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Dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter a képviselõ-testület soros ülé-
sén hazugságnak nevezte és visz-
szautasította mindazokat a vá-
dakat, amelyek a Szolidaritás,
MSZP, LMP, DK és ZÉK szerve-
zésében tartott tüntetéseken
hangzottak el. 

– Meglepõ számomra, hogy
azok a hazárdõrök hívták elle-
nem és a kerület vezetése ellen
tüntetni a megtévesztett embere-
ket, akik korábban közremû-
ködtek Zugló kifosztásában,
gazdasági ellehetetlenítésében –
jelentette ki lapunknak dr.
Papcsák Ferenc. Hozzátette: a
demonstrációkon elhangzott vá-
daknak nincs valóságalapja. A
felszólalók hazugságaikkal nem
az õ megítélését rontották, ha-
nem Zugló ellen követtek el me-
rényletet. 

A tiltakozók állításával ellen-
tétben a bölcsõdei gondozási díj
bevezetése még ötlet szinten sem
merült fel. A Hermina úti szak-
rendelõ bezárásáról nem szüle-

tett döntés, jelenleg a járóbeteg
ellátás racionalizálásának szak-
értõi vizsgálata folyik. 

– A kommunális adó a koráb-
bi MSZP–SZDSZ-es városveze-
tés vagyonfelélésének és pénz-
szórásának a következménye.
Ha ezt a nehéz helyzetben lévõk

számára jelentõs könnyítéseket
tartalmazó adót nem vetjük ki,
nincs mibõl fejleszteni a közte-
rületeinket, nincs mibõl erõsíte-
ni a közbiztonságot – húzta alá a
városvezetõ.

A polgármester úgy vélte, a
zuglóiak döntõ többsége látja és
tudja, hogy az Önkormányzat új
vezetése, ha követ is el hibákat,
de egy stabil, hosszútávon finan-
szírozható, élhetõ, fejlõdõ város-
rész megteremtésén munkálko-
dik. A tüntetés szervezõi azért
hívták meg szónokolni az adós-
ságban fuldokló, közvilágítás
nélküli Esztergom „független”
polgármesterét, Tétényi Évát és
az ország minden részébõl a
„Zuglóért aggódó” elvbarátaikat,
mert a félrevezetett nyugdíjaso-
kon és néhány mindig minden el-
len háborgó kerületi lakoson kí-
vül mást nem tudtak mozgósíta-
ni. P. D.

Továbbiak
a 3. és a 6. oldalon

A vádaskodók Zugló ellen
követtek el merényletet

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Kerületünk polgármestereként a közös gondolkodás erejében hiszek,
ezért 2011. decemberében útjára indítottam lakossági konzultációs
programomat. 
Mind az elsõ, mind a második alkalommal a kerület, és az itt élõk éle-
tét érintõ kérdésekben számítottam az Önök véleményére. Örömmel
tájékoztatok mindenkit, hogy az elsõ konzultációhoz hasonlóan a
második forduló is kiemelkedõen sikeres volt: nagy számban érkez-
tek kitöltött kérdõívek az önkormányzathoz.
Zugló polgármestereként ezúton szeretném megköszönni Önöknek,
hogy ismét elküldték nekünk válaszaikat és javaslataikat. 
Jelenleg a beérkezett kérdéssorok feldolgozása zajlik. Az eredmé-
nyekkel, valamint további kérdésekkel hamarosan Önök is találkoz-
hatnak itt, a kerületi újság hasábjain.
Tisztelt Zuglói Polgárok! Köszönöm, hogy részt vesznek a párbe-
szédben!

Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt.

Üdvözlettel:
Dr. Papcsák Ferenc

polgármester

Tisza István 
szoboravató
Hatvanhét év után az elsõ fõváro-
si Tisza István-szobrot avatták fel
Zuglóban a néhai miniszterelnök
151-ik születésnapján, április 22-
én. A Thököly út - Róna utca sar-
kán lévõ, az önkormányzat által
felújított, nemsokára Tisza István
nevét viselõ parkban helyezték el
Harmath István szobrászmûvész
mûalkotását. A bronzszobor ki-
fejezi a volt kormányfõ hajlítha-
tatlan karakterét – vélekedett dr.
Papcsák Ferenc polgármester.
Szerinte a néhai kormányfõ élet-
útja a zuglóiak számára is köve-
tendõ példa. Gróf Tisza István
szobrát dr. Papcsák Ferenc,
Boross Péter volt miniszterelnök,
Maruzsa Zoltán és Tõkéczki
László történész, a szoborbizott-
ság elnöke leplezték le.

Tudósítás és történelmi
háttér a 7. oldalon

Segítségnyújtásból 
versenyeztek
A zuglói intézmények eddig fa-
kultatív módon csatlakozhattak
a Magyar Vöröskereszt elsõse-
gélynyújtási versenyére, az idei
tanévben azonban az önkor-
mányzat kiemelt figyelmet szen-
telt annak, hogy a diákok az ed-
digieknél is alaposabb elsõse-
gély-oktatásban részesüljenek.
A Magyar Vöröskereszt észak-
pesti területi fordulóját április
16-án, a dr. Mezõ Ferenc Általá-
nos Iskolában tartották. A zuglói
érdeklõdést mutatja, hogy a 17
nevezett csapatból 13 kerületi
csapat volt. Végül az elsõ hat he-
lyen csak helyi diákok végeztek.
A legjobban a Heltai Gáspár Ál-
talános Iskola csapata teljesített,
akik így a májusi fõvárosi döntõ-
ben képviselik majd az észak-
pesti régiót.

Riportunk a 13. oldalon

Kapás Boglárka
Londonra készül
Kapás Boglárka, a BVSC-Zugló
úszója fiatal kora ellenére már
sok mindennel büszkélkedhet.
Többek között õ volt a négy évvel
ezelõtti pekingi olimpiai csapat
legfiatalabb tagja. Aztán õ volt az
elsõ magyar sportoló, aki Ifjúsá-
gi Olimpián aranyérmet nyert, s
mivel a 2010-es szingapúri olim-
pián duplázni is tudott, mindjárt
sporttörténelmet is írt. Kapás
Boglárka volt az elsõ zuglói spor-
toló, aki kvalifikálta magát a
2012-es londoni olimpiára. A fia-
tal úszóval az elmúlt évek sikere-
irõl, az olimpiai felkészülésérõl
és londoni reményeirõl, a máso-
dik otthonának számító Szõnyi
úti uszodában beszélgettünk.
Kapás Boglárka elmondta, Lon-
donban szeretne meglepetést
okozni.

Cikkünk a 8. oldalon A Weinek-idõszak újabb
csontvázai kerültek elõ
A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.-
nek várhatóan 240–260 millió
forintot kell kifizetni a 2007–
2009 között hozott felelõtlen
döntések nyomán elvesztett
perek, illetve a 2004-ben vásá-
rolt telkek illetékére és a pót-
díjakra – derült ki a képviselõ-
testület soros ülésén. 

A városatyákat a kialakult
helyzetrõl Mazsu Gergely, a Zug-
lói Vagyonkezelõ Zrt. (ZV Zrt.)
vezérigazgatója tájékoztatta.

Mint elmondta, elõdje, Zölde Jó-
zsef 2007 februárjában szerzõ-
dést kötött a Progress-B 90 Zrt.-
vel. Ebben vállalta, hogy a társa-
ság a Nagy Lajos király útja 104.
szám alatti 63 lakásos, részben
lakott házat négy hét alatt kiürí-
ti, és mint munkaterületet átad-
ja, illetve az ingatlant felújítja.
A vállalás nem teljesült. Az igaz-
gatói székben Zöldét váltó Bokor
István a következõ év áprilisá-
ban a szerzõdést felmondta.

Folytatás a 3. 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

Május 28. 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

Polgármesteri 
Hivatal

Május 10. 16.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Május 15. 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

Május 14. 
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.
Május 14. 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.: 06 (20) 404-2416

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.
május 18. 17.00–19.00 óra között, elõzetes bejelentke-
zés 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.: 06 (20) 404-2416.
Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda, Rákosvalfa park
1–3., május 10. 17.00 órától.
Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal. Elõzetes idõ-
pont egyeztetés alapján. Tel.: 06 (30) 414-1206.

Zugló európai parlamenti képviselõje

Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal, május 10.
18.00–20.00 óra között.

POLGÁRMESTER
Dr. Papcsák Ferenc polgármester soron következõ fo-
gadóórájára bejelentkezés május 8-án 8.00 órától a
872-9352-es telefonszámon, illetve a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatánál személyesen leadható for-
manyomtatványon.

ALPOLGÁRMESTEREK
Kovács Balázs alpolgármester május 28-i (14.00–
17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadóórájára
bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester május 14-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.



3FÓKUSZBANXXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2012. ÁPRILIS 26. �� ZUGLÓI LAPOK ��

A Weinek idõszak újabb
csontvázai dõltek ki
a szekrénybõl
A Progress-B bírósághoz for-
dult. Az elsõfokú ítélet szerint a
ZV Zrt.-nek az elmaradt haszo-
nért több mint 58 432 876 millió
forintot és annak kamatait kell
megfizetni.

Zölde József munkaviszonyát
a képviselõ-testület 2007 decem-
berében megszüntette. Részére
12 havi munkabér és a járandó-
ságainak kifizetését engedélyez-
te. Zölde munkaügyi bírósághoz
fordult, ahol határozott idejû
szerzõdése lejártáig havi
1 598 640 forintos átlagkeresete
megfizetését kérte. A bíróság el-
sõ fokon Zöldének adott igazat,
a már kifizetett járandóságokon
felül jogerõs 78 585 077 forintot
és annak kamatait ítélt meg. 

A Szalkai 57 Trans Kft.-nek
„csupán” 2 190 289 forintot és
annak kamatait kell kifizetni. A
cég 2000-ben szerzõdött a Va-
gyonkezelõvel az IKEA elõtti pa-
vilonok elbontására és tárolásá-

ra. Miután a Kft.-nek 2009-ben
félévig nem fizették ki a munka-
díját, perre ment. 

Az elõzõ ciklusok öröksége,
hogy a ZV Zrt. 102812323 forint-
tal tartozik a Nemzeti Adó és Vám-
hivatalnak. A Vagyonkezelõ még
2004-ben – jóval a piaci ár felett –
négy telket vett meg a Zuglói Ön-
kormányzattól, melyekre illeték-
fizetési haladékot kért lakóház-
építés címén, ilyenkor a vásárlás
illetékmentes. A Vagyonkezelõ
elõzõ vezetése 50 millió forintért
ugyan két ingatlanra megtervez-
tette az épületet, de a telkeken
egyetlen kapavágás sem történt.
Az illetékfizetés végsõ határideje
az idén lejárt. A ZV Zrt.-nek az il-
letéken felül mintegy 50 millió fo-
rint pótdíjat is meg kell fizetni. 

Mazsu Gergely bejelentette: a
Vagyonkezelõ önerõbõl képtelen
240–260 millió forint közötti fi-
zetési kötelezettségének eleget
tenni, ezért az Önkormányzattól
sürgõs segítséget kért. (Papp)

Javult a közbiztonság Zuglóban

Megújul 
a Bosnyák tér

A napirendi pontok tárgyalása
elõtt dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester (Fidesz–KDNP) bejelen-
tette: még az idén megindul a
Bosnyák tér felújítása, illetve a
templom 1941-ben megkezdett
építésének a befejezése. Ez vá-
rosképi szempontból a választá-
si ciklus legjelentõsebb beruhá-
zása lesz. A közterület megújítá-
sa a kommunális adóból, míg a
Páduai Szent Antal templom be-
fejezése közadakozásból valósul
meg.

A fõorvos támogatja
a racionalizálást

Mint ismeretes, a városvezetés
egy bázisra kívánja összevonni a
járóbeteg szakellátást és fonto-
lóra vette a Hermina úti rendelõ

bezárásának a lehetõségét. Az öt-
let nem a jelenlegi kormányzó-
többségtõl származik, õk a meg-
örökölt gazdasági helyzet enyhí-
tésére csak leporolták a kerület
korábbi MSZP–SZDSZ-es veze-
tésének a terveit. Annak érdeké-
ben, hogy májusban a képvise-
lõk mindenki számára megnyug-
tató döntést hozzanak, a polgár-
mester felkérésére dr. Mogyoró-
si László (kis képünkön), a Zug-
lói Egészségügyi Szolgálat igaz-
gató fõorvosa tájékoztatta a kép-
viselõket az egészségügyi szakel-
látás problémáiról.

Az igazgató fõorvos elöljáró-
ban leszögezte: az elmúlt tíz év-
ben a gazdaságos mûködés ér-
dekében több létszámleépítéssel
és telephelybezárással járó raci-
onalizálást végeztek. A további-
akban ilyen megoldásokra már
nincs lehetõség, mert azt az ellá-
tás színvonala sínylené meg. 

Mogyorósi aláhúzta: a távlati
cél továbbra is az, hogy Zugló
járóbeteg ellátása az új város-
központban valósuljon meg. En-
nek megépülési ideje azonban
bizonytalan, így most egyetlen
megoldás maradt, a szakellátás
egy telephelyre történõ összevo-
nása. Ez a fõorvos szerint már
önmagában is elõrelépést jelen-
tene, ugyanis megszûnnének a
költséges párhuzamosságok és
a betegeknek sem kellene ingáz-
ni a különbözõ típusú ellátáso-
kért a két egészségügyi bázis kö-
zött. Az sem elhanyagolható,
hogy a hazai orvoshiány miatt
egyre nehezebb mindkét telep-
helyen megfelelõ szakorvost ta-
lálni.

Mogyorósi László szerint az
lenne az optimális megoldás, ha
a Hermina úti rendelõben meg-

szûnne a szakellátás, de megma-
radna az alapellátás. A felszaba-
duló helyiségeket pedig egyéb
egészségügyi célokra hasznosí-
tanák. 

Beszámolt 
a rendõrkapitány

A grémium meghallgatta és el-
fogadta a Zuglói Rendõrkapi-
tányság 2011. évi tevékenységé-
rõl szóló beszámolót. 

Dr. Réti László rendõr alezre-
des, kapitányságvezetõ elmond-
ta: Zuglóban – a fõvárosban egye-
dülállóan – tavaly nem történt
emberölés. A vizsgált idõszak-
ban öt százalékkal csökkent a
vagyonelleni bûncselekmények
száma. Más kerületekhez hason-
lóan itt is a lopások tették ki a
bûncselekmény 80 százalékát.
2011-ben a korábbiakhoz ké-
pest 10 százalékkal kevesebb la-
kásbetörés történt. A gépjármû-
feltörések száma 11 százalékkal
csökkent, azonban az autólopá-
sok száma 2010-hez viszonyítva

emelkedett. A tapasztalatok
elemzését követõ intézkedések
nyomán az utolsó negyedévben
ezen a területen is javultak a mu-
tatók.

Tavaly 85 rablás volt Zugló-
ban, ez 15 százalékkal kevesebb
az elõzõ évinél. 

A Zuglói kapitányság munka-
társai 2011-ben 7000 bûnügy-
ben jártak el, 10 százalékkal
több elfogást, egyharmaddal
több biztonsági intézkedést, 16
százalékkal több rendezvénybiz-
tosítást hajtottak végre. 

A kapitányságvezetõ arra szá-
mít, hogy a 2011-ben bevezetett
intézkedéseknek az idén érnek
be. Ennek megfelelõen az elsõ
negyedévben már 38 százalék-
kal több vádemelés történt és 30
százalékkal kevesebb volt az is-
meretlen elkövetõ miatti nyomo-
zás felfüggesztése. Az eredmé-
nyességi mutató 16 százalékkal
nõtt. 

Réti László a kapitányság idei
céljai között jelölte meg a felderí-
tési, megelõzési eredményesség
javítását, a gyorsaság, reagáló

képesség fokozását, a szolgálta-
tó rendõrség modelljének a ki-
szélesítését. Az idén kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a Nagy Lajos
Király útjára, az Örs vezér teré-
re, a Hungária körútra, az
Egressy és a Thököly útra, mert
itt követik el a legtöbb bûncse-
lekményt.

Közterület 
elnevezés

A városatyák javasolták a Fõ-
városi Önkormányzat Közgyû-
lésének, hogy a Bosnyák utca
és a Thököly út közötti névte-
len területet Magyarország
meggyilkolt miniszterelnöké-
rõl, gróf Tisza Istvánról nevez-
zék el.

A téren április 22-én avatták
fel Tisza István közadakozásból
készített szobrát. A területet az
Önkormányzat a kommunális
adó terhére tetette rendbe. A
munka nettó 14,5 millió forint-
ba került.

Papp Dezsõ

A képviselõ-testület április 19-én tartotta havi rendes ülését. A
grémium sok egyéb mellett beszámolókat hallgatott meg, dön-
tött az Ovi-Foci program második ütemében való részvételrõl,
pályázatokon való részvételrõl, illetve a szükséges önrész bizto-
sításáról.

Folytatás az 1. oldalról
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KEDVES ZUGLÓIAK!
� Ha úgy gondolják, hogy

társasházuk nem jól gazdál-
kodik.

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

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

� Ha elégedetlenek közös
képviselõjük munkájával.

� Ha lakóközösségük rendre
nem pályázik eredmé-
nyesen.

