 szeptemberében

rugalmasabbá vált a részletfizetési rendszer. Korábban a részletfizetés-
hez kérelmet kellett beadni, melynek elbírálására várni kellett.

A képviselõ-testület a vonatkozó helyi rendeletet 2011 szeptemberé-
ben úgy módosította, hogy a bérleti díj hátralékát bármely bérlõ teljesít-
heti kamatmentes részletekben, akár a bérleti szerzõdés felmondása után is
90 napig. Ez a lehetõség mindenki számára automatikusan biztosított,
ehhez kérelmet sem szükséges leadni!

Amennyiben a már felmondott bérleti szerzõdés utáni 90 napon be-
lül kerül rendezésre a teljes hátralék, a hatáskörrel rendelkezõ bizottság
új bérleti szerzõdés megkötését engedélyezheti, így ez esetben a lakást
nem kell elhagynia.

Természetesen, ha a bérleti szerzõdés felmondása elõtt rendezi – ka-
matmentesen! – a hátralékát, akkor a szerzõdés felmondására nem is ke-
rül sor.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a postai csekkes befizetés néhány nap
alatt jut el társaságunkhoz, így javasoljuk, hogy a gyors adminisztráció
érdekében személyesen a pénztárunkba fizesse be a hátralékot!

Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy a szociális szolgáltatókon, alapítvá-
nyokon keresztüli adósságrendezési támogatás igénylésére csak a bér-
leti szerzõdés felmondásáig van jogi lehetõség, így kérjük, a hátraléká-
nak rendezéséért mielõbb tegyen lépéseket, ezzel ne várjon a szerzõdés fel-
mondásáig!

Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.

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
Angol u. 51. 31770/A/42 69 m2 üzleth. + raktár összközmûves 86 664 Ft/hó 2012. 03. 21. 2012. 04. 20.
Bosnyák tér 3. 31738/1 12 m2 üzlethelyiség víz, csatorna, áram 18 432 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
Bosnyák u. 3. 31738/1/A/2 238 m2 üzlethelyiség összközmûves 287 266 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Bosnyák u. 4/B. 31723/2/A/3 51 m2 iroda összközmûves 74 001 Ft/hó 2012. 03. 21. 2012. 04. 20.
Csertõ park 18. 39470/65 9 m2 üzlethelyiség elektromos áram 24 606 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
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. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 18. 29811/15/A/2 72 m2 üzlethelyiség összközmûves 106 704 Ft/hó 2012. 03. 21. 2012. 04. 20.
Erzsébet királyné útja 18. 29811/15/A/3 157 m2 üzleth. + raktár összközmûves 166 734 Ft/hó 2012. 03. 21. 2012. 04. 20.
Erzsébet királyné útja 45/A. 30385/5/A/1 35 m2 üzlethelyiség összközmûves 55 755 Ft/hó 2012. 03. 21. 2012. 04. 20.
Fogarasi út 43. 31913/6/A/29 210 m2 üzleth. + raktár összközmûves 297 990 Ft/hó 2012. 03. 21. 2012. 04. 20.
Kerepesi út 76/C. 31928/11/A/312 234 m2 üzlethelyiség összközmûves 298 350 Ft/hó 2012. 03. 21. 2012. 04. 20.
Róna u. 9-11. 31928/11/A/114 336 m2 üzlethelyiség összközmûves 446 208 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
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. folyamatosan
Thököly út 73. 32633/0/B/4 277 m2 üzlethelyiség összközmûves 310 794 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan

– Lakhelyéhez tartozó tulajdonlapra lenne szüksége?
Forduljon a Földhivatalhoz.
– Lakástámogatással kapcsolatos kérelmet szeretne leadni?
Forduljon a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályához.

Kérdések
a Vagyonkezelõhöz
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Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

Kovács Balázs Herminamezõ egyéni kép-
viselõje az elmúlt napokban több, a kör-
zetét érintõ feladat megoldásában kérte
Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési
Központ Zrt. (BKK Zrt.) vezérigazgatójá-
nak a segítségét. A BKK illetékességi terü-
letén tapasztalt problémák felszámolását
a választókerületében élõk kérték képvi-
selõjüktõl.  

– Többek között a Mexikói út és az Er-
zsébet királyné útja keresztezõdésében
egy majdnem másfél évtizede fennálló
gond rendezésében kértem a vezérigazga-
tó úr közremûködését – mondta Kovács
Balázs. – Ezen a területen 16 éve szûnt
meg a villamosközlekedés, azonban a ma-
gasan kiálló sínek mind a mai napig az út-

testben vannak. Körülötte az aszfalt erõ-
sen töredezett, a kockakõ burkolat hiá-
nyos. Ez a terület gyalogos és autós szá-
mára egyaránt veszélyes.  Itt már több-
ször elõfordult, hogy az úthibák miatt az
úttesten átkelõ elbotlott, megrántotta a
bokáját, az autók pedig tengelykároso-
dást, gumisérülést szenvedtek.

A képviselõ kérte továbbá Vitézy Dávid-
tól a 70-es troli végállomásánál a hiányos
felületû, csúszós, balesetveszélyes járófe-
lület kijavítását, illetve javasolta, hogy a
Mexikói úton a rozsdás villamos sínek he-
lyén alakítsanak ki gépjármû parkolókat. 

– Befejezõdtek az Erzsébet királyné út-
ja, Róna utca, Thököly út, Mexikói út által
határolt, korlátozott sebességi övezetû te-
rület forgalmi rendjével kapcsolatos la-
kossági fórumok, illetve az itt mûködõ in-
tézményekkel való egyeztetések. Így most
már egy mindenki számára elfogadható
megoldást tartalmazó engedélyezési ter-
vünk van.  A fejlesztésnek – egyes híresz-
telésekkel ellentétben – megvan az anyagi
fedezete. A munka elvégzéséhez szüksé-
ges közbeszerzési eljárás folyamatban
van. A kivitelezés várhatóan a nyár elejéig
befejezõdik – jelentette ki Kovács Balázs. 

Az egyéni képviselõ szeretné elérni,
hogy az Uzsoki utcai kórház Korong utcai
sarkán található, vadparkolásra használt
elhagyatott terület is rendezetté váljon.
Ennek megvalósítására viszont az Önkor-
mányzatnak jelenleg nincs pénze, ezért a
30-as övezet kialakításra szánt összeg
maradványából kívánja rendezni a közte-
rületet.

Kovács Balázs a lakosság kérésére más
helyre szeretné telepíttetni a Korong utca
32. elõtti, az ott élõk nyugalmát zavaró
szelektív hulladékgyûjtõ szigetet. A képvi-

selõ egyébként a közterületeken kialakí-
tott gyûjtõszigeteket csak átmeneti meg-
oldásnak látja, szerinte ugyanis jövõje a
háznál történõ szelektív hulladékgyûjtés-
nek van. Annak érdekében, hogy ez Zug-
lóban elõször Herminamezõn valósuljon
meg, párbeszédet folytat a Fõvárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt. (FKF Zrt.) szakem-
bereivel a próbajellegû gyûjtés mihama-
rabbi megindításáról.

Az Erzsébet királyné úti aluljárót na-
ponta igénybevevõk megelégedésére Ko-
vács Balázs tavalyi képviselõvé választá-
sát követõen eltûntek az arra járókat zak-
lató hajléktalanok és zugárusok, emellett
a környék is sokkal tisztább lett. Ez elsõ-
sorban annak köszönhetõ, hogy a képvi-
selõ kezdeményezésére folyamatossá vált
a kerületõri, rendõri, illetve közterület fel-
ügyelõi jelenlét. Kovács Balázs most azért
lobbizik a Fõvárosi Önkormányzatnál,
hogy újítsa fel a tulajdonában lévõ lerom-
lott állapotú létesítményt és a BKV tulaj-
donú troli végállomásról is szorítsák ki
az illegális árusokat.  

Herminamezõ képviselõje sikeresnek
ítélte meg az Önkormányzat õszi zöldhul-
ladék gyûjtési akcióját, mely során töb-
bek között az általa is osztogatott gyûjtõ-
zsákokban a kertes házak elé kitett növé-
nyi hulladékot ingyenesen szállította el az
FKF Zrt.

– Az elkövetkezendõ idõszakban ki-
emelt figyelmet fordítok Herminamezõ
közterületeinek, zöld felületeinek rendjé-
re, tisztaságára, a helyi értékek megóvá-
sára. A kerület jelenlegi gazdasági helyze-
tében azonban fejleszteni, csak megfon-
tolt lépésekben lehet – húzta alá Kovács
Balázs. 

(Papp)

Kovács Balázs: Fejleszteni megfontolt lépésekben lehet

Az ellenzék hangja

Még a 2010-es választások elõtt, a Zuglói
Lapok március 31-i számának címlapán
jelent meg egy fizetett hirdetés, amelyen a
Fidesz és a KDNP logója szerepelt – emlé-
keztetett Tamás László, a Zuglóiak Ér-
dekképviseleti Egyesülete (ZÉK) jelenlegi
önkormányzati képviselõje. „A szöveg –
szó szerint – a következõ volt: Végleg meg-
bukott az építményadó! dr. Papcsák Fe-
renc és a Fidesz-KDNP Frakció határo-
zottan kiállt a zuglói lakástulajdonosok
mellett és elérte: a képviselõ-testület elfo-
gadta, hogy a magánszemélyek tulajdoná-
ban álló, kizárólag lakás céljára szolgáló
épület, épületrész, illetve a helyiség a jö-
võben legyen adómentes, függetlenül at-
tól, hogy tulajdonosa azt saját vagy más
személy állandó, vagy ideiglenes lakóhe-
lyeként használja! Ez a rendelkezés a la-
kosságot mentesíti, mind az adófizetési,
mind az adminisztrációs terhek alól. Meg-
gyõzõdésünk szerint végre igazságos és
észszerû döntés született!” – tudtuk meg
a képviselõtõl, aki szerint „azóta, ugyan-
csak dr. Papcsák ferenc és a Fidesz-KDNP
Frakció – egyedül – határozottan kiállt a
zuglói lakástulajdonosok ellen és elérte
lakóinjaik megadóztatását”. Ezúttal kom-
munális adó néven. „Korábbi, 2010. évi
gondolatmenetükhöz csatlakozva, meg-
gyõzõdésünk szerint ezúttal igazságtalan
és észszerûtlen döntés született, avagy
születik. Tiltakozunk ellene, és követel-
jük a határozat hatályon kívül helyezését,
hogy újra igazságos és ésszerû döntésnek
örülhessenek Zugló lakástulajdonosai” –
tolmácsolta szervezete követelését az el-
lenzéki politikus.

Tamás László az idei költségvetésrõl
szólva ugyanakkor megjegyezte, bár a ci-
vil szervezetek és alapítványok, illetve
sportcélú programok számára elérhetõ

pályázati keret jóval elmarad az elõzõ, va-
lamint az elõtti évi lehetõségektõl, s ezt az
érintettek nyilván „megérzik majd”,
ugyanakkor ezt ellensúlyozhatja egy má-
sik tétel a büdzsében. Nevezetesen – foly-
tatta – az új Civil Ház létrehozása, amely-
re több mint száz millió forintos forrást
jelölt ki az önkormányzat. „Ilyen eddig
nem volt a kerületben, ezért ez óriási elõ-
relépés lehet a civilek és a kisebbségi szer-
vezetek számára. Persze, azért meg kell
várni, hogy ténylegesen megvalósul a be-
ruházás, ám a Csertõ-park teljes felújítá-
sa, a helyszín kiválasztása vitathatatlanul
jó döntés volt a vezetés részérõl. Koráb-
ban én is ide javasoltam felépíteni egy ci-
vil központot. Tehát úgy gondolom, ha ez
a létesítmény valóban létrejön, és jelentõs
mértékben segíti majd a szervezetek mû-
ködését, bõvíti a lehetõségeiket, akkor a
szûkölõ forrásokat ez bõven ellentételezi
majd” – fogalmazott Tamás László. kd

Tamás László (ZÉK)
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Nagyobb közbiztonság, több zöldterület

A sikeres és eredményes Zuglóért

A kerület polgármestere a kö-
zös gondolkodás erejében bízva
indította útjára lakossági kon-
zultációs programját. A Zugló
fejlõdését és a kerület polgárai-
nak mindennapjait meghatáro-
zó kérdések megvitatása érdeké-
ben létrehozott Sikeres és ered-
ményes Zuglóért elnevezésû
programban a Zuglói Lapok ha-
sábjain megjelent kérdõív kitöl-
tésével lehetett részt venni.

Mint azt a polgármester több-
ször is elmondta: munkája so-
rán rendkívül fontosnak tartja,
hogy a zuglói emberekkel aktív
párbeszéd, együttgondolkodás
jöjjön létre, hiszen csak így vált-
hatnak valóra azok a tervek,
amelyek mindenki számára fon-
tosak. Hivatalba lépésének elsõ
napjától kezdõdõen – az önkor-
mányzat munkatársaival egyet-
értésben – mindig azt hangsú-
lyozta: számukra fontos a kerü-
let lakosainak véleménye, ennek
érdekében pedig folyamatosan
azon dolgoznak, hogy a korábbi-
akhoz képest jelentõsen javul-
jon, hatékonyabbá váljon a kom-
munikáció a kerület vezetése és
az itt élõk között. A fõ célkitûzés
mindig is az volt, hogy a kerületi
lakosok, vagy akár az idelátoga-
tók is büszkék lehessenek Zug-
lóra.

A konzultáció elsõ fordulójá-
ban a kerület, és az itt élõk életét
közvetlenül érintõ kérdésekben
számítottak a Zuglóiak vélemé-
nyére. A beérkezett több száz
kérdõív, a számos vélemény és
segítõ javaslat értékelése az el-
múlt hetekben ért véget. Az aláb-
biakban összefoglalót olvashat-
nak az eredményekrõl.

