
A zuglói konzultáció tapaszta-
latairól, a bölcsõdei gondozási
díj esetleges bevezetésérõl, a
Liget Galéria bezárásáról, illet-
ve a szociális bérlakásokban
felhalmozott lakbérhátralék-
okról kérdeztük dr. Papcsák
Ferenc polgármestert .

– 2009 végén gõzerõvel har-
colt az építményadó zuglói be-
vezetése ellen. Rá két évre a
képviselõ-testület az Ön egyet-
értésével a kommunális adó be-
vezetése mellett döntött. Mi vál-
tozott meg azóta? A helyi adók-
ról kialakított véleménye, vagy
a kerület gazdasági helyzet?

– Nem a véleményem, hanem a
helyzet változott meg, az akkori
fellépésemet most is helyesnek
tartom. Nem vagyok híve a lakos-
sági terhek indokolatlan növelé-
sének, azonban Zugló, a korábbi
szocialista-liberális városveze-
tés pazarló gazdaságpolitikája
következtében jelenleg kény-
szerpályán mozog. A megörökölt
pénzügyi helyzeten túlmenõen
kerületünket is elérték a gazda-
sági válság negatív hatásai, bevé-
teleink jelentõsen csökkentek.
Tavaly év végére már világossá
vált, hogy új forrásokra van
szükségünk, különben az idén
nem lesz mibõl karbantartani,
fejleszteni a közterületeinket. A
költségvetési lyukat befoldoz-
hattuk volna például egy iskola
vagy óvoda, esetleg más intéz-
mény bezárásával, de mi a kiseb-
bik rossz, a kommunális adó be-
vezetése mellett döntöttük. En-
nek a bevezetésére nem lett vol-
na szükség, ha meg lenne a
Mundo terület eladásából szár-
mazó négymilliárdos bevétel. Az

összeg azonban az elõzõ önkor-
mányzati ciklusban elpárolgott,
vélhetõen felélte a városvezetés.    

– A képviselõ-testület épp-
hogy elfogadta a kommunális
adóról szóló rendeletet, a gré-
mium az Ön kezdeményezésé-
re annak több pontját is módo-
sította. Miért volt erre szükség?

– Az élet kényszerített bennün-
ket erre a lépésre, ugyanis a visz-
szajelzésekbõl kiderült, hogy az
elmúlt hónapokban a fõvárosi
átlagtól magasabb keresetû zug-
lóiak anyagi helyzete – más kerü-
letekben élõkhöz hasonlóan –
érezhetõen romlott. Emiatt az
Önkormányzat lakossági kon-
zultációt kezdeményezett, hogy
kikérjük az emberek véleményét
és ennek ismeretében döntsünk
a továbbiakról. 

– Melyek az elsõdleges ta-
pasztalatatok? 

– Az emberek nem örülnek en-
nek az adónemnek, de tudomá-
sul veszik. Be kell vallanom, volt
néhány sarkalatos vélemény is.
A válaszadók helyeslik, hogy a
befolyt összeg egy elkülönült
számlára kerül. Elvárják, hogy a
pénzt kizárólag Zugló közterüle-
teinek állapotjavítására fordít-
suk, az eredményeket pedig nem
a tervezõasztalon, hanem a gya-
korlatban kívánják látni.  

– Mi változott a módosítások
elfogadásával?

– A rendszer igazságosabbá
vált, több adót a nagyobb laká-
sokban élõk, a magasabb jöve-
delemmel rendelkezõk fizetnek.
A módosítással a zuglói lakások
többsége a legalacsonyabb adó-
kategóriába került. Az új rende-
let jobban figyelembe veszi a csa-
ládok szociális helyzetét, bõví-
tette a kedvezményezettek körét.  
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Nem lesz bölcsõdei 
gondozási díj Zuglóban

Folytatás a 3. oldalon

Március 29-én rekordlétszámú
közönség elõtt zajlott az Év Em-
bere-, az Év Embere életmû- és a
Mesterségek nemzedéken át dí-
jak átadása a Columbus utcai
Zeneházban. A díjakat a Szeret-
jük Zuglót Egyesület, a Polgári
Öszszefogás Kerületünkért Ala-
pítvány és a Mentor Közéleti,
Kulturális és Sport Egyesület
alapította.

Az Év Embere életmûdíjat
Szõcs Bertalan, az MTK Vívó-
szakosztályának alapítója és ve-
zetõ edzõje vehette át. 

Az idei Év Embere elismerést
a 13 esztendõs Devich Gergely-

nek ítélték oda. A Szent István
Zeneiskolában gordonkán tanu-
ló Gergely országos és nemzet-
közi versenyeken elsõ vagy má-
sodik helyezett volt, ennek ered-
ményeképpen már felléphetett a
Mûvészetek Palotájában is, illet-
ve fiatal kora ellenére felvételt
nyert a Liszt Ferenc Zeneakadé-
mia elõkészítõ tagozatára, a kü-
lönleges tehetségek osztályába.

A Mesterségek nemzedéken át
díjat Tószegi Judit mézeskalács-
készítõ, Rákosy László képkere-
tezõ és Érci László látszerész ve-
hették át.

Cikkünk a 7. oldalon

Együtt ünnepelt
a kerület

Az idei Év Embere el ismerést szakmai javaslatra a 13 esztendõs
Devich Gergelynek ítélték oda, a díjat György István fõpolgármes-
ter-helyettes adta át

A Fair Play-díjas
kémia professzor

A Magyar Olimpiai Bizottság év
elején hirdette meg az immár ha-
gyományos Fair Play-díj pályá-
zatát. A testület három kategóri-
ában – életmû, cselekedet és a
Fair Play népszerûsítése – várta a
sportvezetõk, sportújságírók ja-
vaslatait. Az idei díjak átadását
március 20-án délelõtt tartották
a Mûvészetek Palotájában. A dí-
jazottak között dr. Hencsei Pál
(képünkön) személyében  zuglói
is akadt. A Budapesti Mûszaki
Egyetem Szervetlen Kémia Tan-
székének nyugalmazott profesz-
szorát dr. Jakabházyné Mezõ
Mária, a Magyar Olimpiai Aka-
démia fõtitkárával, Kálomista
Gábor filmproducerrel és
Várkonyi Attila (DJ Dominique)
újságíróval együtt részesítették
ebben a kitüntetésben.

Írásunk 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

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Május 8. 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

Herman Ottó
Általános Iskola
Egressy út 69.

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

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Április 17. 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,

Meseház Óvoda

Május 2. 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.
Május 7. 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.
Május 7. 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.

Május 2.
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

Telefonon történõ egyeztetés alapján
bármikor. Május 8. 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

Május 2. 17.00–19.00 óra között.
Bejelentkezés hétköznaponként

9.00–16.00 óra között: 06/1-273-1789. 
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 idõpont 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., május
10. 17.00 órától. Tel.: 363-3202.

Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda, Rákosvalfa park
1–3., május 10. 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, május 10.
18.00–20.00 óra között.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester április 18-i (14.00–
17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadóórájára
bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester április 16-i (14.00–
17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadóórájára
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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„Igazságosabbá vált a rendszer”
– Mikorra várhatók a kommu-

nális adó elsõ eredményei?
– Április 22-én adjuk át a Róna

utca és a Thököly út keresztezõ-
désében az elsõ olyan parkot,
amely már ennek a forrásnak a
terhére valósult meg. 

– A szóbeszéd szerint az Ön-
kormányzat bölcsõdei gondo-
zási díj bevezetését fontolgatja.

– Ez nem igaz, Zugló Önkor-
mányzatának jelenlegi tervei kö-
zött nem szerepel ilyen díj beve-
zetése.

– Márciusi ülésén a képvise-
lõtestület a Liget Galéria bezá-
rásáról döntött, a lépés ellen az
LMP fõvárosi frakciója hevesen
tiltakozott.

– Meglepetésként ért a fõvárosi
LMP frakció reakciója, ugyanis
egy korábbi megbeszélésen ép-
pen Várnai László, a kerület

LMP-s önkormányzati képviselõ-
je javasolta a nagy múltú intéz-
mény bezárását. Én örülnék, ha
a Liget Galéria tovább mûködne,
persze nem önkormányzati in-
tézményként. Abban az esetben,
ha valamilyen szervezet vállalja a
kiállítóhely mûködtetését, java-
solni fogom a képviselõ-testület-
nek, hogy ugyanúgy támogassuk,

mint a többi társadalmi szerve-
zetet, sõt a polgármesteri keret
terhére is adnék támogatást.

– Az Önkormányzat mûködé-
sét átvilágító beszámoló sze-
rint a kerületi tulajdonú szociá-
lis bérlakásokban élõk egy ré-
sze mintegy 400 millió forintos
lakbértartozást halmozott fel. 

– Ennek felszámolására már
megtettük az elsõ lépéseket.
Mintegy 400 olyan bérlakásunk
van, amelynek bérlõi már huza-
mosabb ideje nem fizetnek lak-
bért. Van olyan lakó, aki az évek
során hárommillió forintos tar-
tozást halmozott fel. A notórius
nem fizetõknél kezdeményeztük
a bérleti szerzõdés felbontását.
Érdekes, hogy ennek hírére hir-
telen megugrott a lakbérfizetési
kedv és mintegy nyolcmillió fo-
rint érkezett az Önkormányzat
számlájára. Papp Dezsõ

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

Budapest Fõváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Képviselõ-
testülete 2012. március 29-én
tartott ülésén módosította a
kommunális adóról szóló
63/2011 (XII. 21.) számú önkor-
mányzati rendeletét.

A módosítás egyrészt az adó
mértékét érintette: az új szabá-
lyozás szerint az adó évi mértéke

60 m2-t meg nem haladóalapte-
rületû adótárgy esetén12 000 Ft;

60 m2 feletti de 120 m2-t meg
nem haladó alapterületû adó-
tárgy esetén 18 000 Ft;

120 m2 feletti alapterületû 
adótárgy esetén 25 000 Ft.

A módosítás – a már meglévõ-
kön túl – további adókedvezmé-
nyeket illetve adómentességeket
biztosít egyes adóalanyi körök
részére: a nyugdíjas adóalanyok
a korábbi 30%-al szemben a mó-
dosítás alapján 50%-os mértékû
adókedvezményben részesül-
nek, valamint az adómentes adó-
alanyok köre bõvült a regisztrált
munkanélküli és a fogyatékos-
sági támogatásban részesülõ
magánszemélyekkel.

Ha az adót megállapító határo-
zat március 15. után kerül kézbe-
sítésre, akkor a határozat kéz-
hezvételét követõ 30 napon belül

lehet az elsõ félévben esedékes
adó összegét megfizetni, a máso-
dik félévben esedékes adót pedig
szeptember 15-ig.

Az újonnan belépõ adózók el-
sõ fizetési kötelezettsége mindig
az adót megállapító határozat
kézhezvételéhez követõ 30 na-
pon belül esedékes, majd az ezt
követõ évben áll be a törvény sze-
rint megszabott és közismert
március 15. és szeptember 15-
én esedékes fizetési határidõ.

Az adóbevallások benyújtásá-
nak határideje 2012. február 29.
volt. Aki még nem nyújtott be adó-
bevallást, kérjük, mielõbb pótol-
ja, az ellenõrzések megkezdése
elõtt ez minden következmény
nélkül megtehetõ. Az adóbevallá-
si nyomtatvány az önkormányzat
honlapjáról www.zuglo.hu letölt-
hetõ, ha nincs erre lehetõségük,
hívják fel a Polgármesteri Hivatal
adócsoportját a 87-29-125, 87-
29-179 telefonszámon és kérje-
nek bevallási nyomtatványt.

Az adót megállapító határoza-
tokat folyamatosan küldjük ki,
tekintettel azonban azok nagy
számára, a folyamat hosszabb
idõt vesz igénybe, ezért kérjük
türelmüket.
Tisztelettel: Budapest Fõváros

XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat adóhatósága

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Képviselõ-testületének

13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló

7/2010. (III. 31.) rendelet módosításáról

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdés f) pont-
ban kapott felhatalmazása alapján, a szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) Budapest fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 7/2010. (III. 31.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9. § (1) be-
kezdés d) pontjában a „helyi kisebbségi” szövegrész helyébe „nem-
zetiségi”szövegrész lép.

(2) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
2. § Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba és a hatályba-

lépését követõ napon hatályát veszti.
dr. Papcsák Ferenc dr. Papp Csilla

polgármester jegyzõ

1. melléklet 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díjak

Az étkezés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza.

2. melléklet a 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás havi személyi térítési díja legfeljebb
az ellátott havi jövedelmének 2 %-a.
Az étkeztetés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza.

A B
1 Étkeztetés térítési díja naponta és szemé-

lyenként egyszeri étkezés esetén (ebéd):
660 forint/ellátási nap

2 Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 1140 forint/gondozási óra
3 Szállítás intézményi térítési díja alkalman-

ként:
200 forint/alkalom

4 Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 245 forint/ellátási nap
5 Nappali ellátás

Idõsek nappali ellátása
Fogyatékosok nappali ellátása

1075 forint/ellátási nap
1950 forint/ellátási nap

A B C D E

Jövedelem (Ft)
Szociális étkeztetés Házi

segítség-
nyújtás

Nappali
ellátás

idõsek klubja

Nappali
ellátás

fogyatékosok
egyszeri
étkezés

szállítási
költség

1 0 28500 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2 28501 32000 15 Ft 10 Ft 10 Ft 20 Ft 20 Ft
3 32001 36000 25 Ft 20 Ft 20 Ft 20 Ft 20 Ft
4 36001 40000 45 Ft 40 Ft 40 Ft 20 Ft 20 Ft
5 40001 45000 85 Ft 80 Ft 100 Ft 20 Ft 20 Ft
6 45001 52000 170 Ft 100 Ft 200 Ft 20 Ft 20 Ft
7 52001 60000 300 Ft 120 Ft 300 Ft 20 Ft 20 Ft
8 60001 68000 370 Ft 140 Ft 400 Ft 20 Ft 20 Ft
9 68001 76000 480 Ft 160 Ft 500 Ft 20 Ft 20 Ft

10 76001 85500 550 Ft 180 Ft 650 Ft 20 Ft 20 Ft
11 85501 *** 600 Ft 200 Ft 800 Ft 20 Ft 20 Ft

Üléseztek a városatyák
A képviselõ-testület március 29-i
ülésén meghallgatta az Önkor-
mányzat mûködését átvilágító
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. tá-
jékoztatóját, majd felkérte a pol-
gármestert, hogy a beszámoló
alapján készítsen intézkedési ter-
vet Zugló takarékosabb, racioná-
lisabb, költséghatékonyabb mû-
ködtetésére. (Lásd alsó írásunk.)