� Ha társasházuk költségei
indokolatlanul magasak.

� Ha biztonságban akarják
tudni lakókörnyezetüket.

Hívjanak, keressenek
bennünket

a hét bármely napján!

250 társasház több mint 
8000 lakója

már minket választott.

23 fõs szakértõi csapattal 
tisztelettel várjuk

az otthonukat
szeretõk érdeklõdését.

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

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

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

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

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

mény hirdetõtáblán történõ kifüggesztéstõl számított
30 napon belül lehet.

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

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

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

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

A helyiségek megtekinthetõek elõzetes idõpont-
egyeztetéssel, a 469-8156-os telefonszámon.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Fõvá-
ros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetõtábláján, a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. hirdetõtábláján és hivatalos
honlapján (www.zugloizrt.hu).

A hirdetményt kifüggesztette:
Bérleménygazdálkodási és Értékesítési Iroda

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

Ingyenes jogsegélyszolgálat
Dr. Szabó Tibor ingyenes jogi tanácsadást tart minden hétfõn 14–18
óráig a Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló 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.

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 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.
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.
Erzsébet királyné útja 69/A. 30374/2/A/1 74 m2 üzleth. + raktár összközmûves 82 140 Ft/hó 2012. 04. 13. 2012. 05. 13.
Fogarasi út 43. 31913/6/A/29 210 m2 üzleth. + raktár összközmûves 297 990 Ft/hó 2012. 03. 21. 2012. 04. 20.
Kassai tér 14. 29977/21 144 m2 üzleth. + raktár összközmûves 182 592 Ft/hó 2012. 04. 13. 2012. 05. 13.
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
Telepes u. 12-14. 31110/1/A/2 16 m2 üzlethelyiség összközmûves 17 472 Ft/hó 2012. 04. 13. 2012. 05. 13.
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

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

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 2012. április 15-én hatályba lé-
pett a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény. A törvény értelmében a 2012. április 15-
e után elkövetett szabálysértések elbírálására a fõvárosi, megyei kormányhivatal
rendelkezik általános hatáskörrel.

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ható-
sági Osztály Szabálysértési Hatósága elõtt folyamatban lévõ szabálysértési eljárások
valamint a 2012. április 15-e elõtt elkövetett szabálysértési ügyek elbírálása tovább-
ra is a Jegyzõ hatáskörében marad. 

Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az új szabálysértési törvény rendelke-
zéseinek eleget téve a Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete elfogadta az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezé-
seinek hatályon kívül helyezésérõl szóló 18/2012. (III. 30.) számú rendeletet.

Fenti rendelet értelmében 2012. április 15-én hatályukat vesztették a helyi önkor-
mányzati rendeletekben foglalt szabálysértési tényállások. 

Ennek értelmében, a folyamatban lévõ valamint a jövõben megindításra kerülõ
szabálysértési eljárások, melyek alapját olyan magatartás képezi, ami helyi önkor-
mányzati rendeletben volt szabályozva, továbbá olyan magatartások, amelyeket a
korábbi szabálysértési törvény még szabálysértéssé minõsített azonban az új tör-
vény szerint már nem szabálysértés- megszûntetésre kerülnek.

Amennyiben szabálysértési eljárás megindításával vagy folyamatban lévõ szabály-
sértési ügyekkel összefüggõ kérdésük merülne fel, forduljanak bizalommal Buda-
pest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hatósági Osz-
tály Szabálysértési Csoport kollégáihoz, akik ügyfélfogadási idõben szakszerû, pon-
tos tájékoztatást tudnak nyújtani. Telefon : 872-9365, 872-9215, e-mail:
hivatal@zuglo.hu dr. Papp Csilla, jegyzõ

Tájékoztató a szabálysértési eljárás változásairól

MÓDOSUL
A PIACI ALAPÚ LAKÁS BÉRLETÉRE

KIÍRT PÁLYÁZAT
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata módosítja
2012. április 13-án közzétett, piaci alapú lakás bérletére irányuló pá-
lyázati kiírását a lakás megtekintésének vonatkozásában a követke-
zõk szerint:
A lakás megtekintésére az annak megüresedését követõ két hé-
ten belül van lehetõség, melynek idõpontja a Zuglói Vagyonke-
zelõ Zrt. honlapján, illetve az Önkormányzat és a Zuglói Va-
gyonkezelõ Zrt. hirdetõtábláján kerül közzétételre. Minden más
pályázati feltétel változatlan.
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– Magánemberként elmentem megnéz-
ni a két héttel ezelõtti ellenzéki tüntetést a
Bosnyák téren, de mélységesen felhábo-
rodtam azon, ami ott elhangzott – mondta
el lapunknak Markó Elemér István, a Job-
bik helyi képviselõje. Sajnálom a zuglói la-
kosokat, hogy ilyen csúnyán félrevezették
õket, többek között mindenféle bölcsõdei-
óvodai díjakkal kapcsolatban – tette hoz-
zá. A kommunális adóval a Jobbik sem
ért egyet, de mi már február 23-án, az ak-
kor zajló testületi ülésen tiltakoztunk a
tervezet ellen a vagyonkezelõ épülete elõtt.
Arról van szó, hogy most megpróbálják ki-
fogni a szelet a vitorlánkból – mondta
Markó. Szerinte ezzel együtt nem szabad-
na elfelejteni, hogy a jobbikos tiltakozás
után módosították a rendeletet, csökkent-
ve a díjat és szûkítve az érintettek körét.
Az ellenzéki képviselõ arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy az emberek elszegényedése
nem most kezdõdött, ahogy Zugló kirab-
lása sem. Markó emlékeztetett a Mundó
Városközpont kapcsán szõrén-szálán el-
tûnt majdnem négymilliárd forintra. -
Nem akarom a jelenlegi helyzetet kozmeti-
kázni, de talán nem kellene elfelejteni,
hogy kik vezették ezt a kerületet húsz évig
– hangsúlyozta a jobbikos képviselõ. 

Az ellenzéki politikus a tüntetés kap-
csán értetlenül áll Tétényi Éva megjelené-
se és felszólalása elõtt is. Tétényit a Job-
bik támogatta Esztergomban, mert azt hit-
tük róla, hogy valóban független. Mostan-
ra azonban kiderült, hogy õ is a bal-
liberális oldal tagja. Van bõven probléma
Esztergomban, nem itt kéne a napot lop-
nia Tétényi Évának – jelentette ki a képvi-
selõ. A jobbikos politikus kitért az LMP-s
Várnai László szerepére, aki szervezõként
szó nélkül tûrte, hogy a felszólalók gyaláz-
zák nemzeti értékeinket, hõseinket, Wass

Albertet vagy éppen Pongrátz Gergelyt,
akikrõl tereket neveztek el a kerületben.
Nem tudom, hogy hol szocializálódtak
ezek az emberek – fakadt ki a képviselõ.
Hozzátette: soha nem látott még LMP-
seket nemzeti zászlóval, de most érdekes
módon elõvették azokat. Összességében
felháborítónak tartom ezt a törekvést a ha-
talom erõszakos visszaszerzésére – szö-
gezte le a képviselõ, aki rendeletet kezde-
ményezett annak érdekében, hogy Zugló-
ban ne lehessen büntetlenül másokat rá-
galmazni. Markó a nemrég elfogadott költ-
ségvetés kapcsán elmondta: nem szavazta
meg a büdzsét, mert sok mindennel nem
értett egyet. Mindezek mellett vannak jó
elemek is, a városfejlesztés vagy a sport tá-
mogatása – tette hozzá. Elítéljük az ellen-
ségeskedést, a Jobbik a kerületben is az
egység megteremtésére és a helyi lakosok
érdekeinek képviselete mellett áll ki a jö-
võben, a ciklusokon átívelõ távlatokban –
jelentette ki a képviselõ. B. R.

Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

Az Ungvár utca, a Rákospatak utca, az
Erzsébet királyné útja, valamint a Nagy
Lajos király útja által határolt területen
a 30-as övezet bevezetése – ezt emelte ki
a Zuglói Lapoknak nyilatkozva jelenlegi
feladatai közül Bihary Zoltán, a 2. szá-
mú választókörzet képviselõje. Mint el-
mondta, elsõ lépésként lakossági fóru-
mot hív össze, lehetõség szerint még a
nyári szünet kezdete elõtt. Ezen a tanács-
kozáson derülhet majd ki, hogy az érin-
tett lakosság pontosan miként képzeli el
az áthaladó jármûvek sebességét korlá-
tozó övezet kialakítását. Bihary kifejtet-
te, erre az összejövetelre, illetve, ameny-
nyiben szükséges, a továbbiakra is meg
kívánja hívni a szakma részérõl az illeté-

keseket, hogy teljesebb képet kaphassa-
nak a lehetõségekrõl a helybeliek. „Én
személy szerint szeretném megvizsgálni
annak a lehetõségét is, hogy a Rákos-pa-
takon túli kertvárosi részen mennyire le-
het szükségszerû egy ilyen besorolás ki-
alakítása. Fontosnak tartom továbbá,
hogy az itt lakók, ha valóban szeretnék
kialakíttatni ezt az övezetet, ne csak az
úgynevezett fekvõ rendõrökre és egyéb
útkiemelésekre gondoljanak, hanem az
utcák egyirányúsírására, illetve egyéb, a
forgalmat lassító technikákra is. Ilyenek
például a különbözõ virágos ládák kihe-
lyezése, melyek amellett, hogy dekoratí-
vak, illeszkednek a környezetbe, szlalo-
mozással kell kikerülniük az autósok-

nak. Márpedig ez óhatatlanul is lassítja
a forgalmat” – magyarázta a képviselõ,
aki egyben leszögezte, éppen az igények
feltérképezése végett ezúton is szeretné
a lakosság segítségét kérni a koncepció
kialakításában. Aki nem tud elmenni
majd a meghirdetett fórumokra, akár
már most elküldheti elképzeléseit, kívá-
nalmait a témával kapcsolatban a
bihary.zoltan@fidesz.hu e-mail címre –
tudatta a politikus.

Bihary Zoltán beszámolt arról, ahogy
a környéken élõk már nyilván tapasztal-
hatták, a fõvárosi önkormányzattal
együttmûködve, sikerült felújíttatni az
Ungvár utcát. „Ezt ezúton is szeretném
megköszönni nekik. Az utómunkálatok
azonban sajnos, vélhetõen a pénzszûke
miatt, egyenlõre elmaradtak. Elsõsor-
ban arra gondolok, hogy a járda és úttest
közötti részen csupán földdel töltötték
vissza a területet, murva helyett. A gon-
dot ebben az esetben leginkább az esõs
idõjárás jeleni, amikor is a föld felázik,
és az autósok a sárban kénytelenek meg-
állni. Ezt a problémát mindenképpen
szeretnénk megoldani. Ehhez viszont el-
képzelhetõ, hogy a társasházak segítsé-
gét is igénybe kell majd venni, oly mó-
don, hogy a lakóközösségeknek kellene
a jövõben bizonyos önerõvel pályázniuk
a kivitelezésekre az önkormányzatnál,
mely az alapanyagot kedvezményesen
biztosítaná. Errõl is lehet érdeklõdni ná-
lam” – közölte a képviselõ, aki beszélt
arról, továbbra is fontosnak tartja a köz-
biztonság problémájának megoldását a
Balázs, a Nezsider és a Szikszó parkban,
illetve tovább az egyes választókörzet fe-
lé, az M3 kivezetõ szakasza melletti ré-

szen. Ennek érdekében szorgalmazza,
hogy az önkormányzat itt is bõvítse a tér-
figyelõ kamerák hálózatát, amely haté-
kony eszköz lehet a különbözõ bûncse-
lekmények visszaszorításában. Szerinte
a fejlesztés egy-két éven belül, remélhe-
tõleg még ebben a ciklusban mindenkép-
pen megvalósul.

Bihary Zoltán elmondta, továbbra is él
Tildy Balázs képviselõ-társával közösen
jegyzett javaslata, amellyel már korábban
megkeresték a fõvárosi illetékest, és
amely arra irányul, hogy a Kassai térnél
kellene rávezetni a forgalmat a pályára a
Nagy Lajos király útjáról.

Kacsoh Dániel

Bihary Zoltán a 30-as övezet kialakításáért

Az ellenzék hangja
Markó Elemér: Olyan díj
ellen tüntettek, ami nincs
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Javában zajlik az egészségügy át-
alakítása. A kormány a 2011-es
év végén fogott hozzá, hogy több
mint két évtized súlyos adóssá-
gát törlessze. Így majdnem min-
den településen és kerületben
napirendre került az egészség-
ügyi ellátás kérdése, így Zugló-
ban is. Most éppen azok a koráb-
bi, MSZP-SZDSZ-es politikusok
demonstrálnak az ellátórend-
szer átalakítása ellen, akik ko-
rábban támogatták a Hermina
úti és az Örs vezér téri rendelõin-
tézet bezárását, és egy harma-
dik, új épületben való elhelyezé-
sét. A jelenlegi tervek kedvezõb-
bek, vagyis kisebb mértékben ja-
vasolnak változtatást. 

– Most már jó tíz éve, hogy a
ZESZ (Zuglói Egészségügyi
Szolgálat) újra és újra felveti a
zuglói szakellátás ésszerûsítésé-
nek kérdését – nyilatkozta la-
punknak Rozgonyi Zoltán al-
polgármester (képünkön). –
Évente mintegy 340 millió forint-
jába kerül Zuglónak, hogy mû-
ködtesse a két szakrendelõt,
mert mûködésüket nem lehet
csupán az Országos Egészség-
biztosítási Pénztártól (OEP) a be-

tegellátásért hivatalosan kapott
pénzbõl finanszírozni. Ennek
egyik oka a két székhellyel ren-
delkezõ járóbeteg ellátás, ami
miatt az önkormányzati testület
több mint tíz éve azon gondolko-
zik, hogyan tudná kevésbé defi-
citessé tenni az ellátórendszert.
Ez az elõzõ ciklusban is felme-
rült és az MSZP-SZDSZ-es tes-
tület többször is támogatta a két
rendelõintézet, a Hermina úti és
az Örs vezér téri, bezárását, és
egy harmadik, új épületben való
elhelyezését. 

A jelenlegi testület ennél jóval
megalapozottabb, szakmai dön-
tést szeretne hozni, ezért felkér-
te a ZESZ-t, hogy készítsen egy
döntést elõkészítõ szakmai
anyagot a járóbeteg ellátás racio-
nalizálásáról, amit azóta a testü-
let meg is vitatott és javaslatot
tett arra, hogy a szakma bevoná-
sával az illetékesek dolgozzák ki
az egy rendelõbe történõ elhelye-
zés lebonyolítási ütemtervét má-
jus végéig.

– Az intézményrendszer átvi-
lágításáról készült szakmai
anyag világosan kimutatta, hogy
a két szakrendelõs rendszerben

túl sok a párhuzamosság, ami
sok többletköltséget jelent.
Mindkét helyen mûködik sebé-
szet, fül-orr- gégészet, ideggyógy-
ászat, reumatológia, urológia, fi-
zikoterápia és képalkotó diag-
nosztika, ugyanakkor csak a
Hermina úton van bõr- és nemi-
beteg szakrendelés, kardiológia,
pszichiátria, addiktológia, illet-
ve csak az Örs vezér téren gyer-
mek szakrendelés, labor, orto-

pédia, diabetológia, belgyógyá-
szat. Ez azt jelenti, hogy sok em-
bernek sajnos így is két helyre
kell járnia, ha többféle ellátást
igényel. A Hermina úton hat fog-
orvos és nyolc felnõtt háziorvos,
míg az Örs vezér téren 11 fogor-
vos és 15 felnõtt háziorvos telje-
sít szolgálatot. Az átvilágítás so-
rán kiderült az is, hogy a több
mint száz éves Hermina úti épü-
let belsõ elrendezése, belmagas-
sága, mûemlék jellege kizárja a
gazdaságos mûködtetést, gépé-
szeti berendezései elavultak.
Ezért tettünk javaslatot a szak-
rendelések Örs vezér téri rende-
lõ történõ elhelyezésére. Ez
azonban nem jelenti a Hermina
úti rendelõ bezárását! A Hermi-
na úti épületet nem akarjuk el-
adni, szeretnénk megmenti a
zuglói közvagyonnak. Terveink
szerint a jelenleg itt mûködõ há-
zi orvosok helyben maradná-
nak, akárcsak a vérvétel lehetõ-
sége és továbbra is itt mûködne
a 24 órás ügyelet is. Az épület he-
lyet adhatna a kerület alapellátá-
si feladatai közé tartozó teljes
fogorvosi ellátásnak. A megüre-
sedõ rendelõk bérbeadásával

pedig akár jelentõs pluszbevétel-
hez is jutna a kerület, amit pél-
dául a háziorvosi rendelõk kor-
szerûsítésére, illetve a házior-
vosok eszközfejlesztésére is for-
díthatnánk. A mozgásukban
korlátozott idõs betegeinket pe-
dig arra bíztatjuk, hogy kérjék
háziorvosukon keresztül a 2005
óta mûködõ egészségügyi kis-
busz betegszállítói szolgáltatá-
sát, amelyre minden rászoruló
zuglói lakos jogosult. A tervek
között felmerült még egy kisbusz
forgalomba állítása, hogy ezzel is
könnyítsük a betegek járóbeteg
szakellátásra való eljutását –
hangsúlyozta Rozgonyi Zoltán.