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

A válaszadók döntõ többsége
(75%-a) egyetértett az önkor-
mányzat rendteremtési törekvé-
seivel. A kerület vezetése min-
dent megtesz azért, hogy az itt elõ
polgárok biztonságban érezzék
magukat, ezért áprilistól folyta-
tódik a polgármesteri járõrözés
a rendõrséggel együttmûködve.
Szintén a még jobb közbiztonság
megteremtése érdekében az ön-
kormányzat úgy döntött, újabb
térfigyelõ kamerák kerülnek ki-
helyezésre szerte a kerületben.

– Egyetért-e azzal, hogy Zug-
ló nem hagyja sorsukra a kerü-
letben élõ hajléktalanokat,
ezért szervezett keretek között
szállást biztosít számunkra,
így vállalva felelõsséget a kerü-
let nehéz helyzetben lévõ lako-
saiért?

A kérdõívet kitöltõk egybe-
hangzóan támogatták a kerület
hajléktalanokkal kapcsolatos
korábbi intézkedéseit, amelyek
meghozatalakor mind az érin-
tett hajléktalanok, mind a kerü-
let lakosainak szempontjait fi-
gyelembe véve jártak el. Mint is-
meretes, Zugló Önkormányza-

tához az elmúlt években rend-
szeresen érkeztek hajléktala-
nokkal kapcsolatos lakossági
bejelentések. A kerület vezeté-
sének kötelessége volt a kérdés
megoldása, a kerület nyugodt
rendjének megteremtése, a haj-
léktalanok helyzetének rende-
zése. Az önkormányzat minden
érintett elhelyezésérõl gondos-
kodott, egyetlen hajléktalant
sem küldtek el a menedékhely-
rõl, és az intézkedés során nem
sérültek az érintett hajléktala-
nok jogai sem.

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

A visszaküldött kérdõívek ta-
nulsága szerint a harmadik kér-
désre beérkezõ leggyakoribb vá-
laszok a következõk voltak: út-
építés; Örs vezér tér és Bosnyák
tér rendezése; közlekedés reha-
bilitáció; közterek rendezése:
parkosítás, takarítás; óvodai,
bölcsõdei férõhelyek számának

növelése; közbiztonság növelé-
se; valamint térfigyelõ kamerák
kihelyezése.

Ez utóbbi két terület fejleszté-
se már folyamatban van: a jár-
õrözés folytatása, az újabb térfi-
gyelõ kamerák beszerzése a ke-
rület lakosainak jobb közbiz-
tonság iránti igényét hivatott ki-
elégíteni. Az önkormányzat ko-
moly erõfeszítéseket tesz a so-

kakat érintõ bölcsõdei- és óvo-
dai férõhelyek növelésének ér-
dekében is.

– Mely területekre juttatna
több pénzt, és mire szánna ke-
vesebbet?

A beérkezett válaszok szerint
a kerület polgárai leginkább az
alábbi területekre fordítanának
több forrást: zöldterületek növe-
lése, gondozása, tisztítása, par-

kosítás; járdák felújítása, kar-
bantartása; parkolók kiépítése;
a hajléktalanok elhelyezésének
biztosítása; zajvédõ falak felállí-
tása; a közvilágítás javítása.

Zugló mindent megtesz azért,
hogy olyan területekre fordítson
több forrást, amely a kerület la-
kosainak döntõ többségét érin-
tik. Így az egyik legfontosabb
célként a zöldterületek növelé-
sét, karbantartását tûzték ki.

Az új ötletek és javaslatok min-
dig elõrébb viszik kerületünket.
Nem szabad azonban elfeledkezi
az önkormányzat által megtett
eddigi munkáról, amely eredmé-
nyei közül sok már most is jól lát-
ható. Legyen szó akár közterüle-
teink megújításáról, akár környe-
zetvédelmi vagy szociális kérdé-
sekrõl, akár közbiztonságunk
megerõsítésérõl, dr. Papcsák Fe-
renc polgármester célja eddig is
rendteremtés volt. Számos, a kö-
zelmúltban megkezdett munka
haszna már most is kézzelfogha-
tó: a polgármesteri járõrözésnek
köszönhetõen, valamint a rend-
õrlakások átadásának eredmé-
nyeként elmondható, hogy javult
a közbiztonság; a kerület új, a haj-
léktalanok számára a fagyokat
megelõzõen megnyitott melege-
dõjével a szociálisan rászorulók
téli szálláshelyét is biztosították. 

A kerület vezetése folytatja az
eddigi munkát, emellett megkez-
di a beérkezett javaslatok meg-
valósítást. Ezért „cserébe” annyit
kérnek: Zugló polgárai is folytas-
sák az önkormányzat munkájá-
nak segítését, higgyenek az ösz-
szefogás, együttmûködés, közös
gondolkodás eredményében, és
továbbra is vegyenek részt a kon-
zultációban!

Az itt található második kér-
déssorral az önkormányzat a
már megkezdett úton kíván to-
vább haladni. A kerület vezeté-
se továbbra is várja a zuglói la-
kosok véleményét olyan fontos
kérdésekben, mint a szociális
támogatások ügye vagy a hosz-
szú távú tervek minél hatéko-
nyabb megvalósítása.

Bízzunk abban, hogy a kez-
deményezés eléri célját, és a
mindannyiunk által fontosnak
vélt, közös gondolkodás egy si-
keres és eredményes Zuglóhoz
vezet majd bennünket!

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Engedjék meg, hogy ezúton újból megköszönjem Önöknek, hogy hisznek a közös gondolkodás erejében,
és részt vesznek a konzultációs folyamatban!
Zugló polgármestereként kiemelkedõen fontos számomra az Önök véleménye. Hiszek abban, hogy közö-
sen összefogva sikerre vihetjük kerületünket. 
Az elsõ forduló eredményessége után ezért kérem Önöket, vegyenek részt a konzultáció újabb fordulójá-
ban, ötleteikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat egy sikeresebb és eredményesebb Zuglóért! 

Kérem, írják meg:

Véleményeiket, javaslataikat legkésõbb 2012. április 25-ig a következõ címekre várjuk:
e-mailen: konzultacio@zuglo.hu,
postai úton: Zuglói Konzultáció, Budapest Fõváros, XIV. kerület Zugló Önkormányzata, Pétervárad u 2.
személyesen a kihelyezett gyûjtõurnába bedobva: Lipták Villa, Hermina út 3., Cserepes Ház, Vezér utca
28/b., Zuglói Ifjúsági Centrum, Uzsoki utca 57., Polgármesteri Hivatal, Pétervárad u. 2., Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt., Pétervárad u. 11-17.
A beérkezett válaszokat és javaslatokat munkatársaimmal együtt egyeztetjük, és azok megvalósítását
képviselõtársaimmal együtt mérlegeljük.

Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt!
Üdvözlettel:

dr. Papcsák Ferenc polgármester

Egyetértenek-e Önök azzal, hogy a kerület felülvizsgálja a szociális bérlakásokra való
jogosultak körét, és egy igazságosabb rendszer érdekében a jövõben tényleg csak azok
vehessék majd igénybe a támogatást, akik igazán rászorulnak?

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

Egyetértenek-e azzal, hogy Zugló a kommunális adóból befolyó összeget teljes mérték-
ben a kerület lakosai érdekében használja fel, és így abból járdákat újítson fel, közterü-
leteket szépítsen meg és korszerûsítse a kerület számos játszóterét?

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

Mit tartanak az elmúlt másfél év legnagyobb eredményének a kerület életében?

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

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

Milyen Zuglóval kapcsolatos hosszú távú változásoknak örülnének?

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

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

Több százan válaszoltak a zuglói lakossági konzultációs prog-
ram elsõ fordulójában feltett kérdésekre. A kerület polgárai ez-
zel bebizonyították: a dr. Papcsák Ferenc polgármester által
kezdeményezett párbeszéd hatékonyan mûködik.

�

� �

�
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A Columbus utca Zugló egyik leg-
kedveltebb része. Olyan kiváló-
ságok éltek már ebben az utcá-
ban, mint a népszerû Zsüti (G.
Dénes György Kossuth-díjas köl-
tõ és dalszövegíró) vagy az
Aranycsapat és a Real Madrid le-
gendás labdarúgója, Puskás Fe-
renc. De nem kell ilyen messzire
mennünk a korban, hisz a ma-
gyar sportmédia egyik legismer-
tebb riportere, Hajdú B. István
is ezt az utcát választotta ottho-
nául. A Columbus utca ismert la-
kóinak sora nemrégiben újabb
névvel egészült ki. A stand up
comedy mûfaj egyik legkiválóbb
elõadója, Bödõcs Tibor ugyanis
szintén itt telepedett le. 

– A letelepedés szó erõs túlzás.
Mindig hangsúlyozom, hogy
„ideiglenesen állomásozom” Bu-
dapesten. A legtöbb fellépés Pes-
ten van, ezért vagyok itt.
Búcsúszentlászló és Zugló kö-
zött nincs akkora különbség.
Úgy értem, ahhoz képest, hogy
egy közepes méretû bolygón ke-
ringünk egy átlagos csillag körül
ezek részletkérdések, persze na-
gyon fontos részletkérdések.
Búcsúszentlászló az elsõ, ami az
embereknek eszébe jut rólam,
de ez sok mindent el is takar,
hisz én a mûsoraimban sok min-
den másról is beszélek. Könyve-
ket, újságokat olvasok, rádiót
hallgatok, azokra reagálok, a re-
akcióimat összegyûjtöm szorgos
méh módjára, leszûröm, megvá-
gom az agyam vágóasztalán,
majd kipróbálom a közönség
elõtt, vagy baráti körben. Nem
egy tudatos dolog a poén meg-
születése, a viccvulkán mindig a

tudat alól tör fel. Nem lehet min-
dig úgy pörögni, mint elõadás
közben, mert akkor, délelõtt 11-
kor jönne az elsõ stroke. Nagyon
fontos motiváció, hogy a nézõk
miattad vásárolnak jegyet és rád
áldozzák az estéjüket. 

– Mégis miért pont Zuglót vá-
lasztotta?

– Zugló mellett szólt, hogy kö-
zel van a Városliget, s hogy ne le-
gyenek klorofilelvonási tünete-
im Szentlászló után, ahol a falu
végén az erdõ mellett lakunk, és
a kutyámmal csak ki kell lépnem
a kapun, és máris az erdõben sé-
tálhatunk. Szeretem a Városlige-
tet, a jó levegõt, a Vagont, a Pánt-
likát, a Kertemet, sokat szoktam
ott olvasni, fõleg a Közlekedési
Múzeum elõtt, bár ott elég ké-
nyelmetlenek a padok, ezért
mostanában inkább a Vakok
Játszótere mellé szoktam ülni. A
munkám egy része is Zuglóhoz
köt, hisz a Rádiókabaré adásait
Zuglóban, a Stefánia Kulturális
Központban rögzítjük, ahova
gyalog sétálok el, és ahonnan
gyalog haza is tudok menni. A 7-
es busz már témaként is felbuk-
kant a mûsoromban, de Buda-
pestrõl általában is szoktam be-
szélni, igaz ez már nem annyira
idilli, mint egy szentlászlói
sztrori.

– Minek köszönheti a stand
up a népszerûségét?

– Mark Twaintõl eredeztetik a
mûfajt, a nagy író ugyanis humo-
ros történeteit elõ is adta, és
pénzt is kapott érte. A stand up-
ot mindenki csinálja, de valójá-
ban az amerikai showbizniszben
teljesedett ki. Ez az a mûfaj, amit

mindenki ûz, haverokkal a kocs-
mában, otthon a konyhában,
csak mi ezt hivatásszerûen tesz-
szük. Furcsa helyzet, hogy az
ember azzal foglalkozik, amivel
mindenki más, csak éppen egy
kicsit megemelve, elemelve, stili-
zálva, feldúsítva. Épp ez teszi ne-
hézzé, mert van, hogy valaki ba-
ráti körben kiválóan stand up-
ol, de a színpadon eltûnik, és for-
dítva is igaz, mert van, aki a hét-
köznapi életben csöndesebb, a
színpadon azonban képes na-
gyot alakítani. Nekem az életben
van lámpalázam, nem a színpa-
don, úgy vélem, én inkább a szín-
padon „mutatok” jól, de az is
igaz, hogy, ami a színpadon va-
gyok, az nem más, mint a hétköz-
napok sûrítménye.

– Azt mondják, humoristának
születni kell…

– Ráadásul meg is kell halnia,
de ez a többiekre is igaz. Már 12
éve fellépek, 17 éves korom óta
folyamatosan gyakorlom a mû-
fajt. Akkoriban inkább paródiá-
kat csináltam, majd szép lassan
a paródiák közé egyre több ösz-
szekötõ szöveg ékelõdött, ké-
sõbb a paródiák elmaradtak, és
ma már a hangsúly a szövegen
van. Gyakorlatilag ez volt az evo-
lúciója a humoristává válásom-
nak. Harmadikos koromban fel-
léptem a középiskolám alapítvá-
nyi bálján, ahol nem várt módon
sikerem volt, és ezen felbuzdul-
va tagja lettem egy revücsoport-
nak, mellyel járni kezdtük a kör-
nyéket, és különbözõ falunapo-
kon léptünk fel. Aztán 2004-ben
egy Pesti Estben olvasott hirde-
tést követõen jelentkeztem a Du-

maszínház-
ba. Ez egyéb-
ként ma is
így

mûködik, a színház ugyanis fo-
lyamatosan keresi a tehetsége-
ket, csak ma már az aranyrögök
ritkábban bukkannak elõ Litkai
Gergely szitájában. A forma me-
rül ki. Úgy gondolom, ez is le-
cseng egyszer, s majd jön egy új
mûfaj, egy új stílus, amely hason-
lóan népszerû lesz. Lehet, hogy
újra a jelenetek ideje jön el.

