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Bosnyák tér: megújulhat
a templom környéke

Az idei év
felfedezettje
Bucz Magor Soma, a Szent Ist-
ván Gimnázium 11. évfolyamos
diákja, a délelõttök mellett a dél-
utánjait is iskolapadban tölti,
mivel már harmadéves a Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakközép-
iskola zeneszerzõi szakán. A két
iskolában egyaránt kiváló telje-
sítményt nyújtó diák a közel-
múltban nagyszerû eredményt
ért el. A Nemzeti Tehetségsegítõ
Tanács által kiírt pályázaton
ugyanis több mint 300 pályázat
közül humán mûvészeti tehetség
kategóriában az õ munkáját vá-
lasztották a legjobbnak. Magor
ezzel a döntéssel a „Felfedezett-
jeink – 2012” díjban részesült,
melyet rajta kívül csak két diák-
társa – a zenei és a természettu-
dományos tehetség kategóriá-
ban – vehetett át.

Interjúnk a 7. oldalon

Zuglóban javul 
a közbiztonság
Dr. Réti László kerületi rendõr-
kapitány elmondta, hogy a 2011-
ben kedvezõ tendenciák indul-
tak meg  Zuglóban. Az idei év el-
sõ négy hónapjának bûnügyi sta-
tisztikái szerint tavalyhoz képest
13 százalékos javulás tapasztal-
ható. Jelentõsen csökkent a
nyaklánc- és táskakitépõk szá-
ma, lényegesen kevesebb lakás-
betörés történt. Tavaly is sok volt
viszont a gépjármû-lopás, ezek-
ben az ügyekben a BRFK Gépjár-
mû-felderítési Osztálya az illeté-
kes. Csökkent a gépkocsi-feltö-
rések száma is. Réti László el-
mondta, a 2011-es esztendõ
egyik nagy feladata volt a Thö-
köly út megtisztítása a prostitú-
ciótól, az önkormányzattal
együttmûködve egy járõrautót
rendszeresítettek a környéken.

Interjú a 3. oldalon

Londonba
vívta magát
A Zuglóban élõ – de a Vasasban
párbajtõrözõ – Szász Emese áp-
rilisban olimpiai kvótát szerzett
a vívók pozsonyi kvalifikációs
versenyén, így ott lehet a londoni
játékokon. A csoportküzdelme-
ket elsõ kiemeltként kihagyta,
majd az egyenes kieséses sza-
kaszban a norvég színekben sze-
replõ Caroline Piaseckát 15-4-
re, a görög Niki Szidiropulu-
Hrisztodulut 15-5-re, végül a brit
Corinna Lawrence-t 15-11-re le-
gyõzve bejutott a döntõbe, ami
ötkarikás részvételt ért. A spor-
toló azt mondta: nagyon nehéz
év áll mögötte. Mindenképpen ki
akarta harcolni az olimpiai rész-
vételt, és ez, ha az utolsó pilla-
natban is, de sikerült.  Hozzátet-
te, kezdi visszanyerni a formáját
és reméli, Londonban az ére-
mért küzdhet.

Cikkünk a 7.oldalon

Búcsú
a középiskoláktól
Május 4-5-én valamennyi kerü-
leti gimnáziumban elbúcsúztat-
ták a végzõs diákokat, akik az-
tán május 7-tõl a magyar nyelv
és irodalom, másnap a matema-
tika írásbeli érettségi vizsgákon
bizonyíthatták a felkészültségü-
ket. A ballagások sorát a Szent
István Gimnázium nyitotta meg,
ahol május 4-én 15 órakor bal-
lagtak a diákok. Az Ajtósi Dürer
sori intézménytõl idén 126-an
búcsúztak. Az Álmos Vezér
Gimnázium és Általános Iskola
végzõs diákjait ugyancsak május
4-én búcsúztatták. Rákosfalván
idén 50 tanuló ballagott. A Tele-
ki Blanka Gimnázium idén  nem
hétköznap, hanem május 5-én
rendezte a ballagási ünnepségét.
Ettõl a gimnáziumtól 140 diák
köszönt el.

Beszámolónk a 16. oldalon

Helyszínbejárást tartott a Bos-
nyák téren a terület felújítása mi-
att Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester, országgyûlési képviselõ,
Rozgonyi Zoltán, Kovács Balázs
alpolgármesterek, Kulcsár Jó-
zsef, parlamenti képviselõ és Bá-

rány Béla atya, a Páduai Szent
Antal Plébánia plébánosa. A
munkálatok során  díszburkola-
tot kap a templom elõtti járda-
rész, és megújítják a zöldfelüle-
teket.

Tudósításunk a 3. oldalon

Meggyalázott
emlékmû
DDuurrvvaa  ffiirrkkáákkkkaall  ccssúúffííttoottttáákk  eell  OOccsskkaayy
LLáásszzllóó,,  aa  ttööbbbb  eezzeerr  zzssiiddóó  éélleettéétt  mmeeggmmeenn--
ttõõ,,  mmaaggyyaarr  kkiirráállyyii  sszzáázzaaddooss  eemmlléékkoosszz--
llooppáátt  aa  VVáárroosslliiggeettbbeenn..  ZZuuggllóó  ÖÖnnkkoorr--
mmáánnyyzzaattaa  ééss  aa  ZZuuggllóóii  ZZssiiddóó  HHiittkköözzsséégg
eellkkeesseerrííttõõnneekk  ttaarrttjjaa  aazz  eesseetteett,,  ééss  kköözzöö--
sseenn  kkiiaaddootttt  kköözzlleemméénnyybbeenn  hhaattáárroollóóddiikk
eell  ééss  uuttaassíítt  vviisssszzaa  mmiinnddeenn  sszzééllssõõssééggeess
mmeeggnnyyiillvváánnuulláásstt..  DDrr..  PPaappccssáákk  FFeerreenncc
ppoollggáárrmmeesstteerr  mmeeggddööbbbbeennéésséétt  ffeejjeezzttee  kkii
aa  ttöörrttéénntteekk  mmiiaatttt,,  ééss  kköözzööllttee,,  bbüünntteettõõ--
ffeelljjeelleennttéésstt  tteesszz  iissmmeerreettlleenn  tteetttteess  eelllleenn..

„„RReetttteenneetteessnneekk  ttaarrttoomm,,  hhooggyy  aazz  eemm--
lléékkmmûûvveett  iillyyeenn  bbaarrbbáárr  mmóóddoonn  eellccssúúffíí--
ttoottttáákk,,  OOccsskkaayynnaakk  aazz  iisskkoollaaii  ttöörrttéénnee--
lleemmkköönnyyvveekkbbeenn  lleennnnee  aa  hheellyyee,,  ppééllddaa--
kkééppkkéénntt  áállllííttvvaa  õõtt  aa  ffiiaattaallookk,,  aa  ttáárrssaa--
ddaalloomm  eelléé..  AAkkiikk  mmeeggbbeeccsstteelleenníítteettttéékk  aazz
eemmlléékkéétt,,  aazzookknnaakk  ffooggaallmmuukk  ssiinnccss  aa  tteett--
tteeiirrõõll””  ––  ffeejjeezzttee  kkii  ffeellhháábboorrooddáássáátt  aa  ttöörr--
ttéénntteekkrrõõll  aa  ppoollggáárrmmeesstteerr..  

OOccsskkaayy  LLáásszzllóó  aa  ttöörrttéénneelleemm  eeggyyiikk
lleeggbbááttrraabbbb  eemmbbeerrmmeennttééssii  aakkcciióójjáátt  vvee--
zzeettttee::  BBuuddaappeesstteenn  22550000  üüllddöözzöötttteett
mmeenntteetttt  mmeegg  aa  mmáássooddiikk  vviilláágghháábboo--
rrúúbbaann..

AAzz  eemmlléékkoosszzllooppoott  ééss  eemmlléékkppaaddoott
22000088  ookkttóóbbeerréébbeenn  cciivviill  kkeezzddeemméénnyyeezzééss--
rree  ((VVáárroossvvééddõõ  EEggyyeessüülleett))  áállllííttoottttáákk,,
aammeellyyeett  aazzóóttaa  ttööbbbbsszzöörr  iiss  mmeeggggyyaalláázz--
ttaakk,,  lleegguuttóóbbbb  nnááccii  jjeellkkééppeekkeett  ffeesstteetttteekk  rráá..

AA  XXIIVV..  kkeerrüülleett  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  mmáárr
mmeeggtteettttee  aa  sszzüükkssééggeess  llééppéésseekkeett  aazz  eemm--
lléékkmmûû  mmiieellõõbbbbii  rreennddbbeettéétteellee,,  sszzaakksszzee--
rrûû  lleettiisszzttííttáássaa  éérrddeekkéébbeenn,,  ííggyy  aa hheellyyrree--
áállllííttááss  hhaammaarroossaann  mmeeggttöörrttéénniikk..

BBuuddaappeesstt  FFõõvváárrooss  XXIIVV..  kkeerrüülleett
ZZuuggllóó  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa,,

BBuuddaappeessttii  ZZssiiddóó  HHiittkköözzsséégg
ZZuuggllóóii  TTeemmpplloommkköörrzzeett
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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 30. 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

Június 5. 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

Május 25-i fogadóórájára
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Herman Ottó
Általános Iskola
Egressy út 69.

Május 31. 17.00–19.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

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

Június 6. 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.
Június 4. 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 (70) 431-7528; 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.
Június 4. 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.

Június 6.
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. Június 12. 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

Június 6. 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.
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., június
14. 17.00 órától. Tel.: 06 (20) 404-2416.
Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda, Rákosvalfa park
1–3., június 14. 17.00 órától. Tel.: 06 (20) 404-2416.
Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal. Elõzetes idõ-
pont egyeztetés alapján. Tel.: 06 (30) 414-1206.

Zugló európai parlamenti képviselõje

Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal, június 14.
18.00–20.00 óra között.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester május 30-i (14.00–
17.00 óra között megtartandó) fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9288-as telefonszámon. (Az elõzõ lap-
számban – adminisztrációs hiba folytán – tévesen je-
lent meg a fogadóóra idõpontja.)
Rozgonyi Zoltán alpolgármester május 14-i (14.00–
17.00 óra között megtartandó) fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester május 25-i foga-
dóórájára bejelentkezés a 872-9190-es telefonszámon.

JEGYZÕ

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

ALJEGYZÕ

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

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

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

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

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

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje

Elõzetes idõpont egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre:
� www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu,
� telefonon: 8729-392,
� személyesen az okmányiroda recepcióján.
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Bosnyák tér: megújulhat a templom környéke

A beruházás keretében dísz-
burkolatot kap a templom elõtti
járdarész, és megújítják a zöld-
felületeket is.

A bejáráson felvetõdött, hogy a
közvilágítást biztosító, elrozsdá-
sodott lámpákat is ki kellene cse-
rélni, és mindenki egyetértett ab-
ban, hogy a felújítás után meg kell
oldani a tér õrzését, térfigyelõ ka-
merákkal illetve a kerületõrség
vagy a rendõrség segítségével. Ar-
ról egyelõre vita van, hogy a temp-
lomot körülvevõ kerítésnek mi
legyen a sorsa, maradjon-e, és ha
igen, akkor milyen formában. A
templom elõtt állítanák fel egyéb-
ként a kerület fáját is, és a beru-
házás keretében díszkivilágítást
kaphat a plébánia.

Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter egy modern nyilvános illem-
hely felállítására tett javaslatot és
a templom egyik oldalán lévõ bü-
féket is megszüntetné. Ahogy az
alpolgármestertõl megtudtuk, az
egyházzal szorosan együttmû-
ködve megvalósítandó terület-
rendezésre elsõ körben százmil-
lió millió forint jut. Rozgonyi a
késõbbi tervek között említette a
környéken lévõ épületek funkci-
óinak esetleges megváltoztatását
is. Hosszabb távon például a
templommal szemben lévõ re-
mízbõl egy kulturális centrumot
lehetne kialakítani – mondta az
alpolgármester. Nyilván ez nem
megy egyik pillanatról a másik-
ra, ráadásul például utóbbi terv-

rõl a fõvárossal kellene meg-
egyezni, akik jelenleg semmiben
sem partnerek – fûzte hozzá.

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester a bejáráson elmondta:
nagyon régi vágya a zuglóiaknak,
hogy a közösségi terek megújul-
janak, átalakuljanak. Az elsõ lé-
pés  Tisza István szobrának felál-
lítása volt és remélhetõleg meg-
történik a tér átnevezése a Róna
utca-Thököly út sarkán. A Bos-
nyák tér megújítása a második
állomása ennek a programnak. -
A célunk, hogy valóban fõtér le-
gyen ez a terület – mondta a pol-
gármester. A kerületõrség foko-
zott figyelmet fog fordítani arra,
hogy a rongálókat és a hajléktala-
nokat innen kiszorítsuk és a kör-
nyékbeliek valóban birtokba ve-

hessék majd a teret – tette hozzá.
A burkolatot elmondása szerint
szeptemberben szeretnék átadni
és ebben az évben még másik két
közterület megújítást tervezik. A
polgármester közölte: kiemelt
céljuk a templom hiányzó tornyá-
nak megépítése is, amit közada-
kozásból, vállalkozók és magán-
személyek felajánlásából, az ön-
kormányzat segítségével szeret-
nének megvalósítani.