Az alpolgármester hozzátette
még, hogy a testület felhatalma-
zása alapján az önkormányzat
az orvos szakmai csoportok, és
az állam képviselõivel is egyez-
tetni fog az átalakítás minden
egyes lépésrõl és a folyamatot,
amely elõreláthatólag egy évig
tart majd, csakis és kizárólag a
betegek érdekeinek figyelembe-
vételével bonyolítják le. Mindez
azonban csak abban az esetben
történik meg, ha végleges dön-
tést hoz az önkormányzat. R. Sz.

A Bosnyák téri demonstráció
vendégszónoka Tétényi Éva,
Esztergom „független” polgár-
mestere volt, akit dr. Papcsák
Ferenc polgármester meghívott
az irodájába. Tétényi Éva nem
vállalta a találkozót, pedig vélhe-
tõen számos adalékkal tudott
volna szolgálni azokról az idõk-
rõl, amikor Weinek Leonárd
SZDSZ-es polgármester szakér-
tõjeként tevékenykedett Zugló-
ban. A polgármesterasszony ál-
tal képviselt Archicon Stúdió Bt.
2007 júliusa és 2008 októbere
között ugyanis havi 350 ezer fo-
rint díjat vett fel. A megállapodás
szerint a feladatokat Tétényi
Évának személyesen kellett el-
látni, így tapasztalhatta, hogy az
MSZP–SZDSZ-es városvezetés
hogyan szórja a pénzt, éli fel Zug-
ló négymilliárd forintnyi vagyo-
nát, miként mûködteti a finan-
szírozhatatlan intézményrend-
szert. A megbízást egyébként az
a Weinek Leonárd írta alá, akit
idõközben fiktív tanácsadói

szerzõdések ügyében gyanúsí-
tottak meg hûtlen kezeléssel.

Mindkét helyszínen látszott,
hogy a tüntetõk félreinformál-
tak, a szervezõknek pedig min-
dennél fontosabb a városvezetés
és a polgármester személye elle-
ni hangulatkeltés. Így fordulha-
tott elõ, hogy a Bosnyák téren
egyetlen felszólaló sem jelezte a
háborgó embereknek, hogy a ke-
rületben az MSZP–SZDSZ-es vá-
rosvezetés pazarlásának a kö-
vetkezménye a kommunális adó,
aminek mértékét a Zuglói kon-
zultáció tapasztalatainak és a la-
kosság szociális helyzetének a
messzemenõ figyelembevételé-
vel állapították meg, a nehéz
helyzetben lévõk pedig adómen-
tességet kaptak. Azt is elfelejtet-
ték elmondani, hogy dr. Papcsák
Ferenc már a képviselõ testület
március 29-i ülésén bejelentette,
hogy a szülõk között terjedõ
rémhírrel ellentétben, Zuglóban
nem lesz bölcsõdei gondozási
díj. A Hermina úti rendelõ elõtt,

annak megszûntetése ellen de-
monstráló idõs, beteg, fogyaték-
kal élõ embereknek nem mond-
ták el, hogy a polgármester a gré-
mium április 19-i ülésén ismét
nyomatékosította: a Hermina úti
szakrendelõ nem megszûnik,
hanem összevonásra kerül az
Örs vezér téren található kerüle-
ti egészségügyi centrummal. A
párhuzamosságok ilyen módon
történõ felszámolása pedig éven-
te 200 millió forint megtakarí-
tást jelent.

A tiltakozás egyik szervezõje,
Várnai László LMP-s önkormány-
zati képviselõ jelen volt mindkét
tanácskozáson, ennek ellenére
sem a Bosnyák téren, sem a Her-
mina úton nem nyugtatta meg a
félrevezetett embereket.

A megmozdulások esetenként
személyeskedéstõl sem mentes
szónokai szociálisan érzéketlen-
nek nevezték a polgármestert és
az Önkormányzatot. Dr. Pap-
csák Ferenc ezt hangulatkeltés-
nek minõsítette, mint mondta:
nem szûnt meg az önkormány-
zati bérlakásban élõk részletfi-
zetési lehetõsége, az viszont igaz,
hogy mindenkinél megvizsgálják
a szociális jogosultságot. Ez
2006 óta kötelezõ, de a hanyag
szociálliberális városvezetés,
mint annyi más kötelezettségé-
nek, ennek sem tett eleget.

P. D.

Zugló kifosztói tüntettek
a kerület vezetõi ellen
Az elmúlt két hétben az LMP, az MSZP, a Szolidaritás, a ZÉK és a
DK két alkalommal hívta tiltakozni a kerület megtéveszthetõ
polgárait Zugló demokratikusan megválasztott városvezetése
ellen. A megmozdulás szervezõi, akiknek többsége önmaga is
felelõs Zugló nehéz anyagi helyzetéért, petíciót adtak át az
Önkormányzatnak.

Rozgonyi Zoltán alpolgármester a Hermina úti demonstráció során személyét ért támadással
kapcsolatban egy közleményt juttatott el lapunkhoz, melyben kifejtette: Zuglóban mindenki-
nek joga van vélt, vagy valós érdekeiért demonstrálni, személyeskedéstõl mentes véleményét,
kritikai észrevételeit szabadon elmondani. Amennyiben a Tiszta Kezek Mozgalomnak való-
ban célja a párbeszéd, akkor a zuglói betegek érdekében szívesen áll a rendelkezésükre. Min-
den kérdésükre választ kaphatnak és elmondhatják javaslataikat is. Azt a véleményét azon-
ban továbbra is fenntartja, hogy az idõs, beteg, illetve fogyatékkal élõ embereket az utcára szó-
lítani, indokolatlanul felzaklatni veszélyes és felelõtlen cselekedet.

A korszerûbb betegellátás a cél

Balról jobbra Hunvald György (MSZP), Weinek Leonárd (SZDSZ),
Ikvai-Szabó Imre (SZDSZ) és Verók István (MSZP). Forrás: Liberális

Zugló, 2007. december
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A közhiedelemmel ellentétben a
gyermekvédelmi, így a gyámhi-
vatali tevékenység is sokkal több
a jogszabályok által telepített fel-
adatok ellátásánál - mondta el la-
punknak Balog Mónika, a Zuglói
Gyámhivatal hivatalvezetõ-he-
lyettese. A szakmai háttér bizto-
sítása mellett gyakran kell egy
személyben kicsit családgondo-
zóként, pszichológusként,
mediátorként, jogtanácsosként
vagy csak megértõ barátként is
funkcionálni a hivatal dolgozói-
nak - tette hozzá, bemutatva a hi-
vatal munkáját. A Zuglói Gyám-
hivatal tíz ügyintézõvel és két ad-
minisztratív segítõvel igyekszik
eleget tenni a feladatoknak. Ezek
közé tartoznak egyebek mellett a
gyermekek védelme érdekében
tett intézkedések: a gyermekek
ideiglenes hatályú elhelyezése
különélõ másik szülõnél, más
hozzátartozónál vagy más sze-
mélynél, nevelõszülõnél, vagy -
ha elõbbiekre nincs mód - gyer-
mekotthonban. A gyermek ki-
emelése a családi kötelékbõl a le-
hetõ legdrasztikusabb lépés,
ezért nagyon fontos a prevenció,
melyre ma már a gyermekvédel-
mi rendszer egymásra épülõ ele-
mei igyekeznek nagy hangsúlyt
fektetni - emelte ki a hivatalveze-
tõ-helyettes. Hozzátette: a gyer-
mekek családban tartása a gyer-
mekvédelmi törvény által megfo-
galmazott és általunk is preferált
elsõdleges cél. A hivatal végzi
emellett a pénzbeli támogatások
megállapítását( otthonteremtési
támogatás , gyermektartásdíj ál-
lam általi megelõlegezése ), az
örökbefogadási eljárást, de õk
intézik a 18. életévüket betöltött
cselekvõképtelen vagy cselekvõ-
képességükben korlátozott sze-
mélyek ügyeit is.

Balog Mónika úgy ítéli meg,
hogy a gyermekek védelme nem
választható el élesen a társadal-
mi és gazdasági problémáktól,
és a munkanélküliség elszapo-

rodása, az aktívan dolgozók fe-
szített munkatempója, a csalá-
don belüli kötelékek meglazulá-
sa nagy mértékben befolyásolja
a gyermekek, családok helyzetét
és megélhetését. Mindezek a
problémák a Zuglói Gyámhiva-
talban is lecsapódnak, ennek
eredményeként pedig évrõl évre
növekszik az egyszülõs vagy csa-
ládjuktól elszakadni kényszerü-
lõ gyermekek száma. Az utóbbi
idõben ráadásul a kisebb gyere-
kek helyett inkább a kamaszok
veszítik el családjukat, akiknek
jóval kisebb az esélyük, hogy egy
új környezetbe jól be tudjanak il-
leszkedni - mondta el a legújabb
tapasztalatokat a vezetõ-helyet-
tes. A kerületben a másik mar-
káns jelenség a lakosság elörege-
dése, egyre több az elmagányo-
sodott, idõs, beteg ember, akik-
nek a problémáit gyámhivatali
eszközökkel kell megoldani. Na-
gyon megszaporodtak az utóbbi
idõben a gondnokság alá helye-
zési ügyeink - mondta Balog Mó-
nika, aki 25 éve dolgozik a gyám-
hivatali területen és ebbõl az el-
múlt húsz évet a zuglói hivatal
kötelékében. 

Baranya Róbert

Arcképek
a Városházáról

Tisza István szobor 
és Tisza-tér Zuglóban
Kerületünkben avatták fel hat-
vanhét év után az elsõ fõvárosi
Tisza István-szobrot. A néhai mi-
niszterelnök 151-ik születés-
napján, április 22-én a Thököly
út - Róna utca sarkán lévõ, az ön-
kormányzat által felújított, nem-
sokára Tisza István nevét viselõ
parkban helyezték el Harmath
István szobrászmûvész alkotá-
sát. A bronzszobor kifejezi a volt
kormányfõ hajlíthatatlan karak-
terét, a hajdani államférfi politi-
kai keménységét.

„Az egyént csak az emelheti fel,
ha magasabb céloknak aláren-
deli magát, csak az teheti való-
ban szabaddá, ha hivatásának
szolgálatába szegõdik” - idézte
Tisza István ars poeticájának is
betudható, az államférfi 101 éve
megjelent írását dr. Papcsák Fe-
renc polgármester. Mint mond-
ta, õ valóban felemelkedett, mert
magasabb céloknak rendelte alá
életét, és valóban szabad volt, hi-
szen halála pillanatáig hivatásá-
nak szolgálatába szegõdött. „Kü-
lönös fintora a sorsnak, hogy a
gyilkos golyó a mélyen hívõ re-
formátust a reformáció világ-
napján, 1918. október 31-én ér-
te” – emlékeztetett dr. Papcsák
Ferenc. Arra is kitért, hogy nem
messze innen, a Hermina úti
Róheim-villában, Tisza István
utolsó otthonában gyilkolták
meg a kétszeres miniszterelnö-
köt. Mint mondta, a Tisza életét
kioltó gyilkos golyót a Károlyi Mi-
hály-féle „õszirózsás forrada-
lom” óráiban lõtte ki az orgyil-
kos merénylõ, mintegy jelt adva
a Károlyi-féle ámokfutásnak,
amely eltüntette a liberális jog-
rend és parlamentáris rendszer
minden maradványát és egyol-
dalú fegyverletétellel kiszolgál-
tatta az országot és népét a rátá-
madó, területrabló szomszédok-
nak. Dr. Papcsák Ferenc szerint
Tisza István neve egybeforrt a
nemzet ügyével, az õ bukása a
nemzet bukását is jelentette.

„Mi azért vagyunk büszkék a
szoborra, a reményeink szerint
most már rendíthetetlenül itt álló
mementóra, mert Tisza István
szellemi öröksége, hazaszeretete,
szinte megfejthetetlen szolgálat-
készsége mind-mind példaként
állítható a felnövekvõ - és ne szé-
gyelljük –, feltörekvõ generációk
elé. Tisza István életútja jelkép a
zuglóiak számára, ezért egy per-
cig sem volt kérdéses, hogy befo-
gadjuk, és újra felállítsuk a szob-
rot. Tisza István annak a szá-
munkra követendõ értékrendnek
a megtestesítõje, amely ellen a
Károlyi Mihály szobráért aggó-
dók küzdenek a leginkább” – fej-
tette ki a polgármester. 

Borbély Ádám (Fidesz) önkor-
mányzati képviselõ, a szobor-
avatás egyik kezdeményezõje az
ünnepségen elmondta, a

Róheim-villánál, Tisza István ha-
lálának évfordulóin, a Tisza Ist-
ván Baráti Társaság és a Zuglói
Fidelitas szokott emlékezni a
volt kormányfõre. A tavalyi ren-
dezvényen, a Tisza István-emlék-
év lezárásaként a villa kertjében
mutatták be Harmath István, ba-
jai szobrászmûvész három mé-
teres bronz alkotását. Emlékez-
tetett, Maruzsa Zoltán, a Tisza
István Baráti Társaság elnöke
ekkor ígéretet tett arra, hogy a
szobrot idén tavasszal, Tisza Ist-
ván születésnapján felállítják.
„Zugló önkormányzata élére állt
a kezdeményezésnek” – mondta
a képviselõ. 

A kerület legutóbbi testületi ülé-
sén dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester és Borbély Ádám elõter-
jesztésére azt kezdeményezték,
hogy a Fõvárosi Önkormányzat a
mûalkotásnak helyet adó, eddig
névtelen közterület elnevezését
változtassa Tisza István térre.

Maruzsa Zoltán, a Tisza István
Baráti Társaság elnöke köszöne-
tet mondott Zuglónak a szobor
felállításáért és a méltó megem-
lékezésért.

Gróf Tisza István szobrát dr.
Papcsák Ferenc polgármester,
Boross Péter volt miniszterel-
nök, Maruzsa Zoltán és
Tõkéczki László történész, a szo-
borbizottság elnöke leplezte le.
Ezután Bárány Béla atya és Ko-
vács Mihály református lelkész
megszentelte a szobrot. P. T.

Tisza a nemzeti haladás képviselõje
Máig látszanak a nyomai az Or-
szággyûlés üléstermében azok-
nak a lövéseknek, melyek száz
évvel ezelõtt, 1912. június 7-én
dördültek el Kovács Gyula kép-
viselõ revolverébõl. A pár nappal
azelõtt a parlamentbõl renitens
viselkedése miatt kitiltott, ellen-
zéki politikus az újságírók páho-
lyából ugrott elõ, s miután azt ki-
áltotta: „Van még egy ellenzéki!”,
háromszor a házelnöki pulpitu-
son ülõ gróf Tisza Istvánra lõtt,
akit azonban nem talált el. A ne-
gyedik alkalommal már saját ha-
lántékát vette célba. Az öngyil-
kossági kísérletet túlélte, késõbb
„mélyebb öntudatzavarra” hivat-
kozva az igazságszolgáltatás fel-
mentette.

Merényletek
Tisza István ellen ez volt az el-

sõ merénylet-kísérlet, melyet az
elkövetkezõ esztendõk folyamán
további három követett. Az utol-
só sikerrel járt. Miután az Or-
szággyûlésben kimondta, az elsõ
világháborút hazánk elvesztette,
1918. március 31-én máig isme-

retlenek lelõtték a Hermina úti
Róheim-villában. A Pesti Hírlap
november elsejei híradása sze-
rint két golyó találta el a volt kor-
mányfõt, az egyik a hasába, a
másik a vállába fúródott. Gyil-
kosai állítólag azt üvöltötték felé-
je: „Maga hozta ránk ezt a ször-
nyû vészt, most itt a leszámolás.”

Tiszának akkor, és sokan ma
is elsõsorban az 1914 és 1918
között zajló, addig soha nem lá-
tott emberáldozatokkal járó, s a
központi hatalmak, így az Oszt-
rák-Magyar Monarchia vereségé-
vel végzõdõ, sõt, végeredmény-
ben utóbbi felbomlásával járó há-
borút róják fel. Pedig 1914-ben,
a Ferenc Ferdinánd Habsburg
trónörökös elleni merénylet után
a német állásponttal szemben
még határozottan ellenezte a
fegyveres konfliktus vállalását.
Majd, miután II. Vilmos császár
tántoríthatatlanságáról tudo-
mást szerzett, mégis kimondta:
„Nehezen határoztam el magam
arra, hogy a háborút ajánljam, de
most szilárdan meg vagyok gyõ-
zõdve szükségességérõl, és a Mo-
narchia nagyságát minden erõvel

védelmezni fogom”. Ezt követõen
a nyilvánosság elõtt mindig kiállt
a német szövetség és a háború
mellett, így a közvélemény elõtt
nemsokára õ vált az egyre na-
gyobb anyagi és lelki erõfeszíté-
sekbe kerülõ, reménytelen har-
cok legfõbb felelõsévé.