– Van esély arra, hogy Bödõcs
Tibor egyszer Zuglóban is fel-
lépjen?

– Aki engem sze-
retne látni, annak a
Stefániába kell el-
jönnie. A Duma-

színház ugyanis a közeljövõben
a Corvin sétányra települ át,
oda koncentráljuk minden
erõnket, és várhatóan nõni fog
a fellépéseim száma is. A Ste-
fániában viszont havonta ka-
baréfelvétel zajlik, én pedig
majdnem mindegyik elõ-
adásban szerepelek. A zuglói
közönséggel tehát van lehe-
tõségem személyesen is talál-
kozni.

Riersch Tamás

Bödõcs Tibor: Zugló és Búcsúszentlászló
között nincs nagy különbség

A Postás SE 17 esztendõs aszta-
liteniszezõje, Nagyváradi Mer-
cédesz már eddig is tett azért,
hogy felhívja magára a sportra-
jongók figyelmét. A két évvel ez-
elõtt Tolnáról Zuglóba igazolt
hölgy tagja volt az I. szingapúri
Ifjúsági Olimpián szerepelt ma-
gyar csapatnak, rendszeres
résztvevõje a korosz-
tályos világverse-
nyeknek, és a
Postás SE fel-
nõtt csapatában
is megbízható
játékosnak
számít. Az idei
esztendõ azon-
ban áttörést je-
lenthet a
pálya-
futá-
sá-

ban. Januárban ugyanis elsõ íz-
ben vehetett részt az ifjúsági asz-
taliteniszezõk Európai TOP 10-
es versenyén, amelyre csak az
európai ranglista elsõ tíz helye-
zettjét hívják meg és a Buzauban
megrendezett tornán legna-
gyobb meglepetésre a tizedik-
nek rangsorolt magyar lány az
elõkelõ harmadik helyen vég-
zett.

– Az édesanyám, Rencz Rita is
asztaliteniszezõ volt, és õ volt,
aki velem is megszerettette ezt a
játékot. Tolnán kezdõdött a pá-
lyafutásom, ahol Majzik Tamás
volt az edzõm. Hat éve vagyok vá-
logatott, háromszor szerepeltem
már serdülõ Európa-bajnoksá-

gon, és 2-2 alkalommal
játszhattam már ifi
EB-n és világbajnok-
ságon is. Több nagy
klub is megkeresett,
én azonban a szü-
leim tanácsára a
Postás SE-t vá-
lasztottam. Két
éve már Zuglóban
lakom, itt edzem,

és idejárok iskolá-
ba. Jelenleg ugyanis a
Csanádi Árpád Általá-
nos Iskola és Gimná-
zium 12. évfolyamos
diákja vagyok.

Mercédesz 2010-ben és 11-
ben is tagja volt az Európa-baj-
noki bronzérmes ifjúsági ma-
gyar nõi csapatnak. Az egyéni
versenyek azonban eddig nem
úgy sikerültek, ahogy azt szeret-
te volna. Az év eleji TOP 10-es
bronzérme volt az elsõ jelentõs
egyéni sikere.

– Idén kétszeresen is fontos
lesz számomra a schwechati ifi
EB. Egyrészt, mert utolsó éves ifi
vagyok, és szépen szeretnék bú-
csúzni a korosztálytól, más-
részt, mert be szeretném bizo-
nyítani, hogy a TOP 10-es verse-
nyen elért harmadik helyem nem
a véletlen mûve.

A Postás SE felnõtt csapata
(Kertai, Braun, Varga és Nagyvá-
radi) jelenleg a Budaörs mögött
az Extraliga második helyén áll.
A zuglóiak még az alapszakasz-
ban is megmérkõznek a nagy ri-
válissal, akivel aztán várhatóan
a bajnoki döntõben is össze-
csapnak majd. Asztalos István
tanítványa nagyon bízik benne,
hogy a három találkozóból leg-
alább egyszer sikerül majd elver-
ni a nagy favorit budaörsieket.
Amennyiben ez a gyõzelem a
sorsdöntõ utolsó mérkõzésen
lenne, akkor még a bajnoki
arany is meglehetne Merciék
számára… R. T.

A kaucsuklabda ifjú mestere
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Az önkormányzat más szerveze-
ti egységeihez hasonlóan az Ok-
tatási és Mûvelõdési Osztály is
strukturális változáson ment ke-
resztül március elején: Közneve-
lési Csoport néven a Humánigaz-
gatási osztály része lett a Szociá-
lis és Gyermekvédelmi Csoport
mellett. – Helyes lépésnek tart-
juk az átalakítást, elsõsorban a
gyermekek szempontjából –
mondta lapunknak a csoport ve-
zetõje, Szatmári Edit (képün-
kön). A struktúraváltozás foly-
tán szorosabb lett a kapcsola-
tunk a szociális területtel, így
szükség esetén sokkal jobban
követhetõvé válik a gyermekek
helyzete, életkörülményeinek
alakulása, átláthatóbbá válik az
egész rendszer – hangsúlyozta. 

A csoport alapvetõen az ön-
kormányzat fenntartásában álló
közoktatási intézményekkel ösz-
szefüggésben felmerülõ felada-
tokat látja el. Jelenleg többek kö-
zött az óvodai körzethatárok
módosításán dolgoznak, amely-
re azért van szükség, mert sok
óvoda körzetében olyan magas
számban laknak 3-6 éves korú
gyermekek, hogy célszerû újra-
gondolni a körzethatárokat.

Az óvodákkal kapcsolatban
óriási kihívást jelent a túljelent-
kezés kezelése is. Tavaly helyhi-
ány miatt 342 óvodás korú gyer-
meket nem tudtunk felvenni az

intézményeinkbe – mondta a
csoportvezetõ. A probléma or-
voslása érdekében a fenntartó
korábban már lehetõséget bizto-
sított a létszámtúllépésre, 2010-
ben pedig ötven plusz férõhelyet
sikerült átadnia. Az önkormány-
zat április elejéig új óvodai férõ-
helyek létesítésére nyújt be pá-
lyázatokat. E tervek szerint két
intézmény bõvül, amelyekben
így 140 fõvel több gyermek foga-
dására nyílik lehetõség. Ezen
túlmenõen vizsgálják a Dorozs-
mai úton korábban óvodaként
mûködõ ingatlanok óvodai cél-
ból történõ újrahasznosítását is.
Az általános iskoláknál más a
helyzet ebbõl a szempontból.

Vannak nagyon közkedvelt in-
tézmények, mint például a két-
tannyelvû iskolák, amelyekben
négyszeres is lehet a túljelentke-
zés, míg más intézmények veze-
tõi azért aggódnak, hogy jelent-
keznek-e majd elegendõ lét-
számban gyermekek az iskolá-
juk elsõ évfolyamába. 

Az iskolákban és óvodákban a
közeljövõben lesz a beiratkozás.
Az elõbbiek esetében április 19-
20-án lesz, míg az óvodásoknál
május 7-tõl 11-ig tart. A csoport-
vezetõ ezúton is szeretné felhívni
a szülõk figyelmét arra, hogy ne
feledkezzenek meg az idõpont-
okról és vigyék magukkal a szük-
séges dokumentumokat.

Szatmári Edit február 1-tõl ve-
zeti a köznevelési csoportot, az
elmúlt több mint tizenegy évben
gyermekvédelmi, szociális, ifjú-
sági és igazgatási területen is dol-
gozott. Tanítói, szociálpolitiku-
si, pszichológusi végzettsége
mellett nemsokára a jogi diplo-
mát is megszerzi. – A köznevelés
egy olyan komplex terület, amely
mindegyik végzettségembõl igé-
nyel ismeretet, tapasztalatot–
mondta, hozzátéve, hogy ezért
ezeket mindig bõvíteni kell, hogy
minél pontosabban és hatéko-
nyabban elláthassa a feladatait.
A köznevelés pedig szerinte
olyan terület, amely mindezt
igényli. (B.R.)

Arcképek a Városházáról

Az önkormányzat vezetése elkö-
telezett híve a határon túli magya-
rokkal való kapcsolattartásnak.
Ezt bizonyítja, hogy a kerület ve-
zetése idén egy erdélyi ingatlan
megvásárlását is tervezi. A zsögö-
di faház megvételét egyrészt az ér-
tékmentés, másrészt a kerület
erdélyi kapcsolatának erõsítése
indokolja. Mindezek tükrében
érthetõ, hogy dr. Papcsák Ferenc
polgármester március 14-én dél-
elõtt erdélyi diákokat fogadott a
Vagyonkezelõben.  A kerületben
ugyanis immár húsz esztendeje
mûködik egy alapítványi fenntar-
tású középiskola, az Európa
2000, mely közgazdaságtant,
idegenforgalmat és médiaisme-
reteket tanít a diákjainak. A kö-
zel 600 diákot foglalkoztató isko-
la az említett szakterületek miatt
gazdag nemzetközi kapcsolatok-
kal rendelkezik. 

Ahogy azt Papp András igazga-
tótól megtudtuk a csíkszeredai
Joannes Kájoni Közgazdasági Is-
kolaközponttal egy pályázat ré-
vén kerültek munka- és baráti
kapcsolatba. A Határtalanul pá-
lyázatban résztvevõ két intéz-
mény vállalta, hogy egy-egy általa
kiválasztott helyet turisztikai
szempontból bemutat egymás-
nak, és a modern technika segít-
ségével népszerûsíti is az adott
helyet. A 16 erdélyi diák ez ügy-
ben látogatott Zuglóba, Ady Iza-

bella történelemtanár, projekt-
felelõs vezetésével. Az Európa
2000 Középiskola küldöttsége
április második felében viszo-
nozza majd a csíkszeredaiak lá-
togatását. Mivel a Gizella úti kö-
zépiskola szeretné a kerülettel is
erõsíteni a kapcsolatait, Papp
András megkereste dr. Papcsák
Ferenc polgármestert, akit arra
kért, hogy fogadja az erdélyi ven-
dégeket. A csíkszeredai és az
õket vendégül látó fiatalok ezút-
tal Zugló vendégszeretetével is-
merkedhettek meg, hiszen pol-
gármester nem csak elbeszélge-
tett a diákokkal, hanem, meg is
vendégelte õket, sõt apró aján-
dékkal is kedveskedett nekik. 

Erdély mindig is fontos volt a
számomra, több mint húsz éve
rendszeresen megfordulok ott.
Tavaly Zugló testvérvárosi kap-
csolatot létesített Csíkcsicsóval,
és elõször utat szerveztünk a
csíksomlyói búcsúba. Idén pedig
határoztunk, hogy egy házat vá-
sárolunk Zsögödön, annak érde-
kében, hogy minél több zuglói is-
merhesse meg Erdélyt- mondta
dr. Papcsák Ferenc.

Azt, hogy  mennyire „kis falu”
is Magyarország, jól bizonyítja,
hogy a 16 erdélyi diák között
akadt egy zsögödi is, aki ponto-
san tudta, hogy mely házat emle-
geti a polgármester. 

Riersch Tamás

Erdélyi kötõdés,
erdélyi barátság

Azt mondják, az ázsiai nyelvek
rendkívül nehezen taníthatók az
európai emberek számára. De
ugyanezt szokták mondani a ma-
gyar nyelvre is. Ennek oka, hogy
a mi nyelvünk is ázsiai eredetû.
Ebbõl következhetne az is, hogy
a magyarok sokkal könnyebben
tanulják az ázsiai nyelveket,
mint a többi európai nép tagjai,
de a gyakorlat azt mutatja, hogy
a hazánk fiainak csak egy nagyon
szûk rétege veszi a fáradságot,
hogy az ázsiai nyelvekkel köze-
lebbrõl is megismerkedjen.

A zuglói Arany János Általá-
nos Iskolában  2009. szeptem-
berben kezdõdött a japán nyelv
oktatása. Köszönhetõen annak a
Nukami Akinak, akinek a gyer-
meke az iskolába jár, és aki elõ-
ször vetette fel, hogy mi lenne, ha
az iskolai programok palettájá-
ra a japán nyelvoktatás is felke-
rülne. Az iskola vezetése nem
zárkózott el ettõl, így három év-
vel ezelõtt szeptemberben meg-
indulhatott munka. A Magyaror-
szágra házasodott japán anyuka
felvette a kapcsolatot a Japán
Alapítvánnyal, amely tanárt biz-
tosított az intézmény számára.
Ono Hisayoshi az ELTE japán

tanszékérõl érkezett Zuglóba,
ahol azóta is két csoportban ta-
nítja a japán nyelvet a zuglói diá-
koknak. A nyelvtanár azonban
magyarul még keveset beszél,
ezért helyette egyik segítõje, Oki-
ra Saori egyetemi hallgató vála-
szolt a kérdéseinkre. 

Heti egy órában természetesen
nem lehet egy nyelvet megtanul-
ni. Ez mindössze arra elegendõ,
hogy kedvet csináljunk a gyere-
keknek a nyelvtanuláshoz. Aki
komolyabban el szeretne merül-
ni a nyelvünkben, annak min-
denképpen több idõt és energiát
kell majd szentelnie a tanulásra.

A heti egy órába a legfontosabb
dolgokra, a bemutatkozásra, a
hangok képzésére, és az alapve-
tõ íráskészség elsajátítására van
lehetõség.