A városatyák módosították a
tavaly decemberben elfogadott,
magánszemélyek kommunális
adójáról szóló rendeletet. Az új
jogszabály a korábbinál jobban
figyelembe veszi a lakosság gaz-
dasági teljesítõképességét. En-
nek megfelelõen változott az adó
tárgyát képezõ ingatlanok alap-
terület szerinti besorolása, így a
zuglói lakások 66 százaléka után
a legalacsonyabb adót kell fizet-
ni. A grémium szélesítette az
adómentességet élvezõk körét. A

munkanélkülieknek, illetve a fo-
gyatékkal élõknek nem kell
kommunális adót fizetniük, míg
a rokkant nyugdíjasok 50 száza-
lékos adókedvezményben része-
sülnek. (Továbbiak a polgár-
mesteri interjúban.)

A vitában az ellenzéki képvise-
lõk jelezték, hogy nem támogat-
ják az elõterjesztést. Kovács Ba-
lázs alpolgármester (Fidesz–
KDNP) arra hívta fel a figyelmü-
ket, hogy nem szavazatukkal a
könnyítések ellen voksolnak,
ugyanis most nem az adó beve-
zetésérõl kell dönteni, arról még
tavaly decemberben határoztak,
most a kedvezmények bõvítését
kell jóváhagyni.

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester (Fidesz–KDNP) ellenzéki
kérdésekre válaszolva elmond-
ta: a változtatás a költségvetés
módosításával jár, ugyanis az

eredetileg tervezett 712 millió fo-
rint helyett a bevétel 457 millió
forint lesz. Az új adónem beveze-
tése 80 millió forintba kerül. Az
adót várhatóan a lakosság 95–96
százaléka fizeti be.  

A városatyák döntöttek a nyá-
ri gyermektáborok térítési díjai-
ról. Egy gyermek után naponta
4598 forintot kell fizetni. Hét na-
pos táborozás esetén a teljes ár
32 186 forint lesz. 

A testület rendelkezett az Egye-
sített Bölcsõdék nyári nyit-
vatartásáról. 2012. június 25-tõl
július 20-ig az Aprótalpak, a Ma-
zsola, a Micimackó Kuckója, a Pa-
takparti, illetve a Vadvirág Böl-
csõde fogadja a gyerekeket, míg
2012. július 23-tól augusztus 17-
ig a Csibe, a Meseház, a Móka-ka-
cagás, a Ringató, a Tipegõkert, va-
lamint a Mályva Kerületi Vezetõ
Bölcsõde várja az apróságokat. 

A képviselõ-testület januárban határozott arról,
hogy az Önkormányzat 2008–2010 közötti mûkö-
dését vizsgáló bizottság jelentését márciusban tû-
zi napirendre. A C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ál-
tal készített átvilágítás tapasztalatait dr.
Szebellédi István osztotta meg a grémiummal. A
cégvezetõ kijelentette: 2010-ig Zuglóban fejleszté-
si áradat volt, amihez jelentõs külsõ finanszíro-
zást is igénybe vettek. Az Önkormányzat bõkezû
támogatáspolitikát folytatott, ehhez azonban nem
társult bevételt termelõ vagyongazdálkodás, a ki-
adástervezés pedig átgondolatlan volt. A városve-
zetés a gazdálkodási nehézségek ellenére ragasz-
kodott a meglévõ intézményrendszer fenntartásá-
hoz és továbbra is 87 intézményben látta el a kö-
telezõ és az önként vállalt feladatokat. 

Az elõzõ Önkormányzat a fõvárosi átlagot meg-
haladó lakosságbarát közszolgáltatási rendszert
tartott fenn, viszont nem rendelkezett a közszol-
gálati súlypontokat megjelölõ koncepcióval. 

A vizsgálat megállapította, hogy a kerület finan-
szírozása a jövõben labilissá válik, ha a Városhá-
za a támogatásokat továbbra is a 2010-ig tapasz-
talt bõkezûséggel osztogatja. A vizsgálat többek
között rávilágított, hogy Zugló évi 1,6 milliárd fo-
rinttól esik el a nem lakáscélú helységek nagyvo-
nalú bérbeadása miatt. A Vagyonkezelõ korábbi
vezetése nem kezelte súlyának megfelelõen a lak-
bérhátralékokat, így mostanra 400 millió forintos
hátralék halmozódott fel.

Szebellédi István szerint a kerület oktatási in-
tézményeiben az ellátás színvonala 20 százalék-
kal magasabb a fõvárosi átlagnál, miközben a köz-
oktatásra fordított összegnek csupán a 40 száza-
lékát teszi ki az állami támogatás. Az átvilágítás
során az is kiderült, hogy az oktatásban 800 taní-
tási óra fölösleg van, ez 2010 végére száz fõvel nö-

velte meg a közalkalmazotti létszámot, ami évi
760 millió forint plusz terhet jelentett az Önkor-
mányzatnak.  

2010 végén az Önkormányzat adósságállomá-
nya 8,73 milliárd forint volt. Ez a 2011. évi költ-
ségvetés 25 százaléka. 

A vizsgált idõszakban a mûködési kiadások
nem csökkentek a bevételkiesés arányában. Az
Önkormányzat olyan vagyonkezelési, vagyon-
hasznosítási rendszert üzemeltetett, amely nem
volt jövedelmezõ. Nem törekedtek megtérülõ be-
ruházások megvalósítására, így a mûködési több-
letigénynek nem volt fedezete. A korábbi városve-
zetés elavult tervezési politikát folytatott, nem fel-
adatokat, hanem intézményeket finanszírozott. A
Polgármesteri Hivatal sem mûködött hatékonyan.
Az átvilágítást követõen a Hivatal felépítése egy-
szerûbb lett, alkalmazottainak száma jelentõsen
csökkent.

A korábbiakban az Önkormányzat legneuralgi-
kusabb pontjának a Vagyonkezelõ számított, ahol
a 2010 végi vezetõváltást követõen jó irányba moz-
dultak el a dolgok, azonban a szakember úgy ítél-
te meg, hogy a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.-t is cél-
szerû lenne átvilágítani a tisztánlátás érdekében. 

A kerületben az önként vállalt feladatok megha-
ladják az Önkormányzat lehetõségeit. Ennek évi
költsége ötmilliárd forint. Éppen ezért Szebellédi
István finanszírozási szempontból helyesnek ítél-
te meg a járóbeteg ellátás egy bázisra történõ ösz-
szevonását. 

A szakértõ csoport vezetõje szerint Zugló gaz-
dálkodási rendszerében még komoly tartalékok
rejlenek. Mint mondta, kérdés, hogy azokat javas-
lataik alapján milyen mértékben sikerül kiaknáz-
ni, hiszen az már a képviselõ-testület döntésein
múlik. P. D.

Önkormányzat: Jelentõs mûködési hibák 2010 elõtt

Folytatás az 1. oldalról



4 XXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2012. ÁPRILIS 12.ÖNKORMÁNYZAT �� ZUGLÓI LAPOK ��

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 Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalában (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.). Elõzetes
bejelentkezés a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál minden
kedden a 872-9119-es vagy a 872-9241-es telefonszámokon.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
PIACI ALAPÚ LAKÁS BÉRLETÉRE

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
pá l yáza to t  h i rde t

piaci alapú lakás bérletére.

A pályázati adatlap beszerezhetõ a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.
Ügyfélszolgálatánál (1145 Bp. Pétervárad u. 11-17.),

valamint letölthetõ a www.zugloizrt.hu internetes oldalról,
2012. április 13-tól. 

A pályázatokat 2012. április 16. napjától 2012. május 16. napjáig
lehet benyújtani a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. Ügyfélszolgálatánál

(1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

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
Szervián u. 30. 31915/18 62 m2 üzlethelyiség víz, csatorna, áram 77 438 Ft/hó 2012. 03. 29. 2012. 04. 28.
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

Tájékoztatom a Tisztelt Zuglói Polgárokat, hogy Budapest Fõváros XIV.
Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) a
179/2012. (III. 29.) számú Képviselõ-testületi határozat alapján az 1920.
június 4-én aláírt trianoni békeszerzõdés emlékére Budapest XIV. kerüle-
tében a Thököly út. 29. szám alatti, (32843) hrsz-ú Reiner Frigyes parkban
2012. október 1-jén ünnepi rendezvény keretében Trianoni emlékmû fel-
állítását tervezi.

Az emlékmû megvalósítása érdekében Budapest Fõváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata nyílt pályázatot ír ki Budapest XIV. kerületében a
Thököly út. 29. szám alatti, 32843 hrsz.-ú Reiner Frigyes parkban felállí-
tandó Trianoni emlékmû léptékhelyes ábrázolására, és a környezet kiala-
kítására vonatkozó kert és térrendezési javaslatra.

A pályázati dokumentáció (helyszínrajz) átvehetõ: Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 1145 Buda-
pest, Pétervárad u. 2. III. emelet, 304-es irodájában.

A pályázattal kapcsolatban a pályázóknak felvilágosítást ad: Buda-
pest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Fõépítészi Irodáján Balázsné Donáth Aranka (tel.: 36-1-872 9316, e-mail:
balazsne@zuglo.hu)

A pályamûvek beadásának helye: Budapest Fõváros XIV. Kerület Zug-
ló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
III. em. 304. személyesen. Beadási határidõ: 2012. 05. 15. 16.00. óra.

Dr. Papcsák Ferenc
polgármester

Pályázati felhívás
a Trianoni emlékmû ábrázolására és térrendezési javaslat tételére

Ingyenes jogi tanácsadás társasházi ügyekben
tulajdonosok és közös képviselõk részére a Polgármesteri Hivatal
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) jogi irodájában (I. emelet
130. szoba). Ügyfélfogadó: dr. Sági Erzsébet.

Elõzetes telefonbejelentkezés: 872-9382
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Határidõre elkészült, s a képviselõ-testü-
let el is fogadta az idei költségvetést,
amelynek ugyan vannak pozitívumai, de
igen sok kockázati tényezõt foglal magá-
ban – véli Pelyva György (MSZP), a pénz-
ügyi bizottság elnöke. Kifejtette, az intéz-
ményi mûködés a számok alapján bizto-
sítottnak látszik – de csak jelentõs meg-
szorítások árán. Ez utóbbiak kapcsán
hozzátette, az óvodák és az iskolák anya-
gi lehetõségeinek csökkentése nyilván
csalódást okoz majd a szülõknek. Megje-
gyezte, szerencsére a korábbi, 5,5 mil-
liárd forintos kötvénykibocsátás terve
mostanra elfelejtõdött, az ugyanis hosz-
szabb távon igencsak megnövelte volna a
kerület eladósodottságát.

Pelyva György beszélt arról is, szerinte
az, hogy a városüzemeltetés átkerült a
zuglói vagyonkezelõhöz, egyelõre zavaros
viszonyokat teremtett. „Ez meglátszik a
közterületek állapotán, több a szemét az
utcákon, tereken, sajnos megakadtak a
kátyúzási, valamint a kisebb felújítási
munkálatok. Ráadásul a városüzemelte-
tésen dolgozók fizetése is csökkent, és a
lakossággal való kapcsolattartás színvo-
nala is leromlott” – sorolta Pelyva. A bü-
dzsében rejlõ kockázatokról szólva a kép-
viselõ azt mondta, az ingatlan-értékesí-
tésbõl 2012-ben remélt hárommilliárd fo-
rintot túlzottnak tartja, ahogy a bérleti dí-
jakból és a helyi adók beszedésébõl terve-
zett bevételeket is. „Ha ezek az összegek
mégsem gyarapítják az önkormányzati
kasszát, máshonnan kell majd pótolni a
fellépõ hiányt. Ez komoly gondokhoz is
vezethet az esztendõ folyamán” – hívta fel
a figyelmet a szocialista politikus, aki
mindezek tükrében értetlenségét fejezte
ki a Bosnyák téri beruházás, a MÁV-terü-
let, illetve a BVSC megvétele kapcsán.

Szerinte feszítettebb, spórolósabb gazdál-
kodás mellett több jutna a fontosabb köz-
feladatok finanszírozására is. Akkor nem
lenne szükség a Hermina úti szakrendelõ
bezárására vagy a kommunális adó, igaz,
az eredetileg tervezetthez képest kevésbé
szigorú bevezetésére. „Nem gondolom,
hogy a médiaszolgáltatóra, a Nemzeti Vág-
ta támogatására ennyit kellene szánnia a
kerületvezetésnek” – fûzte hozzá Pelyva
György. Pozitívumként nevezte meg
ugyanakkor, hogy ellentétben más önkor-
mányzatokkal, Zuglóban nem vezették be
az egyéni bölcsõdei térítései díjat. El-
mondta továbbá, mindezek miatt csatla-
koztak a civilek által meghirdetett –, la-
punk megjelenésének napján tartott – til-
takozó akcióhoz, amelyet a szocialisták
mellett támogatásáról biztosított az LMP,
a ZÉK, a Demokratikus Koalíció és a Szo-
lidaritás mozgalom is. A program kereté-
ben petíciót adnak át a Polgármesteri Hi-
vatalnak, az eseményen felszólal Tétényi
Éva esztergomi polgármester is. (KD)

Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

Határozati javaslatot nyújtott be
a múltkori testületi ülésen Tildy
Balázs (képünkön), Alsórákos
fideszes képviselõje a Tenger-
szem utca-Csáktornya utca-
Kacsoh Pong-rácz út–Zuglói kör-
vasútsor által határolt terület
környezetvédelmi felülvizsgála-
ta és a szükséges intézkedések
megtétele érdekében.

– A több száz négyzetméteres
területen hegyekben áll a sze-
mét, több hajléktalan életvitel-
szerûen él ott. Remélem a közel-
jövõben rendbe tudjuk tenni ezt
a területet – mondta a képviselõ.

Ugyancsak a hulladékprobléma
okoz gondot a Telepes és az Öv
utca sarkán, végig az Öv utcán és
a Körvasútsor szélén is rengeteg
a szemét. Itt a lakosokkal együtt
szemétszedési akciót terveznek. 