Politikai pályakép
A nemesi származású Tisza

politikai pályája azonban mesz-
sze túlmutat a világháború kap-
csán vállalt szerepén. 1861 ápri-
lisában született, édesapja, Ti-
sza Kálmán maga is a korszak
meghatározó személyisége, mi-
niszterelnök volt. István elõször
1903-tól 1905-ig, majd 1913 és
1917 májusa között volt a mo-
narchia magyar kormányfõje. Az
elõbbi periódus egyik fontos ese-
ménye volt II. Rákóczi Ferenc fe-
jedelem földi maradványainak
hazaszállítása. Mindazonáltal a
két esztendõ jórészt az egyre
tarthatatlanabb parlamenti
obstrukció megfékezésének kí-
sérletével telt. A Szabadelvû Párt
által támogatott kormányzattal

szemben fellépõ ellenzéki han-
goskodók viselkedése már a tör-
vényhozás mûködését akadá-
lyozta, ezért írt ki 1905-ben új
választásokat az uralkodó. Ezen
azonban az ellenzéki erõk nyer-
tek, így Tisza egy idõre háttérbe
vonult. Nem sokkal késõbb
azonban a Szabadelvû Párt utód-
jának tekinthetõ Nemzeti Mun-
kapárt került hatalomra, ezért
1912-ben elvállalta elõször a
házelnöki, majd egy évvel ké-
sõbb, már a háborús elõkészüle-
tek idõszakában, a miniszterel-
nöki posztot. 

Tevékenysége alapján Tisza
Istvánról összességében el-
mondható: a dualizmus évtize-
deiben példátlan gazdasági fejlõ-
dést lehetõvé tevõ, úgynevezett
liberális-konzervatív konszen-
zus, egyben az 1867-ben megkö-
tött kiegyezés híve, a parlamen-
talizmus, a jogállamiság, egyben
az uralkodó feltétlen támogatója
volt. Ugyanakkor mindvégig
visszautasította a hirtelen forra-
dalmi változtatásokat, így a sza-
vazati jog teljes mértékû kiter-
jesztését is. Nem rajta múlott,

hogy politikája végül nem lehe-
tett eredményes, a kialakuló bal-
és jobboldali radikalizmusok, az
egyre élesedõ nemzetiségi fe-
szültségek, de leginkább az elsõ
világháború vérzivataros eszten-
dõi erre esélyt sem adtak.

A szociális
reformok híve

Pölöskei Ferenc történész,
akadémikus írta róla: Tisza a
maga útját járta, melyet külde-
téstudata, eszméibe vetett hite,
saját értékének tudata jelölt ki.
Mindvégig visszautasította a
köntörfalazó mellébeszéléseket,
idegen maradt tõle a politikai
taktika világa. Meggyõzõdéséhez
egész életében ragaszkodott,
amit nemcsak következetesség-
nek, hanem egyfajta gerincesség-
nek is nevezhetünk. Határozott-
sága, aktivitása, munkabírása
egyedülállónak számított. Ön-
magát a nemzeti haladás, a libe-
ralizmus, továbbá a szociális re-
formok képviselõjének tartotta.

Kacsoh Dániel
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Korhû ruhába öltözött fiatalok
felvonulásával, illetve két koszo-
rúzási ünnepséggel vette kezde-
tét a szezon a Városligetben. A
zuglói önkormányzat és a
Herminamezõ Polgári Köre is-
mét megadta a módját a tavasz
köszöntésének és a szabadtéri
programok kezdetének. Április
14-én kissé borús, de meleg idõ-
ben került sor az elsõ megemlé-
kezésre a Bethesda utcai Bartl-
háznál. Az  ünnepség okáról a
hagyományoknak megfelelõen
dr. Buza Péter várostörténész tá-
jékoztatta a közönséget.

– Zugló itt született. Pontosan
170 éve, 1842-ben ugyanis egy
Johann Bartl nevû osztrák úr úgy
döntött, hogy nyaralóházat épít
magának a Városliget mögött. Ez
a ház ma a Bethesda Gyerekkór-
ház egyik épülete, de, ami lénye-
ges, hogy mind a mai napig áll, és
a városrész születésének az em-
lékhelye. Johann Bartl, vagy,
ahogy õt ismerték, Bartl János a
pesti polgárság egyik ismert sze-
mélyisége volt, a háza állandó
helyszíne volt a kulturális esemé-
nyeknek. Csak egy apró adalék
ennek az épületnek a jelentõsé-
gérõl: az elsõ hazai virágkiállítá-
sokat ugyanis ennek az épület-
nek a kertjében rendezték.

A résztvevõk megkoszorúzták
a ház falán elhelyezett emléktáb-
lát. Az önkormányzat részérõl
Kovács Balázs alpolgármester, a
Herminamezõ Polgári Köre ré-
szérõl pedig dr. Buza Péter tisz-
telgett Bartl János emléke elõtt.
A Bethesdából aztán az Ürüsztü

zenekar kíséretében átvonultak
az ünneplõk a városligeti
KRESZ-park melletti füves terü-
letre, ahol a Liget Köztársaság hi-
vatalos megnyitójára került sor.
Itt már népes közönség gyûlt ösz-
sze, akiket a Zuglói Filharmoni-
kusok látványos térzenéje csalt a
FUIT síremlékhez. 

A vörösmárvány síremléket so-
káig legenda övezte. Egészen
1880-ig ugyanis titok fedte, hogy
kinek sírja található a Városliget-
ben, korábbi nevén az Ökör
dülõben. Az 1850-es években úgy
tudták, hogy egy meghasonlott,
szerelmi csalódásból életunttá
vált magyar költõ hamvai porlad-
nak az egyszerû síremlék alatt,
de ugyancsak ebben az idõben
egy másik mende-monda is jár-
ta, mely szerint a sírkõ alatt egy
öngyilkos magyar fõúr nyugo-
dott. A rejtélyt Schmall Lajos fõ-
városi nyugalmazott levéltáros
fejtette meg, aki 1880-ban kide-
rítette, hogy a sírban egy Horváth

Jakab nevû pesti ügyvéd nyug-
szik, aki több dologról is híres
volt. Egyrészt, hogy a Martinovics
per vádlottjait védte, másrészt,
mert különcnek tartották. Ennek
nyilvánították a végrendeletét is,
melyben vagyona egy részét Pest
városának adta, cserébe viszont
azt kérte, hogy az Ökör dülõben
temessék el, és a sírjára mind-
össze egy szót, „FUIT” (latinul azt
jelenti: volt) véssenek.

A Herminamezõ Polgári Köre
1995-ben felkutatta és rendbe
hozatta a sírkövet, amit a Fõkert
míves védõkerítéssel vett körül,
és rendbe hozta a környezetét is.
1996 óta pedig hagyománnyá
vált, hogy a Városliget szomszéd-
ságában és érdekében tevékeny-
kedõ civil szervezetek (a Buda-
pesti Városvédõ Egyesület, a
Herminamezõ Polgári Köre és a
Liget Köztársaság) húsvét kör-
nyékén egy koszorúzással egybe-
kötött emlékezést követõen itt
nyitják meg a ligeti szezont.

– Erre a lokálpatriotizmusra
építve készülünk a Liget bicen-
tenáriumára, amely jövõre lesz
esedékes – mondta Kovács Ba-
lázs (kis képünkön), aki ezúttal
kettõs minõségben, Zugló alpol-
gármestereként és a Liget Köz-
társaság fõtitkáraként vett részt
az ünnepségen. – Kétszáz év nagy
idõ, a világ- és a magyar történe-
lemben is e négy évtized alatt
rengeteg minden történt. De va-
jon hány csók csattant a Liget-
ben két évszázad alatt? Hány pár
talált egymásra e romantikus
zegzugokban? Hány kikiáltó kia-
bálta rekedtre a hangját, hogy
növelje a wurstli forgalmát? És
persze ne feledjük, - hiszen ro-
vott történelmünk része - a lan-
gyos sörös, hideg virslis május
elsejei majálisokat, vagy éppen-
séggel a felvonulásokat, a kato-
nai parádékat, és a mellvédrõl
dülöngélve integetõ elvtársakat.
Ez mind a Liget történetének ré-
sze, Horváth Jakabtól Czinege

Lajoson át az Állatkertig, a nem-
zetközi népszerûségnek örven-
dõ Széchenyi Fürdõig, a Vidám
Parkig, a híres-neves Gundel ét-
teremig, a korszakos lázadások-
nak egykoron helyet adó Petõfi
Csarnokig, vagy az éppen most
funkcionáló minõségi étterme-
kig. De itt van a Mûjégpálya és a
Királydomb, ahol bemutatták
egykoron az István a királyt. A
hétvégeken focisták és kutyások
vívják itt harcukat a labdákért.
Mint egy kis országban, a Liget
állam az államban. Ezért is talá-
ló a Liget Köztársaság kifejezés.

Április 14-én  látványos prog-
ramokkal indult a szezon a Vá-
rosligetben. A FUIT-sírnál
lufifújás, gyerektáncház és ked-
vezményes virágpalánta-vásár
várt a résztvevõkre, míg a Mûjég-
pálya helyén VW Bogártalálkozó-
ra került sor és a Gundel Étte-
remben úrhajós napot, míg a Me-
zõgazdasági Múzeumban pedig
„Tavasztól õszig magyar tája-
kon” címmel ingyenes kiállítást
rendeztek. Riersch Tamás

Újjé, a Ligetben nagyszerû!

Londonban szeretne meglepetést okozni
Kapás Boglárka, a BVSC-Zugló
úszója fiatal kora ellenére már
sok mindennel büszkélkedhet.
Többek között õ volt a négy évvel
ezelõtti pekingi olimpiai csapat
legfiatalabb tagja. Aztán õ volt az
elsõ magyar sportoló, aki Ifjúsági
Olimpián aranyérmet nyert, s mi-
vel a 2010-es szingapúri olimpi-
án duplázni is tudott, mindjárt
sporttörténelmet is írt. És Kapás
Boglárka volt az elsõ zuglói spor-
toló, aki kvalifikálta magát a
2012-es londoni olimpiára. A fia-
tal úszóval az elmúlt évek sikere-
irõl, az olimpiai felké-
szülésérõl és a
londoni re-
ményeirõl a
14 éve
máso-
dik
ottho-
ná-

nak számító Szõnyi úti uszodá-
ban beszélgettünk.

– Március utolsó hétvégéjén,
Debrecenben rendezték az or-
szágos bajnokságot. Hogy sike-
rült a verseny?

– Edzõmmel, Nagy Péterrel
egyeztetve több számban is rajt-
hoz álltam. 200 méter, 800 mé-
ter és 1500 méter gyorson egy-
aránt második voltam, míg 400
méter gyorson és 200 méter pil-
langóban  harmadik lettem.
Ezen kívül két váltóban is úsz-
tam, és mindegyikkel bronzér-
met szereztem. Ha azt mondom,
hogy minden számban, melyben
rajthoz álltam, érmes voltam,
akkor elégedett lehetek. Ugyan-
akkor az aranyérem elmaradt,
ami akár bosszantó is lehetne,
ám hozzá kell tenni, hogy szá-
momra ez a magyar bajnokság
csak a felkészülés része volt,
ahol lemérhettem, hogy hol tar-
tok. Ellentétben néhány ver-

senyzõvel, akiknek ezen az
országos bajnokságon kel-
lett teljesíteniük a kvalifiká-
ciós szintet.

– Neked ez elég hamar,
már tavaly májusban sike-
rült.

– Igen, hisz a Mare Nostrum
körverseny elsõ, barcelonai
állomásán sikerült megúsz-
nom az olimpiai A szintet, így
Londonban a 400 méteres és
a 800 méteres gyorsúszás-
ban is rajthoz állhatok majd.

– Ez már
önmagában
is elõrelépés

a négy évvel ezelõtti eredmé-
nyekhez képest, hisz akkor
még „csak” B szinttel jutottál ki
az olimpiára, és csak egy szám-
ban, 400 méter gyorsúszásban
versenyeztél.

– Azóta eltelt négy esztendõ, és
én is sokat fejlõdtem. Már nem
az a 15 esztendõs rutintalan kis-
lány vagyok, aki Pekingben ver-
senyzett. Akkor még csak szok-
tam az olimpiák hangulatát,
Londonban azonban már sokkal
komolyabb céljaim vannak. A ta-
valyi világbajnokságon 800 mé-
teren elért ötödik helyemet
irányadónak tartom, és London-
ban is ekörül szeretnék végezni.
De nem is elsõsorban helyezé-
sekben gondolkodom, hanem
idõeredményekben, mert mind
a 400 méteren, mind a 800 mé-
teren a legjobb idõmet szeret-
ném majd megúszni.

– Ezek szerint megkezdõdött
már az olimpiai felkészülés?

– Már január elejétõl olimpiai
menetrend szerint dolgozunk.
Túl vagyunk két háromhetes me-
xikói és dél-afrikai edzõtáboron,
de idén még több ilyen intenzív
felkészülés vár majd ránk. Május
végén Debrecenben rendezik az
Úszó Európa-bajnokságot, mely
verseny szintén a felkészülés ré-
szét képezi majd. Természetesen
hazai közönség elõtt szeretnék
jól úszni, de idén az olimpiai sze-
replés lesz a legfontosabb.

– Még az érettségidet is az
olimpiához igazítottad…

Idén fejezem be a középiskolai
tanulmányaimat a Kölcsey Fe-

renc Gimnáziumban, de az érett-
ségit õsszre halasztottam, mert
az olimpia miatt nem tudnék a
májusi és júniusi vizsgákra tisz-
tességgel felkészülni. Egyelõre
még a továbbtanulásra sem tu-
dok gondolni – pedig sok minden
érdekelne -, hiszen az úszás min-
den idõmet kitölti. Egy héten át-
lagban tíz edzésem van, és ehhez
jönnek a már említett edzõtábor-
ok. Ez azonban nem okoz prob-
lémát, hisz az elmúlt 14 évben az
úszás az életem részévé vált.

– Július végéig még sok idõ
van hátra. Várod már az olim-
piát?

– Az olimpiának utánozhatat-
lan hangulata van, amit lehetet-
len megszokni. Ugyanakkor so-
kat számít, hogy már Pekingben
belekóstolhattam ebbe a hangu-
latba. Tisztában vagyok a ma-
gyar sport jelenlegi helyzetével,
és azt is tudom, hogy az úszóktól
– akik valószínûleg a legnagyobb
létszámmal lesznek jelen az
olimpián – sokat várnak majd.
Szerencsére engem nem tarta-
nak arany- és éremesélyesnek,
így ezzel a teherrel nem kell meg-
birkóznom. De Londonban min-
denképpen szeretnék majd meg-
lepetést okozni. riersch

Kapás Boglárka elõször 400 méter gyorsúszásban indul majd Lon-
donban. Az elõfutamokra július 29-én 10.00–12.50 között kerül
majd sor, a döntõt pedig aznap 19.30–21.25 között rendezik. A 800
méteres gyorsúszás elõfutamai augusztus 2-án 10.00–12.10 között
lesznek, míg a fináléra másnap, augusztus 3-án 19.30–20.48 között
kerül majd sor.
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Ismét keresztény fórumot tartottak Zuglóban
Második alkalommal rendezett
úgynevezett országértékelõ fóru-
mot április 14-én, szombaton a
Keresztény Kulturális Akadémia
a Kassai téri plébánia közösségi
házában. Kondor Katalin (kis
képünkön) levezetõ elnök kö-
szöntõje szerint azért, hogy „szá-
mot vessünk arról, az elmúlt esz-
tendõben javult-e az életünk er-
kölcsi, jogi, esetleg anyagi érte-
lemben”. A Magyar Rádió egyko-
ri elnöke szerint mostanra egy
dolog biztosan kiderült: a világ
és Európa urai nem szeretnék,
ha önálló, szuverén tagjai len-
nénk az unió közösségének.

Bogár László közgazdász (kis
képünkön) – némileg követve ezt
a gondolatmenetet – elõadása
elején rögzítette: „Olyan, hogy
magyar gazdaság, nincsen.” In-
doklásképpen hozzáfûzte, a ha-
zánkban termelõdõ tiszta profit,
mintegy évi négyezer milliárd fo-
rint, kilencvenkét százaléka kül-
földi tulajdonosok kezében hal-
mozódik fel, a „bennszülöttek

meg leginkább csak dolgoznak”.
Közben a „neoliberális globál-
nyikok”, illetve a média által
sulykolt „végzetes illúzió”, hogy
a gazdagság, a pénz a legfonto-
sabb az életben, egyre jobban
terjed. A professzor úgy véleke-
dett, a többség sajnos mindezt
elhiszi, „s mi hagytuk, hogy így
legyen”. Régóta tart a magyarság
lelki, erkölcsi és szellemi ha-
nyatlása – folytatta -, elsõdlege-
sen ezt a folyamatot kellene visz-
szafordítani. Szilárd spirituális
társadalmi alapzat nélkül ugyan-
is sikeres és önálló gazdaságot
sem lehet építeni.

Bogár beszélt arról is, a jelen-
legi kormány megpróbálkozott
egy lázadási stratégiával, ám
részben a végiggondolatlanság,
részben az elnyomó világhata-
lom miatt mostanra kiderült, ez
a kísérlet kudarcot vallott, akár-
csak 1848-ban vagy 1956-ban,
„a rendszert nem sikerült meg-
változtatni”. Ugyanakkor kér-
désre válaszolva megjegyezte,
nem jelentene valós megoldást
az Európai Unióból való intéz-
ményi kilépés, inkább „mikrosz-
inten” kellene szabadságharcot
indítani, „magunkból kellene ki-
lépni”. 