Hogy miképpen kerül egy ma-
gamfajta japán diáklány Magyar-
országra? Nos, nem tagadom, az
itt létemet egyrészt a kíváncsisá-
gomnak, másrészt a szerencsé-
nek köszönhetem. Nagyon kí-
váncsi voltam Európára, ezért az
interneten keresztül kerestem
egy helyet, ahol nyelvet, kultúrát
és történelmet tanulhatok. Kuta-
tásom során keltette fel érdeklõ-

désemet az Önök országa. Ami-
kor belemélyedtem a történel-
mükbe, megdöbbenve tapasztal-
tam, hogy mennyi rokon vonás-
ra bukkantam. Azonnal felkel-
tette az érdeklõdésemet, és még
többet olvastam Magyarország-
ról. Aztán 2009. õsszel sikerült
ösztöndíjat szereznem. Nem ta-
gadom, az elsõ idõszak nagyon
nehéz volt. Rá kellett jönnöm,
hogy a magyar nyelv legalább
annyira nehéz és bonyolult, mint
a japán. Szerencsére aztán sike-
rült belerázódnom, és barátokra
is leltem. Nagy örömömet lelem
a zuglói gyerekek tanításában is.
Néhány tehetséges gyerekre már
felfigyeltem. Õket megpróbálom
valamelyik akkreditált nyelvis-
kola felé terelni, ahol komolyab-
ban foglalkozhatnak majd a ja-
pán nyelvvel. De a többi diákkal
is az a célunk, hogy legalább né-
hány mondatot el tudjanak majd
mondani a mi nyelvünkön.

Az Arany János Általános Is-
kolában idén és az elmúlt évek-
ben sok alsós és felsõs diák ta-
nult japánul. Az intézmény veze-
tése azt tervezi, hogy a három éve
megkezdett programot az új tan-
évben is folytatni fogja. R. T.

Zuglóban japánt is tanítanak

Pedagógiai Napok

A nehéz gazdasági helyzet ellené-
re a Zuglói Benedek Elek EGYMI
és Nevelési Tanácsadó Pedagógi-
ai Szakmai Csoportja idén is
megszervezte a kerületi oktatás
legnagyobb szakmai fórumát. A
Zuglói Pedagógiai Napok idén
március 26 ás április 3. között
nyújt szakmai továbbképzési le-
hetõségeket a kerületi oktatók-
nak és nevelõknek.  Nyolc nap
alatt összesen 19 helyszínen 34
program vár az érdeklõdõkre. A
megnyitónak március 26-án a

Teleki Blanka Gimnázium adott
otthont. Dr. Ferdinandy István
alpolgármester (képünkön) sze-
rint nagy szükség van az ilyen
szakmai fórumokra. Különösen
most, amikor egy új oktatási-ne-
velési rendszer van kialakuló-
ban. Az idei Zuglói Pedagógiai
Napok „A felzárkóztatástól a te-
hetséggondozásig” mottót kap-
ta. A XIV. kerületben mindkét te-
rületen sok változtatás történt az
elmúlt másfél évben.

R. T.



Húsvétkor Jézus Krisztus kereszthalá-
lát, és feltámadását ünnepli a keresz-
tény világ. Ennek kapcsán Spányi An-
tal püspökkel, a Magyar Katolikus Rá-
dió vezérigazgatójával beszélgettünk,
többek között arról, miként lehet be-
fogadni napjaink zajos világában az
evangéliumot.

– Sokan mondják manapság, Jézus
Krisztus élete legfeljebb egy tanulságos
történet. Miért van szükség a húsvétra a
ma emberének?

– Kétségtelenül, a bibliai eseményeket
lehet történelmi szempontból is nézni, hi-
szen valóban megtörténtek. Ugyanakkor
jóval többrõl van szó, az üdvtörténet leg-
fontosabb eseménye, amit húsvétkor ün-
nepelünk, vagyis a feltámadás, a megvál-
tás, valamennyi kor minden emberének
az új élet lehetõségét kínálja. Napjaink-
ban sem mentes a társadalom a szenve-
déstõl, a problémáktól, ma is jellemzõ az
aggodalom az élettel kapcsolatban. So-
kan keresnek kapaszkodót a mindennap-
okban, próbálnak közeledni az örök érté-
kekhez. Krisztus valamennyiünk számá-
ra, 2012-ben is, a biztos pontot jelenti. A
fényt, amely utat mutat a nehézségek kö-
zepette is. Ráadásul az egyház hite szerint
személyesen is lehet vele találkozni, hi-
szen valóságos személy. Hordozza azt az
erõt, tisztaságot, amely nélkül nem lehet
valójában boldog az ember, s nem élhet
teljes életet.

– Mit kell tenni ahhoz, hogy ezt az igaz-
ságot be tudjuk fogadni?

– Valóban, mindezt nem könnyû meg-
érteni, de az elmúlt kétezer évben mindig
voltak olyanok, akiknek ez mégis sike-

rült, s ezzel példát állítottak elénk. Per-
sze, akadtak szép számmal olyanok is,
akik nem találkoztak életükben Krisztus-
sal. Azok képesek megérteni a Megváltó
végtelen, feltétel nélküli, s emberi lépték-
kel szinte felfoghatatlan szeretetét, vagyis
a kereszt igazságát, akik a másik ember
felé tudnak fordulni, el tudnak mélyedni
az imádságban. Azok, akik kicsit el tud-

nak csendesedni, és engedik, hogy az Is-
ten megérintse a szívüket.

– Nem élünk ehhez túl hangos világban?
– Lehet, hogy mostanában kicsit jobban

jellemzõ a zavarosság, de ez a „tevékeny-
ség” minden korban erõfeszítést igényelt.
Manapság persze annyi információ, hatás
vesz körül bennünket, olyan nagy a zaj,
hogy az ember alig tudja kivonni magát

ebbõl az örvénylõ áramlásból. De ez még-
sem lehetetlen, valójában rajtunk múlik,
s azon, hogy beengedjük-e szívünkbe Jé-
zus Krisztus kegyelmi ajánlatát, amely
minden embernek szól. Meg kell próbál-
nunk nem csak sodródni az események
által.

– Miként lehet – és kell – az evangélium
üzenetét közvetíteni a világ felé?

– A Magyar Katolikus Rádió próbál tu-
datosan tájékoztatni, egyúttal értékren-
det is építeni. Lényegesnek tartjuk, hogy
ne csak a bulvárhírek és egyéb szörnyûsé-
gek jussanak el a médiafogyasztókhoz,
hanem azok is, amelyek elõrébb viszik az
embert. Ezért nem az úgynevezett hírér-
ték nálunk a legfontosabb, hanem az,
hogy a jó hírt adjuk tovább. Nem a szen-
zációt, sokkal inkább az emberséget kell
magunk elõtt látnunk.

– Ahogy Krisztus idejében, úgy ma is a
jövõtõl való félelem, a bizonytalanság az
egyik legnagyobb probléma. A gazdasági
válság miatt egyre többen félnek a holnap-
tól. Mi erre az egyház válasza?

– A sokasodó kérdõjelek fenyegetõ te-
herként nehezednek a társadalomra.
Csak az tud a mostani helyzetre megfele-
lõ választ találni, aki a hitbõl fakadó re-
ménységgel tekint elõre. Miután Krisztus,
bûneinket magára véve, ártatlanként vál-
lalta a kereszthalált, majd feltámadásával
minden ember elõtt megnyitotta az örök
boldogság lehetõségét, immáron – bármi-
lyen nehéz is – valódi értelme van az éle-
tünknek. Ez a tény valamennyiünket a
szeretet továbbadására ösztönöz. Ugyan-
akkor arra is, hogy egymás felé kell for-
duljunk. Nagylelkûséggel, hiszen egymást
kell megõriznünk. Számos példa igazol-
ja: ez nem lehetetlen. Isten segítségével
megvalósulhat.

Kacsoh Dániel
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A feltámadás a ma emberének is új életet kínál

Nagyszombati körmenet
a Kassai térnél
Pajor Andrást, a Kassai téri templom plé-
bánosa nyilatkozott lapunknak arról, mit
kell tudni a Húsvét-elõesti ünneprõl, illet-
ve a körmenetrõl. „Jézus Krisztus éjsza-
ka támadt fel, ezért a templomokban – az
egyház nagyon szigorú elõírása szerint –
csak a sötétedés beállta után, általában
legkorábban este nyolc órától kezdjük a
szertartást. A megszentelt új láng jelképe
ugyanis jelentését veszíti, ha még nappali
fénynél lobban fel a templom elõtt. Per-
sze, sokszor felmerülõ kérdés, hogy köz-
biztonsági okok, vagy több gyermek rész-
vétele nem indokolja-e a korábbi kezdést,
de mindez karácsonykor sem probléma,
hiszen nagyon ritka és kiemelkedõ alkal-
makról van szó. Arra pedig, hogy a késõi
idõpontra esõ körmenet nem zavarja-e a
környék lakóit, jó érzéssel mondhatom:
nálunk évrõl-évre több az ablakokba ki-
helyezett gyertya, de egyre népesebb a pá-
ratlan hangulatú fáklyás körmenet
is” – fogalmazott. Pajor atya szerint ez
semmiképpen sem szoríthatja ki a közös
családi vacsorát, hiszen nagyszombaton
már nincs böjt, akár reggelire is fogyaszt-
ható a sonka. Ezzel együtt egy szertartás
elõtti közös étkezés már az elõesti ünnep-
lés kezdetét jelentheti – tette hozzá.

Mivel a körmenetre nagyjából este tíz
óra tájban szokott sor kerülni, s ekkor
már szerényebb a forgalom, „nálunk, a
Kassai téren, a gyönyörû park körül vo-
nul a tömeg, és ez senkit nem akadályoz a
közlekedésben”, illetve a résztvevõk szá-
mára is veszélytelen. „Itteni szolgálatom
tíz esztendeje alatt egyszer valaki kihívta
ránk a rendõröket, akik maguk is meg-
mosolyogták az esetet, és látva az engedé-
lyünket boldog ünnepet kívánva távoztak.
De ez igazán kivételes eset volt, azóta álta-

lános engedély van már ezekre a szertar-
tásokra” – tudtuk meg András atyától. 

Pajor András beszélt arról is, az ország
katolikus templomaiban vélhetõen egysé-
gesen az egyház szándéka valósul meg a
nagyszombati szertartás kezdetét illetõ-
en, vidéken azonban van, ahol egy pap öt-
hat helyet lát el, ott ez nyilván szükség sze-
rint módosul. „A Kassai téri idõpontban
mindenki biztos lehet: este nyolckor kez-
dünk és fáklyás körmenetet tartunk. Sa-
játos, helyi szokás, hagyomány, hogy a
körmenet után valamennyien visszaté-
rünk a templomba, húsvéti, családi ál-
dásra. Ilyenkor érzõdik leginkább az
egyes családtagok összetartozása és az
egyházközség és egész Herminamezõ egy
nagy családdá válása” – mondta. K. D.
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Gyermekközpontú bölcsõdei részlege-
inkben családias, nyugodt, kiegyensúlyo-
zott légkörben gondozzuk, neveljük a zug-
lói lakosok 0-3 éves korú gyermekeit.

Legfontosabb feladataink:
– Megteremteni a feltételeit annak,

hogy a gyermekek a bölcsõdében bizton-
ságban és jól érezzék magukat.

– Szem elõtt tartjuk az egyéni szükség-
leteiket és ebbõl adódóan az egyéni bá-
násmódot.

– A gyereket mindig olyannak fogadjuk
el amilyen. 

– Az érzelmi biztonság megteremtése
mellett a saját ütemében, az egyéni szük-
ségleteinek megfelelõen biztosítjuk szá-
mukra személyiségfejlõdésük feltételeit.

– A gyermekeket õszinte szeretetteljes
légkör veszi körül, ahol minden problé-
májukhoz megkapják a szükséges segít-
séget a gondozónõktõl.

A bölcsõdei nevelés célja: az egészséges
életvitel megalapozásával testileg, lelkileg
edzett, egészséges önbizalommal rendel-
kezõ, az óvodai környezetbe beilleszked-
ni tudó, kiegyensúlyozott gyermekek gon-
dozása- nevelése, együttmûködve a csa-
láddal.

Az Egyesített Bölcsõdék 11 részlegében
945 férõhelyen fogadják a zuglói szülõk
0-3 éves korú gyermekeit. A bölcsõdei
részlegek a helyi sajátosságok figyelem-
bevételével egyéni gondozási - nevelési
programjaik szerint mûködnek, de alap-
elveik azonosak.

2012. szeptember 1-tõl az Önkor-
mányzat segítségével a Mályva Kerületi
Vezetõ Bölcsõdében vállaljuk:

� teljes, illetve részleges integrációban
sajátos nevelési igényû gyermekek
korai fejlesztését, és gondozását, 

� átlagtól eltérõ étkeztetést, 
� cukorbeteg gyermekek ellátását.

Egyesített Bölcsõdék Központja: 
1141 Mályva köz 12.
Telefon: 223-0490

Egyesített Bölcsõdék vezetõje:
Kissné Kalló Györgyi

Bölcsõdei részlegek:

Mályva Kerületi 
Vezetõ Bölcsõde

1141 Mályva köz 12.
Bölcsõdevezetõ: Egerszegi Attiláné
Telefon: 384-0356

Aprótalpak Bölcsõde
1141 Jerney u. 32.
Bölcsõdevezetõ: Sáfi Ágnes
Telefon: 363-0053

Csibe Bölcsõde
1143 Utász u. 23.
Bölcsõdevezetõ: Tibor Györgyné 
Telefon: 252-7080

Mazsola Bölcsõde
1141 Tihany tér 37-39.
Bölcsõdevezetõ: Dömök Jánosné
Telefon: 363-1605

Meseház Bölcsõde
1144 Ond Vezér sétány 9-11.
Bölcsõdevezetõ: Sívóné Cseh Katalin
Telefon: 383-7570

Micimackó Kuckója 
Bölcsõde

1149 Bölcsõde u. 1.
Bölcsõdevezetõ: Birksteiner Judit
Telefon: 383-2916

Móka-kacagás Bölcsõde
1142 Róna park 5-9.
Bölcsõdevezetõ: Kiss Lászlóné
Telefon: 251-2208

Patakparti Bölcsõde
1147 Ilosvay S tér 5-7.
Bölcsõdevezetõ: Fesler Józsefné
Telefon: 252-0144

Ringató Bölcsõde
1145 Bácskay u. 17/a.
Bölcsõdevezetõ: Mészáros Krisztina
Telefon: 383-6916

Tipegõ kert Bölcsõde
1144 Tipegõ u. 3-5.
Bölcsõdevezetõ: Gruberné Papp Márta
Telefon: 384-0117

Vadvirág Bölcsõde
1146 Thököly út 92.
Bölcsõdevezetõ: Balázs Katalin
Telefon: 383-3318

Bölcsõdék neve, címe délelõtt
9–11 óra között

délután
15–17 óra között

Aprótalpak Bölcsõde
1141 Jerney u. 32.