– A szelektív hulladékgyûjtõk
körbekerítése több helyen meg-
történt, de sajnos látszik, hogy
ez csak félmegoldás, mert így is
fel tudják borogatni a konténe-
reket és hulladékkal elárasztani
azok környékét – mondta a kép-
viselõ, jelezve, hogy nagyon sok
panasz érkezik hozzá emiatt. A
legjobb megoldás Tildy szerint

az lenne, ha a szelektív gyûjtés a
társasházakban valósulna meg.
Ez kényelmesebb és jobb megol-
dás is lenne. Talán ebben az év-
ben ki tudjuk próbálni ezt a
rendszert – tette hozzá. Jogi
megoldást keresnek a Kerék-
gyártó utcai parkolás megoldá-
sára is. Itt az autók csak zöldte-
rületen tudnak parkolni, ami vi-
szont szabálytalan. A lakókkal
együtt keresik a megoldást, és
természetesen szeretnék elérni,
hogy az önkormányzat is segít-
sen parkolóhelyek kiépítésében.
A körzet szépítésében nagy sze-

repet játszott a Virágzó Zugló
program, amely szép sikert ara-
tott – mondta a képviselõ, aki
idén is várja a jelentkezõket,
akik szebbé akarják varázsolni
környezetüket. Komoly problé-
mát okozott február közepén az
Erzsébet királyné útja 120. szám
alatti négyemeletes épületben
keletkezett tûz. Szerencsére sze-
mélyi sérülés nem történt, de a
földszinti lakások falai megre-
pedtek, így a Zuglói Vagyonkeze-
lõ statikusa ideiglenesen lakha-
tatlanná nyilvánította a lakóhá-
zat. – Szerencsére mindenkit
gyorsan sikerült elhelyeznünk
zuglói szállodákba majd laká-
sokba, amíg el nem készülnek
otthonaik – mondta Tildy Ba-
lázs.

Az M3-as bevezetõjénél meg-
épített zajvédõ fal hiányzó rész-
lete kapcsán a képviselõ el-
mondta: jelenleg folynak a tár-
gyalások az OMW benzinkút
képviselõivel, csak ennek lezá-
rulta után lehet továbblépni. Az
engedélyeztetési eljárás minden-
esetre már megkezdõdött. Is-
mert, a falat az építõk tisztázat-
lan okok miatt nem építették
meg a Kacsoh Pongrácz út 101.
alatti lakóház elõtt lévõ benzin-
kútnál, egy körülbelül száz mé-
teres szakaszon. Korábban vita
volt arról, hogy egyáltalán ki le-

het-e pótolni ezen a részen zajvé-
dõ falat, de az önkormányzat
építészei szerint ennek nincs
akadálya.Tildy Balázs terveiben
szerepel annak megvalósítása is,
hogy a Nagy Lajos király útjáról
érkezõ autóknak ne kelljen vé-
gigmenniük a Kacsoh Pongrácz
úton az M3-ra való felhajtáshoz,
hanem ezt már a Kassai térnél
megtehessék. A Fõvárosi Önkor-
mányzat biztosította elvi támo-
gatásáról a zuglói vezetést az
üggyel kapcsolatban, és jelenleg
is folynak az egyeztetések. Egy
nagy horderejû projektrõl beszé-
lünk, így mindenkinek a türel-
mét kérem – mondta Tildy Ba-
lázs, hozzátéve, hogy reményei
szerint ebben a ciklusban meg-
valósulhat a Kacsoh Pongrác út
tehermentesítése. (br)

Tildy Balázs: még ebben a ciklusban
tehermentes lehet a Kacsoh Pongrácz út

Az ellenzék hangja
Pelyva György (MSZP)
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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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Március 29-én rekordlétszámú közönség
elõtt zajlott az Év Embere-, az Év Embere
életmû- és a Mesterségek nemzedéken át
díjak átadása. A Columbus utcai Zene-
házban rendezett ünnepségen ugyanis a
kisebbik koncertterem nézõterét zsúfolá-
sig megtöltötte a közönség. A fent említett
díjakat három kerületi civil szervezet, a
Szeretjük Zuglót Egyesület, a Polgári Ösz-
szefogás Kerületünkért Alapítvány és a
Mentor Közéleti, Kulturális és Sport Egye-
sület alapította. Az Év Embere díjat
Rátonyi Gábor javaslatára 2003 óta ítélik
oda azon személyeknek, akik tevékenysé-
gükkel, pályafutásukkal kivívták a zuglói
civil közösség elismerését. Az elsõ díja-
zott Záborszky Kálmán, a Szent István Ki-
rály Zeneiskola igazgatója volt, és az el-
múlt években olyan kiválóságok részesül-
tek ebben a díjban, mint többek között az
olimpiai bajnok vízilabdakapus, Szécsi
Zoltán, a világbajnok motorversenyzõ,
Talmácsi Gábor, az Európa-bajnoki 2. és
világbajnoki 3. tízpróbázó, Zsivóczky At-
tila, a zuglói zeneiskola zenetanára,
Mericske Zoltán, a kerületi polgárõrség
igazgatója, Kardos Pál, az elsõ magyar if-
júsági olimpiai bajnok, az úszó Kapás
Boglárka, vagy a vak maratonista, Bélafi
Szilárd. Közülük többen, Záborszky Kál-
mán, Kardos Pál és Talmácsi Gábor is
megtisztelték a március 29-i díjátadó ün-
nepséget, amely rendezvény díszvendége
dr. György István fõpolgármester-helyet-
tes volt. 

– Nagy megtiszteltetés részt vennem
ezen az eseményen. Amióta emberi kö-
zösségek léteznek, létezik valamilyen
szempont alapján történõ kiválasztódás.
A rendszerváltást követõen nagy hang-
súlyt kapott a helyi közösségek vélemé-
nye, sorra alakultak a különféle díjak,
melyek mind a lokálpatriotizmust erõsí-
tették.Ez a nap minden évben ünnep Zug-
ló életében – tette hozzá Rátonyi Gábor, a
Szeretjük Zuglót Egyesület elnöke, a XIV.
kerület korábbi polgármestere. – A díjat
azzal a céllal alapítottuk, hogy legyen egy
olyan elismerés, melyet nem politikai ala-
pon ítélnek oda, s mely a helyi közösség
elismerését fejezi ki. 

Az Év Embere életmûdíjat három éve ad-
ták át elõször. Idén ezt az elismerést Szõcs
Bertalan, az MTK Vívószakosztályának
alapítója és vezetõ edzõje vehette át.

– Sokszor már múzeumnak érzem ma-
gamat. A tanítványaim ugyanis 110 érmet
szereztek már világversenyeken. És ebbe
a statisztikába csak az olimpiai, a világ- ,
az Európa-bajnoki , illetve a junior világ-
bajnoki érmeket számoltam bele. A 60-as
évek végén, 70-es évek elején már annyi
tehetséges tanítványom volt, hogy nem
fértünk el a belvárosi kis vívóteremben.
1975-ben megépült a zuglói létesítmé-
nyünk, amelyben bennünket, vívókat fo-

kozatosan egyre nagyobb terembe kellett
költöztetni. Zugló pedig az utánpótlás te-
rén is kiváló hátteret biztosított az egye-
sületnek. Valamikor elsõ fiatal edzõ vol-
tam, aki a Bay Béla nevével fémjelezett
idõsebb edzõi generációban szerepet ka-
pott. Akkor láttam, hogy az idõs mesterek
csak felnõttekkel foglalkoztak, a gyere-
kek képzését a fiatalokra hagyták. Én úgy
gondoltam, ha egyszer majd én leszek az
idõs edzõ, nem így teszek.

Az idén 77 esztendõs mestert a díjon
kívül még egy meglepetés érte: a szerve-
zõk jóvoltából ugyanis számos tanítványa
jelen volt az ünnepségen. Olimpiai-, világ-
és Európa-bajnok vívók (Bárány Árpád,
Tordasi Ildikó, Szõcs Zsuzsanna,
Stefanek Gertrúd, Tuschák Katalin, Ko-
vács Edit, dr. Mincza-Nébald Ildikó és
Gátai Róbert) gratuláltak az õsz hajú mes-
ternek.Az idei Év Embere elismerés díja-
zottját 47 személy közül választották ki.
A döntés nehéz volt, sokan pályáztak esél-
lyel erre az elismerésre, ám az alapítók
végül szakmai javaslatra a 13 esztendõs
Devich Gergelynek ítélték oda ezt a díjat.
A Szent István Zeneiskolában gordonkán
tanuló Gergely sikereivel az elmúlt szá-
munkban már mi is foglalkoztunk, ezért
csak néhány szóban foglaljuk össze az ed-
digi eredményeit. Országos és nemzetkö-
zi versenyeken elsõ vagy második helye-
zett volt, ennek eredményeképpen már
felléphetett a Mûvészetek Palotájában is,
illetve fiatal kora ellenére felvételt nyert a
Liszt Ferenc Zeneakadémia elõkészítõ ta-
gozatára, a különleges tehetségek osztá-
lyába.

A zene nem csak munkát, hanem ki-
kapcsolódást és szórakozást is jelent a
számomra – mondta az Év Embere-díj
történetének legifjabb díjazottja. – Ha
nem zenélek, akkor én is olyan vagyok,
mint a többi fiú, mert imádok focizni és
nagyon szeretek pingpongozni is.

A Mesterségek nemzedéken át díjat
szintén három éve alapították, Az ötlet-
gazda Virág Krisztina, a Mentor Egyesület
alapítója volt, aki mindig fontosnak tar-
totta kihangsúlyozni, hogy a kihalófélben
levõ mesterségek képviselõinek a jutal-
mazása nem zuglói, hanem VI. kerületi
találmány.

Három éve meghívtak az ottani Ipartes-
tület rendezvényére, ahol a régi mestersé-
gek képviselõit jutalmazták. Az ötlet na-
gyon megtetszett, és engedélyt kértem a
vendéglátóimtól, hogy Zuglóban is meg-
alapíthassuk ezt a díjat. 2010-ben nyolc,
2011-ben pedig öt kerületi vállalkozó ve-
hette át ezt az elismerést, idén pedig há-
rom mesterség képviselõjét jutalmazzuk.

A három díjazott Tószegi Judit mézes-
kalács-készítõ, Rákosy László képkerete-
zõ és Érci László látszerész voltak. 

Riersch Tamás

Együtt ünnepelt
a kerület

A díjazottak balról-jobbra: Szõcs Bertalan, Érci László, Devich Gergely, Tószegi Judit,
Rákosy László
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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.

Az államigazgatásban is szükség
van a versenyszférában kiala-
kult szemléletre, az eredmény-
orientáltságra és a hatékonyság-
ra való törekvésre – vallja a Gaz-
dálkodási Osztály tavaly decem-
berben kinevezett vezetõje, Kéri
Mihály (képünkön). A körülbe-
lül ötven fõs osztálynak, amely a
márciusi szervezeti átalakítás
során a pénzügyi, a számviteli,
az adó és a költségvetési csopor-
tot foglalja magában, az önkor-
mányzat éves költségvetésének
elkészítése, a büdzsé megvalósí-
tása és annak ellenõrzése a leg-
fontosabb feladata. Ez az idén
még több idõt vesz majd igény-
be, hiszen a törvényi elõírások
alapján át kell térnünk egy fel-
adat alapú finanszírozásra –
mondta Kéri Mihály. Emellett az
osztálynak arra is figyelnie kell
idén, hogy az önkormányzato-
kat érintõ, változó törvényi hát-
térre minél gyorsabban és job-
ban reagáljon – hívta fel a figyel-
met. 

A nemrég elfogadott idei költ-
ségvetés kapcsán az osztályveze-
tõ elmondta: az önkormányzat
mûködõképessége saját forrá-
saiból biztosított, így a közfel-

adatok ellátására 2012-ben
megvan az anyagi fedezet. A mi
feladatunk, hogy megpróbáljuk
biztosítani a pénz hatékony el-
költését. Vizsgáljuk meg a lehe-
tõségeket, hogy azok hatékony,
takarékos, jó megoldások-e – tet-
te hozzá Kéri Mihály. A pénzügyi
osztály általában egy bürokrati-
kus szervezet, ami a már emlí-
tett feladatokat látja el. Mi azon-
ban ennél többet szeretnénk:
erõsíteni a racionális gazdálko-
dást, és bevezetni egy erõsebb

kontrolling-rendszert – húzta alá
az osztályvezetõ.

A sokat támadott kommunális
adóval kapcsolatban hangsú-
lyozta, hogy az önkormányzat a
befolyó pénzt elkülönítetten, ki-
zárólag Zugló közterületeinek
fejlesztésére fordítja. A megfele-
lõ egyeztetés után az általam is
támogatott módosítással egyéb-
ként egyharmadával csökkent a
kivetett teher – mondta Kéri Mi-
hály.

A közgazdász végzettségû osz-
tályvezetõ jól ismeri a már emlí-
tett menedzser-szemléletet.
Nemzetközi és hazai cégeknél
volt gazdasági vezetõ, ügyvezetõ,
de dolgozott a pénzügyi ágazat-
ban is. A közigazgatási-állami
szférával egy önkormányzat gaz-
dasági bizottságának külsõs tag-
jaként ismerkedett meg. Már
többször próbálták átcsábítani
erre a területre, míg végül a Zug-
lói önkormányzat által kínált le-
hetõséget elfogadta. Úgy látja,
hogy a versenyszférára jellemzõ
és pozitív változásokat eredmé-
nyezõ szemlélet átültetésére
most, az önkormányzati rend-
szer jelentõs átalakítása során
valós lehetõség nyílik majd. B. R.

Arcképek a Városházáról
Felújították a Szervián utca 12.
szám alatti épület mögött talál-
ható, évek óta nagyon rossz álla-
potban lévõ parksétányt. A rend-
be tételt a lakók már régóta sze-
rették volna. A felújításra vonat-
kozó kérésükkel ugyanakkor
csak 2010. decemberében for-
dultak az önkormányzathoz, és
az évek óta esedékes fejlesztés -
igen rövid idõ alatt - a napokban
le is zárult” – tudtuk meg a Mély-
kúti Melindától (képünkön). A
12. választókörzet Fidesz-
KDNP-s képviselõje ezúton is kö-
szönetet mondott a Városüze-
meltetési Osztálynak gyors és
hatékony munkájáért.