Bogár László magyarázatkép-
pen rámutatott, nemrég az egyik
valóság-show szavazásain a „vég-
letesen kifosztott társadalom-
nak azért még volt több milliárd-
ja, amit emelt díjas sms-ekre tu-
dott költeni”.

Kukorelli István alkotmány-
jogász az új alaptörvényrõl tar-

tott elõadást, melyben szólt ar-
ról, hogy miközben a januárban
életbe lépett kódex egyáltalán
nem eurószkeptikus, sõt, in-
kább az ellenkezõje, az unióban
bizonyos jellemzõi miatt mégis
riadalmat keltett. Kukorelli sze-
rint vélhetõen azért, mert hang-
súlyos a nemzeti jellege, illetõleg
visszautal a történeti alkotmány
hagyományaira. Úgy fogalma-
zott, nyugaton a jelek szerint „fél-
nek ezektõl az irányoktól”.

Fontosnak nevezte a jogfolyto-
nosság kiemelését, utalva arra, a
történelmünk során az elnyo-
más idõszakaiban is élt hazánk-
ban az alkotmányos tudat. A
professzor szerint egyfajta a füg-
getlenségi nyilatkozatként is ér-

telmezhetõ az alaptörvény elne-
vezésû dokumentum. A kor-
mány magatartása kapcsán kri-
tikaként megjegyezte, „néha úgy
viselkedünk, mintha Európában
is kétharmadunk lenne, holott
egyéb módokon más államok ha-
tékonyabban tudják érvényesí-
teni az érdekeiket”. Elmondta, a
jogos kritikákra igenis figyelni-
ük kell az ország vezetõinek.
Ilyenek például a törvényalkotá-
si rohamtempót ért kifogások,
hiszen jól látszik, „a futószalag-
ról néhány selejt is lekerült”.

Házigazdaként Pajor András
plébános azt mondta, napjaink-
ban a vallási sokszínûség és a to-
lerancia hangoztatása közepette
odáig fajult a helyzet, hogy Euró-

pa egyes részein már a keresz-
tény vallási jelképeket is letiltják
bizonyos intézmények falairól.
Jól mutatta a „kisebbség-diva-
tot” az is, amikor a múlt nyári,
madridi katolikus világifjúsági
találkozón résztvevõ mintegy
kétmillió hívõ helyett a pápa el-
len demonstráló, néhány száz
tüntetõ üzenete lényegesen fon-
tosabb volt a média számára,
mint a nagyszabású eseményre a
világ minden tájáról összesereg-
letteké. „Egyes véleményformá-
lók a keresztényeket egész egy-
szerûen a sarokba akarják állí-
tani, hogy ne is foglalkozzanak a
közélet etikájával” – fogalmazott
Pajor András atya.

Kacsoh Dániel

A holokauszt áldozataira
emlékeztek

Ismét Emléksétát tartottak Zuglóban, ez-
úttal a holokauszt magyarországi áldoza-
tainak április 16-i emléknapja alka-
mából. A program hét helyszínt érintett,
köztük a zsinagógát, az önkormányzat ré-
szérõl részt vett rajta Rozgonyi Zoltán és
Kovács Balázsalpolgármesterek (képün-
kön Gerõ Péter, a Zuglói Zsidó Hitköz-
ség elnöke társaságában). Az emléknap
bevezetésérõl még az elõzõ Orbán-kor-
mány idején rendelkeztek, ennek kap-
csán az idén is országszerte megemléke-
zéseket tartottak. 1944-ben e napon kez-
dõdött meg a magyarországi zsidók get-
tókba tömörítése Kárpátalján. Az ezt kö-
vetõ hónapok során több mint négyszáz-
ezer zsidót zártak gyûjtõtáborokba, majd
hurcoltak el Magyarországról Auschwitz-
Birkenauba. Késõbb a nemzetiszocialista
rendszer más csoportokat is üldözött
vagy próbált megsemmisíteni, így a romá-
kat, a fogyatékkal élõket, a homoszexuáli-
sokat és a rendszer politikai ellenségeit.

A fõvárosban egyébként április 15-én
immár tizedik alkalommal rendezték

meg Az élet menetét, a résztvevõk a Sza-
badság híd és a Közraktár utca közötti,
Salkaházi Sáráról elnevezett pesti rak-
partról vonultak a Szabadság hídon ke-
resztül a budai oldalra, az Erzsébet híd és
a Szabadság híd közötti Raoul Wallenberg
a rakpartra. A felvonulást Bácskai János,
a IX. kerület fideszes polgármestere és
Kiss Péter MSZP-s parlamenti képviselõ
indította el. A rendezvény zárásaként
megtartott megemlékezésen felszólalt Er-
dõ Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia elnöke is, aki úgy fogal-
mazott: a kereszténység nem fér össze az
antiszemitizmussal, nem fér össze a gyû-
löletkeltéssel és az indulatok szításával
semmilyen vallási közösség, semmilyen
népcsoport ellen. „Az antiszemitizmus
nem fér össze az emberséggel! Van re-
mény ennek legyõzésére, ha mindnyájan
összefogunk, és akarjuk, ha egyetértünk
abban, hogy gyûlölködés, az antiszemita,
a rasszista beszéd és cselekvés mindig
mérgezõ” – hangsúlyozta a bíboros.

KD
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Küldetésük a jövõ
generációjának nevelése
A Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium rendelete alapján
2010 óta minden április 21-én
megünnepeljük a Bölcsõdék
napját. Az idei harmadik ünnep
jubileumi rendezvény volt, hisz
az elsõ bölcsõde, pontosan 160
éve, 1852. április 21-én Brunsz-
vik Teréz kezdeményezésére nyi-
totta meg kapuját a Kalap utca 1.
szám alatt. Zuglóban, a háború
után után, 1945-ben az üzemek
létesítettek elõször bölcsõdéket
és 1955-ig tíz üzemi bölcsõde
nyílt a kerületben. Ezek többnyi-
re gyárak területén lévõ épüle-
tekben, illetve környezõ lakóhá-
zakban mûködtek. Az elsõ terü-

leti bölcsõde 1951-ben létesült,
majd azt követõen szinte évente
nyíltak az új bölcsõdék. A böl-
csõdei hálózat csúcs idõszaka az
1982-es esztendõ volt, amikor
24 intézményben 1621 gyereket
gondoztak. Az elsõ bölcsõdét
1983-ban zárták be, majd 1998-
ig összesen 12 bölcsõde mûkö-
dését szüntették meg, a fennma-
radók közül pedig hatban a férõ-
helyek számát csökkentették,
így 2009-re mindössze 11 böl-
csõde maradt 628 férõhellyel. Az
elmúlt évek újra a fejlesztések-
rõl szóltak. 2009-tõl négy rész-
legben összesen 132 új férõhe-
lyet alakítottak ki, a Meseház
Bölcsõdében pedig hamarosan
két felújított szárnyat adnak át,
melynek eredményeként a zug-
lói bölcsõdékben a férõhelyek
száma 945-re fog nõni.

– A légzõszervi megbetegedé-
sek elkerülése érdekében elõ-
ször a Patakparti Bölcsõdében
alakítottunk ki sószobát –
mondta Kissné Kaló Gyöngyi, a

Zuglói Egyesített Bölcsõdék ve-
zetõje az április 20-án a
Columbus utcai Zeneházban
rendezett ünnepségen. – A ked-
vezõ tapasztalatok alapján ma
már az Aprótalpak, a Tipegõ-
kert, illetve a Meseház Bölcsõdé-
ben is játékos keretek között, na-
pirendjükbe iktatva élvezhetik a
gyerekek sóterápia jótékony ha-
tását.

Ünnep Zuglóban

Zuglóban április 20-án har-
madszor gyûltek össze a kerüle-
ti bölcsõdék dolgozói, hogy egy
ünnepség keretében emlékezze-

nek meg a Bölcsõdék napjáról.
Az eseményt az önkormányzat
képviselõ-testületének számos
tagja, többek között dr. Papcsák
Ferenc polgármester és dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
ter is megtisztelte.

Elismerés 
a nevelõknek

– Ez a nap azt jelenti ország-
szerte, hogy a társadalom elis-
meri a bölcsõdéket és az intéz-
mény dolgozóit – mondta a pol-
gármester ünnepi köszöntõjé-
ben. – A bölcsõdék léte, szükség-
szerûsége egyszerûen megkér-
dõjelezhetetlen. Itt szeretném el-
oszlatni azt az elmúlt hetekben
szárnyra kapott hírt, miszerint
bölcsõdei térítési díj bevezetését
tervezzük. Kijelenthetem, hogy
Zuglóban nem lesz bölcsõdei té-
rítési díj, erre vonatkozólag sem
elõterjesztés, így testületi döntés
sem született. Családapaként
magam is tudom, mennyire fon-

tos a bölcsõdei dolgozók, gondo-
zók, nevelõk munkája, mindazo-
ké, akik küldetésnek tekintik a
jövõ generációjának a nevelését.

A Bölcsõdék napi ünnepségek
hagyományai közé tartozik, hogy
a fenntartó önkormányzat elis-
meréseket ad át. Idén a Gondo-
zási munkáért díjban hárman –
Jankovics Ernõné, Kissné Fátrai
Emese és Vékony Ferencné – ré-
szesültek. Legalább 25 éves ke-
rületi bölcsõdei munkájáért
Zugló Lakosságának Szolgála-
táért Díjat kapta Diószegi
Gáborné, Kissné Bakos Olga,
Kõrösi Istvánné, Oláh Istvánné,
Orgoványi Mihályné, Sebestyén
Istvánné, Tóth Jánosné és Tóth
Józsefné. Az ünnepségen Kissné
Kaló Gyöngyi, az Egyesített Böl-
csõdék vezetõje is polgármesteri
elismerésben részesült.

Támogatás
a gyerekeknek

A Bölcsõdék napjának prog-
ramja az idei évben is színes és
tartalmas volt. Délelõtt és dél-
után egymást követték a produk-
ciók a színpadon. Fellépett töb-
bek között Mericske Zoltán és a
népszerû ütõzenekara, volt
capoeira bemutató, a váci ÉNO
csengettyûjátékot mutatott be, a
délutáni programban pedig
Harsányi Levente nevettette meg
a közönséget. Az Egyesített Böl-
csõdék ezen a napon  egy megle-
petésben is részesült.

Egy születésnapra nem illik
üres kézzel menni – mondta Vi-
rág Krisztina önkormányzati
képviselõ, a Nõszirom Egyesü-
let egyik alapítója. – Az egyesü-
letünk hosszú évek óta támo-
gatja már a kerületi bölcsõdé-
ket, 2006 óta osztunk banánt a
gyerekeknek, a Suzuki Házban
két alkalommal aukciót szer-
veztünk a számukra, és több al-
kalommal voltak már a bölcsõ-
dék a 2004 óta zajló jótékony-
sági teniszrendezvényeink ked-
vezményezettjei. Most is hason-
lóra készülünk, hisz a Mini
Garros Teniszcentrumban jú-
nius 2-án és októberben ismét
jótékonysági teniszversenyt
szervezünk, és a bevételt idén
is a kerületi bölcsõdék számá-
ra ajánljuk fel.

Riersch Tamás

Sokadszorra fordul már elõ,
hogy a Benedek Elek EGYMI si-
keres pályázatáról számolha-
tunk be. A zuglói nevelési-okta-
tási intézmény ezúttal a TÁMOP-
3.1.7. „Horizontális háló” – a re-
ferenciaintézmények országos
hálózatának kialakítása és felké-
szítése címû pályázaton szere-
pelt sikerrel, és ezáltal 3,9 millió
forintos támogatási összeghez
jutott.

– Ez a hatodik sikeres uniós
pályázatunk és a napokban kap-
tunk értesítést arról, hogy meg-
nyertük a TÁMOP-3.1.6-11/3-
2011-0004 számú pályázatot is,
melynek keretében speciális esz-
közök használatát támogató
szolgáltatásokat nyújtunk majd
a pedagógusoknak és a szülõk-
nek. – mondta Kölesné Németh
Mária igazgatónõ.

A „Horizontális háló” címû pá-
lyázat fõ célja, hogy hét hónap
alatt országos szinten egy háló-
zati együttmûködést tudjon ki-
építeni más referencia-intézmé-
nyekkel. Ehhez szükség van a
pedagógusok felkészítésére, il-
letve a hálózati és partnerkap-
csolatok kialakítására. A prog-
ram április 16-án egy elõadással
indult, amelyen dr. Ferdinandy
István alpolgármester üdvözölte
a sikeresen pályázó intézményt.

Nagyjából két éve kezdõdött az
a munka, melynek eredménye
volt ez a pályázat. A korábbi uni-
ós támogatásoknak köszönhetõ-
en egy minõsített referenciaintéz-
mény alapjait rakták le, most pe-
dig az a cél, hogy hét hónap alatt
a Benedek immár minõsített re-
ferenciaintézménnyé váljon.

–h –s

A Kerékgyártó Óvoda 2011-ben
érdemelte ki a Zöld Óvoda címet.
A pályázat kiírói, a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium és a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium szerint
a zuglói intézmény élen jár a
gyermekek környezettudatos
magatartásra és egészséges élet-
módra nevelésében. 

– Madárbarát intézmény va-
gyunk, a neves ünnepeket – a Víz-
, a Madarak és Fák-, illetve a Föld
Napját – rendszeresen megtart-
juk, állandó látogatói vagyunk az
állatkertnek és a Természettudo-
mányi Múzeumnak – sorolta
Nagyné Jávori Zsuzsa óvodaveze-
tõ. – Legutóbbi büszkeségünk pe-
dig a decemberben átadott sószo-
ba, melyet teljesen önálló erõbõl,
az alapítványunk támogatásából
alakítottunk ki, s melyet azóta fo-
lyamatosan használnak a gyere-
kek. A szülõktõl kapott visszajel-
zésbõl az derült ki, hogy már ezen
a télen sokat javult a gyerekek im-
munrendszere.

A Kerékgyártó Óvodában nagy
hagyománya van tehát a környe-
zetünkkel kapcsolatos napok
megünneplésének. Három évvel
ezelõtt egy interaktív programot
indítottak el, akkor éppen a Víz
Világnapján. A programot a gye-

rekeknek szervezték, de úgy,
hogy a szüleikkel közösen vegye-
nek részt benne. Tavaly a Mada-
rak és Fák Napján várták hason-
lóan érdekes programok a gye-
rekeket, idén pedig a Föld Napja
következett.

Április 20-án – köszönhetõen
a jó idõnek – délután az óvoda az
udvarra költözött. A gyerekek
menetlevelet kaptak, mellyel az
egész bolygót „beutazhatták”.
Ausztráliában a jellegzetes álla-
tok mozgását tanulmányozhat-
ták, az Antarktiszon jéghalászat-
ban vehetek részt, Amerikában
az indiánoktól ellesett nyomkö-
vetést próbálhatták ki, Ázsiában
a népek között próbáltak meg el-
igazodni, Európára pedig a töb-
bi földrész felfedezése maradt. 

A játékok attól voltak interak-
tívak, hogy a gyerekek maguktól
jöttek rá a megoldásra. A cél az
volt, hogy a szülõkkel együtt
örüljenek egy-egy felfedezésnek.
Hosszabb távon azt szeretnénk
elérni, hogy a gyerekek az óvodá-
ban tanultakat otthon is alkal-
mazzák, és a szüleiket is arra
ösztönözzék, hogy minél környe-
zettudatosabban és minél egész-
ségesebben éljenek.

riersch

A Benedek ismét
sikeresen pályázott

Föld Napja szülõknek
és gyerekeknek

A kerület vezetõi számára min-
dig fontos eseménynek számít,
ha egy 100. életévét betöltõ pol-
gártársukat köszönthetik. Ennél
is nagyobb büszkeségre adhat
okot, ha a centenáriumon túl is
együtt ünnepelhetik a születés-
napot az ünnepelttel. Április 14-
én egy ilyen eseményre került sor
a Bethesda utcai Liget Idõsek
Otthonában, ahol özvegy Kreisz
Lajosné, Lili néni a 102. szüle-
tésnapját ünnepelte. A köszön-
tõk sorában az önkormányzat
részérõl dr. Ferdinandy István
alpolgármester (képünkön) és
Gyügyei Attila családvédelmi ta-
nácsnok köszöntötte Lili nénit,

R. T.

Lili néni 102 éves
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Kétheti horoszkóp 2012. április 26-tól
Kos – Mind fizikailag, mind szelle-
mileg olyan gyorsak, mint a villám,
szinte utolérhetetlenek. Igaz, egy

erõs akarat is jelen lehet, mely mind ne-
kik, mind a környezetüknek komoly kihí-
vást, feladatot jelenthet. Pénzügyi vona-
lon bõség várható, fõnökükkel pedig
akadnak gondok.

Bika - Lendületesek, jól vannak,
még az sem tudja õket kibillenteni,
hogy az anyagiakért küzdeni kell,

bizonytalanságot érezhetnek, becsapha-
tóak. A szerelemtõl, gyerekeiktõl, a sport-
tól sok segítséget kaphatnak, amivel tud-
nak is élni. Megérzéseikre hallgassanak!