2012. április 10. 2012. április 11.

Csibe Bölcsõde
1143 Utász u. 23. 2012. április 10. 2012. április 11.

Mályva Kerületi Vezetõ Bölcsõde
1141 Mályva köz 12. 2012. április 10. 2012. április 11.

Mazsola Bölcsõde
1144 Tihany t. 37–39. 2012. április 13. 2012. április 10.

Meseház Bölcsõde
1144 Ond v. s. 9–11. 2012. április 13. 2012. április 12.

Micimackó Kuckója Bölcsõde
1149 Bölcsõde u. 1. 2012. április 12. 2012. április 11.

Móka-kacagás Bölcsõde
1142 Róna park 5–9. 2012. április 11. 2012. április 12.

Patakparti Bölcsõde
1147 Ilosvay S tér 5–7. 2012. április 12. 2012. április 10.

Ringató Bölcsõde
1145 Bácskay u. 17/a. 2012. április 13. 2012. április 12.

Tipegõ kert Bölcsõde
1144 Tipegõ u. 3–5.

2012. április 11. 2012. április 12.

Vadvirág Bölcsõde
1146 Thököly út 92. 2012. április 13. 2012. április 12.

Bemutatkoznak a Zuglói Bölcsõdék

2012. szeptemberi felvételre a jelent-
kezés

2012. április 23–27. között történik
valamennyi bölcsõdénkben.

Április 23., 25., és 27-én
délelõtt 9–11 óra között,
április 24-én és 26-án

délután 15–17 óra között.

A bölcsõdei jelentkezés személyesen, a
gyermekkel együtt történik.

Jelentkezni lehet: a zuglói lakhellyel
rendelkezõ családoknak bármely válasz-
tott bölcsõdei részleg vezetõjénél, ahol a
részlegvezetõk mindenre kiterjedõ rész-
letes felvilágosítással szolgálnak.

Elhelyezést az nyerhet, aki a pontosan
kitöltött jelentkezési lapot az intézmény-
be visszaviszi 2012. május 11-ig. 

Korai fejlesztésre jelentkezés feltétele
a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi
és Rehabilitációs Bizottság javaslata, az

átlagtól eltérõ étkezést igénylõknek
gasztroenterológus szakorvosi vélemény,
cukorbeteg gyermek ellátásához dia-
betológus szakorvos igazolása szükséges.
Mindhárom esetben jelentkezést csak a
Mályva Kerületi Vezetõ Bölcsõdében foga-
dunk.

Ha a jelentkezõk száma meghaladja a
felvehetõ gyermekek számát, akkor az
Egyesített Bölcsõdék vezetõje bizottságot
szervez, ahol javaslatot tesznek a felvétel-
re. A bölcsõdei részlegvezetõk a gyerme-
kek felvételérõl vagy elutasításáról 2012.
június 15-ig értesítik a szülõket.

Az elutasított bölcsõdei felvétellel kap-
csolatos határozatok közzétételétõl szá-
mított 15 napon belül – 2012. július 6-ig
– a szülõ fellebbezést nyújthat be az Egye-
sített Bölcsõdék vezetõjéhez.

Minden bölcsõdés korú gyermeket ne-
velõ családot szeretettel várunk.

Kissné Kalló Györgyi
Egyesített Bölcsõdék vezetõje

Nyílt nap keretében, a jelentkezések elõtt a szülõk betekintést 
nyerhetnek a kerületi intézményekbe, melynek idõpontjai a következõk:

Egy kicsit megkésve, de március
8-án mégis csak átvehette a Zug-
lói Tihany Óvoda a 2010. évben
mutatott teljesítményéért a Szö-
vetség a Kiválóságért szervezet
által odaítélt „Elkötelezettség a
Kiválóságért 2010.” elnevezésû
díjat.

– Pályáztunk, és az önkor-
mányzat támogatásával részt is
vehettünk a Közoktatási Kiváló-
ság Partner Programban – tud-
tuk meg Farkas Tibornétól, a
zuglói óvoda vezetõjétõl.

– A pályázat része volt a veze-
tõk és pedagógusok felkészítése,
illetve a partnerintézmények mi-
nõségfejlesztéseinek figyelem-
mel kísérése. A Zuglói Tihany
Óvodában elsõ lépésként egy ki-
lenc területet érintõ önértékelést
készítettek, majd ez alapján há-
rom területet is kiválasztottak,
ahol fél éven belül jelentõs válto-
zásokat, fejlesztéseket tudtak
megvalósítani. Ilyen terület volt
a külsõ és belsõ információ-
áramlás hatékonyságának a nö-
velése, a partneri igények méré-
sének felülvizsgálata és az aktí-
vabb szerepvállalás a helyi kö-
zösség életében.

A pályázat révén sokat válto-
zott az óvodánk élete. Egyrészt
megnõtt az ismertségünk, javul-
tak a partnerkapcsolataink,
mind a szülõkkel, mind az isko-
lákkal, mind pedig a bölcsõdék-
kel. Az elismerés pedig a peda-
gógusaink számára is erkölcsi
jelentõséggel bír. Ezen kívül
büszkék vagyunk rá, hogy há-
rom projektet is meg tudtunk va-
lósítani. Az eddigi minõségfej-
lesztések jó alapot teremthetnek
az elõrelépéshez, és a mûködé-

sünk többi területére is kihat-
nak.

A Zuglói Tihany Óvoda hat
csoporttal és 145 gyerekkel
mûködik. Az intézmény fõ pro-
filja a környezetvédelem (az

óvoda már másodszor érde-
melte ki a Zöld Óvoda címet),
az egészséges életmód és a ha-
gyományõrzésen alapuló moz-
gásfejlesztés, vagyis a néptánc.
A 2010-es projektben Farkas

Tibornén kívül az óvoda három
pedagógusa, Károlyi Emõke,
Szima-Mármarosi Lilla és
Süvegjártó Katalin is fontos
szerepet vállalt.

Riersch Tamás

Díjazták az óvoda törekvéseit
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Kétheti horoszkóp 2012. március 29-tõl
Kos – Elindult a tavasz – ez az Õ ide-
jük! Teremtenek és bármit! Inkább
a fékezéshez kell a belsõ erejüket

megtalálni, ami legalább akkora feladat
nekik, mint másnak az alkotás. Legyenek
türelmesek, másra is odafigyelõk! Pénz
bõségesen jöhet, s a szerelem is itt van.

Bika – Nekik is legalább akkora
most a teremtõ erejük, mint a ta-
vaszt hozó, Kos jegyben szülöttek-

nek. Tele vannak hittel, szeretettel, elfo-
gadással, annak ellenére, hogy a pénzügyi
vonalon, mely számukra nagyon fontos –
ingadozások, kiszámíthatatlan fordula-
tok lehetnek.

Ikrek – A racionális ész vezetése he-
lyett most a szív veheti át a vezetõ sze-
repet. Nem csoda, hisz az érzelmek,

a szeretet, a szerelem ideje van. A munká-
juk és a másokra való odafigyelés fontossá-
ga elõtérbe kerülhet, s kapnak is hozzá elõ-
zõ életbõl jövõ, meglepõ segítséget.

Rák – A nagy érzelmeik mellett
most fontossá válhat a szellemiség,
a tudás, elõzõ életekbe való belelá-

tás. A barátaikkal való kapcsolatukat a
türelmetlenség és az akarat nehezítheti,
de meglehet, hogy a társukkal akad konf-
liktus. Testvérükkel jót beszélgethetnek.

Oroszlán – Pénzügyi vonalon nagy
átalakulás lehetséges mégpedig  jó
irányban, ami hatására a közleke-

dési és kommunikációs eszközökben is
minden kicserélõdhet – új autó, telefon,
számítógép a láthatáron.   Társukkal pró-
bákat kell kiállniuk, engedjék el akaratu-
kat, türelmetlenségüket!

Szûz – Hatalmas lendületet, tett-
erõt érezhetnek, mely segítheti vál-
lalkozásukat, gyerekeikkel való

kapcsolatukat, ám hozhat szerelmet is,
míg a sportban eredményeket. Pénzügye-
iket az angyalok segítik, bõség érkezhet,
mely számukra nagy megnyugvást jelent.

Mérleg – A társukkal való kapcsola-
tuk próbáknak van kitéve, s ez érint-
heti az otthonuk békéjét is. Ha el tud-

nak csendesedni, s mélyen megértik, hogy
õk egy csapatot alkotnak, s mindenkinek
van részigazsága. Meg tudják oldani diplo-
máciai érzékükkel a problémákat.

Skorpió – Nagyon sok kisebb út,
tárgyalások sokasága tarkíthatja
most életüket – ám vigyázzanak, ne

rohanjanak! Jobb önként megállni, lelas-
sítani! Ez a munkájukra is érvényes lehet.
Barátaikkal, szerelmükkel, társukkal,
gyerekeikkel a kapcsolat végtelen szere-
tettel teli.

Nyilas – A pénz váratlanul jöhet,
mehet – ám nem szabad, hogy ez a
hitüket csorbítsa! A szerelemben,

gyerekeikkel való kapcsolatukban pró-
bákra számíthatnak – csak ne essenek
túlzásba, egyik végletbõl a másikba! Mun-
kájukhoz érkezhetnek segítések.

Bak – Céljaik fontosak, az angyalok
segítik õket. Mindeközben õk is an-
gyalokká válnak, annyi szeretettel

tudnak most mások felé fordulni.  Ottho-
nukban átalakulások lehetnek, próbálja-
nak ott is türelmesek, elfogadók lenni, ami
most nem biztos, hogy könnyen megy.

Vízöntõ – Jogi ügyekben, külföld-
del, utazással kapcsolatosan, tanu-
lásban komoly segítséget kaphat-

nak. Titkos iratok napvilágot láthatnak,
elõzõ életbõl jövõ dolgok kiderülhetnek.
Közlekedésben különösen vigyázzanak, ne
rohanjanak, a hatóság megállíthatja õket!

Halak – Nagyon mélyre tudnak
most az érzéseikben lemenni,
ugyanakkor józanul átlátják a vilá-

got, két lábbal állnak a Földön, gyakorla-
tiasak. A végtelen szeretet, bölcsesség,
ami bennük ébred, mely a mondataikban
is jelen lehet, feledteti velük az anyagi ne-
hézségeket. www.asztrocsillag.hu

Öröm és gond: 
szaporodnak kedvenceink
A kedvtelésbõl tartott kis állata-
inknál már megvásárlásuknál
gondolnunk kell arra, hogy sza-
porodni fognak, illetve az ivar-
érettségük elérésekor az állatfaj-
okra jellemzõ biológiai jelensé-
geket mutatnak.

A megfelelõ körülmények kö-
zött, párban tartott rágcsálók-
nál, díszmadaraknál a szaporo-
dás nem támaszt különösebb
követelményeket a gazdi elé. Ál-
talában az utódok elhelyezése
sem okoz gondot, hiszen például
a kis rágcsálók  akár az ismeret-
ségi körben elajándékozhatók.
A macskák 6-8 hónapos koruk-
ra válnak ivaréretté és a nõstény-
nél különleges formában jelent-
keznek az ivarzás tünetei. Az ál-
lat ideges, nyugtalan lest, az
egyébként a lakást el nem hagyó
macskánk minden alkalmat
megragad, hogy kiszökhessen,
elkóboroljon. Nem eszik, lesová-
nyodik, önmagát is elhanyagol-
ja. Hátborzongató síró hangot
hallatva hívja a kandúrt. Nagyon
jellemzõ még a hentergés, a fél-
retartott farokkal való felkínál-
kozás. Mindez 3-4 hetente meg-
ismétlõdik. Ha pedig sikerül ki-
szöknie a lakásból, évente akár
3-4 alkalommal is vemhes lehet
és egy-egy alom 4-5 kismacskát
jelent.

Az ivarérett kandúr átható
szagú jelekkel spricceli teli a la-
kást, emellett keserves nyávo-
gással felel a nõstények hívó sza-
vára. Mindezek a környezetre,
de a gazdája idegeire is borzoló
hatással vannak és indokolttá te-
szi, hogy kedvencünket a nemi-
ség idézett jeleitõl egy mûtéti be-
avatkozással megszabadíttas-
suk.  A mûtétet általában akkor
célszerû elvégeztetni, amikor az
ivarérettséget jelzõ elsõ tünetek
jelentkeznek. A beavatkozás leg-
több esetben nem jelent különö-
sebb megpróbáltatást az állatok-

nak. Találkoztam olyan macská-
val, aki a mûtét után egy nappal,
varratokkal a hasában fára má-
szott. Az állatbarátok egy része
ellenzi az ilyen valóban vissza-
fordíthatatlan következményû
mûtétek elvégzését. Részben
azért, mert véleményük szerint
az állatnak szüksége és joga van
ezekre a természetes folyama-
tokra. Hozzáteszik: a nemiségük
megszüntetése az állat egyénisé-
gét is megváltoztatja, tunya, el-
lustult, elhízott, jellegtelen élõ-
lénnyé válik. Csak részben van
igazuk, hiszen annak az állat-
nak, aki a lakásban éli az életét,
nincs is módja a természetes
ösztönei szerint élni.