– A kivitelezésre tavaly decem-
berben kötöttek szerzõdést, míg
a  munkavégzés a fagyok elmúl-
tával, márciusban kezdõdhetett
meg, a környéken lakók pedig
már át is vehették az új közterü-
letet. A kavicsos kitaposások he-
lyett összesen közel négyszáztíz
négyzetméternyi új, térkõ-bur-
kolatú sétány létesült. A kivitele-
zõ a munkavégzés során meg-
rongált zöldterület helyreállítá-

sát is elvégezte – számolt be az
eredményrõl a képviselõasz-
szony, aki elmondta azt is, hogy
a munkálatokra a tavalyi költ-
ségvetésben rendelkezésre álló,
négymillió forintos pénzügyi ke-
ret nem lett volna elegendõ.
Ezért közbenjárására, illetve a
polgármester úr támogatásával,
végül ötmillió-nyolcszázezer fo-
rintra emelkedett a felújításra
rendelkezésre álló keretösszeg.

Beszélt arról is, hogy a környé-
ken, ha lassú léptekkel is, de sze-
retnék élhetõbbé tenni a környe-
zetet, így a közeli szabad terüle-
teken is a parkosítás az elsõdle-
ges. Emellett a gépkocsi-parko-
lóhelyek számának növelése
ugyancsak fontos célkitûzés. –
Úgy vélem, nem csak a központi
részeken kell fejlesztéseket vé-
gezni, hanem az úgymond kevés-
bé szem elõtt lévõkön is. Mind-
azonáltal, ha az Örs vezér teré-
nél tervbe vett fizetõparkoló épí-
tése megvalósul, az a környékre
jótékony hatású lehet – fogalma-
zott Mélykuti Melinda.

K. D.

Megújult a sétány
a Szervián utcánál

Felülvizsgált szerzõdések
Zuglóban vége a szociális bérlakással való üzletelésnek

Tavaly õsztõl kezdõdõen a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. fe-
lülvizsgálta mind a 2300 bérla-
kás-szerzõdését és nagyság-
rendileg 800 esetben kezde-
ményezte a besorolás módo-
sítását – mondta el Mazsu
Gergely vezérigazgató.

A lakástörvényt 2006-ban úgy
módosították, hogy az önkor-
mányzatoknak évente felül kell
vizsgálniuk a lakásbérlõk szoci-
ális lakbérre való jogosultságát.
Az elõzõ vezetés elmulasztotta
ezt a törvényi kötelezettségét. Ez-
zel évente nagyságrendileg száz-
millió forintos veszteség érte
Zuglót, mely ügyben jogi lépése-
ket is fontolgatunk. Az elmúlt hó-
napokban zajló felülvizsgála-
tunk során a 2300 szociális bér-
lakásból nagyságrendileg 800-
ban kezdeményeztünk támoga-
tási kategóriában való átsorolást
– fejtette ki Mazsu Gergely. El-
mondta, a lakbértámogatásra
való jogosultságot ellenõrizték, a
lakbér lehet szociális- vagy költ-

ségalapú. A szociális alapú lak-
bér csak nagyon szigorú feltéte-
lek teljesülése esetén állapítható
meg. Az önkormányzat ezzel a
lakbér 85-90 százalékáig támo-
gatja a rászorulókat, amely egy
50 négyzetméteres lakás esetén
azt jelenti, hogy havonta – a kö-
zös költséggel együtt – mindösz-
sze 10-12 ezer forintot kell a jo-
gosultaknak fizetniük a lakás
használatáért.Mint mondotta, a
szociális lakbér odaítélésekor a
támogatandó család egy fõre esõ
jövedelmét veszik figyelembe. „A
lakástörvény azt írja elõ az ön-
kormányzatoknak, hogy aki
nem tudja az elõírt feltételeknek
megfelelõ egy fõre esõ jövedelmet
igazolni, annak a fizetendõ lak-
bérét át kell sorolni a költségala-
pú kategóriába – tette hozzá a ve-
zérigazgató. Ez utóbbi csoport-
ba kerülõk a szociális alapú tá-
mogatottaknál körülbelül há-
romszor többet, tehát nagyság-
rendileg 30-35 ezer forintot fizet-
nek egy 50 négyzetméteres  lakás
használatáért, ami még mindig
40-50 százalékkal kedvezõbb a
piaci áraknál.A Vagyonkezelõ

vizsgálata számos tendenciózus
visszaélést is  feltárt. Voltak
olyan családok, akik több szoci-
ális bérlakással is rendelkeztek,
amelyekért szociális alapon ha-
vonta csupán 10-12 ezer forintot
fizettek, miközben piaci áron,
50-60 ezer forintért albérletbe
adták ki azokat. Az ügyeskedés
odáig fajult, hogy voltak olyan
házaspárok, akik csak azért vál-
tak el egymástól, hogy aztán kü-
lön-külön is szociális bérlakás-
hoz juthassanak, azokat esetle-
gesen bérbe adva. A valóságban
az elvált pár azonban természe-
tesen együtt élt. A bérelt lakáso-
kat ráadásul 2010 vége elõtt a pi-
aci ár 20-30%-áért megvehették.
Az önkormányzat ezeket a lehe-
tõségeket rendelet-módosítással
mind megszüntette. Mazsu Ger-
gely hangsúlyozta, a felülvizsgá-
latot és az átsorolásokat az
ügyeskedések és a visszaélések
megakadályozására, valamint a
zuglói adófizetõk érdekeinek
megóvása miatt rendelték el.
Ezentúl minden évben lefolytat-
ják a 2006-os törvény által elõírt
felülvizsgálatot.   (pt)

A „Budapest Táncmûvészeti Stúdió” Szakközépiskola
(1147 Budapest, Miskolci u. 141-145., e-mail: titkarsag@tanciskola.eu)

PÓTFELVÉTELIT hirdet a 2012/2013-as tanévre
5 éves színházi táncos párhuzamos mûvészeti és

2 éves érettségi utáni színházi táncos
(OKJ 54 212 07 0010 54 04) képzéseire. 

Rendszeres belföldi és külföldi vendégszereplések.
Tehetséges, nehéz anyagi körülmények között élõ tanulóknak

fizetési könnyítést, ösztöndíj lehetõséget biztosítunk.
Érdeklõdni a 06 (1) 210-0997-es telefonszámon lehet.

A gyakorlati pótfelvételi idõpontja: 2012. május 10.
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A Zuglói Lapok is beszámolt ró-
la, az egyházaknak és helyi szer-
vezeteiknek az idén tíz millió fo-
rintos pályázati keret áll rendel-
kezésre. Ennek kapcsán keres-
tük meg Gyügyei Attilát (ké-
pünkön), az Egyházügyi Tanács
elnökét, Papcsák Ferenc egyházi
fõtanácsadóját. A képviselõt az
önkormányzat és a kerületi egy-
házi közösségek eddigi együtt-
mûködésérõl, kapcsolatáról is
kérdeztük.

– Büszke vagyok arra, hogy
már 2002-ben megkezdõdött a
közvetlen kommunikáció a Fi-
desz-KDNP és a kerületben mû-
ködõ vallási közösségek között.
Az együttgondolkodás az ellenzé-
ki idõszakban is töretlen volt, és
nyilvánvalóan csak tovább erõ-
södött, amióta ismét polgári ve-
zetése van Zuglónak. A mostani
polgármester már a választási
programjában is nyilvánvalóvá
tette, mennyire fontos számára
ez a terület, elõzetesen is kiemelt
támogatásáról biztosította az
egyházakat – tudtuk meg az
egyébként „civilben” református
presbiter Gyügyei Attilától. Hoz-
zátette, mivel a gyülekezetek, il-
letve az egyházi fenntartású in-
tézmények jelentõs részt vállal-
nak a kerületi gyermekek nevelé-
sében, oktatásában, olykor ki-
rándultatják, utaztatják is õket,
programokat szerveznek szá-
mukra, ezen felül egészségügyi

ellátást is biztosítanak, úgymond
megérdemlik, hogy kiemelt he-
lyen kezelje õket a hivatal.

– A felsoroltakat ugyanis mi
sem hagyatjuk figyelmen kívül,
hiszen az önkormányzat számá-
ra igen fontos ez a sokrétû tevé-
kenység. Ezért fordult elõ több
alkalommal is, hogy polgármes-
ter úr saját keretébõl, esetleg át-
csoportosítás révén, ha szükség
volt mondjuk egy fûtési rendszer
azonnali felújítására vagy nem
volt elég pénze az adott eklézsiá-
nak az orgona rendbehozatal-
ára, a hitközségek segítségére si-
etett. Úgy gondolom, ez nem ki-
fogásolható – fogalmazott a kép-
viselõ. Leszögezte, ilyen támoga-
tásra, hozzájárulásra az egyhá-

zak továbbra is számíthatnak.
Megjegyezte, az önkormányzat
hasonlóképpen partnerként te-
kint a különbözõ civil szerveze-
tekre is.

Gyügyei Attila fontosnak ne-
vezte a helyi vallási közösségek
képviselõibõl álló Egyházügyi
Tanács munkáját is, melynek
keretében testet ölt a közös gon-
dolkodás. A cél azonos: némileg
leegyszerûsítve a helyi társada-
lom boldogulása. Csakhogy míg
ennek érdekében a kerületveze-
tés leginkább anyagi források-
kal, jó döntésekkel tud hozzájá-
rulni, az egyházak – a különbözõ
„hasznos” tevékenydégek mellett
– leginkább a spirituális erõt tud-
ják biztosítani. Márpedig – foly-
tatta a képviselõ – erre napjaink-
ban, amikor a gazdasági válság,
a pénzügyi bizonytalanság egyre
nagyobb méreteket ölt, óriási
szüksége van a társadalomnak.
„Lelkileg kell elsõsorban egye-
nesbe jönnünk, ez a legfonto-
sabb” – mondta.

Kiváló alkalmat ad erre a hús-
véti idõszak, amikor – mint fogal-
mazott – talán inkább az Isten, il-
letve a valódi értékek felé tudunk
fordulni. „A hit segítségével a vi-
lági nehézségeket is jobban le
tudjuk küzdeni, ezért kell min-
den lehetõséget megadni a fele-
kezeteknek a társadalom érde-
kében végzett munkájukhoz” –
hangsúlyozta Gyügyei Attila. KD

Egyházak a kerület
szolgálatában

Pályázati felhívás E/2012

Budapest Fõváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat

pályázatot hirdet
Zuglóban hitéleti tevékenységet kifejtõ

egyházak mûködésének
és egyházi épületek fenntartási

és felújítási költségeinek támogatására

Pályázatot nyújthatnak be: Azon kerületi hitéleti tevékenységet kifejtõ, az
Országgyûlés által a 2011. évi CCVI. és a 2012. évi VII. tv. által elismert egyházak
és egyházi jogi személyek, amelyek az önkormányzat közigazgatási területén
székhellyel, illetve alapszabályukban rögzített önálló képviseleti szervvel (pl.: egy-
házközség) rendelkeznek (a továbbiakban: kerületi egyházak), továbbá pályázatuk-
nak benyújtását megelõzõ tíz évben a kerületben folyamatosan és dokumentál-
hatóan mûködnek, alapszabályuknak megfelelõ, folyamatos hitéletet folytatnak, a
zuglói lakosok lelki gondozásával foglalkoznak.

Támogatható tevékenységek:

A kerületi egyházi ingatlanok fenntartási, mûködési, felújítási (átalakítás, építés,
bõvítés), karbantartási költségeihez való hozzájárulásra.

A pályázat benyújtásához kötelezõen használandó ûrlapok állnak rendelkezésre,
melyek beszerezhetõek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest,
Pétervárad utca 2. vagy letölthetõk a www.zuglo.hu honlapról.

A pályázatok benyújtásának határideje: 

– postán benyújtva: a 2012. május 4-ig beérkezett (!)
– személyesen benyújtva: a 2012. május 4-én 11.30 óráig Budapest Fõváros

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára
leadott

– elektronikus benyújtva: a 2012. május 4. 11.30 óráig megküldött

pályázatokat fogadjuk be, a határidõn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elu-
tasításra kerülnek.

Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon illetve
a molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhetõ.

Nagyszombat estéjén a Bosnyák téri Páduai Szent Antal Plébánián
(fenti képünk) tartották a húsvéti vigíliát. A misét Bárány Béla plébá-
nos celebrálta. A vigília utánra tervezett körmenet sajnos a rossz, viha-
ros idõjárás miatt elmaradt. Húsvét vasárnapján, este hét órakor a
Kassák téri Szentlélek templomban (lenti képünkön) George
Frideric Handel, La Resurrezione (Feltámadás) címû húsvéti oratóri-
umát mutatta be a Savaria Barokk Zenekar.
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Több célja volt annak a rendha-
gyó programnak, melyet márci-
us 26-án este a Jókai Mór Általá-
nos Iskola pedagógusai rendez-
tek diákjaik számára. A rendez-
vény egyrészt felhívás volt a már-
cius 31-i Föld Órája címû prog-
ramra - amikor is egy óra erejéig
elsötétült a világ -, másrészt le-
hetõséget biztosított a tanulók-
nak, hogy a hazai sportélet kivá-
lóságaival találkozhassanak. 

– A gyerekek kevésbé szeretik,
ha tudományos elõadásokkal
bombázzuk õket, ezért egy olyan
programot terveztünk a számuk-
ra, amelyben kellõképpen kimo-
zoghatják magukat – tudtuk meg
Kis-Nagy Istvánnétól, a március
26-i rendezvény fõszervezõjétõl. –
Olimpiai, világ- és Európa-baj-
nok sportolókat hívtunk meg,
akik egyrészt vállalták, hogy ját-
szanak, és sportolnak a gyere-
kekkel, másrészt az energiataka-

rékosság fontosságát is szívesen
népszerûsítették a diákok között. 

A meghívott vendégek között
Ambrus Miklós, Martinek János
és Fábián László személyében
három olimpiai bajnok,  míg Im-
re Géza révén egy korábbi olim-
piai bronzérmes, londoni olim-
pikon is volt, rajtuk kívül egy Eu-
rópa- és világbajnokságot nyert
sportoló, Tóth Hajnalka, illetve
az Extraligában röplabdázó
Szélesné Szabó Lídia, illetve a
Budapest Honvéd NB II-es csa-
patában kosarazó Boross Gábor
vett részt az eseményen.