Ikrek – Zseniális ötleteikkel, meg-
látásaikkal most is mindenkit le
tudnak nyûgözni, ám az átmeneti

érzékenységükkel, érzelmességükkel
döbbenetet válthatnak ki. Számukra ért-
hetetlen módon sok segítség érkezhet,
melyek még az elõzõ életbõl jövõ vissza-
csatolások.

Rák – Egy álomvilág veszi õket kör-
be, ami hozhatja számukra a mû-
vészetek (zene, festészet, foto,

stb.) kibontakozását. Mások segítése is
elõtérbe kerülhet, az együttérzés most kü-
lönösen jelen lehet. Munkájukban várat-
lan fordulatokra számíthatnak, jó kime-
netellel.

Oroszlán – Mindent meg tudnak
most teremteni, amit csak elkép-
zelnek, céljaikat elérik, komoly hát-

tér energiák segítik õket. Igaz, a hétköz-
napokban, a munkatársakkal lehetnek
akadályok, elakadások. Jogi ügyekben,
külfölddel kapcsolatban nehézségekre
számíthatnak.

Szûz – Szellemi zsenialitásuk,
gyorsaságuk most elsõsorban a a
pénzzel, kölcsönökkel kapcsolatos

lehet, jó megérzéseik, meglátásaik is so-
kat segíthetnek céljaik elérésében.  A sze-
relemben próbák, akadályok lehetnek, -
aminek már nincs helye, az véget érhet. 

Mérleg – Egy csendes befelé fordu-
lás még mindig jelen lehet, mely ál-
tal még inkább elõtérbe kerülhet a

szellemiség, a tanulás. Társukkal most
mindent meg tudnak váratlanul beszélni,
amire szükség is lehet, hisz hatalmi har-
cok, birtoklás is kialakulhat közöttük.

Skorpió – Az utakon nagyon ébe-
rek, türelmesek legyenek! Ne ro-
hanjanak, mert megállíthatják

õket! A türelmetlenség a beszédükben is
megjelenhet. Szabadságvágyukat nem
biztos, hogy kordában tudják tartani –
munkájukban viszont ötleteik kamatoz-
hatnak.

Nyilas – A munka heve elkaphatja
õket, s ha õk tesznek valamit, azt
mindig nagy lendülettel teszik. Per-

sze, utána jön majd az ellensúlyozás, a pi-
henés, ami szintén ilyen „lendületes” lesz.
Az anyagi nehézségek miatti hiányt a ta-
nulás, a szellemi alkotás tudja pótolni.

Bak – Mind nekik, mind a környe-
zetüknek nehéz lehet az az erõs
akarat, türelmetlenség, mely most

felszínre törhet belõlük, s melyet nehéz
kordában tartani. A sport, tanulás, a hit,
egy tengerentúli pihenés sokat segíthet.
Szüleik energiájára számíthatnak. 

Vízöntõ – Nyughatatlanságuk most
még inkább fokozott, ám ha ezt
szellemi szintre tudják terelni, ko-

moly ötleteik, meglátásaik lehetnek.  A
hatóságok több oldalról is nehezíthetik
életüket, az utakon különösen tartsák be
a szabályokat! Otthonukban a szeretet
dominálhat.

Halak – Testvéreikkel, szomszédja-
ikkal a kapcsolataik egymás segíté-
sén, megértésén alapul, annak elle-

nére, hogy most türelmetlenek és kiszá-
míthatatlanok is lehetnek. A szerelemben,
társukkal a külvilággal szemben egymás
végtelen szeretete, stabilizálódás várható.

www.aszrocsillag.hu

Pályázat helyiség bérletére
Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete Tulajdonosi Bizottságának megbízásából a Zuglói Vagyonke-
zelõ Zrt.

pályázatot hirdet

a 1148 Budapest, Kerepesi út 78./D (31924/12 hrsz; 408. albetét) sz.
alatti 239 m2 alapterületû helyiség határozatlan idõre, gyógyszertár
üzemeltetése céljára történõ bérbe adására nyílt, egyfordulós pályá-
zat útján.
A részletes pályázati dokumentáció a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. Ügy-
félszolgálatánál vehetõ át (1145, Budapest, Pétervárad u. 11-17.),
2012. április 26-tól 2012. május 9-ig (munkanapokon hétfõtõl
csütörtökig 8.30–15.30 között, pénteken 8.30–12.00 között).

Az utóbbi idõben több médium
is foglalkozott egy újnak tartott,
embereken tapasztalt elválto-
zással, nevezetesen a fejen és
egyéb testrészeken a bõr alatt, a
szemben, a szem környékén és
egyéb helyeken is kialakult tö-
mör tapintatú, nem fájdalmas
csomókkal amelyek akár vaksá-
got is okozhatnak. A csomók se-
bészi feltárása során több centi-
méter hosszú, vékony, giliszta-
szerû élõsködõt találtak a sebé-
szek.

Ez az elváltozás már korábban
is ismert volt Magyarországon,
de félõ, hogy szaporodó tenden-
ciát mutat, lévén egyes dél-euró-
pai országokban százas nagy-
ságrenddel jelentkezik ez a bán-
talom és a turizmus elterjedése
miatt hazánkban is  nagyobb
számú elõfordulása várható.

Az elváltozást a Dirofilaria
repens nevû fonálszerû, fehér
színû, igencsak hosszú (a hím 5-
7 cm-es, a nõstény 10-17 cm-es)
féreg okozza. A parazita  gazdája
a kutya, a macska, valamint a va-
don élõ ragadozók.

A fertõzött állatból a fertõzést a
vérszívó szúnyogok viszik át az
egészséges állatokba, akár az
emberre is. Jó tudni, hogy em-
berrõl emberre nem terjed, még
szúnyogcsípés által sem. Az élõs-
ködõ a gazdaállatok bõre alatti
kötõszövetben – hasonlóan az
emberhez – nem fájdalmas, tö-
mör, tapintható csomócskákat
okoz, abban él és növekszik. A
nõstény féreg úgynevezett mikro-
filáriákat ürít a vérbe, amelyeket
aztán a szúnyog, csípés útján ter-
jeszt. Kutyán, macskán többé-
kevésbé súlyos bõrgyulladás is

jelentkezhet. Az embernél a bõr
alatti jól látható és tapintható
csomókon kívül ilyenek alakul-
hatnak ki a mellben, tüdõben,
hasüregben, herevezetékben. A
szerológiailag vérbõl megállapí-
tott fertõzöttség gyógyszerrel ke-
zelhetõ, gyógyítható. A betegség
megelõzésére a fertõzésnek kitett
állatok (horgászok, vadászok ku-
tyái, szúnyogos területen elõ ku-
tyák és macskák), valamint a dél-
európába szúnyogos idõszakban
a gazdával „turistáskodó” állatok
kezelése jelent megoldást.

A fent leírt parazita „testvére”
a Dirofilaria immitis, amely a ku-
tyák szívférgességét okozza. A fé-
reg az erekben helyezkedik el,
akadályozza a vérkeringést. Em-
beri fertõzõdés is elõfordulhat.
A kórt hazánkban is diagnoszti-
zálták már.

Fel kell tehát készülnünk ar-
ra, hogy a globális felmelegedés
során nemcsak hazánk növény-
világa, mezõgazdasága fog vál-
tozni, hanem új, eddig a medi-
terrán égöv alatt élõ állatok (el-
sõsorban a vérszívó rovarok) és
az általuk közvetített, nálunk új-
nak számító betegségek is meg-
jelenhetnek.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Veszélyes szúnyogok

A koreai nép és ebben az esetben
most elsõsorban Dél-Koreáról
beszélünk, mindig is nagyon
tisztelte a magyarokat, akiket
egyszerûen csak testvérnépük-
nek hívnak. A két nemzet kap-
csolata tehát alapjaiban is jó, ám
ezt  mindenképpen erõsíteni fog-
ja, hogy az elsõ koreai témájú
köztéri szobrot Európában Ma-
gyarországon, Budapesten, a Vá-
rosligetben avatják majd fel.

A híres koreai zeneszerzõt,
Ahn Eak Tait ábrázoló mellszob-
rot a Magyar–Koreai Társaság
kezdeményezésére állítják fel a
Városligeti-tó és a Széchenyi für-
dõ közti füves területen. Az
1906-65 között élt mûvész örök-
re beírta magát a koreai történe-
lembe azzal, hogy õ szerezte a tá-
vol-keleti nép himnuszát. A kivá-
ló zeneszerzõnek magyar kötõ-
dése is van, 1938-40 között az

Eötvös Collegium ösztöndíjas di-
ákja volt, valamint 1939-1941
között a Liszt Ferenc Zeneaka-
démián Kodálytól és Weiner Le-
ótól tanult. Pályatársa és barátja
volt a korszak nagy zeneszerzõi-
nek, Bartóknak és Dohnányi-
nak. Magyarországi tartózkodá-
sa alatt gordonka hangversenye-
ket adott, többször vezényelte a
Rádió Zenekart, és a rádió több
koncertjét is közvetítette. 

Ahn Eak Tai városligeti szob-
rának elhelyezését a zuglói és a
fõvárosi önkormányzat is támo-
gatta. A mûvész, Zsin Judit ké-
szítette el a mellszobrot, melyet
a Budapest Galéria azóta már jó-
váhagyott. A tervek szerint a szo-
bor avatójára május 11-én kerül
majd sor, amikor is a Zuglói Fil-
harmónia – egy nappal korábban
a Columbus utcai Zeneházban –
Ahn Eak Tai két mûvét, a Fehér

liliom címû csellódarabot
Devich Gergely tolmácsolásában
és a szimfonikus zenekarra és
nagykórusra írt Koreai fantáziát
adja elõ. Záborszky Kálmán, a
zuglói zenekar karmestere el-
mondta, hogy Ahn Eak Tai mû-
vét a zuglói õsbemutatót követõ-
en október 14-én a Mûvészetek
Palotájában is bemutatják majd.

Április18-án rakták le a város-
ligeti Ahn Eak Tai-emlékmû
alapkövét. Az eseményen a zug-
lói önkormányzatot Rozgonyi
Zoltán alpolgármester, a Koreai
Nagykövetséget a miniszteri ta-
nácsos és a kulturális központ
igazgatója, a Magyar – Koreai
Társaságot pedig dr. Szegõ And-
rea elnök és a társaság több tag-
ja képviselte. Õk, illetve a szob-
rászmûvész egy idõkapszulát he-
lyeztek el a szobor talapzata alá,
melybe több fontos dokumentu-

mot, többek között a koreai him-
nusz kézzel írt változatát, a Fõ-
városi Közgyûlés határozatát és

a Budapest Galéria állásfoglalá-
sát rejtették az utókor számára.

Riersch Tamás

Szobor is erõsíti a magyar–koreai kapcsolatokat

A
kéthetente minden kerületi

lakásba ingyenesen jár.
Ha Ön vagy ismerõse nem kapja

rendszeresen a lapot,
hívja a +36 (20) 220-2754-et.

ZUGLÓI LAPOK
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Gyerekrajzok a nyugdíjas klubban
Április 13-án nem mindennapi
eseménynek lehettek résztvevõi
a Bánki Donát parkban található
Árnyaskert Idõsek Otthonának a
lakói. Az intézmény történetében
ugyanis eddig még nem volt pél-
da arra, hogy egy szervezettõl gye-
rekrajzokat kaptak volna. A
rendhagyó esemény magyaráza-
tát Orendi Évától, az FKF Zrt PR
fõmunkatársától kaptuk meg.

– Az FKF Zrt. 2008 óta minden
évben meghirdeti gyermekrajz-
pályzatát, amely 2011-ben a
“Hulladékhegyen innen és túl” cí-
met viselte. (Tavaly indult elõ-
ször ugyanezzel a címmel az FKF
Zrt. szépírói pályázata is, amely-
nek Csukás István volt a zsûriel-
nöke). Ihletet elsõsorban az FKF
Zrt. tevékenységi körébõl lehe-
tett meríteni. A legtöbb gyermek
a kukásautót és a szelektív hul-
ladékgyûjtõ-szigetet rajzolta le
saját szemszögébõl. Nagyon sok
kifejezõ alkotás érkezett a hulla-
dékkezelés múltjáról és jövõjé-
rõl, hiszen, mint ahogy a cím is
jelzi, a gyermekek papírra vet-
hették elképzeléseiket környeze-
tünkrõl, a „Hulladékhegyen in-
nen és túl”-ról. Társaságunk
idén azonban nem csak a gyere-
kek, hanem az idõsek felé is nyit-
ni kíván. Reméljük, egy kis segít-
séggel közelebb tudjuk hozni
egymáshoz ezt a két generációt.

Az FKF Zrt. vezetése ezért úgy
döntött, hogy a tavalyi pályázat
legjobb rajzait – három kategóri-
ában tíz-tíz alkotást – egy-egy
nyugdíjas klubnak ajándékozza.
S mivel a fõvárosi cég értékesíté-
si és projectigazgatója, Bokor
István egy igazi zuglói lokálpatri-
óta, a 30 rajzból húszat zuglói
klubok, az Árnyaskert és a
Bethesda utcai Liget Idõsek Ott-
hona kapták. Április 13-án a raj-
zok ünnepélyes átadására került
sor. Az eseményen az FKF Zrt-t
Bokor István igazgató, és Uhri
László, PR és marketing osztály-
vezetõ, a zuglói önkormányzatot
pedig dr. Ferdinandy István al-
polgármester és Gyügyei Attila
családvédelmi tanácsnok képvi-
selte.

– Örömmel ajánljuk fel a tava-
lyi Gyermekrajz-pályázat nyer-
tes alkotásait a zuglói
Árnyaskert Idõsek Klubjának,
hogy az intézmény falait díszítse
és emlékeztessen arra, hogy kör-
nyezetünk védelme kortól füg-
getlen, a fiatalokat és az idõseket
összekötõ küldetés – mondta az
igazgató. – Az alkotásokat három
korosztályban, a 4-6, a 7-10 és a
11-14 éves gyerekek körében
hirdettük meg. Több mint 500
rajz érkezett az FKF Zrt.-hez,
mindhárom korosztályban tíz-
tíz döntõst választottunk ki, akik
között egy-egy fõdíjat ítéltünk
oda a legügyesebbeknek. A Gyer-
mekrajz-pályázat fõdíjas alkotá-
sai az FKF Zrt. kukásautóit dí-
szítik, amelyeket Budapest utcá-
in lehet megtekinteni. A Szépírói
Pályázatra benyújtott írásokból
könyv is készült, amelyet a gyer-
mekrajz-pályázat nyertes rajzai-
val illusztráltunk. A Fõvárosi
Közterület-fenntartó Zrt. tevé-

kenységét nem csak szolgáltatá-
sai, hanem társadalom-közpon-
tú szemléletmódja is jelentõsen
meghatározza. A környezettuda-
tos magatartás kialakítása érde-
kében a Társaság olyan progra-
mot dolgozott ki, amely a gyer-
mekek és a fiatalok ösztönzésé-
vel kíván felelõs társadalmat épí-
teni.

Az április 13-i eseményen a ta-
valyi rajzpályázat több díjazott
alkotója, köztük az egyik fõdíjas,
a mindössze négy esztendõs Bá-
lint Boglárka is részt vett.

Idén az FKF Zrt. „Hulladék-
mágia” címmel indítja útjá-
ra Gyermekrajz- és Szépírói Pá-
lyázatát, amely kiegészül az egye-
temistákat megcélzó design-pá-
lyázattal is. A rajzpályázaton
meg lehet rajzolni, a szépírói pá-
lyázaton le lehet írni, a design pá-
lyázaton pedig meg lehet tervez-
ni, formázni, illetve varrni, hogy
mi minden varázsolható a hulla-
dékból. Riersch Tamás

Duplán ápolja a hagyományokat
a Széchenyi István Általános Is-
kola. A két kerületi intézmény
összeolvadásából létrejött tanin-
tézet ugyanis mindkét jogelõdjé-
nek a hagyományait folytatni
szeretné. Így a költészet napi sza-
valóversenyt és a Bene Géza szü-
letésének tiszteletére kiírt rajz-
pályázatot egyaránt meghirdet-
ték. A versmondók versenyét dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
ter nyitotta meg.

A Költészet napi szavalóver-
seny két részbõl állt, és két mo-
mentum is kapcsolódott hozzá.
A Telepes utcai iskola diákjai áp-
rilis 12-én délelõtt megkoszo-
rúzták Bene Gézának, az intéz-
mény egykori rajztanárának, a
nemzetközi hírû festõnek az em-
léktábláját, míg délután a torna-
teremben rendezett ünnepsé-
gen, a kerületi rajzverseny ered-
ményhirdetésére került sor. Az
óvodások és az általános iskolá-
sok egy-egy humoros rajzzal ne-
vezhettek, melyet egy szakmai
zsûri – Nagyné Jávori Zsuzsan-
na és Gyenes Katalin óvodape-
dagógusok, illetve Lencsés Ernõ,
az Ybl Miklós Szakképzõ iskola
rajztanára, Haas János, a Bene
Géza hagyaték gondozója és a
Haas Galéria tulajdonosa, vala-
mint Széver Lászlóné, a Széche-
nyi nyugalmazott rajztanára – ér-
tékelt ki. Két óvodából és hat is-
kolából összesen 160 rajz érke-
zett, melybõl a zsûri és a Gyer-
mek és Ifjúsági Önkormányzat
összesen 44 alkotást értékelt. 