Bárány Béla atya ennek kap-
csán elmondta: a templom 1941
és 1946 között, a háború alatt a
hívek adományaiból épült, de a
torony megépítésére már nem
volt pénz, így nagyon örülnek, ha
ez megvalósulhatna. A plébános
szeretné, ha a templomot övezõ
kerítés valamilyen formában

megmaradna, hiszen építése
elõtt a templom másik oldalán lé-
võ elhanyagolt parkból egyesek a
templom falánál végezték szük-
ségüket. Béla atya szerint a busz-
megállók felõli oldalon a felújítás
után, karácsonykor adventi vá-
sárt is lehetne majd tartani.

A bejáráson részt vett Kulcsár
József a kerület fideszes parla-
menti képviselõje is, aki szívügy-
ének tekinti a terület megújítá-
sát, a Zugló mértani közepén lé-
võ Bosnyák tér rendbehozatalát.
A képviselõ szerint minél több
zöldfelületet kell létrehozni a té-
ren. Kulcsár ígéretet tett arra,
hogy eljár a Fõvárosi Önkor-
mányzatnál, azokban a kérdé-
sekben, amelyek a felújítás kap-
csán hozzájuk tartoznak. B. R.

Helyszínbejárást tartottak múlt héten a Bosnyák tér felújítása
miatt. A terület bejárásán részt vett Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester, országgyûlési képviselõ, Rozgonyi Zoltán és Kovács Balázs
alpolgármesterek, Kulcsár József, a kerület másik fideszes parla-
menti képviselõje, valamint Bárány Béla atya, a Páduai Szent An-
tal Plébánia plébánosa.

– Mikor átvettem a kapitány-
ságot, elsõdleges célom volt,
hogy minél elõbb feltérképez-
zem, a hatékonyság növelése ér-
dekében miben kellene elõre lép-
ni – mondta  dr. Réti László al-
ezredes (képünkön). – Úgy gon-
dolom, a tavalyi esztendõ elsõ-
sorban errõl szólt, az idei évben
azonban egyértelmûen a haté-
konyság növelésén van a hang-
súly.

A kerületi rendõrkapitány a
közelmúltban a képviselõ testü-
let elõtt is beszámolt a 2011-es
eredményekrõl. A statisztikákat
mazsolázva néhány adat azonnal
szembetûnt. Az egyik jelentõs
adat a rablás, nyaklánc- és tás-
kakitépõk számának drasztikus
csökkenése volt. Ezek az elköve-
tési módszerek könnyû pénzke-
reseti lehetõséget ígérnek, a tet-
tes villámgyorsan követi el a bûn-
cselekményt, és a zsákmánnyal
hamar el tud menekülni. Az ál-
dozatok elsõsorban a nagyon fi-
atalok és a nagyon idõsek közül
kerülnek ki. A kerületi rend-
õröknek tavaly õsszel több elkö-
vetõt is sikerült elfogniuk, és ez,
úgy látszik, kedvét szegte a töb-
bieknek.

– A lakásbetörésekbõl is lénye-
gesen kevesebb történt. Ennek
hátterében is a sikeres elfogá-
sok, illetve a célirányosan szer-
vezett szolgálatok állnak. A
BRFK tavaly végzett bûnügyi fel-
mérése szerint bizonyos bûncse-
lekményeket általában 16.00 és
18.00 között, másokat leggyak-
rabban keddenként és szerdán-
ként, egy harmadik fajtát pedig
általában 9.00 és 14.00 között
követnek el. Mi is ehhez igazítot-
tuk a szolgálatokat, és ennek
meg is látszik az eredménye.

Természetesen a zuglói bûn-
ügyi statisztika nem csak kedve-
zõ adatokat tartalmaz. A tavalyi
évben sok volt a gépjármû-lopás
a kerületben, igaz, ezekben az
ügyekben nem a kerületi rend-
õrök, hanem a BRFK Gépjármû-
felderítési Osztálya intézkedik.
A lopásokat többségében szerve-
zett bandák végzik, megrende-
lésre dolgoznak, és gyakran egy-
egy típusra szakosodnak. 

– A gépkocsi-feltörések száma
is csökkent, de ebben az esetben
hozzá kell tennem, hogy ez az a
bûncselekmény, mely akár nul-
lára is lecsökkenthetõ lenne. Az
esetek többségében ugyanis csak

olyan autót törnek fel, melynek a
tulajdonosa az utastérben ha-
gyott valamit.

Nem csak Zuglóban, hanem
fõváros szerte visszatérõ problé-
ma a trükkös tolvajok ténykedé-
se. A XIV. kerületben a tavalyi
csúcstartó az az elkövetõ volt,
aki sikeresen rábeszélt egy idõs
sértettet, hogy az ablakon dob-
jon ki neki 2,5 millió forintot.

– Gyakran járok nyugdíjas
klubokba, hogy személyesen
hívjam fel az idõsek figyelmét
a rájuk leselkedõ veszélyekre.
Sajnos, nem egyszer elõfordult
már, hogy az az idõs ember vált
áldozattá, aki néhány nappal
korábban ott volt egy ilyen ve-
szélyre felhívó elõadáson.

A 2011-es esztendõ egyik nagy
feladata volt a Thököly út meg-
tisztítása a prostitúciótól. A ke-
rületi rendõrkapitányság az ön-
kormányzattal együttmûködve
egy járõrautót rendszeresített a
környéken. Ebben egy rendõr és
egy kerületõr foglalt helyet. Az ál-
landó jelenlétnek meg is volt az
eredménye, ám a prostitúci-
ónak erõs gyökerei van-
nak a környéken. En-
nek köszönhetõ,
hogy, amint
csökken a
rendõri

jelenlét, az örömlányok máris
visszaszivárognak.

– Az állományunk nem száz
százalékos, de így is elégedettek
lehetünk. A BRFK-tól folyamato-
san kapunk pótlást, s bár a fluk-

tuáció így is
nagy,

a létszámhiány veszélye nem fe-
nyeget bennünket. A készenléti
rendõrségtõl is sok segítséget
kapunk, a közös razziák pedig
elrettentõ hatással vannak a
bûnelkövetõkre.

Dr. Réti László lapunknak el-
mondta, hogy a 2011-ben elin-
dult kedvezõ tendencia 2012-
ben is folytatódik, sõt, bizonyos
tekintetben már a tavalyi eszten-
dõhöz képest is sikerült elõre
lépnünk. Az elsõ négy hónap sta-
tisztikái azt mutatják, hogy a ta-
valyi évhez képest bûnügyi terü-
leten 13%-os javulás tapasztal-
ható.

Riersch Tamás

(A rendõröknek adott ön-
kormányzati jutalmakról

szóló írásunk a 13. olda-
lon.)

Javul a közbiztonság kerületünkben
Száz százalékos közbiztonság nem volt és nem is lesz soha,
ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a lehetõ legkevesebb bûn-
cselekmény történhessen. Zuglóban nagy energiákat fordíta-
nak erre, és az erõfeszítéseknek meg is van az eredménye.
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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

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.

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

Minden, az önkormányzat által
ellátott feladatot fontos tevé-
kenységnek tart Balog Melinda
(képünkön), a Polgármesteri Ka-
binet vezetõje. Ezt azzal indokol-
ta, hogy mindezek ellátása teszi
élhetõvé a kerületet, ezért egyik
sem hanyagolható el. 

„Ha viszont egy fontos progra-
mot kell megneveznem ezek kö-
zül, akkor Zugló karakterébõl
adódóan, a polgármester úr által
is stratégiailag kiemelten kezelt
közterület-fejlesztést említeném
meg. Ennek során park-, tér-,
játszótér-, sportpálya megújítást
hajtunk végre, rendezett, tiszta,
biztonságos közösségi tereket
alakítunk ki. Ennek az elképze-
lésnek a mentén aktív lépéseket
teszünk ebben az évben is. Elsõ
eredményünk a Thököly út és
Róna utca találkozásánál talál-
ható eddigi elhanyagolt park,
amelyet felújítottunk, itt helyez-
tük el az Osztrák-Magyar Monar-
chia meghatározó politikusá-
nak, a néhai miniszterelnök, Ti-
sza István szobrát. Az eddig név-
telen területet Tisza Istvánról ne-
vezzük el” – fejtette ki a kabinet-
vezetõ.

A saját munkakörét így írta le:
a polgármester és az alpolgár-
mesterek döntéseinek végrehaj-
tása érdekében irányítja a kabi-
nettagok munkáját, elõkészíti a
tisztségviselõk stratégiai dönté-
seit, illetve közvetíti azokat a hi-
vatali vezetõk felé. Emellett el-
lenõrzi a döntések végrehajtását,
és az azok során szerzett tapasz-
talatokról értesíti a tisztségvise-
lõket.

A kabinet munkafolyamatá-
nak a sorában említette az ön-
kormányzat és intézményei ál-
tal benyújtandó európai uniós
és hazai pályázatok figyelését,
írását, a megvalósítás mene-
dzselését. Emellett feladatuk
még az önkormányzat által kiírt
civil, egyházi és sportpályáza-
tok, alapítványi támogatások
koordinációja, kapcsolattartás
a civil szervezetekkel. Ezeket a

feladatokat a Pályázati Csoport
látja el. 

Mint folytatta, a kabinet mun-
kakörében szerepel a titkársági
feladatok ellátása, a tisztségvise-
lõi fogadóórák koordinációja,
kapcsolattartás a lakossággal,
Zugló kulturális rendezvényei-
nek szervezése, lebonyolítása,
önkormányzati kommunikáció
biztosítása a lakosság, közössé-
gek és a sajtó iránybába. A Pol-
gármesteri Kabinet végzi a ki-
emelt fejlesztések stratégiai szin-
tû irányítását, együttmûködve a
Polgármesteri Hivatal Városfej-
lesztési Osztályával. De a kabi-
net feladata a közbiztonsági és
polgári védelmi feladatok koor-
dinálása is.

Balog Melinda korábbi hivata-
li tapasztalatairól azt mondta,
közgazdászként közel öt éve dol-
gozik a közigazgatásban. Elõzõ
munkahelye, szintén egy buda-
pesti kerület önkormányzata
volt, ahol a Polgármesteri Iroda-
vezetõ közvetlen munkatársa-
ként dolgozott, majd az EU Prog-
ramirodán hazai és európai uni-
ós projekteket menedzselte.
Zuglóban Polgármesteri Kabi-
netben fél évig a Pályázati Cso-
portot vezette, tavaly december
óta a kabinet vezetõje. (BR)

Arcképek
a Városházáról

Köszönet az 1%-ért
A Tücsöktanya Alapítvány (1147 Budapest, Ilosvai tér 21. az alapít-
vány adószáma: 16926367-1-42) köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik a 2011. évi személyi jövedelemadójuk 1%-t alapítványunk
részére felajánlották.

A befolyt összeget gyermek bútorokra, fejlesztõ játékokra, vala-
mint az udvari öntözõberendezés kiépítésére fordítottuk. 

Köszönjük támogatásukat, és továbbra is szívesen fogadjuk fel-
ajánlásaikat: Az alapítvány Kuratóriuma
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– Nem lehet szó nélkül elmenni amellett a
tény mellett, hogy áprilisban két-háromezer
lakos tüntetett a kerület vezetése ellen, elé-
gedetlenségüket fejezve ki az õket és Zuglót
hátrányosan érintõ intézkedések ellen – nyi-
latkozta lapunknak Imre Gergely, a kerüle-
ti MSZP frakcióvezetõje. Hozzátette: koráb-
ban nem volt példa ilyen jellegû megmozdu-
lásra, ráadásul helyi ügyekben ritkán moz-
dul meg ilyen nagyszámú ember, ami a fel-
gyülemlett indulatot is mutatja. Impozáns
volt a Bosnyák térrõl a városháza elé vonu-
ló tömeg látványa. Meglehetõsen gyorsan el-
jutott odáig a kerületi vezetés, hogy az em-
berek kivonuljanak ellenük az utcára –
mondta az ellenzéki képviselõ. 