A közös kosárlabda és foci-
meccsek után a sötétség beálltát
követõen a gyerekek égõ mécse-
sekbõl egy Föld-térképet raktak
ki, melyen a nagyobb városokat
szintén égõ mécsesekkel jelöl-
ték. Ezután kémiatanárnõjük jó-
voltából izgalmas kísérleteket te-
kinthettek meg. riersch

Élsportolók az energia-
takarékosságért

A Kaffka Margit Általános Iskola
március 30-án rendezte meg a
VII. Ovis Ki Mit Tud versenyét.
Idén rekordlétszámban nevez-
tek az óvodások – mondta Varga
László Zoltán az intézmény igaz-
gatója –, hisz összesen 11 óvoda
152 fellépõjének kellett helyet
biztosítanunk az iskola tornater-
mében. Hozzátette: iskolánk
több más zuglói intézménnyel és
a Cserepesházzal közösen részt
vesz azon a TÁMOP által támo-
gatott programban, mely a „Ne-
velési-oktatási intézmények tan-
órai és tanórán kívüli szabad-
idõs tevékenységének támogatá-
sa” címet viseli. A pályázatnak
köszönhetõen több szabadidõs
programunkra, többek között
erre az Ovis Ki Mit Tud-ra is tá-
mogatást kaptunk.A Mélykúti
Melinda, Sebõk Erzsébet és
Solténszky Lászlóné alkotta zsû-
rinek 26 produkcióból kellett ki-

választania a legjobb elõadáso-
kat. A résztvevõket báb- és me-
sejáték, tánc, vers és próza, illet-
ve ének kategóriákban díjazták.
A nyertesek: versmondó kategó-
riában Tihanyi Nóra (Óperenci-
ás Óvoda), Doma Viola
(Hétszínvirág Óvoda) és Kajcsa
Tamás (Kincskeresõ Óvoda); a
mesemondó kategóriában Fülöp
Fanni Ajándék  (Óperenciás Óvo-
da) és Gyémánt Bence (Játék-
szín Óvoda); a csoportos tánc ka-
tegóriában a Zuglói Tihany Óvo-
da, a Hétszínvirág Óvoda és a
Tündérkert Óvoda; az ének ka-
tegóriában a Narancs Óvoda
(András Hunor Sólyom, Vitéz
Márton, Novák Botond és Erdõs
Máté), Topcu Batu, Piti Anna Sá-
ra és a Tóth Blanka – Budai Se-
bestyén duó; míg a mesejáték ka-
tegóriában pedig a Babaház Óvo-
da és a Meseház Óvoda voltak. 

R. T.

Óvodások léptek fel
az iskolai színpadon

A Benedek Elek EGYMI Pedagó-
giai Szakmai Csoportja immár
harmadik éve alkalmazza azt a
gyakorlatot, hogy a kerületi ta-
nulmányi versenyeken eredmé-
nyes diákokat nem év végén, ha-
nem évközben, ciklusonként ju-
talmazza. A diákoknak így nem
kell az év végéig várniuk az ered-
ményük kihirdetésére. Az idei el-
sõ díjátadást január 25-én tar-
tották, amikor is 178 zuglói diák
vehette át a jutalmát. A január
18. és március vége között lezaj-
lott kerületi tanulmányi verse-
nyek gyõzteseit, helyezettjeit pe-
dig április 4-én a Szent István
Gimnázium dísztermében kö-
szöntötték. Az eseményen a ke-
rületi alsós vers- és prózamon-
dó, az alsós nyelvtan- és helyes-

írási, a „Szép Magyar Beszéd”
Kazinczy-verseny, a felsõs vers-
és prózamondó, a Simonyi Zsig-
mond Helyesírási Verseny, a Ma-
gyarország Története – Tanul-
mányi Verseny, a Bod Péter
Könyvtárismereti-, a számítógé-
pes rajz- és montázs-, az angol
Benchmark Tanulmány, az Öv-
eges József Fizikai-, a Hevesy
György Kémiai-, a Teleki Pál
Földrajz-, a Herman Ottó Bioló-
gia-, a Kaán Károly Természetis-
mereti- és a Speciális Népdal-
éneklési Verseny legjobbjait ér-
tékelték. Az április 4-i díjazottak
száma meghaladta a kétszázat.
A tanulmányi versenyek máso-
dik ciklusának sajátossága az
volt, hogy a diákok elsõsorban
egyéni versenyeken bizonyíthat-

ták a felkészültségüket, s mivel
ezek a versenyek felmenõ rend-
szerûek, ezért a kerületi gyõzte-
sek a jutalmon kívül abban az el-
ismerésben is részesültek, hogy
a fõvárosi döntõben is képvisel-
hetik a kerületet. A tanulmányi
versenyek 1-3. helyezettjei okle-
velet és könyvutalványt vehettek
át dr. Ferdinandy István alpol-
gármestertõl (képünkön). A zug-
lói tanulmányi versenyek utolsó
ciklusának a díjazására május
végén kerül majd sor. Az évköz-
ben a kerületi-, a fõvárosi-, az or-
szágos- és a Kárpát-medencei
versenyen helyezést elérõ diákok
a Zuglói Aranyalbumba is beke-
rülnek majd, melyet a tanév vé-
gén osztanak ki a diákok között.

Riersch Tamás

Díjkiosztó gála
a legeredményesebb tanulóknak

Az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság 1992 óta rendezi
meg felmenõ rendszerben a ka-
tasztrófavédelmi versenyt. Zug-
lóban már nagy hagyománya van
ennek a rendezvénynek, köszön-
hetõen a mindenkori katasztró-
favédelmi kirendeltség vezetõ-
nek, akik mindig is a szívükön
viselték a program megszervezé-
sét.

– A rendezvény megszervezé-
se, illetve a katasztrófavédelem
népszerûsítése a diákok köré-
ben a tanárok segítsége nélkül
nem ment volna – mondta
Halupka László katasztrófavé-
delmi alezredes. – Szerencsére a
XIV. kerület bõvelkedik az olyan
pedagógusokban, akik fontos-
nak tartják a diákok katasztró-
favédelembõl való felkészítését.

A Halupka László által emle-
getett pedagógusoknak köszön-
hetõ az is, hogy Zuglóban mindig
nagy létszámú volt a katasztrófa-
védelmi vetélkedõ. Így volt ez
idén is, amikor március 27-én
16 csapat részvételével zajlottak
az események a Lantos Mihály
Sportközpontban. Az iskolák
négyfõs csapatokat nevezhettek,
külön a felsõ tagozatos és külön
a középiskolás kategóriában.
Volt olyan intézmény, mely több
csapattal is képviseltette magát.
Az iskolák természetesen min-
den anyagot megkaptak, hogy
felkészülhessenek a versenyre,
de Halupka László szerint a fel-
készítõ tanárok az elmúlt évek
során olyan tudásanyagra tettek

szert, mely bõven elegendõ a diá-
kok felkészítéséhez.

Március 27-én a csapatoknak
6+2 állomás feladatait kellett
megoldaniuk. Elõször a Zuglói
Tûzoltó-parancsnokság 1-es
fecskendõjével ismerkedhettek
meg, majd egy tesztet kellett ki-
tölteni, illetve néhány gyakorlati
feladatot kellett megoldaniuk a
diákoknak. A többi állomáson is
hasonló feladatok vártak rájuk:
volt, hogy katasztrófavédelmi
szakemberek, máshol a kerület-
õrök és a polgárõrök, aztán a hír-
adósok, egészségügyiek, illetve a
kitelepítést irányító szakembe-
rek tettek fel elméleti és gyakor-
lati kérdéseket a gyerekeknek. A
két bónuszállomás a Veszély-
helyzeti Felderítõ Szolgálat és a

Zuglói Gyermek és Ifjúsági Ön-
kormányzat standja volt, ahol
pluszpontokat gyûjthettek a ver-
senyzõk. A pontgyûjtésben legin-
kább a Teleki Blanka Gimnázi-
um II-es számú és a Kaffka Mar-
git Általános Iskola I-es számú
csapata jeleskedett. Az elõbbi a
középiskolás, az utóbbi pedig az
általános iskolás kategóriában
képviseli majd a kerületet a fõvá-
rosi versenyen. Ennek idõpontja
május elejére tehetõ, de sem er-
rõl, sem a pontos helyszínrõl
(korábban mindig az Orczy-kert-
ben rendezték) nem tudni még,
mivel a katasztrófavédelem át-
alakulóban van, és az új struktú-
ra csak áprilisban kezdi meg a
mûködését.

rsch

A Kaffka és a Teleki megy
az Orczy-kertbe



Már két és fél éve, hogy elment
Carmen, a terápiás kutya, aki-
nek sok igazi barátja volt itt Zug-
lóban, és heti rendszerességgel
látogatta Szalóki utcai otthonuk-
ban a Down-szindrómámás gye-
rekeket is.

Most itt van végre az utód. Egy
magyar vizsla. Méltán lehetünk
büszkék erre a fajtára, „aki” vi-
lágversenyeken nyer, mint va-
dászkutya, szép, kecses, és az
egyik leginteligensebb kutyafaj-
ta. Lulu, bár még csak fél éves,
nagyon kiegyensúlyozott ideg-
rendszerû, tanulékony, sok
„trükköt” tud, és méltó utódja le-
het Carmennek.

Régi barátainkat már most
meglátogatjuk, nyugodt, kedves
természete már most is sok segít-
séget jelent, persze a munkavizs-
gáig még sok idõnek kell eltelnie.

Ha valaki igényli látogatása-
inkat – ez természetesen ingye-

nes – jelezze dr. Schuster Zol-
tán állatorvosi rendelõjében,
aki megadja a telefonszámo-

mat és mi örömmel megyünk
segíteni.

Könczöl Beatrix
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Kétheti horoszkóp 2012. április 12-tõl
Kos – Vágyaik elérésében és a  a
közlekedésben nagyon türelmetle-
nek lehetnek. Érintheti ez a mun-

kájukkal, céljaikkal kapcsolatos törekvé-
seiket is. Munkatársaikkal is konfliktus
helyzetbe kerülhetnek, ahol az érzelmek,
esetleg a fõnökük higgadtsága tud a segít-
ségükre lenni.

Bika –A mostani idõszakban Illú-
ziókat kergethetnek, becsapható-
ak, mely a pénzügyi területeket és

a barátaikat is érintheti. Hajlamosak le-
hetnek az önsajnálatra. Alapjában õk
két lábbal állnak a Földön, de most vágy-
hatnak egy olyan álomvilágra, ami nem
létezik. 

Ikrek – Még mindig az érzelmek do-
minálhatnak, pedig legszívesebben
a munkájukkal, céljaikkal foglal-

koznának. Elõzõ életbõl jövõ segítséget
kaphatnak, de õk is ott lehetnek minden
bajbajutott mellett. Különleges, izgalmas
barátságokra tehetnek szert.

Rák – Társukkal nagy beszélgeté-
sekbe keveredhetnek, melyben je-
len lehet a lendület, a türelmetlen-

ség, ám a végtelen mély szeretet is. Ottho-
nukat szépíthetik, akár tudatosan is pél-
dául lakberendezési tanácsok, a  Feng
Shui, különbözõ misztikus tanok felhasz-
nálásával.

Oroszlán – Meg kell küzdeniük a
pénzért, amely gyorsan elmehet vá-
gyaikra, álmaikra. A hitük, a tanu-

lás, külföld, joggal való kapcsolat most fon-
tossá válhat –  társukkal teljes egyetértés-
ben. Munkájukban a lendületesek lehet-
nek, ám ez átmehet türelmetlenségbe is.

Szûz – Érzelmesen, akár szerelme-
sen  tettre készek.  Amit szeretné-
nek, mindent ki tudnak most ki-

harcolni. Meg is lepõdhetnek a körülöt-
tük levõk, hisz azt szokták meg, hogy õk
inkább a háttérben maradnak. Az anyagi-
akat még mindig az angyalok segítik, bár
a munka is ott van. 

Mérleg – Az érzékenység és a harci-
asság váltakozását élhetik meg,
ahol még a türelmetlenség és a be-

csaphatóság, illúziók kergetése is válthat-
ják egymást. Otthonukban átalakulások,
változások jöhetnek, felújíthatják, átala-
kíthatják sok pénzt belefektetve.

Skorpió – Barátaikkal való kapcso-
latuknak mélységet adhat egy nagy
beszélgetés, mely tele van szívvel,

lélekkel.  Egyik oldalról nagyon higgad-
tak, nyugodtak tudnak maradni, másfe-
lõl viszont kirobbanó energia feszítheti
õket. Legjobb ilyenkor kisportolni a fö-
lösleges erõket.

Nyilas – A munkájuk elõtérben
van, ám most a vágy is erõsen meg-
jelenhet az élet örömei felé. Per-

sze, itt is, mint mindig túlzásokba tud-
nak esni, vagy az egyik, vagy a másik kap
túlságosan nagy hangsúlyt.  Gyerekeik-
kel való kapcsolataikban próbák érkez-
hetnek. 

Bak – Az érzelmek még mindig na-
gyon befolyásolhatják õket, meglep-
ve önmagukat  is, környezetüket is.

Több kisebb utazásra, tárgyalásra számít-
hatnak, mely a céljaik elérését segítheti.
Otthonukban a hadiállapotok nincsenek
kizárva – legyenek megértõek, bölcsek!

Vízöntõ – Nem férnek a bõrükbe,
akkora szabadságvágyuk lehet. Eh-
hez hozzájárulhat az is, hogy pénz

érkezhet, mely megnyitja a lehetõségeket.
A szerelem területén abszolút illúziókat
kergethetnek, de meglehet, hogy a gyere-
keikkel kapcsolatban nem látnak tisztán.

Halak – Továbbra is nagyon higgad-
tak, nyugodtak, az anyagi nehézsé-
gek ellenére is. Nagy bölcsességre,

tudásra tehetnek szert, melyet szinte az
angyalok súgnak nekik mélyrõl jövõ meg-
érzéseiken keresztül. A mozgás, a beszéd,
jövés-menés most igencsak elõtérbe ke-
rülhet.

www.asztrocsillag.hu

Ejtsünk most néhány szót arról
az állatokon élõsködõ apró ro-
varról, amely az embernek is sok
kellemetlenséget okoz, fõleg nyá-
ron, amikor a nyitott ablakon át
bejuthat a lakásba. Ez a vadon
élõ városi galambok egyik élõs-
ködõje, az óvantag, azaz a tyúk-
poloska. Ez a lapított testû ro-
var, s a kullancsok családjába
tartozik. Fõleg éjszaka szívja a
galambok vérét, s teste az egy
cm-es nagyságot is elérheti. Szú-
rásával az ember számára kelle-
metlen, de nem  veszélyes helyi
bõrgyulladást okoz. Védekezni
ellene a galambok távoltartásá-
val, valamint sûrû szúnyogháló-
val lehet.