Az április 12-i rendezvény má-
sodik felében a hagyományos
költészetnapi szavalóversenyre
került sor. Ez utóbbi eseményre

nyolc iskola 17 tanulója jelent-
kezett. A háromtagú zsûri –
Majzik Edit színmûvész, önkor-
mányzati képviselõ, Hernádi Il-
dikó, a Zuglói Benedek Elek
EGYMI Pedagógiai Szakmai Cso-
portjának a vezetõje és Bese Ju-
dit, a Cserepesház munkatársa –
döntése alapján az alsó tagoza-
tosok között Molnár Csongor
(Széchenyi), az 5-6. osztályosok
között Zsótér Kinga (Liszt Fe-
renc), a 7-8. osztályosok között
Fehér Barbara (Liszt Ferenc)
mondta a legszebben az általa
választott verset, míg az egyetlen
középiskolás nevezõ, Horváth
Krisztián (Álmos Vezér) a zsûri-
tõl egy különdíjat kapott. 

A költészetnapi rendezvény az
eredményhirdetéssel még nem
ért véget: a Széchenyi István Ál-
talános Iskola diákönkormány-
zatának képviselõi ugyanis ápri-
lis 13-án délelõtt József Attila
Korong utcai emléktábláját is
megkoszorúzták. R. T.

Rajzoltak és szavaltak

A Cserepesház 1996 óta rendezi
meg a zuglói iskolák Napközis
Gáláját. Az esemény ma már a
kerület legrangosabb és leglátvá-
nyosabb kulturális eseményei
közé tartozik. Az évek során
számtalan helyszíne volt már a
gálának: eleinte a Csömöri úti
sporttelep, majd a Columbus ut-
cai Zeneház adott otthont a ren-
dezvénynek, tavaly pedig a
Cserepesház melletti füves terü-
leten mutathatták be a napközis
csoportok a produkciójukat.

– A helyszínválasztás szem-
pontjából mindenképpen rend-
hagyó az idei esztendõ – mondta
Csaniga Andrea, a Cserepesház
igazgatónõje –, mert a rendez-
vény történetében elõször fordul
elõ, hogy egyszerre három intéz-
mény a házigazdája a progra-
moknak.

A Cserepesház több zuglói in-
tézménnyel együtt sikeresen sze-
repelt a szabadidõs rendezvé-
nyekre kiírt, az Európai Unió ál-
tal támogatott TÁMOP-3.2.11/
10-1/KMR pályázaton, és az el-
nyert pénzösszegbõl egész évben
támogatni tudták a szabadidõs
programokat. A Napközis Gála
is részesült ebbõl a támogatás-

ból, és a rendezésbe a zuglói mû-
velõdési ház három partnerin-
tézményét, a dr. Mezõ Ferenc- és
a Móra Ferenc Általános Iskolá-
kat, illetve az Álmos Vezér Gim-
názium és Általános Iskolát is
bevonta.

– A három nap során a három
helyszínen összesen 33 produk-
ciót láthatott a közönség és 600
fellépõ gyerek lépett fel. A mû-
sorszámok kizárólag szakköri
és napközis foglalkozásokon be-
gyakorolt produkciók voltak. 

S bár a rendezvénynek volt egy
zsûrije (Árvai Gézáné napközis

szaktanácsadó, Majzik Edit
színmûvész, Nagy Ildikó, a Peda-
gógiai Szakmai Csoport munka-
társa és Csaniga Andrea igazga-
tó), mely értékelte a látottakat,
ezúttal valóban nem a gyõzelem,
hanem a részvétel volt a fontos.
A fellépõ gyerekek mindegyike
kapott ajándékot (a legjobbak az
önkormányzat jóvoltából május
21-én egy nosztalgiavonat-utazá-
son vehetnek majd részt Tatára),
de a legnagyobb ajándék az volt,
hogy egymás produkcióit megte-
kinthették, és egymás elõadásait
megtapsolhatták. riersch

Napközis Gála a Füredi lakótelepen

Csillagok háborúja
a Colosseumban
Nagy sikerû koncertet adott a Zuglói Filharmónia a budapesti RaM
Colosseumban 2012. április 11-én. Az elõadás maga nemében egye-
dülálló volt, hiszen ez volt az elsõ olyan szimfonikus koncert volt ha-
zánkban, amelyen kizárólag Star Wars kompozíciók hangzottak fel.
A hat film zenéjébõl két zenei szvitet, azaz sorozatot mutattak be,
összesen 11 tételt, két félidõben. Az elõadást alávetítéssel, színé-
szekkel, kórussal és a zenei tételhez tartozó, élõben eljátszott filmbé-
li jelenetekkel színesítették. Az elsõ félidõben a közel 40 évvel ezelõtt
készült IV-V-VI. rész, a másodikban a 2000-es évek elején készült I-
II-III. rész melódiái csendültek fel.

Talán sokan úgy gondolják, hogy a filmzene egy könnyû mûfaj, pe-
dig nem így van. A legtöbbször valóban melodikus és fülbemászó
dallamok, amelyek gyorsan válnak népszerûvé és szerethetõvé, oly-
kor óriási bravúr elé állítják a zenészt és karmestert egyaránt, hiszen
lejátszása komoly játéktechnikai tudást feltételez.

John Williams egyébként is a mûfaj egyik legnagyobb zenei tudású
és legeredetibb szerzõje. Emellett igen termékeny is, hiszen a Star
Wars mellett nevéhez fûzõdik még többek között a legendás Indiana
Jones filmek, illetve a közelmúlt legnagyobb kasszasikerét arató if-
júsági sorozat, a Harry Potter filmek zenéje is.

A Nemzeti Ifjúsági Zenekar címmel kitüntetett zuglói zenészek és
Ménesi Gergely karmester mindesetre kiválóan oldották meg a fel-
adatot, amit a közönség hatalmas tapssal és ovációval köszönt meg.

Reiter Szilvia
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Tavasszal mindig a zöld hulladék jelenti a
legnagyobb problémát a kiskertekben.
Amióta megtiltották a fõvárosban az ége-
tést, különösképpen gondot okoz a sok
levél. Szakemberek szerint a legjobb meg-
oldás a házi komposztálás lenne, de erre
nem mindenkinek van lehetõsége. Ezért
fontos az az együttmûködés, mely a Fõvá-
rosi Közterület Fenntartó Zrt és a Zuglói
Önkormányzat között köttetett. Ennek az
együttmûködésnek az eredménye volt,
hogy õsszel 50 000 lombgyûjtõ zsákot
osztottak szét a kerület lakossága közt.
Az ingyenes zsákoknak, és a zöld hulla-

dék elszállításának nagy sikere volt a la-
kosság körében. A két fél ezért úgy gon-
dolta, hogy az akciót tavasszal is megis-
métli. Mivel ekkor már jóval kevesebb a
zöld hulladék, ezúttal már csak 20 000
zsákot osztanak szét a lakosság körében.
A gondos kiskert-tulajdonosok így is 15
zsákhoz juthatnak ingyenesen hozzá, ami
nagy segítséget jelent a kertek tavaszi
rendbetételéhez. A zsákokat a polgárõr-
ség és a kerületõrség segítségével osztják
szét, személyesen pedig az egyesület szék-
házában, a Laky Adolf utca 36. szám alatt
lehet õket átvenni. Riersch Tamás

Segítenek a polgárõrök

Rozgonyi Zoltán alpolgármester (közé-
pen) ismét jutalomban részesítette azo-
kat, akik a feletteseik szerint márciusban
a legtöbbet tették Zugló közbiztonságá-
nak javítása érdekében. Õk április 16-án
a Polgármesteri Hivatalban vehettek át el-
ismerésüket.

A „Hónap Rendõre”-díjat Papp Gabriel-
la fõtörzsõrmester kapta, aki 2004. július
1. óta tartozik a rendõrség hivatásos állo-
mányába. Elsõ munkahelye rögtön a zug-
lói kapitányság volt, ahol elõbb egyenru-
hás járõrként, majd tavaly márciustól a
Bûnügyi Osztály Bûnüldözési Alosztályán
kõrözési elõadóként teljesít szolgálatot. A
„Zugló Közbiztonságáért Elismerõ Okle-
velet” magas színvonalú munkavégzésé-
vel érdemelte ki. (Papp Gabriella más el-
foglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az
ünnepségen, ezért õ egy késõbbi idõpont-
ban veszi majd át a díjat.)

A „Hónap Tûzoltója” elismerést Barta
Sándor (jobb oldalt) tûzoltó zászlós érde-
melte ki, aki a február 15-i Erzsébet ki-
rályné úti tûzeset oltásánál magas szintû
szakmai hozzáértésérõl tett tanúbizony-
ságot. Munkájával megakadályozta a tûz
továbbterjedését, a nagyobb kár keletke-
zését, illetve a közvetlen életveszély kiala-
kulását. Barta Sándor 2000 óta teljesít
szolgálatot az FTP Zuglói Tûzõrségének
„C” szolgálati csoportjában, ahol elõször
beosztott tûzoltó, majd gépkocsivezetõ
volt, 2004 óta pedig különleges szerkeze-
lõként tevékenykedik.

A „Hónap Kerületõre” elismerést már-
ciusban Gyuris Gábor járõr (bal ol-
dalt)kapta, aki három éve tagja a Zuglói
Kerületõrségnek és aki szakszerû mun-
kájával nagyban hozzájárul a kerület köz-
területeinek közbiztonságának javulásá-
hoz. R. T.

A Magyar Vöröskereszt elsõsegélynyúj-
tásból már évek óta szervez versenyt az
iskolásoknak. A zuglói intézmények ed-
dig fakultatív módon csatlakozhattak a
programhoz, az idei tanévben azonban az
önkormányzat kiemelt figyelmet szentelt
annak, hogy a diákok az eddigieknél is
alaposabb elsõsegély-oktatásban része-
süljenek. Azok az intézmények, melyek
jelentkeztek a programra, egy szakokta-
tót kaptak, aki felkészítette a diákokat. 

A Magyar Vöröskereszt idén is meghir-
dette az elsõsegélynyújtó versenyét. Az
úgynevezett észak-pesti területi fordulót
április 16-án, a dr. Mezõ Ferenc Általános
Iskolában tartották. A zuglói iskola elsõ
ízben adott otthont a rangos versenynek,
amelyre a régióból 17 iskola ötfõs csapata
jelentkezett. A zuglói érdeklõdést mutatja,
hogy összesen 13 zuglói csapat nevezett.

A Magyar Vöröskereszt egy 50 fõs szer-
vezõgárdával érkezett a Mezõbe, ahol
nyolc állomást alakítottak ki a résztvevõ
csapatok számára. Kardos István, a Ma-
gyar Vöröskereszt budapesti szervezeté-
nek az igazgatója szerint a zuglói verseny
már hasonlított a nagy fõvárosi esemény-

hez. Az elsõsegélynyújtó verseny ugyanis
felmenõ rendszerû, a területi döntõk
gyõztesei májusban a budapesti és a me-
gyei, majd az országos döntõben is bizo-
nyíthatnak. Az április 16-i fordulót dr.
Ferdinandy István alpolgármester is meg-
tekintette, a zsûri elnöke pedig dr. Mártai
István, az Országos Mentõszolgálat fõ-
igazgatója volt.  A diákoknak az állomáso-
kon orrvérzést kellett parittyakötéssel el-
állítaniuk, zúzódást, kartörést, orrtörést,
arcsérülést, bokaficamot és gerinctörést
kellett ellátniuk, áramütés sérültjét élesz-
tették újra, vágott sebet kötöztek be, ezen
kívül elméleti kérdésekre is válaszolniuk
kellett. A zsûri nem csak a tudásukat, ha-
nem a csapatok együttmûködését is pon-
tozta. A verseny végül a zuglói iskolák ab-
szolút fölényét hozta, az elsõ hat helyen
csak kerületi diákok végeztek. A legjob-
ban a Heltai Gáspár Általános Iskola csa-
pata teljesített, akik így a májusi fõvárosi
döntõben képviselik majd az észak-pesti
régiót, de a zsûri szerint a mögöttük vég-
zett Herman, a Városligeti, a Mezõ, az Ál-
mos és a Jókai csapatai is kiválóan telje-
sítettek. riersch

Életmentésbõl vizsgáztak
a Mezõben

A közbiztonság legjobbjai



SZOLGÁLTATÁS

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását
garanciával, rövid határidõvel válla-
lom. Marton Tamás Zuglóban lakó, és
mûhely!Tel.:221-1691 üzenetrögzítõ-
vel, 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 HELY-
SZÍNEN, garanciával! Orion, Vi-
deoton, 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 ga-
ranciával. 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

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELÕ
MINDENT javít, ha kell cserél, fel-
újít! Garanciával! Dugulás elhárí-
tás akciós áron. Gázkészülék javí-
tása. Tel.:3633-272, 06-30-9517-
849

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

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

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

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

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

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

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

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 szobafestést,
mázolást, tapétázást, penészes falak
szakszerû rendbehozatalát, villany- és
fûtésszerelõk utáni kisebb kõmûves-
munkákat. Hosszú távú garanciá-
val.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

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

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

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

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

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, össze-
szerelése, 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, cseréje,
csapok, szifonok, Wc-csészék, Wc-
tartályok cseréje javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Tel.: 06-30-
447-3603

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS ingyenes ki-
szállással, garanciával a hét minden
napján. Tel.: 405-3553, 06-20-
9344-874

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

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

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

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

ASZTALOSMUNKÁK. Ajtó-, ablak-
javítás, küszöbkészítés, légszigetelés,
zárszerelés, bútor összeszerelése javí-
tása, pántok, zsanérok cseréje.
Tel.:251-94-83, 06-20-381-6703

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

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

JÁRÓLAPOZÁST, CSEMPÉZÉST
és kisebb kõmûves munkát vállalok
referenciákkal. Tel.:06-30-2279-616

KÕMÛVES MUNKÁK, BURKOLÁS,
festés, szigetelés, kémény, kerítésépí-
tés kicsitõl a teljes lakásfelújításig. Díj-
talan kiszállás. 10% kedvezmény.
Tel.:405-5769, 06-20-955-4079

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! ZUGLÓI
VÍZ ÉS LEFOLYÓ SZERVIZ. Víz és
gázkészülék javítása azonnal. 40 éves
tapasztalattal. Tel.:3633-272, 06-30-
9517-849

REDÕNY, RELUXA

REDÕNYÕS MUNKÁK, gurtni csere,
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

ADAMOV ANNA TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS,
akupunktõr, spirituális gyógyító. XIV.
Erzsébet királyné 11. Minden betegsé-
get gyógyítok. Tel.:220-8165, 06-
30450-0821

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

RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Érszûkü-
let vizsgálatot végzünk 4900Ft-ért
szeptemberig. Elõjegyzés: 06-30-
3342-093. 1141 Budapest Rózsavöl-
gyi tér 1/b. Dr. Jacsó Margit Ágnes bel-
gyógyász

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

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

KIADÓ- ELADÓ LAKÁSOKAT, háza-
kat, telkeket keresünk 16 éves ingat-
lanpiaci tapasztalattal. Tel.:315-0031,
06-70-944-0088, www.amadex.hu,
amadexåmadex.hu

ZUGLÓBAN EGYEDI GÁZFÛTÉ-
SES 2. emeleti, jó állapotú, tágas 1
szobás téglalakás kiváló közleke-
désnél árengedménnyel eladó. Ér-
deklõdni: 06-30-304-3525

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

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

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

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû
iroda, 70nm, Zugló központjában,
kiváló parkolással. Konyha, fürdõ-
szoba használat, ugyanitt száraz,
15-30nm-es raktárhelységek ki-
adók. Tel.: 06-70-212-64-78

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

ZUGLÓBAN, FÕÚTVONALON
színvonalasan berendezett iroda
cirkóval, légkondícionálóval bér-
beadó. Kiváló közlekedés, ingye-
nes parkolás. Bérleti díj: 120 eFt/
hó+ rezsi. Tel.: 06-30-306-3499

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

OKTATÁS

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,
vírusírtás, telepítés ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal! Tel.:06-30-
857-26-53

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

RÉGISÉG

DIPLOMATA LAKÁS BERENDE-
ZÉSÉHEZ, antik bútort, kvalitásos
festményt, régi Zsolnay kerámiát,
különleges bronzszobrot keresek
megvételre. Tel.: 06-30-303-6940

KÖNYV

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

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

TÁRSKERESÕ

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

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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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. május 2.
Megjelenés: 2012. május 10.

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)

9. május 2. május 10.
10. május 16. május 24.
11. május 30. június 7.
12. június 13. június 21.
13. június 27. július 5.