A kerület vezetése részérõl a reakció az
volt, hogy itt valójában „Zugló kifosztói” tün-
tettek, ezzel próbálva elvenni a tüntetés élét,
annak jelentõségét, de a tény ettõl tény ma-
rad: ezrek vettek részt a megmozduláson –
szögezte le. A képviselõ a „Zugló kifosztói”
titulust meglehetõsen szerencsétlennek és
sértõnek tartja: ezen a megmozduláson
olyan  helyi lakosok, adófizetõ állampolgár-
ok vettek részt, akik éppen hogy nem Zugló
kifosztásában érdekeltek és biztos nem
örülnek annak, hogy fosztogatónak nevezik
õket. A szenvedõ alanyok találóbb elnevezés
volna – tette hozzá. A kerület vezetésének
költekezését látva pedig szerinte felmerül a
kérdés, hogy mibõl is van erre pénz, ha Zug-
lót valóban kifosztották? A tüntetés egyik fõ
mozgatórugója a kommunális adó beveze-
tése volt. Ennek tárgyalásakor is voltak
konkrét javaslataink, hogy miként lehetne –
elsõsorban a kiadások csökkentésével – el-
kerülni ennek bevezetését, hogy lehetne úgy
átcsoportosítani egyes tételeket, hogy a költ-
ségvetés egyensúlyban maradjon. A költség-
vetés elfogadása után is elõterjesztettük in-
dítványunkat a kommunális adóról szóló
rendelet visszavonására, de ezt is leszavaz-

ták – fejtette ki Imre Gergely. „Nem baj, pró-
bálkozunk tovább, kiállunk a zuglói lako-
sok érdekében, ahogy eddig is tettük és ez-
után is tenni fogjuk. Az indokolatlan pénz-
szórást – pl. a médiakiadások több, mint
kétszázmilliós összegét vagy az erdélyi üdü-
lõ vásárlását – nem támogatjuk. ”Az ellen-
kezések hatására a kerületi vezetés is elju-
tott odáig, hogy „felpuhítaná” az adóról szó-
ló rendeletet a kedvezmények növelésével,
ami még alacsonyabb bevételt és még több
hivatali adminisztrációt, azaz költséget je-
lent. Sovány eredménye lesz így az adó be-
vezetésének, ami még inkább erõsíti a kér-
dést, hogy miért kellett egyáltalán elõhoza-
kodni vele, biztos nem volt más mód az el-
kerülésére? – tette fel a kérdést. Az ellenzé-
ki képviselõ elmondta, hogy a járási rend-
szer 2013-tól történõ bevezetése szintén je-
lentõsen érinteni fogja Zugló költségvetését:
ez feladat elvonással, de önkormányzati va-
gyon átadásával és az állami források csök-
kentésével jár majd együtt. De hogy ez Zug-
ló javára válik-e és nyernek-e vele valamit az
itt élõk: ezt szerintem senki nem meri elõre
borítékolni – tette hozzá. B.R.

Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

Több, korábbi tervet és lakossági prob-
lémát is sikerült megoldania az elmúlt
idõszakban Rátonyi Flórának, a 4. szá-
mú választókörzet fideszes képviselõjé-
nek. Ahogy beszámoltunk róla, tavaly a
Thököly út 91. számú ház lakói fordul-
tak a képviselõhöz, akik már tizenöt éve
hadakoztak egy galambokat etetõ test-
vérpárral. A házban és a környezõ lép-
csõházakban nem lehetett szellõztetni,
megjelentek a bogarak és a patkányok
is, az udvaron rendszeresen madártete-
mekbe botlottak a lakók, a korlátokon
pedig vastagon állt a madárürülék. A la-
kók már mindent megpróbáltak, több-
ször fordultak az ANTSZ-hez, az önkor-
mányzathoz, és egyéb hivatalokhoz, de
párezer forintos bírságok kivetésén túl
semmit nem tudtak elérni. Végül a kép-
viselõ közbenjárása nyomán a hatósá-
gok a kerület Városüzemeltetési Osztá-
lyával megoldották a helyzetet. Az állato-
kat elvitték, és azóta a képviselõt nem
keresték ezzel a problémával. - Most egy
másik, Gizella úti társasháznál akadtak
gondok, a közös képviselõ ugyanis a je-
lek szerint nem arra költi a lakók által
befizetett közös költséget, amire kellene
– mondta a képviselõ.

Sikerült csökkenteni a Thököly úti
prostitúciót is, de Rátonyi Flóra szerint
amíg csak tettenérés esetén lehet elõállí-
tani a prostituáltakat, ezt a problémát
nem lehet véglegesen megoldani. A jelen-
séget talán akkor lehetne számûzni, ha
Budapesten valahol kialakítanának egy
türelmi negyedet.

Szintén a korábbi célok között szere-
pelt egyes lakókörzetekben a sebesség-
korlátozás bevezetése táblákkal vagy fek-

võrendõrök elhelyezésével. Ezen a terüle-
ten is sikerült elõrelépni: A Thököly út-
Dózsa György út-Ajtósi Düh-rer sor- Ste-
fánia út által határolt területen várhatóan
2012 elsõ félévében bevezetik a sebesség-
korlátozást a gépjármûvek számára –
mondta Rátonyi Flóra.

A képviselõ szeretné végre megoldani a
körzet bérházas részén a kutyaürülék
okozta gondokat. A körzetemben sok ál-
lattartó van, ám a kutyagumi a járdákon
állandó problémákat okoz, és emiatt ren-
geteg a panasz – mondta Rátonyi Flóra. A
képviselõ ezért a jelenleginél több, a ku-
tyaürülék gyûjtésére alkalmas szemetes
elhelyezését akarja elérni. Ám ez még
nem elég, hiszen a szemetesek kihelyezé-
se mellett a szemét elszállítása sem mû-
ködik rendesen – tette hozzá. Rátonyi
Flóra úgy látja, hogy önkormányzati ren-
delet bevezetése révén büntetni kellene
azokat, akik kedvenceik után nem taka-
rítanak az utcán. Bevezettetné az állat-
nyilvántartást is, a kutyák regisztrációjá-
val ugyanis sokkal egyszerûbben lehet
beazonosítani az állatokat, hogy például
be van-e oltva veszettség ellen. A képvise-
lõ másik célja, hogy a városi részeken
több zöldterületet alakítsanak ki, hogy
akik ki akarnak mozdulni a lakásból,
azok legalább egy parkban le tudjanak
menni. 

Rátonyi Flóra egyébként most otthon-
ról igyekszik ellátni képviselõi feladatait,
miután pár hete született meg kisfia, Le-
vente. Telefonon keresztül igyekszik segí-
teni a hozzá fordulóknak, de nemsokára
tervei szerint ismét látogatja majd a testü-
leti üléseket. 

B. R.

Tettek és tervek a 4. számú választókörzetben

Az ellenzék hangja
A kommunális adó ellen vagyunk
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A minap egy megsárgult könyvre
bukkant egy zuglói ház elõtt kiál-
lított kuka mellett e sorok írója.
Az 1937-es év történéseit taglaló
gazdasági mû a háború elõtti
börze parkettjén forgó cikkeket
sorolja föl, amelyek közül több
ma is ott szerepel az árutõzsde
kínálatában. Ilye-
nek például a
búza, az olajos
magvak és
egyéb termé-
nyek.
Ugyanakkor
például
zsírt, szalon-
nát, mézet,
szõlõcukrot,
gubacsot vagy
uram bocsá fa-
kérget ma már
nem nagyon
lehet kapni. A
könyv szerzõje
Katona Béla, aki a
harmincas évek elején néhány
esztendõn át itt élt Zuglóban – így
mindenképpen méltó, hogy meg-
emlékezzünk munkásságáról.

Visszakanyarodva a hajdan
tõzsdecikkekre, talán nem lesz
érdektelen végigmenni egy olyan
képzeletbeli listán, amely bemu-
tatja a mára részben eltûnt áru-
kat. Kezdjük rögvest a szõlõcu-
korral, amelyet hordókban vagy
ládákban, száz kilogrammon-
ként, két százalék skontóval, az-
az határidõ elõtt történõ kifize-
tés engedményével és ingyen
adott csomagolóanyaggal kellett
szállítani. 

A burgonyaszörphöz is grátisz
hordót kellett adni, s a vevõ ak-
kor sem szólalhatott fel, ha a cso-

magolás tömege elérte az áru sú-
lyának tíz százalékát. A melaszt
száz kilogrammonként küldték
a “parkettre”. Az anyag Beaumé-
fokának negyvenkettõ és ötven
között kellett lennie - ha ez meg-
haladta az ötven százalékot, ak-

kor a vevõ száz kilogram-
monként négy krajcárt té-

rített az eladónak. 
Az egykori bör-
zeszabályok
szerint sze-
szes italok –
mint például
az alma, a
körte vagy
más gyü-

mölcs és ter-
mény nedvébõl

szûrt, párolás
avagy fõzés útján
nyert itókák
(szilvórium, ko-

nyak, törköly- és
gyümölcspálinka)

csak akkor voltak szállíthatók,
ha anyagukra nézve valódinak bi-
zonyultak. A tõzsdén anno szilvát
is kínáltak: e terményt zsákok-
ban vagy ládákban adták-vették.

A szabályok gondoskodtak ar-
ról is, hogy a Boszniában termett
gyümölcsöt minden esetben tö-
rök jelzõvel kellett illetni. Ilyen-
kor egyébként az eladó száz kilo-
grammonként fél, míg tonnán-
ként két kilogramm túlsúlyt volt
köteles biztosítani a vevõnek.
Hasonló szabályok vonatkoztak
a szílvaízre is, azzal a kiegészí-
téssel, hogy a túlsúlyt a számlá-
ban is ki kellett kötni.

A friss bõrök tiszta kilogramm
szerint és levonás nélküli kézfi-
zetés mellett forogtak a parket-

ten. Az anyagnak lyuk-, zsír-, ín-
és vérmentesnek kellett lennie.
A nyílások után két koronát von-
tak le darabonként. A szûcs cé-
lokra feldolgozandó, szõrrel bo-
rított borjú-, juh-, bárány-, kecs-
ke- és gödölye-bõröket pedig da-
rabonként két százaléknyi rá-
adással vagy kilogrammonként
két százalékos túlsúllyal, azon-
nali kézfizetés ellenében árulták. 
Az aprított tölgykérget - bármily
hihetetlen, anno ezt is lehetett
kapni a börzén - száz, míg cso-
mókban százkét kilogrammon-
ként vesztegették. Az anyagot
amúgy négy osztályba sorolták.

Nem úgy a fenyõkérget, amelyet
száz kilogrammos csomagok-
ban, kétféle sorolásban lehetett
vásárolni. A tõzsdeszabályok szi-
gorúan elõírták: nem szállítható
az olyan termék, amely az esõtõl
megsérült, illetve a törésnél belül
barna vagy fekete színt mutatott.
Nem érdemtelen közbevetni: a
kérget június elseje és október vé-
ge között lehetett kínálni.

A hajdani parketten szereplõ
cikkek felsorolását most a ma-
gyar gubaccsal zárjuk. A hazai
erdõk e furcsa ajándékát száz és
ötszáz kilogrammos kiszerelés-
ben árulták. Elsõrendû gubacs-
nak a nedvességtõl nem szenve-
dett, jól kezelt és idegen keverék
nélküli, míg másodrendûnek az
esõ vagy más hatás folytán har-
madrészben sérült anyagot ne-
vezték. A harmadrendû áru pe-
dig a szemetes, súlyosan sérült
gubacs volt. A szerbiai, boszniai
és olaszországi gubacs – ha más
kikötés nem történt – csakis
mustra után volt felkínálható.

Lázin Miklós András

„Vajdahunyad-vára” – Jáki-
kápolna (Állatkerti körút 1-11.)
Nevét Ják község román stílus-
ban épült bencés apátsági temp-
lom kapujáról nyerte Épült
1904-1907. között, tervezõje
Alpár Ignác. A fõvárosba látoga-
tók egyik elmaradhatatlan cél-
pontja között szerepel a Hõsök
tere és az ahhoz szorosan kap-
csolódó, mögötte álló Vajda-
hunyad-várként emlegetett épü-
letegyüttes. A házcsoportot a ma-
gyarság Kárpát-medencében va-
ló tartózkodásának ezredik év-
fordulójának megünneplésére
létesítette az akkori kabinet. A
pályázatot a kor jeles mûépíté-
sze, Alpár Ignác nyerte el. Alko-
tása már a kortársak tetszését is
elnyerte – amelyet jól jelez, hogy
az 1896. május 2-án megnyitott
Millenniumi Kiállítás egyik leg-
többet látogatott és egyik legna-
gyobb sikert aratott részévé vált.
A hivatalosan Történelmi Fõcso-
portnak nevezett épületegyüttest
a városligeti tavon terpeszkedõ
Drót- majd Széchenyi-szigetnek
nevezett szárazulaton húzták föl
– igaz, eredetileg csak ideiglenes
jelleggel gerendákból, deszkák-
ból és színes vakolatból. Amikor
1899-ben az akkori városveze-
tés elrendelte az idõközben je-
lentõsen tönkrement együttes –
köztük a Jáki-kápolna – lebon-
tását, a közönség olyan erõvel
követelte azok megtartását, hogy
a fõpolgármester és a kormány
végül meghátrált, s 2,5 millió ko-
rona megszavazásával rábólin-

Furcsa börzecikkek

Olvasói
levél
Az Újvidék téren elhelyezett sze-
lektív hulladékgyûjtõk miatt for-
dult a Közterület Fenntartó Zrt.-
hez a közelmúltban egy – elmon-
dása szerint – gyakorló és felhá-
borodott nagymama. Azt kérte,
az ésszerûtlen helyrõl tegyék át
máshová a kukákat, ahol azok
kevésbé zavarnak. Jelenleg
ugyanis egy játszótér bejáratával
szemben vannak, ráadásul alig
húsz méterre mûködik tõlük egy
általános iskola is.