A galambok hozzátartoznak a
városok hangulatához, s felidé-
zik a természet közelségét a kõ-
rengetegben. Fontos tudni, hogy
a galambok etetése közterületen
tilos, de ha mégis megtesszük,
semmi esetre sem szárított ke-
nyeret vagy kalácsot adjunk ne-
kik, mert az összeáll a begyben,
romlásnak indul és begygyulla-
dást okoz. Inkább magvakat
szórjunk nekik. Még egy fontos
tudnivaló: a vadon élõ galambok
jelentõs része szalmonella bak-
tériummal fertõzött, ezért húsuk
sem sütve, sem fõzve emberi táp-
lálkozásra nem alkalmas.

A másik élõsködõ a madártetû
atka, amely 0,7-1 mm nagyságú
szürke vagy vöröses színû kis ál-

latka. Elsõsorban az idegen hely-
rõl befogadott díszmadarakkal
kerül be a lakásba, a kézbe vett
kis állatról pedig az emberre.
Ezek az állatkák nem csak a váro-
si galambok és díszmadarak élõs-
ködõi, hanem elsõsorban a tyúk-
féléké. Fõleg a baromfiudvart és a
tyúkólat felfedezõ gyerekek van-
nak kitéve ennek a nagy veszélyt
ugyan nem jelentõ ám kellemet-
len tapasztalatszerzésnek.

Még egy külsõ élõsködõrõl kell
szólni: a macskák fülrühérõl. A
fülrühesség fõleg a gazdátlan, a
város pincéiben, utcáin élõ, le-
gyengült szervezetû és fõleg fia-
tal állatokon jelentkezik.  A tüne-
tei nagyon jellemzõek: a füleken
(súlyosabb esetben már az egész
fejen) vastag, pörkös, varas fel-
rakódások láthatók. Emberen
ez a betegség bõrpanaszokat
okozhat.  Az enyhébb formája a
házimacskán is elõfordulhat.
Ilyenkor a fülben bõséges a zsír-
termelés, és kedvencünk pedig
egyfolytában vakarja a fülét,
amelynek töve gyakran kis is se-
besedik. Ilyen esetben feltétlenül
állatorvoshoz kell fordulni vele.

Végezetül pedig néhány szót
kell szólni a kutya, de fõként a
macska bõrgombás megbetege-
désérõl. A bõrgyógyászok, fõ-
ként a gyermekorvosok a meg-
mondhatói, milyen gyakran je-
lentkeznek a bõrgomba jellegze-
tes tünetei a gyermekeken. Ilyen-

kor azután kitudódik, hogy a
gyermek szoros közelségben él a
család macskájával. A macska
gondos állatorvosi vizsgálata so-
rán legtöbbször kiderül a fertõ-
zés forrása.

A gombás megbetegedés fõleg
kutyán, de macskán is igen gyak-
ran nagyon jellegzetes, kör alakú
és körkörösen terjedõ, szõrhiá-
nyos vagy megritkult szõrzetû,
korpás felületû foltokban jelent-
kezik. Az elváltozás kutyán elsõ-
sorban a lábakon, macskán pe-
dig a fülön, a fülben, a fejen, fõleg
pedig az orrháton látható. A
macskát puszilgató, vagy vele egy
ágyban alvó gyermek, de a felnõtt
is tõle kapja meg a betegséget. Bár
a bõrtünetek jellegzetesek, a biz-
tos diagnózist a bõrkaparék labo-
ratóriumi vizsgálata adja. A leírt
tünetekkel feltétlenül állatorvos-
hoz kell fordulni, szerencsére a
gyógyításra igen jó gyógyszerek
állnak rendelkezésre. Egy-két na-
pon belül javulást azért ne vár-
junk, a teljes gyógyulás sokszor
hetekig is eltart. Mindezek a be-
tegségek a már annyiszor hang-
súlyozott szabványt erõsítik: ked-
venceinknek legyen meg a saját-
fekvõ- és alvóhelyük, ha pedig be
akarunk fogadni egy gazdátlan és
beteg kis állatot, csakis teljesen
gyógyult állapotban engedjük sa-
ját állataink közé.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

A gomba nem csak az erdõben nõ

Venezuelai ügyvivõ
látogatása
Április 3-án a dr. Papcsák Ferenc polgármester és országgyûlési
képviselõ meghívására hazánkba látogató dr. Adriana Gottberg Gil
venezuelai ügyvivõ asszony vendéglátója és Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester társaságában az Uzsoki Kórházba látogatott, ahol dr.
Golub Iván fõigazgatóval és dr. Mayer Árpáddal, a 2011-ben Zugló-
ban az Év Embere életmûdíjjal kitüntetett orvossal a magyar és ve-
nezuelai egészségügy helyzetérõl cserélték ki tapasztalataikat. A kö-
tetlen hangulatú beszélgetést követõen a felek megtekintették a zug-
lói kórház Központi Röntgen Diagnosztikai Osztályát. A radiológusi
végzettséggel rendelkezõ ügyvivõ asszony rendkívül elégedett volt a
látottakkal, és ígéretet tett rá, hogy a jövõben venezuelai orvosok lá-
togatnak majd Magyarországra, hogy az itteni ismereteket elsajátít-
sák, és azokat aztán a dél-amerikai országban kamatoztathassák.

A Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör március 29-én Wichmann Ta-
más (képünkön bal oldalon) világbajnok kenust látta vendégül.
Wichmann Tamás most is bizonyította, annak ellenére, hogy egyszer
sem állhatott az olimpiai dobogó legmagasabb fokára, közvetlensé-
gével és õszinteségével még ma is képes elvarázsolni a rajongóit.
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A Teleki Blanka Gimnázium a ta-
vaszi szünet elõtti utolsó tanítási
napon tartotta a diákönkor-
mányzati napját. A zuglói gimná-
zium vezetése úgy véli, ez az utol-
só olyan nap, amikor a diákok
még önfeledten kikapcsolódhat-
nak, a szünetet követõ idõszak
ugyanis már az érettségire és a
felvételire való felkészülésrõl fog
szólni. A telekis diákönkor-
mányzat hagyományosan látvá-
nyos programokat szokott szer-
vezni, idén azonban minden ko-
rábbinál izgalmasabb program-
mal rukkoltak elõ.

Már a délelõtti események iz-
galmasnak ígérkeztek. Tíz óráig

például úgynevezett fordított
nap volt, amikor a diákok vették
át a tanárok szerepét, és tartot-
ták meg az órákat. Ezt követték
a városligeti sportprogramok.
Azoknak, akik nem ezt válasz-
tották, az iskolában tartott érde-
kes elõadások, illetve az udva-
ron rendezett rendõrségi-, men-
tõ- és tûzoltó-bemutató kínált
más szórakozást. Ugyancsak
ezen a napon tartották a történe-
lem házi versenyt, melynek té-
mája a középkor volt. A nap fo-
lyamán még latin táncházra, el-
sõsegély oktatásra, illetve a 18.
életévüket betöltött diákok és a
pedagógusok, technikai dolgo-

zók részvételével – a Vöröske-
reszt szervezésében – véradásra
is sor került. 

Az elõadások közül kiemelke-
dett az iskola egyik tehetséges di-
ákjának, Rest Antóniának a rit-
ka betegségekrõl tartott érteke-
zése. A 11. évfolyamos diák az
idei országos középiskolai ta-
nulmányi versenyen a 2. fordu-
lóba jutott. Ugyancsak érdekes-
nek bizonyult az iskola filozófia-
tanára által tartott foglalkozás,
mely a boldogtalanság elkerülé-
sének technikáit boncolgatta. A
délelõttöt színesítette még a ha-
gyományos karaoke, a kvízjáték,
az olasz konyha remekeinek be-
mutatása, a matek háziverseny
eredményhirdetése és az angol
elõadói verseny is.

Az igazi nagy durranás azon-
ban délután következett: ekkor
ugyanis egy, a diákok által szer-
vezett jótékonysági koncertre
került sor az iskola udvarán. A
fellépõ fiatal mûvészek – az
Apolló23, Baricz Gergely,
Kováts Vera, Barna Gergely és a
Summer Sisters – egytõl egyig a
Megasztár tehetségkutató mû-
sorban váltak ismertté, ám en-
nek ellenére mindnyájan ingyen
vállalták a fellépést a zuglói gim-
náziumban. A rendezvény azon-
ban nem volt ingyenes: a szerve-
zõk belépõt szedtek, és, ahogy
azt Rudas Péter igazgatótól meg-
tudtuk, az bevételbõl az iskola-
rádió stúdióját fogják majd fel-
újítani. riersch

Jótékonysági koncertet szervezett
a diákönkormányzat

1934. április 28-án rendezték
Bárdos Lajos kezdeményezésé-
re az elsõ Éneklõ Ifjúság hang-
versenyt. A rendezvény sokáig
Zugló zenei ünnepe volt, ám az
1997-ben megrendezett utolsó
kórustalálkozó után sokáig nem
került sor ilyen zenei programra
a kerületben. 2009-ben aztán
Záborszky Kálmán, a Szent Ist-
ván Király Zeneiskola igazgatója
ismét megszervezte az Éneklõ If-
júság hangversenyt, mely ese-
ményre 16 kerületi kórus neve-
zett. A program olyan sikeresnek
bizonyult, hogy a szervezõk úgy
döntöttek, a zuglói zenei oktatás
színvonalának demonstrálásá-
ból hagyományt teremtenek.

Idén április 2-3-án már negye-
dik alkalommal rendezték meg
az Éneklõ Ifjúság hangversenyt.
És idén elsõ alkalommal a szer-
vezõknek már koncertidõpontot
kellett kijelölniük. A Columbus
utcai Zeneházban 22 kórus, kö-
zel ezer diák énekelt.  

– Nagy öröm látni évrõl évre
nemcsak a kórusok számának
növekedését, hanem a produk-
ciók színvonalának a javulását
is – értékelte a látottakat
Hraschek Katalin, a KÓTA – Ma-
gyar Kórusok  és Zenekarok
Szövetsége Ifjúsági és Zenepe-
dagógiai Szakbizottságának ve-
zetõje, az Éneklõ Ifjúság zsûriel-
nöke. - A szervezõk kitûnõ el-
gondolása szerint minden esz-
tendõben azonos zsûri hallgatja
végig a produkciókat, így lehetõ-
vé válik azok összehasonlítása.
A teljes zsûri véleményét tolmá-
csolom, amikor a színvonal ja-

vulásáról szólok. Egyre több kó-
rust hallhatunk, s a kórusok lét-
száma is növekszik. Szerencsé-
re egyre több igazgató ismeri fel
a kórus érték- és közösségte-
remtõ szerepét, s megadja a kó-
rusok mûködéséhez szükséges
támogatást a karvezetõk számá-
ra (pl. órarendben rögzített pró-
baidõ, heti két alkalommal, kó-
rustábor szervezése). Az ének-
tanár-kórusvezetõ kollégák ön-
feláldozó és igényes munkával
alakítják ki kórusaik repertoár-

ját. Az idén három hangverseny
rendezésére kerülhetett sor, a
jelentkezõk nagy száma miatt.
Mindhárom hangversenyen ra-
gyogó, mosolygó, az éneklésben
örömüket lelõ gyermekeket lát-
hattunk, hallhattunk. A gyere-
kek egymástól is tanulhatnak,
hiszen, a kitûnõ szervezésnek
köszönhetõen végighallgathat-
ták egymás produkcióit. A hang-
versenyeket követõ szakmai
megbeszéléseken a zsûri min-
den produkciót részletekbe me-

nõen, õszintén elemez, s igyek-
szünk tanácsokkal segíteni a to-
vábbi munkát. Megtisztelõ szá-
munkra, hogy a kollégák érzik a
szeretet vezérelte bírálatot, és
amit csak tudnak, meg is valósí-
tanak ezekbõl. Konkrétan nyo-
mon követhetõ, ahogy a korábbi
tanácsokat megvalósítva egyre
szebben, kifejezõbben szólnak a
kórusok.  Köszönet illeti az Ön-
kormányzatot az iskolai kóru-
sok munkájának támogatásá-
ért, mert sok iskolában csak en-

nek segítségével tudják fenntar-
tani a kórusokat. Zugló büszke
lehet megújuló kóruséletére,
mert ezeken a hangversenyeken
az Éneklõ Ifjúság mozgalom ala-
pítóinak eredeti elképzelései va-
lósulnak meg: a kórusok meg-
hallgatják egymást, igényes mû-
sorral lépnek fel, és a hangver-
senyeket mindig közös éneklés
zárja.  Kodály Zoltán szavait
idézve: „Zene nélkül semmiféle
nevelés nem lehet teljes.”

Riersch Tamás

Egy feltámasztott zenei hagyomány

Taroltak a munkácsysok

A zuglói Munkácsy Mihály Álta-
lános Iskola diákjai közül töb-
ben ugyanis évek óta egy képes-
ségfejlesztõ programban vesz-
nek részt. A MindLab olyan in-
novatív program, amely logikai
társasjátékok széles skáláján
keresztül fejleszti a gyerekek
gondolkodását, szociális készsé-
geit, érzelmi intelligenciáját és
problémamegoldó képességét. 

A munkácsys diákok az orszá-
gos és a nemzetközi versenyeken
is rendre jól szerepelnek. A
MindLab a világ számos orszá-
gában nagy népszerûségnek ör-
vend, ezért a négy kategóriában
(a kategóriák a MindLab eseté-
ben a négy fõ játékot, a dámát, a
quoridort, az abalonet és az octit
jelentik) már régóta Nemzetközi

MindLab Olimpiát is rendeznek.
Idén nyáron, június 12-14 között
a romániai Sinaia-ban már  hete-
dik alkalommal kerül sor erre a
versenyre.