Az elhízásért, az eltunyulásért
pedig gazdája felelõs. Számtalan
tapasztat van arra, hogy elsõsor-
ban megfelelõ (általában csök-
kentett energiatartalmú) étrend-
del, fokozott foglalkozással az
ivartalanított állat egyéni tulaj-
donságai nem változnak, to-
vábbra is játékos, érdeklõdõ, ra-
gaszkodó marad. Ugyanakkor a
megszületett és fölösleges kis ál-
latok nem kis lelki válságot oko-

zó elaltatását is elkerülhetjük.
Az ivartalanítás azért is fontos,
mert sajnos nõstény állatainknál
bármikor kialakulhat az úgyne-
vezett gennyméhûség (Pyo-
metra), vagy a nem kívánt emlõ-
daganat.

Valamivel könnyebb a helyzet
a kutyáknál.  A nõstény kutya
évente kétszer, általában hat hó-
naponként ivarzik. Az ivarzás
mintegy két hétig tart, az elsõ 6-
8 napban jellemzõ a vérzés.
Ilyenkor a lakásban tartott álla-
tot szabályosan bugyiztatni kell,
mert mindenütt vérnyomokat
hagy maga után. Úgy a 10. nap
tájékától a vérzés megszûnik, vi-
szont az állat mindent megtesz,
hogy kan kutyával találkozhas-
son. Ilyenkor kóborolnak el a
nõstények, de utánuk mennek a
kanok is. Ez az a néhány, 4-6
nap, amikor ajánlatos az állatot
pórázon vinni sétálni, otthon pe-
dig megbízható módon elzárni.
Fontos ez azért is, mert ilyenkor
nagyon leleményesek, fáradsá-
got nem ismerõk tudnak lenni. A
praxisomban volt olyan kuvasz
pár amelyik egy tíz centiméter
vastag keményfa garázsajtót a
szuka belülrõl, a kan pedig kí-
vülrõl átrágta és reggel a meg-
döbbent gazdi már a két elége-
dett ebet találta együtt.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Az immár 15 esztendõs Pastorale-sorozat idei második hangverse-
nyén, 2012. március 31-én és április 1-jén a hangszerelés rejtelmei-
be nyerhet bepillantást a fiatalokból álló közönség. A programban el-
hangzik az angol Benjamin Britten Fiatalok zenekari kalauza (Vari-
ációk és fúga egy Purcell-témára) címû kompozíciója, majd Mu-
szorgszkij Egy kiállítás képei címû, igen kedvelt zenemûvének né-
hány tétele elõször eredeti formájában, azaz zongorán, majd zeneka-
ri hangszerelésben. A hangversenyen Seleljo Irén játszik zongorán, a
Zuglói Filharmónia - Szent István Király Szimfonikus Zenekart (mely
a „Nemzeti Ifjúsági Zenekar” kitüntetõ címet viseli) Ménesi Gergely
vezényli. Mûsorvezetõ: Solymosi Tari Emõke. Elõadások idõpontja:
2012. március 31. szombat, 10.30 és 16.00, április 1., vasárnap
16.00. További információk a www.szentistvanzene.hu honlapon.

Pastorale hangverseny

IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ
A ZUGLÓI ÁLLATORVOSI RENDELÕBEN

2012. április 1-jétõl 2012. május 31-ig.
Az akció keretében 30% a kedvezmény,

amely kutyákra és macskákra vonatkozik!

Feltárják az építési 
szabálytalanságokat
Zugló Önkormányzatához az elmúlt hetekben beérkezett bejelenté-
sek nyomán, dr. Papcsák Ferenc polgármester kezdeményezésére
vizsgálat indult a kerületben történt szabálytalan építkezések miatt.
Az intézkedés eredményeképpen feltárt szabálytalan építkezést a ha-
tóság azonnal leállíttatta.

Dr. Papcsák Ferenc polgármester a Jegyzõvel egyeztetve, azonnal
vizsgálatot kezdeményezett az ügyek feltárása és tisztázása érdeké-
ben. Az ellenõrzés során derült fény egy olyan építkezésre Zugló és egy-
ben a fõváros egyik frekventált helyszínén, amelyre a korábbi önkor-
mányzati ciklusban szabálytalanul adott ki építési engedélyt a hiva-
tal.A kerületben 2010 óta változtatási tilalom van érvényben, ám sza-
bályos és jogszerû építési engedéllyel most is lehet építkezni Zuglóban.

Papcsák Ferenc kihangsúlyozta: az építkezés leállításra ez esetben
sem a változtatási tilalom okán, és nem is amiatt került sor, mert lejárt
az építési engedély, hanem a fennálló szabálytalanságok – az engedé-
lyezett tervtõl eltérõ változtatások, valamint a szabálytalanul kiadott
építési engedély – miatt. Az érintett területen ugyanis az eljáró hatóság
nem Zugló, hanem a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, így a kerület
korábbi vezetése alatt szabálytalanul adta ki az építkezésre az enge-
délyt a hivatal.  A zuglói polgárok védelme érdekében Zugló Önkor-
mányzata a továbbiakban is figyelemmel kíséri a KÖH eljárását.

A Polgármester határozott célja, hogy a jövõben is minden építési
szabálytalanságot feltárjanak és kivizsgáljanak.

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Tanteremszínház a Telekiben

Érdekes új kezdeményezésnek számít a „tanteremszínház”. Nagyon
sok társukat rájött ugyanis, hogy ha a fiatalokat a színházhoz akarják
szoktatni, akkor az elsõ lépéseket nekik kell megtenniük. A Teleki
Blanka Gimnázium  immár öt éve ad helyet e kezdeményezésnek.
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Március 14-én a másnapi nemzeti ünnep
alkalmából dr. Réthelyi Miklós nemzeti
erõforrás miniszter a Szépmûvészeti Mú-
zeumban rendezett ünnepségen állami ki-
tüntetést adományozott Záborszky Kál-
mánnak, a Szent István Király Zenemû-
vészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény igazgatójának.
A zuglói szakember több évtizedes pálya-
futásáért a legmagasabb rangú zenei elis-
merést, a Liszt-díjat vehette át.

– Ez a legmagasabb szakmai elismerés,
amit egy zenész megkaphat – mondta
Záborszky Kálmán néhány nappal az ün-
nepség után. – Természetesen nagyon
büszke vagyok erre a díjra, hisz ez azt je-
lenti, hogy minden területen elismerték a
munkámat. De rögtön hozzá is teszem,
hogy ez nem csak az én, hanem az általam
vezetett kollektíva elismerése is, hisz a kol-
légáim segítsége, támogatása nélkül nem
lettem volna képes arra a teljesítményre,
amit most az állami vezetõk is elismertek.

Záborszky Kálmán az édesapjától, az
iskolalapító Záborszky Józseftõl vette át a
stafétabotot. Az István Gimnázium diák-
jaként - bár elmondása szerint eredetileg
nem zenész, hanem erdész szeretett volna
lenni - 1961-tõl tagja volt az István Zene-
karnak. A tehetséges csellistát azonban
még érettségi elõtt átvette a Bartók Béla
Zenemûvészeti Szakközépiskola, ahon-
nan aztán a Liszt Ferenc Zeneakadémiára
került. Az elsõ munkahelye Zuglóban, a
Hunyadi János Általános Iskolában volt,
ahol éneket tanított a gyerekeknek, majd
1973-tól öt éven keresztül a zeneakadé-
mia pécsi tagozatán csellót tanított. Ezt

követõen a tanárból ismét diák lett, ugyan-
is 3,5 évig a világhírû csellómûvész, André
Navarra bécsi zeneakadémiáján tanulha-
tott. Záborszky Kálmán 12 évig tanított
még a Bartók Béla Zenemûvészeti Szak-
középiskolában, majd elõbb a zuglói szim-
fonikus zenekarnak a vezetõ karmestere,
majd 1991-tõl a kétszintû zeneoktatási in-
tézmény igazgatója lett. Ha mindent össze-
vetünk, akkor kijelenthetõ, Záborszky
Kálmán muzsikusként, karmesterként és
zenetanárként több mint 50 esztendeje
szolgálja már a zuglói kultúrát. Irányítá-
sával a zeneiskola 1994-ben külön épület-
be, a Columbus utcába költözött, ahol
1996-ban már egy modern, minden igényt
kielégítõ zene- és koncerttermet avattak.
Tízenöt éve Solymosi Tari Emõkével kö-
zösen útjára indította a Pastorale soroza-
tot, és irányításával a Zuglói Filharmoni-
kusok az ország legelismertebb zenekarai
közé került.

– Amire a legbüszkébb vagyok, hogy a
pályafutásom során rengeteg embert tud-
tam az igazi értékek mellé állítani. Zugló-
ban példaértékû módon kezelik a zene-
oktatást.  Az önkormányzat – pártszínek-
tõl függetlenül – mindig támogatott a tö-
rekvéseimben. Ennek köszönhetõen si-
került egy nívós szakmai gárdát kialakí-
tanom, ennek pedig az lett az eredménye,
hogy a diákjaink sorra nyerik az országos
versenyeket. De tudom, sosem lehetünk
elégedettek. Én is így vagyok ezzel. arról
nem is beszélve, hogy még mindig renge-
teg tervem van. Szeretném egyszer megér-
ni, hogy Zugló, és vele együtt egész Észak-
Pest egy olyan kulturális központtal gaz-

dagodjon, ahol a komolyzenei koncertek
mellett az opera, a színház, a könnyûzene
és a balett is helyet kaphatna. Ugyancsak
nagy tervem, hogy Erkel fantasztikus ope-
ráját, a Hunyadi Lászlót a Vajda-hunyad-
várban színre vigyem, és nagyon várom
már az Erkel Színház megnyitását is, ahol
a mi Pastorale sorozatunk és az Opera-
ház végre egymásra találhatna. 

Záborszky Kálmán életében nem a
Liszt-díj volt az egyetlen elismerés. Ko-
rábban már átvehette az Apáczai Csere
János-, a Lajtha László elõadói és a Terü-
leti Príma Primissima-díjat, és megkapta

már a Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztjét, illetve szûkebb hazájában, Zug-
lóban díszpolgárnak és az Év Emberének
is megválasztották már. A legutolsó elis-
merés, a Liszt-díj azonban a karmestert
dicséri. Számos, élményt adó katartikus
hangverseny bizonyítja karmesteri tehet-
ségét. Többek között 2003-ban a Hõsök
terén rendezett Örömkoncerten, majd a
Syma Csarnokban rendezett Székelyfonó
elõadáson, illetve a Papp László Sport-
csarnokban rendezett Carmina Burana
koncerten is ezreket énekeltetett meg.

Riersch Tamás

Szabolcsi Bence-díjjal tüntették ki
Solymosi Tari Emõkét, a Zuglóhoz ezer
szállal kötõdõ zenetörténészt, tanárt, akit
a kerületi közönség a Pastorale koncert-
sorozat szerkesztõ-mûsorvezetõjeként is-
merhetett meg.

– Mit jelent Önnek ez a díj?
– A szakmai bizottság döntése, hogy ér-

demes vagyok rá, nagy megtiszteltetés.
Annál is inkább, mert a díj történetében
én vagyok az egyik legfiatalabb díjazott.
Persze, egy ilyen kitüntetés komoly fele-
lõsséget is ró az emberre a jövõre nézve.

– Eddigi életpályáját nézve csöppet
sem meglepõ, hogy kitüntették. Leg-
alább olyan sokoldalú, és ugyan-
olyan sok területen alkot és mozog
otthonosan, mint a díj névadója, a
zenetörténész Szabolcsi Bence.
Honnan van ennyi energiája? 

– Engem mindig egy ügy hajt elõ-
re, és az energia ebbõl az elkötelezõdés-
bõl, ebbõl a hitbõl generálódik. Soha,
semmit sem csináltam karriervágyból.
Számomra az igazi kihívás az, hogy úgy
tevékenykedjem, hogy annak mások
hasznát vegyék, és hogy a saját mércém-
nek megfeleljek.

– Igazi reneszánsz típusú ember. Ok-
tat, kutat, koncerteket szerkeszt és ve-
zet, kiállítást rendez, könyveket és cik-
keket ír, még felsorolni is sok! Jól érzi
magát ennyi szerepben?

– Igen. Fontos, hogy az összes képessé-
gemet megmozgassam, emellett ez a sok-
rétû munka rengeteg örömöt is ad. Soha-
sem gondoltam arra, hogy csak kutató le-
gyek.  Nekem a legfontosabb az, hogy amit
tudok, azt átadhassam: tanítsak, írjak,
elõadást tartsak. A színpadon is feltöltõ-
döm, amikor látom a közönségben a csil-
logó szemeket. Ezért is szerkesztem
Záborszky Kálmánnal együtt már 15 éve
a Pastorale-t, tavaly a Liszt-programot,
idén a Kossuth Lajos azt üzente címût. Az
utóbbi kettõvel tízezernél is több zuglói
diáknak tudtunk olyan magas színvonalú
mûvészi élményt nyújtani, amit talán éle-

tük
végéig
meg-
õriznek
a lelkükben. A kodályi eszme ma is érvé-
nyes. Kodály azt szorgalmazta, amit már
az ókori görögök is tudtak, hogy a mûvé-
szetek, a zene semmivel sem pótolható a
személyiség- és társadalomfejlesztésben.
Freund Tamás világhírû agykutató is
többször nyilatkozta, hogy egészen az
érettségiig a legfontosabb tárgyaknak a
mûvészeti tárgyaknak kellene lenniük, hi-
szen a kreativitás fejlesztéséhez elõször a
bemenõ csatornákat kell szélesíteni. Én
is úgy gondolom, hogy ha olyan társadal-
mat szeretnénk, amelynek önállóan gon-
dolkodó, kreatív tagjai vannak, akiknek
képességük van a boldogságra, az érzelmi
kiteljesedésre is, akkor a mûvészeteket
sokkal nagyobb óraszámban kellene taní-
tani.