Márpedig – írta lapunkhoz is
eljuttatott folyamodványában a
zuglói lakos - ezeket a tartályo-
kat a szenvedélyes gyûjtõk na-
ponta többször felborogatják és
szétdobálják a kutako-
dóknak nem érde-
kes dolgokat. Az
üvegcserepek a kör-
nyéket már teljesen
beborítják, hiába taka-
rítják a területet naponta.
Sõt, a nagymama szerint
ezekre a helyekre mindenféle
egyéb szemetet is hordanak gép-
kocsival, s ezért a környék gyak-
ran minõsíthetetlen módon néz
ki. „Annak örülünk, hogy ezek
elszállítása megoldott, de addig
is, míg ez megtörténik, sokszor
térdig gázolunk a szemétben” –
fogalmazott, javasolva, egy gyer-
mekek által kevésbé látogatott,
közeli helyen állítsák fel inkább
ezeket a konténereket. Úgy ér-
velt, ezzel a játszótér bejárata is

felszabadulna, és tudomása sze-
rint a környék lakóinak is job-
ban megfelelhetnének az új kö-
rülmények. A levélíró úgy véli,
ráadásul az áthelyezés költsége
meg is térülne az orvosi ellátá-
son, amit az esetleges fertõzések

és sérülések okozhatnak.
Megkérdeztük ennek

kapcsán Borbély Ádá-
mot, a környék önkor-
mányzati képviselõjét.
Elmondta, õt is meg-

keresték helyi lakosok az Új-
vidék téri szelektív hulladékgyûj-
tõ sziget áthelyeztetése miatt, mi-
vel az a jelenlegi helyén, a játszó-
tér bejáratánál komoly egészség-
ügyi és biztonsági problémákat
vet fel. „Tekintve, hogy több szem-
pontból is indokolt az áthelyezés,
ezért kezdeményeztem a hivatal-
nál, hogy keressünk a téren egy
új, biztonságos helyszínt. Meg-
gyõzõdésem, hogy a gyûjtögetõk
nem zavarhatják egy gyermek
egészségét és biztonságát sem” –
hangsúlyozta, leszögezve, az ügy
folyamatban van. KD

Miért jó a kosz?
Amikor legközelebb a gyerek
kosztól, sártól csöpögve lép be a
házba, ne pánikoljunk! Helyette
inkább veregessük magunkat
vállon, hogy ilyen boldog és jól
alkalmazkodó gyereket neve-
lünk!

A National Wildlife Federation
egy nemrég megjelent jelentése
értelmében a kosznak számos
elõnye van a gyerekek életében.
Kórokozókkal telített társada-
lomban élünk, de a jelentés segít
eloszlatni az ezzel a ténnyel kap-
csolatos félelmeinket. Egyre
több kutatás mutatja ki, hogy a
piszok és a bacilusok tulajdon-
képpen segítik a fizikai egészség
megõrzését és ellenállóbbá tesz-
nek a betegségekkel szemben is.

Ez az elv a Higiéna Hipotézis
nevû elmélethez kapcsolható,
amely szerint, ha egy gyerek túl-
ságosan tiszta, kevés idõt tölt le-
vegõn, és nem hagyják, hogy né-
ha koszos lehessen, azaz a para-
zitákkal, vírusokkal és baktériu-
mokkal való kapcsolata erõsen
korlátozott, sokkal nagyobb az
esélye, hogy allergiás, asztmás
tünetei, vagy autoimmun beteg-
sége lesz. Ezen kívül a szabad le-
vegõn játszani és jól összekoszo-
lódni egészen elképesztõ módon
jót tesz a gyereknek mind fizika-
ilag, mind érzelmileg. Minél több
idõt töltenek szabad levegõn a
gyerekek, annál kevésbé esélyes,
hogy elhíznak, hogy stresszesek,
depressziósok legyenek, vagy
hogy D-vitamin-hiány lépjen fel
náluk.

Természetesen az, hogy idõn-
ként hagyjuk a gyerkõcöt jó mé-
lyen megmártózni egy pocsolyá-
ban nem jelenti azt, hogy nem

kell betartani az alapvetõ higié-
niai szabályokat: ugyanúgy kell
rendszeresen kezet mosni, és
tüsszentésnél továbbra is az or-
ruk elé kell tartaniuk a kezüket,
de általánosságban több a hátrá-
nya, mint az elõnye annak, hogy
ha nem hagyjuk, hogy a gyerekek
minél több idõt töltsenek oda-
kint.

Dr. Mary Ruebush immonoló-
gus így ír Miért jó a kosz? címû
könyvében: „Hagyd, hogy a gye-
reked gyerek legyen. A kosz jó
dolog. Ha a gyerek nem koszo-
san jön be minden este a házba,
nem csinálja jól a dolgát, nem
építi az immunrendszerét.”

Ha esetleg valakinek nem jut-
na eszébe semmilyen koszolós
ötlet, annak ajánljuk a kertész-
kedést, a bogyógyûjtést az erdõ-
ben, a homokvárépítést, vagy, a
tócsákon átszaladgálást.

(Az eredeti forrás:
http://csaladhalo.hu/cikk/

egeszseg-es-lelek/kosz-bacik-
egeszseges-gyerek)

Védett Zugló

mán együttes (1908). A munkák
során egymillió koronával lépték
túl az elõirányzatot és további
félmilliót kellett a berendezésre
fordítani. A Jáki-kápolna az ere-
detitõl eltérõen egytornyú, amely
a kassai Szent Mihály kápolna
tornyának motívumaiból is köl-
csönzött. Az építmény alaprajza

az 1207-ben épült lébényi plébá-
niatemploméhoz hasonlít. Min-
denképp említésre érdemes ne-
vezetesség, hogy 1938-ban itt
mutatott be szentmisét Eugenio
Pacelli bíboros-nuncius, a ké-
sõbbi XII. Pius pápa és Giovanni
Battista Montini bíboros, a ké-
sõbbi VI. Pál pápa. lma

tott a tartós kivitelezésre. En-
nek terveit ugyancsak Alpár
Ignác készítette el. Elõször
a gótikus-reneszánsz-
barokk épületcsoport
épült újjá (1904),
majd a ro-
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A Zuglóban élõ – de a Vasasban
párbajtõrözõ – Szász Emese áp-
rilisban olimpiai kvótát szerzett
a vívók pozsonyi kvalifikációs
versenyén, így ott lehet a londoni
játékokon.

A csoportküzdelmeket elsõ ki-
emeltként kihagyta, majd az
egyenes kieséses szakaszban a
norvég színekben szereplõ
Caroline Piaseckát 15-4-re, a gö-
rög Niki Szidiropulu-Hriszto-
dulut 15-5-re, végül a brit
Corinna Lawrence-t 15-11-re le-

gyõzve bejutott a döntõbe, ami
ötkarikás részvételt ért. Pedig
Emese számára nem úgy sike-
rült a 2011-es esztendõ, ahogy
azt magától elvárta. Annak elle-
nére, hogy egy évvel korábban
még kirobbanó formában vívott,
amit jól bizonyít, hogy megnyer-
te az összetett Világkupát, és a
párizsi világbajnokságon pedig
ezüstérmes volt, a kvalifikációs
versenyeken rendre rosszabbul
szerepelt a vártnál. A gyengébb
szereplés egyrészt egy makacs
könyöksérülésnek volt betudha-
tó, ám ez senkit sem vígasztalt.
Legkevésbé Emesét, aki a tavalyi
világranglistás helyezésének kö-
szönhetõen a riválisaival szem-
ben lemaradt az olimpiai részvé-
telért folyó küzdelemben. Rá-
adásul a tavaly õszi cataniai kva-
lifikációs vívó világbajnokságon
is már a legjobb 64 között vere-
séget szenvedett. A zuglói vívó-
hölgy dolgát csak nehezítette,
hogy a Peking óta jelentõsen
megfiatalodott magyar nõi pár-
bajtõr-válogatott is elveszítette
az esélyét a londoni részvételre,
így Emesének egyetlen reménye
a világranglistáról történõ kvali-

fikáció maradt. Az elsõ ilyen ver-
senyen, a budapesti Westend Gá-
lán február 25-26-án – immár
megmûtött könyökkel – azzal a
tudattal lépett pástra, hogy szá-
mára csak az elfogadható ered-
mény, ha legalább a legjobb
nyolc, de inkább a legjobb négy
között végez a másfélszeres szor-
zójú versenyen. Elõbb a tajvani
Csen Hszin-pinget verte 15-7-re,
majd a román Simona Deacot el-
len diadalmaskodott 15-10-re.
A legjobb nyolc közé jutásért az
olasz Bianca Del Carrettót si-
került 15-9-re legyõznie, míg
az elõdöntõbe a szintén ro-
mán Simona Gherman 15-
11-es legyõzésével jutott. A
fináléba jutás már nem sike-
rült a számára, az olasz Ma-
ra Navarria ugyanis 15-13-
ra jobbnak bizonyult nála,
Emese bronzérmet szerzett. 

A következõ márciusi, barce-
lonai selejtezõn a zuglói vívó
csak a 13. helyet szerezte meg.
Azonban az áprilisi, minden el-
döntõ pozsonyi versenyen Eme-
sének sikerült a londoni kvalifi-
káció.  

Riersch Tamás

Bucz Magor Soma a Szent István
Gimnázium 11. évfolyamos diák-
ja. A természettudományos osz-
tályban pallérozódó diák a dél-
elõttök mellett a délutánjait is is-
kolapadban tölti, mivel már har-
madéves a Bartók Béla Zenemû-
vészeti Szakközépiskola zene-
szerzõi szakán. A két iskolában
egyaránt kiváló teljesítményt
nyújtó diák a közelmúltban nagy-
szerû eredményt ért el. A Nemze-
ti Tehetségsegítõ Tanács által ki-
írt pályázaton ugyanis több mint
300 pályázat közül humán mû-
vészeti tehetség kategóriában az
õ munkáját választották a leg-
jobbnak. Magor ezzel a döntéssel
a „Felfedezettjeink – 2012” díj-
ban részesült, melyet rajta kívül
csak két diáktársa – a zenei és a
természettudományos tehetség
kategóriában – vehetett át.

– Pályázatom elsõ felét a zene
alkotta – mondta Magor néhány
nappal az eredményhirdetést
követõen. A díjátadáskor, vala-
mint az Országos Tehetségna-
pon is a zenét választottam be-
mutatkozásom tárgyául, ahol
egy saját szerzeményt játszottam
zongorán. Ám a pályázatban leg-
alább akkora súllyal kaptak he-
lyet más területeken elért ered-
ményeim is, így anyanyelvi,
nyelvmûvelési, díjaim: szónok-,
és szavalóversenyeken illetve
nyelvhelyességi versenyen elért
eredményeim, valamint egy épí-
tészeti elismerés a Károlyi-díj,
amelyet az általam makettként
újraalkotott és elkészített Szent
Korona-másolatnak köszönhet-
tem. Véleményem szerint ezek is
közrejátszhattak abban, hogy a
zsûri a legjobbak közé sorolta a
pályázatom.

Magor mindig is azt vallotta,
hogy mûvészet és tudomány nem
hogy megfér egymás mellett, ha-
nem kifejezetten egymást erõsíti.
Sõt, azt tapasztalja hogy a tudo-
mányokban, fõleg a matematiká-
ban és magyarban való jártassá-
ga közvetlen módon is segíti ze-
neszerzés tanulmányait. Éppen
ezért tartja fontosnak, hogy nap-
jainak egyik részét a tudomá-
nyoknak, másik részét pedig a
zenei tanulmányoknak szentelje.

Bucz Magor Soma az elmúlt
években rengetegszer bizonyítot-
ta már a tehetségét. 2011-ben
például az V. Országos Szakkö-
zépiskolai Zeneszerzõverseny
döntõjében a legfiatalabb részt-
vevõként szerepelhetett Pillérek
címû vonóstriójával. Nagyon
büszke rá, hogy Balassa Sándor,
Kossuth-díjas zeneszerzõ Láda-
fia címû kötetébõl õsbemutató-
ként két zongoradarabot õ játsz-
hatott el a közönségnek, Saját
mûveivel is többször színpadra
lépett - nagy sikerrel. A termé-
szettudományos érdeklõdés
mellett azonban a zuglói gimná-
zium humán képzésére is fogé-
konynak bizonyult. Tavaly az
Eötvös József Országos Közép-
iskolai Szónokversenyen az 1.
helyen végzett, míg a sátoraljaúj-
helyi Édes anyanyelvünk orszá-
gos nyelvhasználati versenyen
elnyerte Sátoraljaújhely plakett-
jét. Középiskolás diákként meg-
hívást kapott az ELTE, egyete-
mistáknak és fõiskolásoknak
meghirdetett, Kossuth Lajos
szónokversenyére is, ahol a zsû-
ri különdíját, és a Magyar Rádió
különdíját, „A legszebben beszé-
lõ versenyzõ” címet érdemelte ki.
Tehetségét, sokoldalúságát bizo-

nyítja, hogy prózai szerepekben
is megállja a helyét. A Térszín-
ház több darabjában szerepel, il-
letve egy budapesti diákszínját-
szó találkozón a „Legjobb férfi
szereplõ” díját is megkapta már.