A magyar csapat kiválasztásá-
ra március 31. és április 1. között
Országos Döntõt tartottunk –
mondta a zuglói diákok felkészí-
tõ tanára Tamásné Nagy Julian-
na. - A helyszín Dunakeszin, a
Radnóti Miklós Gimnázium aulá-
ja volt. A versenyben a diákjaink
kiválóan szerepeltek, hisz
Koczkás Martin (octi), Fülöp An-
na (dáma) és Knollmajer Gergely
(abalone) elsõ, Szél Stefánia (dá-
ma) és Krámer Péter (quoridor) a
második helyen végzett, ezzel va-
lamennyien utazhatnak majd a
nyári MindLab Olimpiára.  R. T.
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A Zuglóban dolgozó közbizton-
sági szervezetek életében immár
hagyománnyá vált, hogy rajta-
ütésszerûen közbiztonsági akci-
ókat hajtanak végre a kerület-
ben. Ezeket az összehangolt ak-
ciókat egyrészt a bûnügyi ada-
tok, másrészt pedig a lakossági
panaszok indokolták. Dr.
Papcsák Ferenc polgármester a
megválasztása óta kiemelt téma-
ként kezeli a zuglói közbiztonsá-
got. Ennek bizonyítéka, hogy a
XIV. kerületben – a fõvárosi ke-
rületek közül egyedüliként –
Rozgonyi Zoltán személyében
egy alpolgármestert bíztak meg
a közbiztonsággal kapcsolatos
feladatok koordinálásával. A két
említett kerületi vezetõ volt a
kezdeményezõje az immár rend-
szeressé váló zuglói közbizton-
sági akcióknak is. A legutóbbi
ilyen eseményre március 28-án
éjszaka került sor, amikor is a
Zuglói Vagyonkezelõ épületében
zsúfolásig megtöltötték a házas-
ságkötõ termet az akcióban
résztvevõ személyek.

– Az ilyen közbiztonsági akci-
ók már hagyománnyá váltak a
kerületben – mondta dr.
Papcsák Ferenc polgármester a

március 28-i eligazításon. – Ez-
zel azonban nem elégedhetünk
meg, hanem el kell jutnunk odá-
ig, hogy valóban biztonságossá
váljon a kerület. Az önkormány-
zat mindent megtesz ennek ér-
dekében és nem csak ezekkel az
akciókkal, hanem azzal is, hogy
a hatékonyság növelése érdeké-
ben a zuglói közbiztonsági szer-
vezeteket is átszervezi.

– Zuglót erõs közbiztonsági
háló védi – tette hozzá Kardos
Pál, a kerületõrök és a zuglói pol-
gárõrök vezetõje. – Mi azonban
ezt a hálót még inkább erõsíteni
kívánjuk. Ezek az akciók is ezt a
célt szolgálják. Olyan célterüle-
teket jelöltünk ki, ahonnan la-
kossági panaszokat kaptunk.
Ezeket a helyszíneket az est fo-
lyamán demonstratívan meg-
szálljuk, és ellenõrizzük. 

Az akció vezetõje dr. Pál Adri-
án alezredes, a BRFK XIV. kerü-
leti Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztályának vezetõje volt. A
programban a kerületi rend-
õrök 12, míg a polgárõrök, ke-
rületõrök 35-40 fõvel vettek
részt. Rajtuk kívül a Készenléti
Rendõrség 13 fõs szakasza, il-
letve a Nemzeti Adó- és Vámhi-

vatal négy munkatársa is kiegé-
szítette a csapatot. Az önkor-
mányzat részérõl többen jár-
õröztek, hisz dr. Papcsák Fe-
renc polgármesteren és
Rozgonyi Zoltán alpolgármeste-
ren kívül Kovács Balázs alpol-
gármester és Tildy Balázs kép-
viselõ is a zuglói közterületeken
töltötte a március 28-i estét, de
a Polgármesteri Hivatal több
dolgozója is a csapattal tartott.
Az akció elsõsorban azokat az

utcákat, társasházakat érintet-
te, ahol a rendõrök is gyakran
megfordultak, illetve ahonnan
lakossági panaszok érkeztek.
Az akció résztvevõi jártak a Cse-
rei utcában, a Várna utcában, a
Mexikói úton, illetve a Sing-
Singnek elkeresztelt Nagy Lajos
király út 104-ben, de az éjszakai
Thököly utat is ellenõrizték.

Az akció legnagyobb eredmé-
nye az volt, hogy nem volt ered-
ménye – mondta dr. Pál Adrián

alezredes. – Pontosabban sem
körözött személyt, sem pedig
prostituáltat nem találtunk.
Mindenhol rend és béke volt,
amit  nagy eredménynek tartok.
Úgy látszik, a korábbi akciók
megtették a hatásukat. A preven-
ció érdekében a jövõben is foly-
tatni kell ezt a munkát, így vár-
hatóan a közeljövõben újabb
szervezett akciókra kerül majd
sor Zuglóban.

Riersch Tamás

Éjszakai járõrözés a kerületben

BÛNÜGYI KRÓNIKA

A Budapesti és Agglomerációs Polgárõr
Szervezetek Szövetsége március 31-én
megtartott ünnepi közgyûlésén elfogad-
ták a szervezet új alapszabályát és átad-
ták a budapesti polgárõrség által adomá-
nyozható elismeréseket. A közgyûlést dr.
Tóth Tamás Budapest Rendõrfõkapitá-

nya köszöntötte. Tarlós István Fõpolgár-
mester üzenetében hangsúlyozta: a pol-
gárõrök munkája nélkülözhetetlen Buda-
pest közbiztonságának megszilárdításá-
ban.

A Szervezet ünnepi közgyûlésén Kar-
dos Pál Elnök kiemelte, hogy „a Szövetség
és a Budapesti Rendõr-fõkapitányság kö-
zötti eddigi együttmûködés országos szin-
ten is példaértékûnek minõsíthetõ, a fõ-
kapitány szakmai partnerként tekint a
polgárõrökre.” dr. Tóth Tamás r. dandár-
tábornok Budapest rendõrfõkapitánya
hozzászólásában elmondta, hogy „mára a
polgárõrség elérte, hogy a legnagyobb, leg-
egységesebb, legmozgósíthatóbb civil
szervezet lett hazánkban, a közbiztonság
és a bûnmegelõzés már nem képzelhetõ

el nélkülük. A Rendõrség a Polgárõrség
nélkül félkarú óriás.”

A közgyûlésen egyhangúlag elfogadták
a február 1-én életbelépõ polgárõr törvény
miatt megváltozott új alapszabályt. A
2011-es évet értékelõ elnöki beszámoló-
ban kiemelték, hogy a Budapesti Polgár-
õrség tavalyi évben 237 kiemelt rendez-
vény biztosításában mûködött közre, az
önállóan illetve rendõrséggel közösen
végzett szolgálatok eredménye: 532 elfo-
gás, 255 tettenérés, 37 fõ eltûnt személy
felkutatása, 3104 jelzésadás és 4987 se-
gítségnyújtás. 

Tarlós István Fõpolgármester üdvözle-
tét Zsolnai József, Budapest Fõváros köz-
biztonsági tanácsnoka tolmácsolta, kö-
szöntõjében hangsúlyozta, hogy a polgár-

õrök munkája nélkülözhetetlen Budapest
közbiztonságának megszilárdításában.

Az ünnepségen átadták a szervezet által
alapított arany, ezüst és bronz szolgálati
érdemérem valamint életmentésért ado-
mányozható kitüntetéseket.

ZL

Elfogták a felnitolvajokat

Március 28-án állampolgári bejelentés ér-
kezett a kerületi rendõrkapitányság ügye-
letére, mert ismeretlen tettes a Lipótvár
utca egyik cégének telephelyén átvágta a
kerítést, és eltulajdonította a telephelyen
nem lezárt helyen, rögzítés nélkül tárolt
különféle típusú felniket a rájuk szerelt
gumiabroncsokkal együtt. A lopással
okozott kár 640.000 forint volt, míg a tet-
tes a rongálással további 50.000 forint
kárt okozott.

Ugyancsak ismeretlen tettes március
19-én az Almádi utca egyik házának be-
kerített udvarára mászott be, és onnan a
rászerelt gumiabroncsokkal együtt négy
alufelnit tulajdonított el. A lopási kár
250.000 forint volt.  

Hasonló módszerrel az akkor még szin-
tén ismeretlen tettes a Csömöri út egyik
autószerelõ mûhelyébõl is eltulajdonított
négy Audi A4-es alufelnit, rajta a nyári gu-
miabroncsokkal. A lopási kár ez esetben
400.000 forint volt. 

Az autószerelõ mûhelyekbõl, illetve gu-
mijavító mûhelyekbõl történõ lopások

miatt, a nyomozók tanúkutatást végeztek
a fenti bûncselekmények környékén. En-
nek során került képbe egy férfi, aki több
tanúnak is gumikat, felniket ajánlott fel
eladásra, és, aki egy zöld színû Renault
Twingoval jár. A kocsit látták több, ha-
sonló jellegû bûncselekmény helyszínén
is. A nyomozók néhány óra alatt eljutot-
tak a férfi lakcímének megállapításáig, de
mielõtt a házkutatásra sor kerülhetett
volna, a zuglói járõrök – akiket a nyomo-
zók informáltak a keresett Renault-ról -,
észrevették  hajnalban a Vezér uton hala-
dó Twingot, melyet megállítottak, és a
benne ülõket igazoltatták.

A személygépkocsiban bûncselekmény
elkövetésére alkalmas eszközök voltak,
ezért az autó utasait, a keresett férfit és a
bûntársát elõállították a XIV. kerületi
Rendõrkapitányságra. Mindketten bün-
tetett elõéletûek, a keresett férfi ellen je-
lenleg is több büntetõeljárás folyik lopás,
testi sértés, csalás, kábítószerrel való
visszaélés és garázdaság miatt. Nevezet-
teket õrizetbe vették, azóta pedig már elõ-
zetes letartóztatásba kerültek.

R. T.

A közbiztonság és a bûnmegelõzés
ma már elképzelhetetlen a polgárõrök munkája nélkül



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 garanci-
ával. 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.juhaszburkolas.
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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ké-
szítést ill. javítást vállal asztalos Zug-
lóban ill. XV., XVI. Kerületben ingyen
kiszállással. Kiss Ernõ: 06-30-447-
4853

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

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)

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Kerí-
tések, nagykapuk, tolókapuk, lépcsõ-
házkorlátok, erkélykorlátok, vasaj-
tók, ablak-, ajtórácsok, aknafedelek,
elõtetõk 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

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

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

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

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

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

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

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

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

ÖRS VEZÉR TERÉTÕL 2 percre a
Rákos pataknál, X.ker. Nemes utca
33-ban, 3 lakásos társasházban
102nm-es beköltözhetõ ÚJ LAKÁS,
autóbeállóval eladó 22,5 Mft-ért vagy
garázzsal 24 Mft-ért. Tel:06-20-943-
6541, www.ecosystemkft.com

ZUGLÓBAN ÚJ ÉPÍTÉSÛ LAKÁ-
SOK eladók 44-134 nm-ig. Érdek-
lõdi:06-70-778-2140

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

MATEMATIKA, FIZIKAOKTATÁS
minden szinten középiskolásoknak.
Érettségire, felvételikre felkészítés,
gyakorlott szaktanárnál.. Tel..06-1-
223-1370, 06-20-462-83-98

JÁRMÛ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS, KÉSZ-
PÉNZFIZETÉSSEL, ADÁS-VÉTE-
LI szerzõdéssel, (roncs autót is),
házhoz megyünk. Tel.: 06-30-253-
2248

SZÁMÍTÓGÉP

COMPUTER KLINIKA- számítógép
javítás, karbantartás, bõvítés, vírus-
írtás, telepítés ingyenes kiszállással.
Hívjon bizalommal! Tel.:06-30-857-
26-53

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

KÖNYV

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

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

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

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vá-
sárol jó állapotú, régi, kevésbé régi köny-
veket, könyvhagyatékot. Díjtalan ki-
szállás! Tel.:352-74-70, 06-20-916-57-
66, web: www.vertesiantikvarium.hu

TÁRSKERESÕ

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

EGYÉB

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

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 18.
Megjelenés: 2012. április 26.

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)

8. április 18. április 26.
9. május 2. május 10.

10. május 16. május 24.
11. május 30. június 7.
12. június 13. június 21.
13. június 27. július 5.

N y á r i s z ü n e t
14. augusztus 15. augusztus 23.
15. augusztus 29. szeptember 6.
16. szeptember 12. szeptember 20.
17. szeptember 26. október 4.
18. október 10. október 18.
19. október 24. november 1.
20. november 7. november 15.
21. november 21. november 29.
22. december 5. december 13.

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVÍZ
Hûtõ, mosógép, TV, videó,

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

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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLIS ASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu

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



15SPORTXXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2012. ÁPRILIS 12. �� ZUGLÓI LAPOK ��

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

ZUGLÓI LAPOK

A Magyar Olimpiai Bizottság év elején
hirdette meg a hagyományos Fair Play-
díj pályázatát. Három kategóriában –
életmû, cselekedet és a Fair Play nép-
szerûsítése – várták a sportvezetõk,
sportújságírók javaslatait. Az idei dí-
jak átadására március 20-án délelõtt
került sor a Mûvészetek Palotájában.
Az elismeréseket dr. Kamuti Jenõ, a
Magyar Fair Play Bizottság elnöke ad-
ta át a nyerteseknek. 

A díjazottak között dr. Hencsei Pál
(képünkön) személyében  zuglói is
akadt. A Budapesti Mûszaki Egyetem
Szervetlen Kémia Tanszékének nyu-
galmazott professzorát dr. Jakabházy-
né Mezõ Mária, a Magyar Olimpiai
Akadémia fõtitkárával, Kálomista Gá-
bor filmproducerrel és Várkonyi Attila
(DJ Dominique) újságíróval együtt ré-
szesítették ebben a kitüntetésben.

– Sokszor kérdezték már tõlem, mi-
ként kerül egy kémiaprofesszor kapcso-
latba az olimpiai mozgalommal – mond-
ta dr. Hencsei Pál. – Az én esetemben a
rejtvényfejtéssel, illetve az átlagosnál va-
lamivel nagyobb sport iránti rajongás-

sal kezdõdött minden. Mikor 1966-ban
Budapest rendezte az atlétikai Európa-
bajnokságot, egy sporttörténeti pályáza-
tot írtak ki. Én a gyõztes csapatban sze-
repeltem, és egy IBUSZ-utat nyertem
Kelet-Berlinbe, a súlyemelõ világbaj-
nokságra.

Dr. Hencsei Pál ezt követõen jó har-
minc évig távol maradt a sporttörténe-
ti vetélkedõktõl, igaz nem is nagyon
volt alkalma bizonyítani a tudását. Ez
így volt egészen 1995-ig, amikor is az
atlantai olimpia elõtt és a százéves
olimpiai mozgalom tiszteletére ismét
olimpiatörténeti versenyt hirdettek.
Dr. Hencsei Pál a háromfõs budapesti
csapat tagjaként egészen az elõdöntõig
jutott, mely szereplés eredménye egy
egyhetes Lausanne-i út volt.