Reiter Szilvia

Bangó Adrienne Anita, a Liszt Ferenc Ál-
talános Iskola 2. osztályos diákja, és a
Szent István Király Zenemûvészeti Szak-
középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatá-
si Intézmény zeneiskolai elõképzõs tanu-
lója a lehetõ legnagyszerûbben debütált a
harmadik alkalommal megrendezett
Rados Dezsõ budapesti hegedûverse-
nyen. Március 2-3-án, élete elsõ hangsze-
res versenyén ugyanis rögtön kiemelt
aranyminõsítést kapott. Jó szereplésé-
nek köszönhetõen az édesanyja, Berki
Anita, aki zongorán kísérte õt és a tanára,
Csík Bernadett is különdíjban részesült.

Adrienne még csak két éve hegedül, de
a muzikalitást már a születésekor meg-
örökölte. Édesanyja ugyanis zongoramû-
vész, édesapja, Bangó Ferenc pedig a
Nemzeti Filharmonikus Zenekar hege-
dûmûvésze. Adrienne a két hangszer
közül a hegedût választotta, de a zon-
gorával is megmaradt a kapcsolata.
A társaival ellentétben ugyanis neki
nem kell arra várnia, hogy heti egy-
szer néhány perc erejéig zongorakí-
sérettel játszhasson, hiszen otthon
bármikor duettezhet az anyuká-
jával. A hegedûjátékát pedig édes-
apjával gyakorolhatja, bár szülei
szerint nem igazán kellett õt ok-
tatni, a benne rejlõ tehetség
ugyanis a hangszerfogáson, a
vonóhasználaton, és a stílu-
sán is érzõdik. 

– Sok tehetséges
gyerek van, aki szin-
tén ügyesen hasz-
nálja a hangszert –
mondta Csík Ber-
nadett –, de csak
kevesen érnek el
közülük ilyen szép
eredményt, ráadá-
sul mindjárt az el-
sõ versenyükön.
Az alapokon kívül

ugyanis fontos, hogy valaki jól tudjon gya-
korolni, hogy a színpadon ne blokkoljon
le, s hogy érzõdjön a játékán a belsõ kisu-
gárzás. Ezt hívják tehetségnek.

Adrienne virtuóz játékára már az elsõ
év végi vizsgán felfigyeltek, s mivel a vizs-
gáztatók mindegyike tehetségesnek talál-
ta a zuglói kislányt, az iskolától egy úgy-
nevezett tehetséggondozó plusz órát ka-
pott. Ez azt jelenti, hogy a zeneiskolában
tanári felügyelettel már nem 2×30 percet,
hanem 2×45 percet gyakorolhat egy hé-
ten. Adrienne ezen kívül a márciusi ki-
emelt aranyminõsítéssel még egy külön-
díjban is részesült: meghívást kapott
ugyanis a nyári Kapos Fesztre, ahol nagy
valószínûséggel õ lesz majd a kamaraze-

nei fesztivál legifjabb részt-
vevõje.

R. T.

Liszt-díjas zuglói igazgató

Lelkünkbõl szól… Aranyminõsítés
a hegedûvirtuóznak
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Elismerés a kiváló szolgálatért

BÛNÜGYI KRÓNIKA

A hatékonyabb, ügyfélbarát ügyintézés és a
biztonság növelése érdekében március 5-tõl
kártyás beléptetõ-rendszer mûködik az ön-
kormányzat Pétervárad utcai fõépületében.
Az ötlet tavaly nyáron merült fel, hogy meg-
szûrve a felesleges ki-be mozgást kiépítsük a
rendszert – mondta el lapunknak Aranyossy
Zsolt, védelmi ügyintézõ. A beruházás 2011
decemberében kezdõdött és január végére fe-
jezték be. A beléptetésre a sokak által ismert
Zugló-kártyát használják, ám a kedvezmé-
nyekre jogosító, állampolgárok által igényel-
hetõ kártya erre nem alkalmas, az ügyfelek a
földszinten lévõ pultnál kapnak a belépésre
jogosító vendégkártyát, ahol elõször is eldön-
tik, hogy az ügyfélnek fel kell-e mennie az
adott osztályra, vagy akár ott is el tudja intéz-
ni, amit akar. A dolgozók saját, arcképes kár-

tyával tudnak belépni a kapukon. Ilyenek egy-
elõre csak a földszinten, a bejáratnál vannak,
de a tervekben szerepel, hogy az épület szint-
jeit is szakaszolják majd – mondta Aranyossy
Zsolt. A beléptetõ-rendszer védelmet nyújt az
illetéktelenek bejutásával szemben is, elõfor-
dult már, hogy dolgozóktól loptak, vagy a biz-
tonsági szolgálatbak kellett kivezetnie valakit
a korábban még az épületben mûködõ szoci-
ális osztályról, de ugyanígy más önkormány-
zati irodákba is betévedtek már illetéktele-
nek. Az eddigi rendszerben nem lehetett ki-
szûrni az önkormányzati hivatalba belépõ,
esetlegesen agresszív egyéneket sem. Ezek a
tapasztalatok is közrejátszottak az új belép-
tetõ-rendszer bevezetésében. A beruházás
összesen bruttó hét millió forintba került –
mondta a védelmi ügyintézõ.  (br)

Bilincsben a rablók
Március 20-án rablás kísérletérõl érke-

zett bejelentés a zuglói rendõrkapitányság
ügyeletére. A Thököly út 150. szám alatti
CBA élelmiszerüzlet elõtt dohányzott az
egyik alkalmazott, míg a testvére megfor-
dult az ott parkoló teherautóval. Miután be-
fejezte a manõvert, kiszállt az autóból, ám
ekkor két férfi lépett oda hozzá, és egy kést
tartottak a nyakához azzal, hogy adja át az
értékeit. Szó szerint ezt mondták neki: „Ad-
jál pénzt, vagy átszúrom a torkodat!”. A je-
lenetet a sértett testvére végignézte, de mire
közbeléphetett volna, a sértett már egy-egy
jól irányzott ökölcsapással a földre küldte
mindkét támadóját. Idõközben a szemta-
núk jelzése alapján a helyszínre érkeztek a
járõrök, akik elfogták a két rablót.

A fentiek alapján a két férfi megalapo-
zottan gyanúsítható egy rendbeli,  felfegy-
verkezve elkövetett rablás bûntett kísér-
letének elkövetésével, melyet a törvény öt-
tõl íz évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntet. A két elkövetõt a zuglói rendõrök
õrizetbe vették, és kezdeményezték elõze-
tes letartóztatásba helyezésüket.

Betörõk elfogása
Március 13-án 9 óra 45 perc körüli idõ-

ben Jurisich Miklós utca egyik lakásában
három személy ajtóbefeszítés módszeré-
vel kísérelt meg bejutni. Ez azonban nem
sikerült nekik, mert a lakásban tartózko-
dó lakó meghallotta, hogy feszegetik az aj-
tót. Elmondta, hogy az ingatlan emeleti
részében tartózkodott éppen, amikor is
motoszkálásra lett figyelmes, ami az alsó
részen található bejárati ajtó irányából ér-
kezett. Ekkor a lakásban lévõ hölgy tele-
fonon felhívta a barátját, aki azonnal tele-
fonált a zuglói rendõrkapitányságra. A be-
jelentés nyomán minden szolgálatban lé-
võ járõrt a helyszínre irányított az ügyele-
tes tiszt.

A nagy erõkkel a helyszínre érkezõ
rendõrök körbefogták az épületet, lezár-
ták a környéket, és elállták az ingatlan be-
járatait, majd megkezdték az épület átfé-
sülését. A gyors intézkedésnek köszönhe-
tõen a három elkövetõt a helyszínen sike-
rült elfogniuk és a kapitányságra elõállí-
taniuk. 

R. T.

Beléptetõ-rendszer az önkormányzatban

Február 14-én, a Bûnmegelõzési és Köz-
biztonsági Bizottság kihelyezett ülésén
Rozgonyi Zoltán alpolgármester átadta a
Hónap Rendõre és a Hónap Tûzoltója el-
ismeréseket. Az elõbbi kitûntetést január
hónapban Molnár Anita rendõr százados
kapta, aki 2010. március 1. óta teljesít
szolgálatot a kerületi kapitányság állomá-
nyában. A több mint tíz esztendeje hivatá-
sos rendõrként dolgozó szakember tavaly
október óta kinevezett vezetõje a zuglói
rendõrkapitányság Vizsgálati Osztály II.
Alosztályának. Új beosztásában is ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtott, ezért
február 14-én megérdemelten vehette át a
Zugló Közbiztonságáért Elismerõ Okle-
velet. A Hónap Tûzoltója elismerésben

Boross Barna László tûzoltó fõtörzsõr-
mester részesült, aki 2000. november 1-
én szerelt fel a Fõvárosi Tûzoltó-parancs-
nokság Zuglói Tûzõrség „A” szolgálati
csoportjába, mint beosztott tûzoltó, és az-
óta is itt, és ebben a beosztásban látja el a
hivatásos szolgálatot. Feladata ellátása
mellett a fiatal kollégák tanításából is ki-
veszi a részét. 2011. december 24-én
oroszlánrészt vállalt a Szentmihályi úti
lakástûz eloltásában, illetve a lakásban
tartózkodó idõs hölgy kimentésében.
Hozzáállását bizonyítja, hogy önként
részt vállalt a kolontári vörös iszap ka-
tasztrófa felszámolásában, és az árvízi
munkálatok során is mindig az önkénte-
sek között van.

Március 12-én Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester (alsó képünk jobb szélén) a
feletteseik szerint februárban legjobban
teljesítõ rendõrt és tûzoltót értékelte. A
Hónap Rendõre elismerést Mitercsák Pé-
ter rendõr zászlós (képünkön középen),
a Közrendvédelmi Osztály mozgó járõre
kapta. A zászlós 1999. július 1-tõl szolgál
Zuglóban, így ma már õ az egyik legta-
pasztaltabb egyenruhás rendõr a kerület-
ben. Munkájával, szakértelmével már ko-
rábban felhívta magára a vezetõi figyel-
mét. Ennek köszönhetõ, hogy 2003-ban
körzeti megbízottnak nevezték ki, mely
beosztásban mind a mai napig eredmé-
nyesen dolgozik.

A Hónap Tûzoltója februárban Kiss
Endre tûzoltó fõtörzsõrmester (képünk
bal szélén) lett. A díjazott szakember
2000 december 1-én lett hivatásos tûzol-
tó. Elsõ állomáshelye rögtön Zugló lett.
Azóta az 1-es fecskendõn teljesít szolgála-
tot. Munkáját minden esetben szakszerû-
en és magabiztosan végzi. A tûzoltóknak
januárban a XVI. kerületben egy kútba
esett embert kellett kimenteniük. Kiss
Endre oroszlánrészt vállalt a mentésben,
és elsõsorban neki köszönhetõ, hogy a
balesetet szenvedett férfi nagyobb ijedt-
séggel és egy kis megfázással megúszta az
esetet.

Riesch Tamás



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

BÁDOGOS, TETÕFEDÕ, kõmûves
munkát, lapos tetõk szigetelése, ké-
mény felújítást vállalok azonnal garan-
ciával. Tel.:280-12-71, 06-20-532-78-
23

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

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

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

FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY ki-
sebb-nagyobb takarítást, ablaktisztí-
tást, vasalást vállal. Gyors és precíz
munkavégzés.Tel.:06-30-294-2227

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

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

FESTÉS 500Ft-tól/nm, mázolás
1600Ft-tól/nm anyaggal, tapétázás. Ki-
sebb munkát vállalok! Zuglói szakem-
bertõl. Tel.:06-20-358-5302, 222-
4745 (este)

ANTENNASZERELÉS és javítás,
földi és mûholdas rendszerek telepíté-
se garanciával.Tel.:3843-948, 06-30-
212-3870

NYUGDÍJAS KERTÉSZ ZUGLÓ-
BAN és környékén családi ház dísz-
kertjének folyamatos szakszerû fenn-
tartási munkálatait elvállalja.
Tel.:384-63-15

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

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

LAPOSTETÕK hõ- és csapadékvíz
elleni szigetelése garanciával.
Homlokzatfelújítás, festõ- és kõmûves
munkák hagyományos állványozással
és alpintechnikával. Telefon: 273-
1857, 06 (20) 471-1870

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

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.
gazkonvektorjavitas.hu

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

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

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

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

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, parkettacsiszolás, laminált
lerakás. Gyors kezdéssel, garanciával,
referenciával. Pap Gábor kisipa-
ros:06-30-942-47-35 vagy 360-23-45

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

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

REDÕNY, RELUXA

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

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

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

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

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

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

FOGYASZTÓ, SZÉPÍTÕ ÉS masz-
százs szalonban szolgáltatásaink ak-
ciós áron. Cím: XIV. Bácskai utca 55.
Tel.:06-20-236-2405

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

INGATLAN

INGATLAN ELADÁS, BÉRBE-
ADÁS, ÉRTÉKBECSLÉS! Várjuk
megbízásaikat! 20 éve dolgozunk kor-
rekt feltételekkel Zuglóban. Tel..417-
1837, 06-30-201-1951, www.zuglo
2000.hu, www.lakasbazar.hu

KIADÓ- ELADÓ LAKÁSOKAT, há-
zakat, telkeket keresünk 16 éves in-
gatlanpiaci tapasztalattal. Tel.:438-
0677, 06-70-944-0088, www.amadex.
hu, amadexåmadex.hu

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

ELADÓ INGATLANT KERESEK
XIV., X., XIX. Kerületelõnyben. Tel:06-
30-232-8240

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

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

ZUGLÓTÓL 800 MÉTERRE a
Rákospataknál, 3 lakásos társasház-
ban 102nm-es beköltözhetõ ÚJ LA-
KÁS burkolatválasztással, autóbeálló-
val 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 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

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

ZONGORA-, FURULYAOKTATÁST
és hangképzést vállal gyakorlattal ren-
delkezõ tanár. Szolfézs felkészítés
szakközépiskolai felvételire. Tel.:06-
20-436-6889

SZÁMÍTÓGÉP

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

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

MUNKÁT KERES

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

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 va-
gyok kereskedõ!Tel.:06-20-956-4084

TÁRSKERESÕ

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

EGYÉB

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

Teljes körû könyvelés, TB ügyinté-
zéssel, APEH regisztrációval, képvise-
lettel. Adóbevallások készítése, adóta-
nácsadás. Tel.:221-06-87
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Zuglói víz- és lefolyószervíz
Dugulás elhárítás, lefolyók
tisztítása profi gépekkel

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

Egyéb vízszerelési munkák garanciával
Csõrepedés, duguláselhárítás azonnal!