– Hatodikban több nívós kö-
zépiskola hatosztályos képzésére
is felvételt nyertem, de számomra
az elsõ pillanattól kezdve egyér-
telmû volt, hogy a Szent István
Gimnáziumban szeretnék to-
vábbtanulni. Megfogott az iskola
szellemisége, az igazgató úr érték-
tiszta beszédei és hitelessége, a
tanári kar tehetséggondozó mun-
kássága, és az iskola felszereltsé-
ge. A Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola zeneszerzés-
szakára hetedikben hívta fel a fi-
gyelmem Erkel Tibor tanár úr,
aki akkor egy zeneiskolai szerzõi
esten hallotta darabjaimat. A kö-
rülmények nem is lehetnének
jobbak, mindkét iskola, és az ösz-
szes tanárom segít és támogat.
Már csak kellõ akarat, megfelelõ
elszántság és szigorú idõbeosztás
kell a részemrõl, ahhoz hogy a
gimnáziumi és zenei tanulmánya-
imat eredményesen végezzem
hétrõl hétre. Ez a tehetség-díj
nagy boldogság a számomra.

Magor nem tartja kizártnak,
hogy az érettségit követõen is
folytatni fogja a „kétlaki” életet.
A zeneszerzést mindenképpen a
legmagasabb szinten szeretné
majd tanulni, de mellette a ter-
mészettudományokról sem kí-
ván lemondani. A földrajz, azon
belül pedig a meteorológia külö-
nösen közel áll hozzá, így lehet,
hogy a középiskolák után a zene-
szerzést és az idõjárás-megfigye-
lést is párhuzamosan tanulja
majd R. T.

Az idei év felfedezettje

Szász Emese
Londonba vívta magát
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A fogyatékkal élõk
otthonra leltek Zuglóban
„Ahány ember, annyi csodálatos
világ” - ez volt a mottója annak a
rendezvénynek, melyet május 5-
én az Esélyegyenlõség Napjának
alkalmából a Mozdulj! Közhasz-
nú Egyesület rendezett a Vakok
Állami Intézetének Nádor termé-
ben.

Díszvendégként érkezett Var-
ga Katalin Eszter, az elsõ kere-
kes székes szépségkirálynõ, il-
letve az a Varga Norman, aki jú-
nius 2-án indulva ötven nap alatt
elfut Londonig, az ötkarikás já-
tékokra, így teljesít ötven mara-
toni távot. Fellépett még Szalay
Krisztina, Cserna Antal,
Pindroch Csaba és Karácsonyi
Zoltán színmûvész is. A zuglói
önkormányzatot Rozgonyi Zol-
tán alpolgármester képviselte. 

– Zuglóban otthonra leltek a fo-
gyatékkal élõk. A kerületben ta-
lálható a vakok, a siketek, a hal-
lássérültek és a mozgássérültek
intézete is. Ennek köszönhetõen
ebben a városrészben az ép és sé-
rült emberek kapcsolata az átlag-
nál is harmonikusabb. Az önkor-

mányzat is fontos feladatának
tartja az olyan rendezvények tá-
mogatását, melynek az integrá-
ció és az egymás elfogadásának a
népszerûsítése a célja.

A május 5-i esemény két rész-
bõl állt. A köszöntõket követõen
elõbb a rendezõ egyesület által

kiírt fotópályázat eredményhir-
detését tartották meg. 

– Három kategóriában (gye-
rek, junior és felnõtt) több mint
nyolcvan pályamû érkezett. A
szponzorok jóvoltából sok és ér-
tékes ajándékot tudtunk kiosz-
tani a résztvevõ között – mondta
dr. Tálos Marianna, az egyesület
elnöke.

– A rendezvény második része
egy kulturális és mûvészeti
szemle volt. Dr. Tálos Marianna
kifejtette, ezzel szerettek volna
lehetõséget biztosítani a fogya-
tékkal élõknek, hogy megmutat-
hassák a bennük rejlõ tehetsé-
get.

A programban felléptek töb-
bek között a Vakok és Gyengén
Látók Horizont Mûvész Csoport-
jának tagjai, a Vakok Iskolájá-
nak Szarkaláb népzenei együtte-
se, Napsugár Anna jeltánc mû-
vész, a Roll Dance Kerekes-
székes Táncegyüttes és a Csömö-
ri Egyenlõ Esélyekért Alapítvány
tagjai is. Riersch Tamás

Új olvasási program
a látássérültek számára
Zugló életében mindig fontos
szerepet játszottak a fogyatékkal
élõk. A látás-, a hallás- és a moz-
gássérültek központi intézmé-
nyei évtizedek óta a kerületben
mûködnek, és ebben a város-
részben mindig is toleranciával
kezelték a fogyatékkal élõket.

Számunkra is örömteli ese-
mény, ha hírt adhatunk arról,
hogy ezeknek az embereknek is
javul az életminõsége. Most is
egy ilyen sajtótájékoztatón jár-
tunk. Április 24-én a Belsõ Látás
Közhasznú Alapítvány tartott egy
prezentációt a Nádor-teremben
arról az újításról, melyet az ol-
vasni szeretõ látássérültek szá-
mára dolgoztak ki. Az Alapítvány
számítástechnikai szakemberei
a hangos könyvek elkészítése so-
rán már nem a hagyományos
technikai módszereket, hanem
az úgynevezett Daisy-szabványt
alkalmazzák. Ennek lényege,
hogy minden dokumentum egy-
szerre tartalmaz elektronikus
szöveges anyagot és emberi han-
gon felolvasott szöveget, s ezeket
egy minden részletet magában
foglaló keresõprogram foglalja

egységbe. Így a hallgató bármi-
lyen fogalmat vagy szövegrészt
egyetlen kattintással könnyedén
megtalálhat, kiemelhet és fel-
használhat. A program segítsé-
gével nem csak az olvasóprogra-
mok, hanem a tanulási segéd-
anyagok is egyszerûsödhetnek.

– Szakembereink az elmúlt
idõkben továbbfejlesztették a
módszert, remélve, hogy ezzel

egyre több embernek és többféle
módon tudnak a segítségére len-
ni. Reményeink szerint, az újítás
révén a látássérültek is egyenlõ
eséllyel férnek majd hozzá a ma-
gyar és a világirodalom alkotása-
ihoz – mondta az április 24-i saj-
tótájékoztatón Lévai Júlia, az
alapítvány kuratóriumának az
elnöke.

riersch

Kicsik is óvhatják
a környezetet
Zugló hétszázezer forintot nyert
el az óvodás és általános iskolás
gyerekek környezettudatos ne-
velését szolgáló „Légy Te is Öko!”
elnevezésû pályázaton, amelyet
a HungaroControl Zrt. hirdetett
meg. A cég tízéves születésnap-
ját, rendhagyó módon, a környe-
zetében élõk megajándékozásá-
val ünnepli és kibõvítette Társa-
dalmi felelõsségvállalás Prog-
ramját, amely egyebek mellett
társadalmi és természeti kör-
nyezetünk megóvására irányuló
kezdeményezéseket támogatja.

A HungaroControl Zrt. tájé-
koztatása szerint a XIV. kerületi
önkormányzat pályázatának
fontos és egyben támogatásra ér-
demes eleme volt, hogy a megva-

lósítandó program középpontjá-
ba az óvodás- és iskoláskorú
gyermekek környezettudatos
nevelését emelte. A korai szem-
léletformálás eredményeként a
programban részt vevõ gyerme-
kek késõbb maguk is tudato-
sabb fogyasztóvá válhatnak,
akik felelõs magatartásukkal
hozzájárulhatnak majd az élõ
környezet megóvásához. A támo-
gatás odaítélésének további fon-
tos szempontja volt, hogy a „Légy
te is Öko!” program a gyermeke-
ken keresztül kiterjeszthetõ ta-
náraikra, szüleikre is.

A támogatási programra tizen-
két pályázat érkezett, amelybõl a
HungaroControl kilenc esetben
ítélt meg támogatást, összesen
11,5 millió forint összegben.

A HungaroControl által meg-
ítélt támogatás a program sike-
res lebonyolításához szükséges
forrást biztosítja az önkormány-
zat számára. A program során az
oktatás-nevelés és a gyakorlati
ismeretek átadása a résztvevõ
oktatási intézmények, és a fenn-
tartó önkormányzat hatásköré-

be tartozik. A cég közleménye
szerint a program keretében az
önkormányzat „zölddé” alakít
két intézményt, ahol a kicsik
hasznos és elméleti és gyakorlati
ismereteket szereznek a környe-
zet védelmérõl illetve a gyerme-
kek és a felnõttek egyaránt sze-
lektíven gyûjtik a hulladékot.  

A elnyert pénzbõl a kampány-
ra és projekt megvalósítására az
önkormányzat egy helyi óvodát
és egy általános iskolát szeretne
bevonni – tájékoztatta lapunkat
a hivatal. A program keretében
elsõsorban az érintett korosztá-
lyú gyermekekre koncentráló,
nekik szóló színes kiadványt és
egy rövid oktató kisfilmet is ké-
szítenek. Az iskolai és óvodai

szelektív hulladékkezelés bein-
dítása, bõvítése elõtt a tanulókat
és a dolgozókat megismertetik a
legfontosabb hulladékgazdálko-
dási alapismeretekkel. Szelektív
hulladékgyûjtõ tartályokat, edé-
nyeket telepítenek majd a tanter-
mekbe, míg a szertárokban ve-
szélyes hulladékgyûjtõk kerül-
nek. Az épületek minden szint-
jén is új hulladékgyûjtõket állíta-
nak fel. Ösztönzésképpen a cso-
portok, osztályok között verse-
nyeket rendeznek majd.

Az önkormányzat illetékesei
felhívták a figyelmet, hogy Zugló
Önkormányzata eddig is töreke-
dett arra, hogy népszerûsítse la-
kosai körében a környezettuda-
tos gondolkodást, a budapesti
kerületek között elsõként kezd-
ve meg a szelektív hulladékgyûj-
tés megvalósítását. Kiemelten
fontosnak tartják, hogy a szelek-
tív hulladékgyûjtést megismer-
tessék a fiatalok generációjával
és már az óvodákban és általá-
nos iskolákban meghonosítsák
azt.

B. R.
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Mindszenty József, az igazság „jelzõlámpása”

A hercegprímás emlékére, halálának
évfordulóján, a hétvégén Esztergomban
rendeztek szentmisét, melyet a bolognai
érsek mondta a szentbeszédet. Carlo
Caffarra úgy fogalmazott, Mindszenty az
igazság tanúja volt egy erõszakos, hazug-
ságra épített rendszerben, s tanúságtétele
ma is hatalmas bátorító erõ. Hozzátette,
olyan hatalommal kényszerült szembe-
nézni, amely tagadta az ember földön túli
célját, és radikálisan kizárta, hogy Isten
jelen volna és cselekedne a világban.
Caffarra szerint Mindszenty – aki az igaz-
ság „jelzõlámpása” volt – életének tanú-
ságtétele állandó figyelmeztetés, hogy „ne
fordítsatok hátat a Szent Istvántól eredõ
nemzetetek keresztény hagyományának”.
A hercegprímás arról is tanúságot tett,
hogy minden ember személyi méltósága
sérthetetlen.

A bolognai érsek úgy folytatta, noha az
ateista kommunizmus mára már meg-
halt, nem kevésbé romboló az ethosz, me-
lyet Nyugat-Európa épít és különbözõ mó-
dokon másokra kényszerít. Hozzátette, a
vértanú figyelmeztet bennünket lelkiis-
meretünk szavára, amely azt mondja:
vannak olyan erkölcsi igazságok és érté-
kek, amelyekért készen kell lennünk akár
az életünket is odaadni, mivel ha ezeket
elárulja az ember vagy a nemzet, akkor el-
veszíti önmagát.

Mindszenty József 1892 márciusában
született, Csehimindszenten. A Tanács-

köztársaság napjait már papként élte át,
a rövidéletû rezsim erõszakszervezete in-
ternálta. 1944-ben nevezte ki a pápa
veszprémi püspöknek, jelmondatául a
Devictus vincit, azaz: Legyõzetve gyõz sza-
vakat választotta. Szembehelyezkedett a
nyilas rezsimmel, tiltakozott az ország el-
pusztítása és a zsidók elhurcolása miatt,
ezért a második világháború végét a
sporonkõhidai börtönben, illetve házi õri-
zetben töltötte. Miután 1945 áprilisában
Serédi Jusztinián esztergomi érsek el-
hunyt, XII. Pius, Mindszentyt jelölte ki a
magyar egyház élére. A vallási közösségek
ellen forduló, egyre jobban megerõsödõ
kommunista rezsimmel szemben határo-
zottan kiállt, ennek következtében az
ÁVH 1948 karácsonyán elhurcolta. A hír-
hedt Andrássy út 60-ban kínozták meg,
majd koholt vádak alapján, koncepciós

per keretében életfogytig tartó
fegyházra ítélték. Rákosi Mátyás
állítólag nem merte megkockáz-
tatni a halálbüntetés kiszabatá-
sát, Mindszenty óriási társadal-
mi tekintélye miatt.