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

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

MÛSZAKI BIZOMÁNYI
Hûtõ, mosógép, TV, videó

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

Elektro Bizományi Bt.
1152 Bp., Rákos u. 76–78.
Tel.: 418-2676, 8–17-ig
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Megjelenik minden második csütörtökön 70 ezer példányban • Fõszerkesztõ: PIndroch Tamás • Képszerkesztõ:
Balogh Róbert • Szerkesztõség: 1145 Bp., Pétervárad utca 7/B, telefon/fax: 467-2337 • Internet: www.zuglo.hu. •
Kiadó: Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17., telefon: 469-8103, fax: 469-8187 • Nyomdai elõkészítés:
Sprint Kft., e-mail: zuglap@sprintkiado.hu. Tördelõszerkesztõ: Holczer Gábor • Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
Felelõs vezetõ: Kölcsey Norbert ügyvezetõ igazgató • Terjesztés: DTSA reklám és szórólapterjesztõ Kft. (Duhonyi Jó-
zsef +36 (70) 243-2413) 1095 Bp., Soroksári út 58. • Kéziratokat, fényképeket nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

ZUGLÓI LAPOK

A Postás pálya jogerõsen is a Postásé
Egy 2006 óta húzódó ügy végére
tett végérvényesen pontot a bíró-
ság azzal, hogy jóváhagyta, a Ró-
na utcai sportlétesítményt a jö-
võben is a Postás SE használhat-
ja. Mint ahogy arról többször is

beszámoltunk, a zuglói sport-
egyesület korábbi támogatói, a
sporttelep tulajdonosai, a Ma-
gyar Posta, a Magyar Telekom és
az Antenna Hungária még 2007.
decemberében az utcára kíván-

ták tenni az akkor éppen 108
esztendõs sportegyesületet.
Rostás Gábor (képünkön), a
klub elnöke  a bíróságnál meg-
fellebbezte a döntést.

– Szerencsére több olyan do-
kumentumot sikerült elõás-
nunk, mely az igazunkat bizonyí-
totta. Többek között egy 1956-
os államigazgatási határozatot,
melyben az állt, hogy a Népstadi-
on építése miatt kárpótolt intéz-
mények, köztük mi is (a Postás
SE korábbi telephelye ugyanis a
stadion helyén volt) a csereléte-
sítményre kezelõi jogot kaptak.
Ugyancsak igazolni tudtuk, hogy
1964-ben az egyesület ezt a keze-
lõi jogot átadta a Magyar Posta
Vállalatnak, akik cserébe vállal-
ták, hogy fenntartják a létesít-
ményt és mûködtetik az egyesü-
letet- mondta a klub elnöke. 

A három tulajdonos errõl más-
képpen gondolkodott, és eleinte
úgy tûnt, a bíróság is nekik ad iga-
zat. 2009. decemberében ugyan-
is már született egy elsõ fokú íté-

let, amely kimondta, hogy a sport-
egyesület „rossz hisze-mûen és
jogcím nélkül” használja a létesít-
ményt. A klubvezetés dr.
Harsányi Gábor ügyvéd révén fel-
lebbezést nyújtott be, és a Fõvá-
rosi Ítélõtábla az elsõ fokú eljárás
megismétlését rendelte el. A bíró-
ság október 10-én elsõ fokon,
majd április 12-én másodfokon
is a zuglói klubnak adott igazat,
amely vezetése április 16-án egy
sajtótájékoztató keretében jelen-
tette be a nagy hírt.

A fenntartó cégek 2006 óta
megvonták tõlünk a támogatásu-
kat. Ez évente 140-150 millió fo-
rintos hiányt eredményezett a
költségvetésünkben. Mivel a bí-
róság jogtalannak ítélte a három
cég lépését, hamarosan benyújt-
juk a kártérítési igényünket. Úgy
tervezzük, hogy az így keletkezett
bevételekbõl a létesítményünket
is fel tudjuk majd újítani.

Nagyon nagy dolog, hogy nem
szûnt meg egy újabb nagy múlt-
tal rendelkezõ fõvárosi egyesület

– mondta dr. Magyar Zoltán
olimpiai bajnok tornász, a Ma-
gyar Tornaszövetség elnöke és a
Magyar Olimpiai Bizottság alel-
nöke. – Kétségtelen, hogy a fõvá-
rosi sportklubok jelentõs ingat-
lanértékkel bírnak, ami sokak-
nak felkeltette az érdeklõdését.
Ezért is volt hõsies az a küzde-
lem, amit a Postás vezetõi a klub
fennmaradásáért vívtak. 

Az április 16-i eseményen a
zuglói egyesület szakosztályain
kívül számos külsõ, támogató is
tiszteletét tette. Magyar Zoltánon
kívül a négyszeres világbajnok
asztaliteniszezõ, Jónyer István,
illetve a tornász olimpikon
Csisztu Zsuzsanna is eljött, a
zuglói önkormányzatot pedig Vi-
rág Krisztina képviselte.

Az április 12-i döntéssel egy
új korszak kezdõdik a 112
éves klub életében. A remé-
nyek szerint nem csak a léte-
sítmények, hanem hamarosan
a szakosztályok is megújulnak
majd. Riersch Tamás

A Városligetiben fitten folytatódott a tanév
A szünet után mindig nehéz visz-
szaülni az iskolapadba. Húsvét
után ez különösen így van, hisz
akkor már lélekben minden di-
ák a nyári vakációt várja. A Vá-
rosligeti Magyar – Angol Két Ta-
nítási Nyelvû Általános Iskolá-
ban azonban gondoskodtak ar-
ról, hogy a diákok fitten érkezze-
nek vissza a szünetbõl, és ener-
giával telve kezdjék meg a tanév-
bõl hátralevõ két hónapot.

– Idén elsõ ízben rendeztük
meg a Fitt Napokat, és bízunk
benne, hogy ebbõl a programból
is hagyományt tudunk majd te-
remteni – mondta Vizi Andrea,
az iskola igazgatónõje. – Az ötle-
tet az adta, hogy 2012 ismét az
olimpia éve, és a XXX. nyári
olimpia valamint a paralimpia
helyszíne immár harmadszor
London lesz. Iskolánk több pon-
ton is kapcsolódik a sporthoz és
Londonhoz. Mi ugyanis a tantár-
gyaink egy részét angol nyelven
oktatjuk a diákjainknak. Ezért a
tantervünkben Anglia és London
több tantárgy tananyagában is
hangsúlyozottan szerepet kap.
Ezen kívül azon ritka általános

iskolák közé tartozunk, ahol
már elsõ osztálytól kezdve test-
nevelésszakos tanárok oktatják
a testnevelést. A tanulóinkkal
rendszeresen részt veszünk a
kerületi, a budapesti és az orszá-
gos sportversenyek, diákolimpi-
ák küzdelmeiben, így intézmé-
nyünk minden évben számos,
rangos elismeréssel gazdagodik.
Az olimpiák évében azonban a
korábbinál is nagyobb hangsúlyt
fektetünk arra, hogy a diákok fi-
gyelmét az ötkarikás játékok
eszmeiségére és üzenetére irá-
nyítsuk. A háromnapos rendez-
vénysorozatunkkal is ezt a lehe-
tõséget kívánjuk megadni diák-
jainknak. Emellett szeretnénk a
szülõk, családtagok figyelmét is
az egészséges életmódra és a
mozgás fontosságára irányítani.

Az elsõ Városligeti Fitt Napok
április 11-én reggel kezdõdtek.
A rendezvényt Szekeres Pál he-
lyettes államtitkár nyitotta meg –
aki nem csak a sporvezetést, ha-
nem a szülõket is képviselte -,
majd a közös bemelegítést, Ka-
tus Tamás világ- és Európa-baj-
nok aerobikversenyzõ tartotta

meg. A rendezvényen a fenntartó
önkormányzatot dr. Ferdinandy
István alpolgármester, Mélykúti
Melinda bizottsági elnök és Vár-
nai László képviselte. A Fitt Na-
pok nem csak az iskolában, ha-
nem a partnerintézményeknek
hála külsõ helyszíneken is zaj-
lottak. A diákok a Lantos Mihály
sporttelepen az MTK, a Szõnyi
úton pedig a BVSC vendégei vol-

tak. Bepillanthattak a vívás, az
öttusa, a tenisz, az úszás és az
asztalitenisz sportágakba. Köz-
ben az iskolában is folyamato-
sak voltak a programok: a diá-
kok a kézilabdával, a judóval, az
íjászattal, a sakkal ismerkedhet-
tek meg, olimpiatörténeti totót
tölthettek ki, illetve drogpreven-
ciós elõadást hallgathattak meg,
és az elsõsegélynyújtással is

megbarátkozhattak. A Hermina
úti iskolában a háromnapos
program részeként az Uzsoki
kórház orvosai méréseket végez-
tek, kozmetikai szakemberek a
sminkelésrõl és a bõrápolásról
adtak tanácsokat. Volt jóga,
csírakostólás, táncbemutató,
családi sportverseny, de még a
stratégiai játékokról is sok szó
esett. riersch

A diákok nyerték a nagy derbit A Szent István Gimnázium ápri-
lis 21-én tartotta a hagyományos
diákönkormányzati napját. Az
eseményen az évközi iskolai baj-
nokságok döntõjére, koncertek-
re és sok más színes programra
került sor. A sláger azonban min-
denképpen egy labdarúgó mér-
kõzés volt, melyre az udvari sala-
kos pályán került sor. A mérkõ-
zés ötletgazdája Harrach Bence
12. évfolyamos diák, az Ifjúsági
Diákbizottság elnöke volt, aki
édesapja, ifjabb Harrach Péter
önkormányzati képviselõ segít-
ségével meghívta, pontosabban
kihívta a testület focicsapatát.

Az önkormányzati csapatban a
képviselõ testület több tagja, köz-
tük dr. Papcsák Ferenc polgár-

mester és dr. Ferdinandy István
alpolgármester is pályára lépett.
A nagy mérkõzést Kalotay Gábor
pedagógus vezette. A 2×20 perc
látványos, lüktetõ játékot hozott.
A diákok kétszer is vezetést sze-
reztek, a képviselõk azonban
mindkétszer egyenlíteni tudtak.
A mérkõzés vége felé azonban a fi-
atalok jobban koncentráltak,
kétszer is betaláltak az önkor-
mányzat kapujába. A meccset te-
hát 4-2-re a Szent István Gimná-
zium csapata nyerte, a képvise-
lõk meg azzal vigasztalódhattak,
hogy az önkormányzatok hagyo-
mányos focitornáján majd az
ilyen barátságos mérkõzéseknek
köszönhetõen sokkal összeszo-
kottabban fognak játszani.    R. T.
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VITALITÁS Fogászati Központ NYÍLT NAP
2012. május 4. péntek 9.00–19.00h * május 5. szombat 9.00–17.00h * Info: 402-1195, 30/987-0807

A tavaszi napsütés mosolyt csal az
arcunkra. A sugárzó mosoly viszont
szép fogakat feltételez. Mi ebben tu-
dunk segíteni. A nagysikerû õszi nyílt
nap után idén is lehetõséget terem-
tünk a környék lakóinak, hogy ingye-
nes szûrés és konzultáció alapján el-
dönthessék, bele-vágnak-e kisebb-
nagyobb fogászati keze-lésbe. A VI-
TALITÁS Fogászati Központ legfõbb
erénye a nemzetközi diplomával és ta-

pasztalattal rendelkezõ szakorvo-
saink mellett, az a családias hangulat,
mely könnyebbé teszi a kezelés elõtti
várakozás nehéz perceit. Egészség-
pénztárakal kötött szerzõdéseink ré-
vén pedig több fizetési mód áll rendel-
kezésre.
A Nyílt Napon hozzánk látogató új
páciensek részletes tájékoztatást és
tanácsadást kapnak orvosainktól, s a
30 napon belül megkezdett kezelések

után jelentõs kedvezmény is jár most.
Szolgáltatásaink az esztétikai fogá-
szat leg-egyszerûbb beavatkozásaitól
a komplex csontpótlás és implantá-
cióig terjednek, de foglalkozunk fel-
nõtt- és gyermek fogsza-bályozással,
fogfehérítéssel, s röntgen készülé-
künkkel panoráma felvételt tudunk ké-
szíteni már az elsõ konzultáción.

www.vitalitasfogaszat.hu
Nyílt nap programja * Bejelentkezés:  402-1195 * 1162 Budapest, Attila u. 68.
�� ingyenes fogászati szûrés és ingyenes panoráma röntgen
�� szájhigiéniai tanácsadás és ajándékcsomag az elsõ 100 jelentkezõnek
�� 20% kedvezmény a nyílt napon megállapodott – 30 napon belül megkezdett – kezelésekre.

KIPUFOGÓ KLINIKA

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

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

Gasztroenterológiai
magánrendelés Zuglóban
– emésztõszervi betegségekkel

foglalkozó szakrendelés –
Kedves zuglói lakosok!

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

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

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

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

vastagbéltükrözés) korszerû-, új eszközökkel
fájdalommentesen végezzük.

A vastagbélrák szûrés így kíméletesen végezhetõ.
dr. Szõnyi Mihály

belgyógyász, gasztroenterológus
bejelentkezés, információ:

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

A kerületben
a legtöbben ezt

olvassák!

ZUGLÓI LAPOK

Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló
Önkormányzata
pályázatot hirdet

iskolai tanórán kívüli
testnevelés, valamint
iskolai szabadidõsport
programok támogatására
A pályázat célja: A tanórán kívüli testnevelés és
szabadidõsport szervezett formáinak, programjai-
nak támogatása: az egészséges életmód kialakítá-
sáért, az egészség megõrzéséért, az ifjúság életesé-
lyeinek javításáért.

Pályázók köre:
Azok a zuglói önkormányzat által fenntartott okta-
tási intézmények (általános és középiskolák), ame-
lyek a pályázati kiírásnak megfelelõen a jelzett ha-
táridõig benyújtják pályázati adatlapjukat; valamint
a múlt évi támogatásról megfelelõen és határidõre
elszámoltak.

Támogatható tevékenységek:
– iskolai sportnapok, családi vetélkedõk költ-

ségei;
– természetjáró, szabadidõsport, rekreációs tevé-

kenységek és táborozás;
– sporteszközök és felszerelések beszerzése, javí-

tása; 
– diák sportversenyek és sorozat-események (pl.

házibajnokság)

A pályázat teljes szövege
a www.zuglo.hu honlapon olvasható.

Pályázattal kapcsolatos további információ
a 872-9-296-os telefonszámon kérhetõ.

Budapest Fõváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata
pályázatot hirdet
1. XIV. kerületi székhelyû és telephelyû

sportegyesületek és szakosztályok
támogatására

2. óvodai testnevelés 
és játékos sporttevékenység
támogatására

A pályázatok teljes szövege a www.zuglo.hu honlapon olvasható.
Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon kérhetõ.

A pályázat célja:
A kerületi székhelyû és telephelyû sport-
egyesületek mûködésének elõsegítése, a
sportolni vágyók – különös tekintettel az
utánpótlás-korúak – rendszeres sporttevé-
kenységének támogatása és a tevékenységi
feltételek javítása.

Pályázók köre:
Azon sportegyesületek (ide nem értve
sportalapítványok), akik pályázatuk be-
nyújtását megelõzõ egy évben a kerületben
folyamatosan és dokumentálhatóan mû-
ködnek. Több szakosztállyal rendelkezõ
sportegyesületnek csak a szakosztályai pá-
lyázhatnak, és csak a sportegyesületen ke-
resztül.

Támogatható tevékenységek:
– sportegyesületek (illetve ha több szak-

osztályos, akkor szakosztályai) számára

sporteszköz-sportfelszerelés beszerzé-
sével kapcsolatos költségek; 

– sportegyesületek mûködési költségei
(bérleti díj);

– versenyek-edzõtáborok ill. rendszeres
sporttevékenységeknél felmerülõ bérleti
díjak, nevezési és versenybírói-játékve-
zetõi díjak, szállás és utazási költségek,
szállítási szolgáltatás költségei

Egyéb feltétel:
– Az a sportegyesületi szakosztály, amely

az illetékes szakszövetséghez 2011-ben
vagy 2012-ben sportkoncepciót nyújtott
be TAO felajánlások gyûjtésére, ezen a
pályázaton nem indulhat.

– A pályázat kötelezõ melléklete többek
között: az állami sportfinanszírozásról
szóló 166/2004. (V. 21.) sz. Korm. ren-
delet  4. számú melléklete szerinti adat-
szolgáltató lap.

A pályázat célja: az óvodai testnevelés,
valamint a szabadidõs játékos sportfoglal-
kozások szervezett formáinak, programjai-
nak támogatása.

Pályázók köre:
Azok a zuglói önkormányzat által fenntar-
tott óvodák, amelyek a pályázati kiírásnak
megfelelõen a jelzett határidõig benyújtják
pályázati adatlapjukat; valamint a múlt évi
támogatásról megfelelõen és határidõre el-
számoltak.

Támogatható tevékenységek:
– óvodai sportnapok, családi vetélkedõk

költségei;
– természetjáró, szabadidõsport, rekreá-

ciós tevékenységek;
– sporteszközök, felszerelések beszerzé-

sével kapcsolatos költségek;

Egyéb feltétel:
– Azok az óvodák, melyeknél az önkor-

mányzati fejlesztés eredményeként az
OVI-FOCI Sportprogram I. ütemében pálya
létesül, csak ezeken a pályákon használni
kívánt sporteszközökre pályázhatnak.