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

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

zugloilapok@gmail.com

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

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

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

hirdetes@zugloimedia.hu.
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2012. április 4.
Megjelenés: 2012. április 12.

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)

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

MÛSZAKI BIZOMÁNYI
Hûtõ, mosógép, TV, videó

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

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

Szabaduljon meg az allergiától
gyógyszerek nélkül.

A megoldás a biorezonanciás
kezelésben rejlik, fájdalommentesen,

mindössze 10 alkalommal.
Érdeklõdni lehet:

a +36 (20) 915-7505-ös számon.
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Megjelenik minden második csütörtökön 70 ezer példányban • Fõszerkesztõ: PIndroch Tamás • Képszerkesztõ:
Balogh Róbert • Szerkesztõség: 1145 Bp., Pétervárad utca 7/B, telefon/fax: 467-2337 • Internet: www.zuglo.hu. •
Kiadó: Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17., telefon: 469-8103, fax: 469-8187 • Nyomdai elõkészítés:
Sprint Kft., e-mail: zuglap@sprintkiado.hu. Tördelõszerkesztõ: Holczer Gábor • Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
Felelõs vezetõ: Kölcsey Norbert ügyvezetõ igazgató • Terjesztés: DTSA reklám és szórólapterjesztõ Kft. (Duhonyi Jó-
zsef +36 (70) 243-2413) 1095 Bp., Soroksári út 58. • Kéziratokat, fényképeket nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

ZUGLÓI LAPOK

Március 27-én dr. Papcsák Fe-
renc zuglói polgármester, dr.
Molnár Andrea, az Ovi-Foci Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke
és Buzánszky Jenõ, az Aranycsa-
pat tagja, az alapítvány létreho-
zója aláírták azt a szerzõdést,
melynek értelmében a kerület öt
óvodájában még ebben a tanév-
ben öt, 6×12 méteres mûfüves,
palánkkal körbevett, és bármi-
kor befedhetõ sportpálya épül. A
szerzõdés értelmében a beruhá-
záshoz szükséges önrészt (10,6
millió forintot) az önkormányzat
biztosítja. A Mályva Óvodában, a
Meseház Óvodában, a Zuglói Ti-
hany Óvodában, a Rózsavár Óvo-
dában és a Pöttöm Park Óvodá-
ban épülnek sportpályák.

– Ez egy nagyon fontos kezde-
ményezés Zugló életében. Az
építkezés egy folyamat része,
hisz elsõ lépésként  az önkor-

mányzat átvette a Csanádi Árpád
Általános Iskola és Gimnázium
mûködtetését, majd csatlakoz-
tunk ehhez az országos méretû
programhoz. Eredeti tervünk az
volt, hogy tíz zuglói óvodában
építünk majd ilyen pályát, de a
szakmai egyeztetések és az épí-
tési szabályok miatt öt intéz-
ményben el kellett halasztanunk
ezt a beruházást. Ez azonban
nem azt jelenti, hogy nem folytat-
juk majd a programot– mondta
dr. Papcsák Ferenc.

– Az igazi focista már születé-
sekor barátkozik a labdával –
mondta a Nemzet Sportolója,
Buzánszky Jenõ. – Én is korán
kezdtem a focit. A program lé-
nyege, hogy minél több óvodá-
ban részesüljenek sportos neve-
lésben a gyerekek, s hogy õk is
minél hamarabb megszeressék
a mozgást. Riersch Tamás

Sportra nevelik a gyerekeket a kerületi óvodákban

Mivel Antwerpen váratlanul visz-
szamondta az idei úszó, mûúszó
és mûugró Európa-bajnokság
rendezési jogát, az európai szö-
vetségnek nagyon gyorsan új
helyszínt kellett találnia. Debre-
cen vállalta a beugró szerepét, de
a civis város csak az úszókat sze-
rette volna vendégül látni. A mû-
ugrók és a szinkronúszók Euró-
pa-bajnokságát tehát idén az
úszókkal ugyan egy idõben, de
nem egy helyszínen rendezik
majd meg. 

– Az EB helyszíne május 23-
27 között Eindhoven lesz – tud-

tuk meg Horváth Erikától a
BVSC-s és a válogatott szinkron-
úszók edzõjétõl. – Két éve a bu-
dapesti Európa-bajnokságon a
csapatunk a 9. helyen végzett és
ennél az eredménynél a holland
városban sem szeretnénk hát-
rébb végezni. A kontinensviada-
lon kis létszámban, mindössze
a kombinációs csapattal ve-
szünk majd részt. A tízfõs ala-
kulat túlnyomórészt a BVSC-
Zugló szinkronúszóira épül, a
válogatott tagjai közül ugyanis
heten a Szõnyi úti egyesületben
edzenek.

Az eindhoveni Európa-baj-
nokságig még két fontos verseny
vár a szinkronúszókra: márci-
usban, Bécsben Duna-kupa né-
ven egy nemzetközi versenyt,
majd már itthon egy országos
bajnokságot rendeznek. Ezekre,
illetve az azt követõ világverseny-
re a BVSC uszodájában készül-
nek Horváth Erika tanítványai. 

A BVSC Szinkronúszó Szak-
osztálya 2001 koratavaszán ala-
kult. Jelenleg 35 versenyzõjük
van, és négy korosztályban tud-
nak csapatot kiállítani.

R. T.

Március 10-én befejezõdött az I.
osztályú férfi csörgõlabda-baj-
nokság. A záróforduló mérkõzé-
seit Soltész Miklós, a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium Szociá-
lis, Család- és Ifjúságügyért fele-
lõs államtitkára, illetve László
Tamás országgyûlési képviselõ,
a szomszédos XV. kerület pol-
gármestere is megtekintette.

– Az I. osztályú férfi bajnokság
szeptemberben kezdõdött –
mondta Páni Róbert, a Vakok Ál-

talános Iskolájának testnevelõ-
tanára, a magyar csörgõlabda-
válogatott korábbi szövetségi ka-
pitánya. – A bajnokság hat for-
dulójában két klub, a Wesselé-
nyi SE és a Vak Diákok Sport-
egyesülete négy csapata mérkõ-
zött meg egymással a helyezése-
kért.  

Az már a záróforduló elõtt el-
dõlt, hogy a 2011-12-es szezon-
ban a Portások csapata (Wesse-
lényi SE) lesz a bajnok, megelõz-

ve a VDSE-t, ám a harmadik he-
lyért nagy csatát vívott egymás-
sal a Hubó (Wesselényi SE) és a
Zõd (Wesselényi SE) csapata. A
bronzérmet végül 8-4-es gyõzel-
mükkel a Zõdek szerezték meg.
Az együttes csapatkapitánya az a
Szabó András volt, aki a magyar
csörgõlabda sport meghatározó
játékosa volt.

– Jelenleg 52 esztendõs va-
gyok, és életembõl közel 40 esz-
tendõt ebben a sportágban töl-
töttem el. Pályafutásom során
hat olimpián (1984, 88, 92, 96,
2000 és 2004) szerepeltem, és a
válogatottal 1999-ben Eb ezüs-
töt és Világkupa-gyõzelmet,
2001-ben pedig Európa-bajnoki
címet szereztem. Nagyon sajná-
lom, hogy a magyar csörgõlab-
dázás az utóbbi idõben meg sem
közelíti az ezredforduló környé-
ki eredményeket, de nagyon bí-
zom benne, hogy 2016-ig felnõ
majd egy olyan generáció, ame-
lyik meg tudja majd ismételni a
mi sikereinket.

A harmadik helyen végzett
Zõdek másik meghatározó játé-
kosa az a Bélafi Szilárd volt, aki

korábban két alkalommal lefu-
totta már a New York maratont,
és aki emiatt Zuglóban az Év
Embere címet is kiérdemelte.
Bélafi Szilárd a 2011-12-es baj-
nokság gólkirálya lett 71 találat-
tal.

A csörgõlabdázásnak nagy ha-
gyománya van Zuglóban, lévén
itt van a Vakok Intézete és a Va-
kok Általános Iskolája. Ugyan-
akkor teremhiány miatt a bajno-

ki mérkõzéséket már jó ideje a
szomszédos XV. kerületben, a
Kolozsvár Általános Iskola tor-
nacsarnokában játsszák. A
sportág a rendszerváltást köve-
tõen a magyar parasport egyik
legerõsebb szakága volt. Az
utóbbi években azonban jelentõs
visszaesés történt, és ma nagyon
keveset lehetett hallani errõl a
sportágról.

riersch

Európa-bajnokságra készülnek mûúszóink

Teremhiánnyal küzd a zuglói csörgõlabdasport

Képünkön balról-jobbra dr. Papcsák Ferenc, dr. Molnár Andrea és
Buzánszky Jenõ
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435.90

349.90

433.90

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

A kerületben a legtöbben ezt olvassák!
ZUGLÓI LAPOK

Az érszûkület ellen az „Örsön”!
EKG bekapcsolva, a talpak a hangkibocsátó készü-
léknek feszülnek, kezdõdhet a sonoterápia. Õsi ala-
pokon nyugvó modern módszer az érrendszer egész-

ségéért.
Az Örs vezér terén, a Sonoterápia Centrumban

Gönczi Miklósné Teri nénivel beszélgetünk. 
Mesél: „Eleinte csak enyhe  fájdalmat éreztem, majd erõsebben begyulladtak

a lábujjaim, végül már alig bírtam járni. Mivel a sógorom, aki cukorbetegsége
szövõdményeként lett érszûkületes, csodadolgokat mesélt a hangterápiás keze-
lések hatásáról, én is beneveztem egy kezeléssorozatra. Már a huszadik kezelés
után elmúlt a pirosság, a járás is könyebbé vált, megúsztam a gyógyszerszedést.
Három évig maradt fenn ez az állapot, s most sajnos újra romlani kezdett. Meg-
hallottam, hogy az Örsön  is mûködik egy remek sono-centrum, s már jöttem is.
Mivel a gyógyuláshoz 60 kezelés ajánlott, most végigjárom a kúrát.”

A rendelõ asszisztensétõl még azt is megtudjuk, hogy nemcsak a végtagi
érszûkületeseken segít a terápia. Sokaknak elmúlt a szédülése, fülzúgása, ja-
vít az agyérelmeszesedésen, sokan a szívinfarktus vagy agytrombózis utáni
rehabilitációra veszik igénybe. Az egyik legszebb eredmény egy olyan beteg-
nél született, akinek Romániában már jelezték az amputációt, ugyanis sú-
lyosan üszkösödött a lába. A kezeléssorozatnak köszönhetõen elkerülhetõ
volt a mûtét.

A világon egyedülálló ke-
zelés a több mint kétezer
éves tibeti hangtálak gyógyí-
tó mechanizmusát ötvözi a
modern elektrotechnikával.
Nagy Lajos természetgyógy-
ász-feltaláló a nyolcvanas
években Hollandiában fej-
lesztette ki az eljárást, ame-
lyet 1994 óta Magyarorszá-
gon is hatalmas sikerekkel alkalmaznak. A hanghullámok az egész testet át-
járják, így a teljes érrendszerbõl kiürülnek a lerakódott káros anyagok, visz-
szaáll az érfalak rugalmassága, javul a szervek vérellátása.

Bejelentkezni és bõvebb információt kapni a 220-4641-es,
valamint a 06-20-349-4277-es telefonon lehet.

Jó egészséget!
KIPUFOGÓ KLINIKA

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

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

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

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

Gasztroenterológiai
magánrendelés Zuglóban
– emésztõszervi betegségekkel

foglalkozó szakrendelés –
Kedves zuglói lakosok!

Nagy szeretettel várom a nyelõcsõ, gyomor,
máj, hasnyálmirigy és bélbetegségekkel

küszködõ-, vagy az ezen szervek kóros
mûködésének tüneteivel élõ betegeket.

Reflux? Gombócérzés?
Haspuffadás? Székrekedés?
Véres széklet? Hasmenés?

– Forduljon hozzánk bizalommal! –
Az endoszkópos vizsgálatokat (gyomortükrözés,

vastagbéltükrözés) korszerû-, új eszközökkel
fájdalommentesen végezzük.

A vastagbélrák szûrés így kíméletesen végezhetõ.
dr. Szõnyi Mihály

belgyógyász, gasztroenterológus
bejelentkezés, információ:

06-20-515-51-34, 06-20-973-12-50

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

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

A 20 éves High-Care csoport 
a megbízhatóság és a minõség garanciája!

Szeretettel várjuk ünnepi Nyílt Napunkon:
�� 20% kedvezmény!
�� Ajándék!
�� TORTA!
�� Ingyenes állapotfelmérés!
�� ÚJDONSÁGOK! (Pure termékcsalád!)

Jelentkezzen be már most!
A High-Care kezelések bizonyítottan

eredményes minõsítéssel rendelkeznek!

Jubileumi NYÍLT NAP a High-Care-ben
április 14-én!

Üdülési csekk, SZÉP-kártya,
ZUGLÓ-kártya elfogadóhely!

HIGH-CARE CENTER
Test- és arckozmetika

highcare14ker@upcmail.hu