– Ekkor újra lendületet kaptam, s
mivel a versenyre való felkészülés mi-
att rengeteget kutattam, az összegyûj-
tött információkat Olimpiai érdekes-
ségek címmel könyv formájában is
megjelentettem.

Az elsõ könyvet azóta már 20 követ-
te. Dr. Hencsei Pál volt a társszerzõje

többek között az MTK 120. évforduló-
jára és a BVSC-Zugló centenáriumára
kiadott könyveknek is, de írt már  a Vas
megyei olimpikonokról, a Könyves Kál-
mán Gimnáziumból kikerült válogatott
sportolókról és a Mûegyetem sport-
múltjáról is. Legutóbb ez év elején
Olimpiai kuriózumok címmel jelente-
tett meg egy izgalmas sportkönyvet.

Dr. Hencsei Pál 1996-ban, az atlan-
tai olimpia után tagja lett a Csanádi Ár-
pád Olimpiai Baráti Körnek, mely
szervezetnek 2001-ben az elnökévé is
megválasztották. A baráti kör mind a
mai napig rengeteget tesz az olimpiai
mozgalom népszerûsítéséért. 

– A közelgõ londoni olimpia ismét a
sportra irányítja a figyelmet. A baráti
kör tagjai ezért vállalják, hogy felkérés
esetén elmennek az iskolákba, ahol
elõadásokat tartanak az olimpiákról.
Én is már több intézményben jártam,
de nagy bánatomra Zuglóban, ahol
már 18 éve lakom, még mindössze a
Csanádiban került csak sor ilyen prog-
ramra.

Riersch Tamás

Fair Play-díjat kapott a zuglói kémia professzor

A Magyar Karate Szövetség idén
ünnepli fennállásának 40. évfor-
dulóját. A jubileum alkalmából
már februárban ünnepi közgyû-
lést tartottak és az ünnepi han-
gulat a március végi országos
bajnokságon is érzõdött. A mo-
gyoródi sportcsarnokban a két-
napos viadalon 88 versenyszám-
ban – formagyakorlatban és küz-
delemben – 60 klub képviseltet-
te magát. A szervezõk az ünnepi
bajnokságra a magyar karate
alapítói mellett az elmúlt négy év-
tized kiemelkedõ alakjait is meg-
hívták. A magyar karate hagyo-
mányai közé tartozik, hogy az or-
szágos bajnokságon a felnõttek
mellett a kadet, junior és U21-es
korú versenyzõk is megküzde-
nek a saját korosztályukban a
magyar bajnoki címért.

A BVSC-Fighter SE összesen
18 fõs csapattal vett részt a ver-
senyen. Ennél akadt nagyobb lét-
számú egyesület is, ám a Szõnyi
úti klubról tudni kell, hogy csak

küzdelmet (kumitet) oktat a ver-
senyzõinek. Azt viszont nagyon
jól, hiszen a zuglói karatézók is-
mét taroltak a versenyen, össze-
sen ugyanis hét arany, öt ezüst-
és négy bronzérmet szereztek.

– Számunkra csak felmérõ jel-
legû volt ez a verseny – tudtuk
meg Sajó Zoltán edzõtõl, akit ta-
valy a Nemzeti Sportintézet az
összes sportágat figyelembe véve
az év második legjobb edzõjének
választott. – Gyakorlatilag az or-
szágos bajnokságra külön nem
készültünk, ennek ellenére
nagyjából elégedettek lehetünk a
szerepléssel. Egy versenyzõnk,
Kõhegyi Zoltán számára fontos
volt a jó szereplés, mert õ meg-
erõsíthette a helyét a májusi
teneriffei Európa-bajnokságra
utazó csapatban. Zoli ennek
megfelelõen jól is szerepelt, mert
az U21-es mezõnyben és a felnõt-
tek között is aranyérmet nyert. 

A BVSC-Fighter SE versenyzõi
több versenyszámban is megsze-

rezték a magyar bajnoki címet. Az
U21-es mezõnyben a már említett
Kõhegyi Zoltán mellett Hõnig Ale-
xander  is országos bajnok lett. A
kadeteknél ez Nógrádi Nikolnak
is sikerült. A felnõttek között Kõ-
hegyi mellett Barta Nikola és az
egyesület friss igazolása, Metzger
Szandra lett még magyar bajnok.
Ezen kívül felnõtt férfi csapat is
aranyérmet szerzett.

– A verseny krónikájához tar-
tozik még, hogy több verseny-
zõnk nem csak a saját korosztá-
lyában, hanem az idõsebbek kö-
zött is elindult, és jól is szerepelt
–mondta az edzõ.

A 40. Magyar Karate Országos
Bajnokságon egy másik zuglói
egyesület, az AC-Sinus is képvi-
seltette magát. A Klíma Zsuzsan-
na vezette klub is szerzett egy fel-
nõtt országos bajnoki címet, hisz
a férfiaknál a formagyakorlatok
bemutatásában (kataban) a zug-
lói Nagy Botond volt a legjobb.

Riersch Tamás

Zuglói sikerek a jubileumi
országos bajnokságon

Zugló
támogatja
olimpikonjait

Rendkívüli alap létrehozásával támogatja Zug-
ló Önkormányzata a kerületben sportoló, illet-
ve a kerületben élõ sportolók olimpiai felké-
szülését. A tizenhét millió forinttal létreho-
zott Zuglói Olimpiai Ösztöndíj Alapból össze-
sen 23 kvótás, valamint kvalifikációra esélyes
zuglói sportoló részesül.

A kezdeményezés korszakalkotónak minõsül, ugyanis
ilyen jellegû támogatást a fõváros XIV. kerülete eddig
még nem nyújtott. A 2012-es londoni olimpiai játéko-
kon való részvételt több zuglói sportoló tûzte ki célul.
Mivel a gazdasági válság és a csökkenõ támogatások
miatt az olimpiai részvételért küzdõ zuglói sportolók
felkészülése veszélybe került, a képviselõ-testület a
rendkívüli támogatás mellett döntött. A dr. Papcsák Fe-
renc polgármester által benyújtott elõterjesztést a kor-
mányzó párt mellett – az LMP kivételével – az ellenzék is
támogatta.

A Zuglói Olimpiai Ösztöndíj Alap a polgármesteri keret-
ben elõirányzott céltartalék átcsoportosításából jött
létre. Az olimpiai részvételért küzdõ, támogatásra mél-
tó sportolók névsorát az érintett sportegyesületek és
klubok – a BVSC-Zugló, a KSI SE és az MTK – jelölték
meg. 

Papcsák Ferenc polgármester elmondta: Zugló az élsport
fellegvára. A Londonba  országos szinten készülõ olim-
pikonok létszámának mintegy tizenöt százalékát zuglói
sportolók teszik ki, akik számos gyõzelemmel öregbítet-
ték már világszerte hazánk és ezáltal Zugló hírnevét. Tá-
mogatásuk a kerület nehéz gazdasági helyzete ellenére
sem kérdés, hanem nemes kötelességünk.

Budapest Fõváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzata

Sajtóosztály
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441.90

357.90

435.90

241.90Cím: Bp., XIV. Vezér u. 147/b.
Nyitva tartás: H–P: 8–20, Szo: 8–14

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

Gondolta volna, hogy a High-Care Magyarországon
idén ünnepli 20. születésnapját?

Már most hívjon minket, egyeztessen idõpontot,
várjuk üzletünkben, ahol
�� megismerheti tavaszi újdonságainkat,
�� összeállítjuk arc- vagy testkezelõ kúráját,
�� ajándékkal lepjük meg,
�� 20% kedvezménnyel vásárolhat 

bérletet és terméket,
�� termékkóstolóval és szülinapi tortával várjuk.

A High-Care kezelések bizonyítottan
eredményes minõsítéssel rendelkeznek!

ORSZÁGOS JUBILEUMI NYÍLT NAP
ÁPRILIS 14.

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

HIGH-CARE CENTER
Test- és arckozmetika

highcare14ker@upcmail.hu

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

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

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

árusítása
• Éjszakai telefonügyelet

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogal-
kotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. § Az államadósság csökkentése ér-
dekében a Kormány Összefogás az Ál-
lamadósság Ellen Alapot (a továbbiak-
ban: Alap) alapít, amelynek bevételeire,
mûködésére e rendeletet kell alkalmazni.
alapít helyett: hozott létre.

2. § (1) Az Alap célja az e rendelet sze-
rinti bevételek gyûjtése és azoknak az
államadósság csökkentésére történõ
felhasználás céljából történõ továbbí-
tása.

(2) Az Alap jogi személy.
(3) Az Alap székhelye: 1027 Budapest,

Csalogány u. 9-11.
(4) Az Alap könyvvezetésére, beszámo-

lójának elkészítésére, gazdálkodására vo-
natkozóan az alapítványokra elõírt ren-
delkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.

(5) Az Alap számlaszámai
a) belföldön indított utalás esetében

11707000-22222222,
b) külföldön indított utalás esetében

HU62 11707000-22222222-00000000,
SWIFT kód: OTPVHUHB.

(6) Az Alap bevételei belföldi és külföldi
természetes és jogi személyek, valamint
jogi személyiség nélküli szervezetek ön-
kéntes befizetései, adományai, továbbá a
számla-egyenleg után a számlavezetõ
pénzügyi intézmény által fizetendõ ka-
mat.

(7) Az Alap részére juttatott bevételek
nem vonhatók el, és az e rendeletben meg-
határozottól eltérõ célra nem használha-
tók fel.

(8) Az Alap bevételei kizárólag az állam-
adósság csökkentésére használhatók fel.

(9) Az (8) bekezdés szerinti felhaszná-
lás a Nyugdíjreform és Adósságcsökken-
tõ Alap eszközeinek felhasználásával
megegyezõ módon történik. Ennek érde-
kében az Alap bevételeit - a bevétel megér-
kezését követõ 3 napon belül - át kell utal-
ni a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ

Alap javára.
(10) Az Alap vállalkozási tevékenységet

nem végezhet.
3. § (1) Az Alap legfõbb szerve a 3 fõs

Irányító Testület (a továbbiakban: Testü-
let), amelynek tagjait - köztük az elnökét -
az államháztartásért felelõs miniszter (a
továbbiakban: miniszter) jelöli ki.

(2) A Testület tagjává nem jelölhetõ ki az
ÁKK Zrt. munkavállalója, vezetõ tisztség-
viselõje, felügyelõbizottságának tagja vagy
könyvvizsgálója, továbbá az Alap felügyelõ
bizottságának tagja, elnöke, valamint ezen
személyek közeli hozzátartozója.

(3) Az Alapot a Testület elnöke képvise-
li, beleértve az Alap számlája feletti utal-
ványozási jog gyakorlását.

(4) A Testület elnöke és tagjai tevékeny-
ségüket személyesen, továbbá díjazás és
költségtérítés nélkül végzik.

(5) A Testület üléseit az elnök hívja ösz-
sze és vezeti, továbbá ellátja a Testület
döntéseinek elõkészítésével és azok vég-
rehajtásával kapcsolatos feladatokat. A
Testület ülését az elnök köteles összehív-
ni, ha azt a tagok többsége, vagy a minisz-
ter kezdeményezi.

(6) A Testület határozatképes, ha mind-
három tag jelen van, döntéseit többségi
szavazattal hozza.

(7) A Testület tagjának megbízatása
megszûnik:

a) amennyiben feladatát 90 napon túl
nem képes ellátni,

b) a miniszter által történõ visszahívás-
sal,

c) lemondással.
4. § (1) Az Alap gazdálkodását 3 tagú

felügyelõ bizottság ellenõrzi.
(2) A felügyelõ bizottság tagjait a minisz-

ter jelöli ki.
(3) A felügyelõ bizottság az Alap mûkö-

désével kapcsolatos jogszabálysértés ese-
tén a kormányzati ellenõrzési szervet és a
minisztert haladéktalanul értesíti, továb-
bá évente tájékoztatja a minisztert ellen-
õrzéseinek eredményérõl.

(4) A felügyelõ bizottság tagjai tevékeny-
ségüket személyesen díjazás és költségté-
rítés nélkül végzik.

69/2011. (IV. 28.) Korm. Rendelet
Összefogás az Államadósság Ellen Alapról

Pályázók köre: 
– azon civil egyesületek (ide nem értve érdekvédelmi

szervezetek és politikai tevékenységet folytató szer-
vezetek, civil társaságok), amelyeket a bíróság a pá-
lyázat kiírása elõtt legalább egy évvel nyilvántartásba
vett, és az alapszabályuknak megfelelõ tevékenysé-
güket ténylegesen folytatják,

– azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványo-
kat), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása elõtt leg-
alább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapító ok-
iratuknak megfelelõ tevékenységüket ténylegesen
folytatják.

Támogatható tevékenységek:
– az alapszabályában szereplõ és a szervezet tevékeny-

ségével kapcsolatos programok költségeire

– zuglói fiatalok és gyermekek 2012-ben lebonyolí-
tandó belföldi üdültetésével/táborozásával kap-
csolatos költségekre,

– zuglói idõs és beteg emberek 2012-ben lebonyolí-
tandó belföldi üdültetésével és társasutazásával
kapcsolatos költségekre

– bérleti díjak költségeire, csak abban az esetben, ha
nem a szervezet mûködéshez kapcsolódnak, hanem
egyedi/aktuális programhoz (pl. fesztivál, sportnap,
ünnepség helyszíni bérlése stb.)

– programhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás
költségeire (könyvelési díj), mely az elnyert támoga-
tás költségének maximum 20%-a lehet. 

A pályázat benyújtásához kötelezõen használandó ûr-
lapok állnak rendelkezésre, melyek beszerezhetõek a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 Buda-

pest, Pétervárad utca 2. vagy letölthetõk a www.
zuglo.hu honlapról.
A pályázatok benyújtásának határideje: 
– postán benyújtva: a 2012. május 4-ig beérke-

zett (!)
– személyesen benyújtva: a 2012. május 4-én 11.30

óráig Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára
leadott

– elektronikus benyújtva: a 2012. május 4. 11.30
óráig megküldött 

pályázatokat fogadjuk be, a határidõn túl érkezett pá-
lyázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.
Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-
296-os telefonszámon illetve a molnar.zsuzsanna@
zuglo.hu címen kérhetõ.

Pályázati felhívás C/2012

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata pályázatot ír ki civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok, egyházi célú civil szervezetek) támogatására