Az ötvenhatos forradalom
napjaiban szabadult, budavári
rezidenciáján külföldi követe-
ket is fogadott, illetve híressé
vált rádióbeszédében szólt a
magyar néphez. A szovjet tan-
kok érkezése miatt, november
4-én az amerikai követségre
menekült, ahol egészen 1971-
ig lakott. Szeptember 28-án a
Szentszék és a Magyar Nép-
köztársaság megállapodása
révén elhagyta az országot.
Három évvel késõbb VI. Pál
pápa megüresedettnek nyil-
vánította az esztergomi érse-
ki széket.

Mindszenty József halálá-
ig Bécsben élt. 1975. május
6-án hunyt el, holttestét
Máriazell-ben helyezték el,
majd a magyarországi rend-
szerváltoztatást követõen,
1991-ben az esztergomi ér-
seki kriptában helyezték
végsõ nyugalomra, a bazili-
ka altemplomában.

Személyének teljes jogi,
politikai és erkölcsi reha-
bilitációját csak nemrég
mondta ki egy bírósági
határozatot idézve a Leg-
fõbb Ügyészség. Boldog-
gá avatási eljárása jelen-
leg is folyamatban van a
Vatikánban.

Kacsoh Dániel

Kápolna a fõhercegnõ 
emlékére a Városligetben
Országos gyászt váltott ki 1842 februárjá-
ban, hogy a nagy népszerûségnek örven-
dõ Habsburg József nádor leánya, a még
csak huszonöt esztendõs Hermina Amá-
lia váratlan betegségben elhunyt. Emléké-
re Budapest és Bécs katolikus temploma-
iban is gyászmiséket tartottak. Az úgyne-

vezett Szépítõ Bizottmány javaslatára a
nádor úgy rendelkezett, az akkor Város-
erdõnek nevezett, a tizenkilencedik szá-
zad elején francia tervek szerint kialakí-
tott Városligetben kápolna õrizze a jóté-
konykodásai révén is ismert fõhercegnõ
emlékét. A tervek elkészítésével Hild Jó-
zsefet bízták meg, ezeket 1843 tavaszán
el is fogadták.

A kis templomot adományokból kezd-
ték el építeni, ám a munkálatok az anyagi
források elapadása miatt többször is el-
akadtak. Aztán betegágynak dõlt a nádor,
és 1847 januárjában el is hunyt. Majd kö-
vetkezett a Habsburg-ellenes szabadság-
harc, másra kellett a pénz. Az építkezést
szervezõ Tomala Ferdinánd elszegénye-
dett, fokozódtak a nehézségek. A kõfara-
gó számláját állítólag még az ötvenes évek
elején sem rendezték.

A zárókõ letételének szertartására vé-
gül 1854-ben került sor a prímás vezeté-
sével, az oltárképet egy pesti mûvész ado-
mányozta. A Szeplõtelen Szûz Máriához
címzett kápolnát 1856. szeptember 8-án
áldotta meg Scitovszky hercegprímás, és
mondott misét. A szertartáshoz tartozó
zenét a Liszt Ferenc által vezényelt kóris-
ták biztosították. A templom mellé lakás
épült a sekrestyésnek, a mûködtetést kar-
melita szerzetesekre bízták, majd távozá-
suk után az adminisztrálási feladatok az
erzsébetvárosi plébániára hárultak.
1919-ben aztán megalakult az önálló,
Hermina-mezõi plébánia.

Erdõ Péter bíboros 2004. szeptembe-
rében Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend
lelki székhelyévé tette a mûemlék-kápol-
nát, a rend magyar helytartóságának
székhelye pontosan az épület altemp-
loma. KD

Erdõ Péter bíboros szerint a százhúsz éve született Mindszenty József herceg-
prímás életének és tanúságtételének lényegét az egyház a hitében látja. Ahogy
munkatársunknak fogalmazott, nem elsõsorban politikai személyiség, hanem
vallásos, hívõ ember, emellett pap és püspök volt, aki a hite alapján próbálta
megtenni, amit a kötelességének érzett.



Sokszor hangoztattuk már a zug-
lói oktatás sokszínûségét, az is-
koláinkban folyó munka magas
színvonalát, ugyanakkor hozzá
kell tenni, hogy minden esetben
a szülõk, és rajtuk keresztül a
diákok mondanak ítéletet az in-
tézmények fölött. Nyugodtan ki-
jelenthetõ, hogy az általános is-
kolák számára az év legjelentõ-
sebb eseménye a beiratkozás,
mert az intézmények ilyenkor a
beiskolázásra váró családok
elõtt vizsgáznak. Ez persze, nem
csak  zuglói jelenség, hisz a fõvá-
ros más kerületeiben, és az or-
szágban is hasonlóképpen keze-
lik a beiskolázást. Ugyanakkor
az sem lehet véletlen, hogy még a
bulvármédiának is feltûnt, mi-
lyen kapósak a zuglói iskolák.

Néhány éve megfigyelhetõ,
hogy néhány zuglói iskolánál a
beiskolázás idején hisztérikus
hangulat uralkodik – értékelte az
elmúlt hetek történéseit dr.
Ferdinandy István alpolgármes-

ter (képünkön). – Emögött az
adott intézmények népszerûsége
és az ebbõl fakadó túljelentkezés
áll. Ez persze a fenntartó dolgát
is megnehezíti, az önkormányzat
számára ugyanis az lenne a leg-
jobb, ha minden intézménybe
arányosan iratkoznának be. Ami
ugyanis az egyik oldalon többlet-
ként jelentkezik, az a másik ol-
dalon hiányként nyilvánul meg.

Dr. Ferdinandy István el-
mondta, hogy a szabad iskolavá-
lasztás korában senkit sem lehet
akarata ellenére másik iskolába
kényszeríteni, ugyanakkor az
önkormányzat is igyekszik ellen-
õrzés alatt tartani a beiskolá-
zást. Mivel a kerületi önkor-
mányzatnak elsõsorban a zuglói
gyerekek oktatását kell megol-
dania, ezért fontos szempont a
beiskolázásnál, hogy kerületen
belüli legyen a jelentkezõ. Ám a
zuglói iskolák nem csak a kerü-
let határain belül, hanem azon
kívül is népszerûek, ezért az élel-
mes szülõk már jó pár éve elõ-

szeretettel jelentetik be Zuglóba
a gyermeküket. Ezt próbálta
meg kiszûrni az önkormányzat
azzal az intézkedéssel, hogy egy-
részt a jelentkezõ szülõknek nyi-
latkozniuk kellett arról, hogy
életvitelszerûen laknak-e a kerü-
letben. Másrészt viszont nem
elég csak a gyereket bejelenteni,
a szülõknek is Zuglóban kell él-
nie, harmadrészt azon családok-
nál, amelyek gyanúsan a beirat-
kozás közelében lettek zuglóiak,
ellenõrizik azt is, hogy valóban itt
élnek-e a kerületben. Ezekre az
intézkedésekre azért van szük-
ség, hogy a jövõben elkerülhetõ-
vé váljanak az olyan helyzetek,
mint amilyen a Munkácsynál is
történt, hogy a beiskolázásra vá-
ró szülõk már az éjszakát is az is-
kola elõtt töltötték és másnap a
sorban állás közben majdnem
összeverekedtek egymással. 

Sajnos, az osztályok számát
nem tudjuk megnövelni, ezért
azokban a kerületi iskolákban,

ahol lényegesen túllépték a ma-
ximális határt, mindenképpen el
kell majd utasítani a jelentkezõ-
ket. Természetesen senkit sem
szeretnénk cserbenhagyni, és
minden jelentkezõt el fogunk he-
lyezni a kerületben –mondta az
alpolgármester.

Tájékoztatása szerint több ke-
rületi iskolában a megengedett-
nél lényegesen nagyobb volt a je-
lentkezõk száma. Ezek az intéz-
mények létszám-túllépési igényt
nyújthatnak be a fenntartóhoz,
ám ezek elbírálásához minden-
képpen testületi döntés szüksé-
ges. Erre leghamarabb a május
17-i ülésen kerülhet sor. A szü-
lõk egy része ezt követõen tudja
majd meg, hogy felvették-e a
gyermekét a kívánt intézmény-
be. Amennyiben elutasító választ
kapnak, akkor is lesz segítség
számukra, a Polgármesteri Hi-
vatal Köznevelési Csoportja
ugyanis minden zuglói gyereket
el fog helyezni a kerület iskolái-
ban. riersch
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Boldog születésnapot,
Móra Ferenc Általános Iskola!
Zugló oktatási rendszere nem
csak a színvonala, hanem a ha-
gyományai miatt is példaértékû
más kerületek számára. Nincs
olyan tanév, amikor valamelyik
intézmény ne ünnepelne. Idén a
Móra Ferenc Általános Iskola ju-
bilál, a Füredi lakótelepi intéz-
mény ugyanis fennállása negyve-
nedik évfordulójához érkezett. 

1972 szeptemberében Szabó
Miklósné vezetésével indult meg
az oktatás, és az iskola 19 évvel
késõbb Móra Ferenc nevét vette
fel. Negyven évvel ezelõtt még

1200 diák tanult az iskolában. A
zsúfoltság csökkentése érdeké-
ben 1982-ben egy oldalszárny-
nyal bõvült az intézmény. A de-
mográfiai helyzet a 80-as évek-
ben az ellenkezõjére fordult, ám
a tanulók számának csökkenése
lehetõvé tette az oktatás minõsé-
gének javítását. 1993-ban indult
a német nemzetiségi nyelvoktató
program, mely az elmúlt 19 év-
ben a zuglói iskola profiljává vált.

A Mórában az idei tanév már
szeptembertõl kezdve a jubile-
umról szólt. Az intézményben
nagy hagyománya van az iskolai
programoknak, ezeket idén

mind a jubileum jegyében rendez-
ték meg. A 40 éves ünnepségsoro-
zat fõ rendezvénye azonban az áp-
rilis 25-i jubileumi gála volt. Az
eseményre az iskola nemzetközi
partnerintézményei, egy török,
egy walesi, egy lengyel és egy cseh
iskola is meghívást kapott, illetve
az ország legtöbb Móra Ferenc Ál-
talános Iskolája képviseltette ma-
gát az ünnepségen. Ez immár ha-
gyomány, hisz a Móra iskolák
mindig is odafigyeltek egymásra:
ha valamelyikük éppen jubilál,
akkor azt általában egy rajzpályá-

zattal ünneplik meg. A verseny té-
mája pedig minden esetben a név-
adójuk irodalmi munkássága.
Idén is kiírták ezt a pályázatot:
négy korcsoportban 18 iskola nö-
vendékeinek munkái közül vá-
lasztották ki a legjobb alkotáso-
kat. Ezekbõl egy kiállítást rendez-
tek az intézmény aulájában, illet-
ve a rajzok a Móra honlapjára is
felkerültek. A gyõzteseknek a ju-
talmakat a gálaünnepségen dr.
Papcsák Ferenc polgármester és
dr. Ferdinandy István alpolgár-
mester adták át. 

Dr Papcsák Ferenc köszöntõ-
jében elmindta: – Még elevenen

emlékszem rá, hogy milyen ér-
zés volt hatévesen iskolába men-
ni és ez  pont akkor volt, amikor
ez az intézmény megnyitotta a
kapuit. Szabolcsi lévén
Demecserben kezdtem meg a ta-
nulmányaimat. Sajnos, az én is-
kolám már nem létezik, mind a
mai napig szomorú látvány a he-
lyén levõ puszta telek. Ennek az
intézménynek növendékei – foly-
tatta a polgármester – azonban
még sokáig büszkélkedhetnek
majd az iskolájukkal. Hozzáfûz-
te: egy születésnapra nem illik

üres kézzel jönni, én a fenntartó
nevében ígéretet tehetek, hogy a
következõ tanév kezdetéig át-
építjük az iskola bejáratát. 

A rövid, de annál látványosabb
gálamûsorban minden benne
volt, ami ma az iskolát jellemzi.
Az ünnepség helyszíne a három
évvel ezelõtt átadott mûfüves
sportpálya volt. A programban
bemutatkoztak a német nemzeti-
ségi képzésben, illetve az angol
nyelvoktatásban résztvevõ diá-
kok, valamint a szintén „mórás
sajátosságnak” számító ritmikus
gimnasztikások produkciójának
is tapsolhatott a közönség.   R. T.

Április 26-án már ötödik alka-
lommal szerveztek diákmunka-
börzét a Zuglói Ifjúsági Cent-
rumban. Az eseményre ezúttal is
több diákmunka-szövetkezetet
és tanácsadó szervezetet is meg-
hívtak, illetve valamennyi kerü-
leti középiskolát is értesítették a
rendezvényrõl.

– Tapasztalataink alapján a 15
év feletti korosztály önállósága
megalapozása érdekében nagyon
szeretne pénzt keresni – mondta
Folmeg Balázs, a zuglói Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzat felnõtt
segítõje, a rendezvény fõ szerve-
zõje. – Ugyanakkor egyre nehe-

zebb a diákoknak munkát talál-
niuk. A börze célja, hogy felké-
szítsük a fiatalokat azokra az el-
várásokra, melyekkel a munka-
keresés során szembesülhetnek,
illetve, ha lehetséges minél több
munkalehetõséget tudjunk biz-
tosítani a számukra.

A Kassai téri ifjúsági centrum-
ban három diákmunka-szövetke-
zet – a Schönherz, az Universitas
és a Mads – várta ajánlatokkal a
zuglói diákokat. A ZIC munkatár-
sainak, valamint a meghívott
szakembereknek köszönhetõen
segítséget és tanácsokat is kap-
tak, hogy miként kell viselkedni

az állásinterjúkon, és hogyan kell
kinéznie egy jó önéletrajznak.

Az egynapos rendezvényen kö-
rülbelül száz diák vett részt. Kö-
zülük néhányan már munkát is
találtak, lévén az egyik szövetke-
zet leltározási lehetõséget kínált
a zuglói fiatalok számára, még-
hozzá nem is rossz órabérért ,
nyolc óra munkáért  tízezer fo-
rintos fizetést ígértek nekik.

A diákmunkára nem csak az
jellemzõ, hogy nehéz találni, ha-
nem az is, hogy a fizetés általá-
ban nincs arányban az elvégzen-
dõ munkával – mondta
Groparics Fanni, zuglói közép-
iskolás. – Ezért van az, hogy a fi-
ataloknak már akkor elmegy a
kedvük a munkától, amikor még
buzog bennük a tenniakarás. 

Nos, ezt a lendületet kívánták
erõsíteni a ZIC munkatársai,
akik mindent megtettek annak
érdekében, hogy a munkaközve-
títõk és az álláskeresõk egymás-
ra találjanak. Az erõfeszítésüket
pedig siker koronázta, hisz az
április 26-i rendezvényrõl mind
a diákok, mind a partnerszerve-
zetek elismerõleg nyilatkoztak.

Riersch Tamás

Diákmunkabörze a ZIC-ben

Roppant népszerûek
a zuglói iskolák
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Kétheti horoszkóp
2012. május 10-tõl

Kos – Lendületük, akara-
tuk változatlan, néha túl-
zott is - egyik végletbõl a

másikba tudnak esni. A rend
utáni vágyuk tarthat még, szíve-
sen selejetezik még mindig ki az
elavult dolgokat, tesznek min-
dent a helyére. Anyagi bõségre
számíthatnak, új autóra, tele-
fonra.

Bika – Nagyon jól vannak,
ami nem csoda, hisz ki-
számíthatóan, stabilan ér-

kezhet pénz, mely a biztonságér-
zetüknek kedvez. Az is jó érzés-
sel töltheti el õket, hogy munká-
juk területén rend van, kollegá-
ikkal jól együtt tudnak mûköd-
ni. Titkos dolgokra most fény de-
rülhet.

Ikrek – Elõzõ életbõl ho-
zott segítségek érkezhet-
nek, de õk is támogathat-

nak mindenkit, aki csak bajban
van. Baráti kapcsolataikban le-
hetnek átrendezõdések, újak jö-
hetnek, elromlott barátságok
mehetnek. A szerelem is meg-
érintheti õket, egy régi kedves is
felbukkanhat.

Rák – Egyszerre lehet ben-
nük kitartás és türelmet-
lenség, melyet elsõsorban

a társuk érzékelhet. Új barátok-
ra lelhetnek, akikkel akár közös
munkát, pénzforrást is kitalál-
hatnak. Otthonukat szépíthetik,
angyalaikat behívhatják, harmó-
niát teremtve maguk körül.

Oroszlán – Vezetõképes-
ségük, rátermettségük
most megmutatkozhat.

Áradnak, jóságosak, szerepel-
nek, filozofálnak, elfogadóak,
megértõek. Jó megérzéseikre
hallgassanak, bár a pénzügyi vo-
nalon becsaphatóak. Barátaik-
kal mély, bölcs beszélgetések
alakulhatnak ki.

Szûz – Jó erõben vannak,
mellyel most átvehetik a ve-
zetést, elsõsorban a szerel-

mük, gyerekeik, testvéreik köré-
ben, de ez érintheti a vállalkozá-
sukat is, melynek lehetõsége van
az elõrelépésre. Kitartóan halad-
hatnak céljaik felé, jó megérzé-
seik meglephetik még õket is.

Mérleg – Formában van-
nak. A kedvesség, a mo-
soly, a flört – csak úgy

áradhat belõlük, elkápráztatva
mindenkit. Komolyságuk, meg-
bízhatóságuk mégis átsugároz-
hat, tudják, érzik a határaikat.
Nyitottak a mûvészetekre, min-
den utazásra, melyre lehetõsé-
gük is nyílhat.

Skorpió – Mélységében
megérthetnek olyan dol-
gokat, melyek eddig titkok

voltak, fény is derülhet rég elte-
metett kérdésekre. Társukkal, a
világgal a kapcsolatuk most har-
monikus, egymás segítésére
épül. Jó megérzéseikre hallgas-
sanak, a szerelmet engedjék be,
ha jönne.

Nyilas – Most higgadtak,
nyugodtak, energiájukkal
teremtõ erõvel rendelkez-

nek, melyet elsõsorban a mun-
kahelyükön tudnak kamatoztat-
ni. Unatkozni nem fognak, bõsé-
gesen jöhet  feladat. Társukkal a
szerelem újra felújulhat, mely
stabilitást, elfogadást, hûséget
hozhat.

Bak – Oly összetettek
most, hogy a környezetük
meglepheti õket. Az ötle-

tek sokasága, az érzékenység, a
szabadságvágy, a lendület, a
kedvesség, a lélek mélysége utá-
ni kutatás mind-mind színesít-
heti egyéniségüket, különleges
alkotó energiát teremtve nekik.

Vízöntõ – Érzékenységü-
ket az anyagiak gyarapo-
dása enyhítheti, de megle-

het, hogy egy szerelem meg fo-
kozza. A külvilágtól, társuktól
sok kedvességet, szeretetet kap-
hatnak, melyet vissza is tudnak
áramoltatni. A közlekedésben
legyenek türelmesek, megállít-
hatják õket! 

Halak – A türelmetlenség
õket is érintheti, kicsit
most öntörvényûek lehet-

nek, öncélú teremtõ erõvel. Ön-
magukat meghazudtolva sokat
beszélhetnek, bár szeretettel, böl-
csen, lendületesen teszik. Szá-
míthatnak új autóra, számítógép-
re, kommunikációs eszközökre.

www.asztrocsillag.hu

A cím megtévesztõ, pedig igen
sok, a kis állatokat kedvelõ tart
a lakásában malacot, tengerima-
lacot. Ez a kedves, szelíd kis ál-
latka csak annyiban tengeri,
hogy a tengerentúlról származik,
és annyiban malac, hogy visító
hangokat tud kiadni és úgy meg
tud hízni, mint egy disznó.
Egyébként az örök rágcsálásra
ítélt rágcsálók rendjébe tartozik.

Õshazája Dél-Amerikában
Peru, ahol az Andokban
ma is vadon él. Ked-
venc tartózkodási he-
lye a bozótos, cser-
jés, de megél a kiet-
len pusztaságon is,
ahol kisebb-na-
gyobb csapatokban,
földbe vájt üregekben
talál menedéket. Félig
háziasított állat, amelyet a
perui indián õslakosság õsidõk
óta tart, szaporít. Az õsi inka sí-
rokban is találtak mumifikáló-
dott tengerimalac tetemeket.

Európában a XIV. században
került be, itt mindmáig csak dísz-
állatnak tartják, de meg kell em-
líteni speciális hasznosítási for-
máját is: régen, a falusi vásáro-
kon szerencsekártyát húzattak
vele. Nagyon jelentõs szerepe van
a gyógyászati és egyéb állatkísér-
letekben is. Így Robert Koch, a
tuberkolózis baktériumának fel-
fedezõje is a tengerimalacot hasz-
nálta fel kísérleteiben.

A testnagysága 26-28 cm, sú-
lya elérheti az 1 kg-ot. Rendkívül

sok színváltozatban, rövid és
hosszú szõrzetû formában for-
dul elõ.

Fogai gyökértelenek, ezért
egész életében rágcsálnia kell,
így a lakásban tartott állatnál
gondoskodnunk kell arról, hogy
rágcsálnivalója legyen. Erre
megfelelnek a kemény fadarab-
ok, ágak, száraz magvak, száraz
kenyér. Ezek hiányában a fogai

túlnõnek és akadályozzák
a táplálék felvételét.

Találkoztam olyan
túlnõtt fogazattal
is, amikor a met-
szõfogak kos-
szarvszerûen
csavarodva nõt-

tek ki az állat szá-
jából, de az is elõ-

fordul, hogy a zápfo-
gak a szájüregben bolto-

zatszerûen összeérnek, és nem-
csak a rágást, de az élelem száj-
ba vételét is megakadályozzák.
Az ilyen állatka gyorsan lefogy, el
is hullhat. A túlnõtt fogak rend-
betételét bízzuk állatorvosra.

A tengerimalacot fél négyzet-
mézeres terráriumban ajánlatos
tartani. Tartási helyén búvóhely-
nek alkalmas odvas fatörzsdara-
bot kell elhelyezni, valamint
olyan itatóedényt, amelyet nem
tud feldönteni. Alomnak faforgá-
csot, szalmát tegyünk. Az állat
tartási helyét úgy válasszuk meg,
hogy a száraz, nagyjából egyenle-
tes hõmérsékletû (18-20 0C-os)
és huzatmentes legyen. Felügye-

let nélkül nem ajánlatos õkelmét
kiengedni, mert rágcsáló kedvét
könnyen a szõnyegen, függönyön
éli ki.

Táplálásuk olyan, mint bár-
mely rágcsálóé. Található nekik
granulált patkánytáp, zöld fû, al-
ma. sárgarépa, saláta, száraz ke-
nyér, különféle magvak (napra-
forgó, zab, egyéb gabonamag-
vak). Nagyon fontos, hogy elegen-
dõ C-vitaminhoz jusson, ugyanis
a tengerimalac, más állatokkal
ellentétben, nem tudja ezt a vita-
mint saját magának elõállítani
(ebben az emberre és majomra
hasonlít). A C-vitamin hiánya na-
gyon jellegzetes tünetekkel je-
lentkezik. A szájszéleket, az orr-
nyílások környékét száraz pörk
(var) fedi, a szájszél berepedezett.
A pörk eltávolításának helyén
vérzõ seb keletkezik. Az ilyen
megbetegedés megelõzésére leg-
jobb a kellõ mennyiségû zöldta-
karmány biztosítása és fõleg té-
len, tél végén az élemet ajánlatos
naponta ½ tabletta összetört C-
vitamin tablettával kiegészíteni. A
C-vitamint nem lehet túladagolni,
a felesleg kiürül a szervezetbõl.

Szelíd, nyugodt, jóindulatú,
tiszta kis állat. Szép kort megél,
normál körülmények között az
átlag életkoruk 7-8 év.

Ezen tulajdonságai alapján
ajánlható ajándék gyerekeknek,
akik így hosszú évekig örülhet-
nek kedvencüknek.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Malac a lakásban

A kerékpározást
népszerûsítették

Április 28-án a Zuglói Ifjúsági
Centrum kertje adott otthont az
elsõ kerületi biciklimániának.
Zugló ifjúsági bázisán már rég-
óta tervezték egy ilyen kerékpá-
ros program megszervezését. A
terv az volt, hogy a kerület isko-
láiból érkezett szervezett cso-
portok, illetve az egyénileg érke-
zõ fiatalok a ZIC kertjében talál-
kozzanak, ahol a Zuglói Ifjúsági
Centrum partnerszervezete, a
Menedékház Alapítvány szak-
emberei, aki kérte mindenkinek
ingyenesen átvizsgálták a kerék-
párját. Ezzel a lehetõséggel so-
kan éltek, volt olyan jelentkezõ,
aki elismerte, hogy sosem szer-
vizelte még a kétkerekûét. A ren-
dezvény egyik célja azonban ép-
pen a biztonságos kerékpározás
népszerûsítése volt, ennek pedig

fontos részét képezte a jármûvek
mûszaki állapotának feltérképe-
zése. A szervezõk azonban nem
csak a kerékpárok átnézését, ha-
nem a bicajosok ügyességét is
fontosnak tartották, éppen ezért
a Kassai tér sportpályáján ügyes-
ségi pályát alakítottak ki a szá-
mukra. A rendezvényt még két
speciális bemutató is színesítet-
te. Az egyik ugyan nem kapcsoló-
dott a kerékpározáshoz, de a
Lipták Villában otthonra talált
Délegyházi Karate Egyesület en-
nek ellenére is nagy sikert ara-
tott. Fábián Márk monociklis
(egykerekûs) Európa- és világ-
bajnok, világcsúcstartó fellépése
azonban igazi csemegét jelentett
a zuglói kerékpáros fiatalok szá-
mára.

Riersch Tamás

A bicikliúton csak bringások
közlekedjenek! – erre szeretné
felhívni az érintettek figyelmét
Bátki László, a 13. választókör-
zet képviselõje. Elmondása sze-
rint saját tapasztalataira, illetve
a gyakran érkezõ panaszokra
alapozva nyilatkozta azt lapunk-
nak, hogy ez igen fontos problé-
ma a kerületben. Gyakorta elõ-
fordul ugyanis, hogy gyalogosok,
akár gyerekkocsit toló anyák
vagy kutyát sétáltatók használ-
ják a kétkerekezõk számára
akár harminc kilométer/órás se-
bességet is megengedõ szaka-
szokat. Különösen problémás,
amikor a futók próbálnak „meg-
osztozni” a kerékpározókkal az
útvonalon. Mindez szinte napon-
ta konfliktusokhoz vezet, legin-

kább a Rákos-patak környékén.
„Csoda, hogy komolyabb baleset
nem történt eddig, legalábbis
Zuglóban” – fogalmazott Bátki
László. A képviselõ megfontolan-
dónak tartja, a jelenleginél na-
gyobb tájékoztató táblák kihe-
lyezésével hívja fel a „felelõs zug-
lói polgárok” figyelmét a szabá-
lyokra az önkormányzat. „Mind-
össze azt kellene elérni, hogy az
érintettek belássák, a KRESZ
betartása mindannyiunk közös
érdeke. Hozzáteszem, a közle-
kedési szabályok a bringásokra
is vonatkoznak, õk sem kivéte-
lek. Viszont a számukra biztosí-
tott útat nekik kell használniuk,
nem másoknak” – mondta a
képviselõ.

kd

Csak a bringásoké
a bicikliút



12 XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. MÁJUS 10.KULTÚRA �� ZUGLÓI LAPOK ��

Turczi István (képünkön), Jó-
zsef Attila-díjas zuglói költõ
nemrégiben újabb megtisztelte-
tésben részesült. A Parnasszus
költészeti folyóirat tulajdonos
szerkesztõjét ugyanis beválasz-
tották a Norvég Akadémia tagjai
közé. Az 50 tagú akadémiát fõ-
ként skandináv írók, tudósok,
volt izlandi, dán, norvég és svéd
miniszterelnökök, államelnö-
kök és nagykövetek alkotják. 

– Hatalmas megtiszteltetés ez
számomra, hisz, tudtommal én
vagyok ennek az akadémiának az
elsõ magyar tagja – mondta a
népszerû költõ Gyarmat utcai

otthonában. – A beválasztásomat
annak is köszönhetem, hogy ma
már egyre több versemet fordít-
ják le norvég nyelvre, és úgy lát-
szik, a költeményeim az iroda-
lom ottani rajongóinak is elnyer-
ték a tetszését. Az esemény rang-
ját növeli, hogy ezt az akadémiai
tagságot, évente mindössze egy
személy kaphatja meg. Nagyon
büszke vagyok, hogy idén rám
esett a döntéshozók választása.

Turczi István elmondta, hogy
nagyon várja már, mikor fog az
elsõ verses kötete norvég nyelven
is megjelenni. Legutóbb tavaly
fordították le az egyik könyvét,

akkor az Egyesült Államokban
spanyol nyelven jelentették meg
versei.

– Nagy öröm számomra, hogy
szûkebb hazám, Zugló ismét
fontos helyszíne lesz az idei
Könyvhétnek. A tervek szerint
ugyanis június 7-én, a Nemzet-
közi Könyvhét elsõ napján, 17
órakor a Cserepesházban tart-
juk majd a hagyományos Zuglói
Könyvnapot. Az esemény még
szervezés alatt van, de annyit
már elárulhatok, hogy a prog-
ramra sok neves vendéget meg-
hívunk. Reményeink szerint a
közönség találkozhat majd az
idén Kossuth-díjat kapott
Vasady Péter költõvel, Kabdebó
Lóránt zuglói irodalomtörté-
nésszel, dr. Kárpáti Zoltánnal,
az Uzsoki kórház orvosával, aki
a dzsesszrõl készült fotóalbu-
mát mutatja be a nagyközönség-
nek, illetve más Zuglóhoz kötõ-
dõ irodalmi személyiségekkel is.

Az idei Zuglói Könyvnap prog-
ramjában mutatják be majd
Turczi István legújabb kötetét is.
A tények melankóliája címet vi-
selõ mû azonban rendhagyó mó-
don nem verseit tartalmazza
majd, hanem azokat a tanulmá-
nyokat, melyek a zuglói költõ iro-
dalmi munkásságát boncolgat-
ják. 2011-ben egy kétnapos kon-
ferencián foglalkoztak a Par-
nasszus-jelenséggel, és a könyv
ennek az anyagát dolgozza fel.
Turczi költészetérõl olyan neves
kutatók tollából olvashatnak
majd az irodalombarátok, mint
Vilcsek Béla, Vajda Károly,
Szepes Erika, Tarján Tamás és
Tverdota György. riersch

Zuglói költõ a norvég
akadémia tagjai között

A Jókai Mór Általános Iskolában
nagy hagyománya van az irodal-
mi mûvek színpadra vitelének.
Ezeken az irodalmi esteken az
iskola valamennyi osztályközös-
sége egy általa választott darabot
dramatizál, és ad elõ a pedagó-
gusokból, szülõkbõl és diákok-
ból álló közönség elõtt. A kíná-
latban a mesék és az ismert iro-
dalmi mûveken kívül az utóbbi
években a tánc, az ének és a pa-
ródia is helyet kapott. Így fordul-
hatott elõ, hogy az idei Jókai Iro-
dalmi Esten a hetedikesek az
egyik televíziós tehetségkutató
mûsort parodizáltak, illetve, a
nyolcadikos diákok egy táncegy-
veleggel rukkoltak elõ. Rajtuk kí-
vül azonban Csehov Három nõ-
vér címû drámájának rövidített
változata, illetve az Indul a bak-
terház és a Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról is a mû-
sorba került. 

– Ezt a programot a diákok és
a szülõk is nagyon szeretik –
mondta Zölde Józsefné igazgató-
nõ. – Az elõbbiek azért, mert szín-
padi körülmények között is be-
mutatkozhatnak, az utóbbiak
pedig ezért, mert a gyerekeiket a
megszokottól eltérõ helyzetben
is láthatják. A nagy érdeklõdésre
való tekintettel ez az irodalmi es-
tünk kétnapos rendezvény, egyik
nap az alsósok, másikon pedig a
felsõsök mûsorát láthatja a kö-
zönség. A korábbi években min-
dig egy külsõ helyszínen kellett
ezt a programot megszervez-
nünk, de két éve sikerült egy szín-
padot vásárolnunk, így azóta
már az iskola tornatermében
tudjuk ezt a programot lebonyo-
lítani. A pedagógusok és a diákok
hónapokon keresztül készülnek
a fellépésre, és elmondhatom,
hogy az elõadások színvonala év-
rõl évre emelkedik. R. T.

Alsósok, felsõsök
a Jókai színpadán

Anyák napi
program, virággal

A Herman Ottó Általános Iskola
immár hatodik éve dolgozik
együtt a Kincskeresõ Óvodával.
A két intézményben minden esz-
tendõben az óvodapedagógusok-
ból és a napközis nevelõkbõl egy-
egy munkacsoport alakul, amely
megtervezi az azévi együttmûkö-
dés irányát.

– Szakmai együttmûködésrõl
van szó – mondta Tószegi Attila,
a zuglói iskola igazgatója -, ame-
lyet a Comenius-programok
mintájára alakítottunk ki. A cél-
ja, hogy minél több tudást, isme-

retet tudjunk egymásnak átadni.
Szerencsére elmondható, hogy
rendkívül jó a munkakapcsolat
a két intézmény pedagógusai kö-
zött és az eddigi években az volt
a tapasztalat, hogy a gyerekek is
élvezik ezt a közös munkát.

A Herman és a Kincskeresõ
közös programja két fõ témakör-
re épül. Az együttmûködés két-
éves ciklusokban valósul meg, és
hol az anyanyelv és dráma, hol
pedig a természet és a környezet
kerül fókuszba. Idén ez utóbbi
témában dolgoztak együtt az is-

kolások és az óvodások. A közös
munka eredménye pedig a má-
jus 3-i közös kiállítás volt. Aznap
az Egressy úti iskola második
emeleti folyosóján nyitották meg
az éves ünnepköröket és a hozzá
kapcsolódó hagyományokat fel-
dolgozó kiállítást, melynek anya-
gát a napközis és óvodai csopor-
tok gyûjtötték össze. 

Több éve tart ez az együttmû-
ködés – mondta Tóthné Nagy Ka-
talin óvodavezetõ -, és elmond-
ható, hogy egy nagyon sikeres
program részesei lehetünk. A
közös munka ugyanis a gyere-
keknek is megkönnyíti az óvoda
és az iskola közötti átmenetet, és
emellett az együtt dolgozás folya-
matos tapasztalatcserére és
szakmai támogatásra is lehetõ-
séget nyújt.

Riersch Tamás

Rajzkiállítás

Irány Bihar! Magyarországi román
népzene és néptánc az Állatkertben
Május 12-én és 13-án a Fõvárosi Állat- és Növénykert változik
hangversenyteremmé. A Japánkertben – a Pastorale sorozat ré-
szeként – a Békés Banda és a Lunga Tánccsoport ad ízelítõt a ro-
mán népzene gyöngyszemeibõl. Reméljük, a táncos kedv a nézõk-
re is átragad, és fergeteges táncházzal, közös mulatsággal zárul az
idei évad. A hangversenyre szóló belépõjegy állatkerti belépõként
is szolgál. Szeretettel várjuk Önöket! Bõvebb információ a
www.zugloifilharmonia.hu honlapon található.

Mûvészeti programmal gazda-
gított anyák napi rendezvényt
tartott a Zuglói Cukorbeteg és
Nyugdíjas Kézfogás Klub a
Lipták-Villában. Nagyné
Bartos Éva, a civilszervezet el-
nöke elmondta, a programon
több mint hetvenen vettek részt
az elmúlt évek hagyományai-

nak megfelelõen megrendezett
eseményen. Hozzátette, a szer-
vezet egyébként havonta szer-
vez különbözõ témájú összejö-
veteleket. Rozgonyi Zoltán al-
polgármester (képünkön) vi-
rággal köszöntötte a megjelent
édesanyákat, nagymamákat, il-
letve dédmamákat. K. D.
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Legjobbak közé kerültek
önkéntes tûzoltóink
Az önkéntes tûzoltó egyesületek számára kötelezõen elõírt rendszerbeállító gyakorla-
tot hazánkban elsõ alkalommal az április 28-ai városligetben megtartott országos tûz-
oltónapra szervezték. A gyakorlat során tûzoltási és mûszaki mentési feladatot kellett
végrehajtani, mely alapján a bírálatot vég-
zõk minõsítették az önkéntes tûzoltók
munkáját. A minõsítési feladatot értékelé-
sét dr. Kanyó Ferenc tûzoltó alezredes,
tûzoltósági fõfelügyelõ és Kobolák József
tûzoltó alezredes végezte. Az értékelése
alapján a Zuglói Polgárõr és Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület tûzoltó tagozata, a Zuglói
Önkéntes Tûzoltó Egyesület önálló beavat-
kozásra alkalmas, legmagasabb minõsí-
tést ért el. Z.L.

Megelõzés
A zuglói polgárõrök a Wesselényi Miklós
Szakközépiskolában május 2-án megtar-
tott egészségnapon játékos formában bal-
eset megelõzési foglalkozást tartottak a
diákoknak. A feladatok között szerepelt
például gyorsulási verseny sebességjel-
zõvel, akadályverseny az úgynevezett ré-
szegszemüveggel (képünkön). A helyszín-
re kivonuló önkéntes tûzoltók az elõadá-
sok mellett alapvezeték szerelési versenyt
szerveztek a gyerekeknek. Z. L.

Szent Flórián a tûzoltók védõszentje,
ezért május 4-én Flórián napján, vagy az
ahhoz legközelebb esõ hétvégén a tûzol-
tók országszerte ünnepelnek. Idén, má-
jus 3-án köszöntötte az önkormányzat a
Zuglói Tûzoltó-parancsnokság állomá-
nyát. Rozgonyi Zoltán alpolgármester az
ünnepségen hét tûzoltónak, Bagyinszki
József fõtörzsõrmesternek, Braun József
zászlósnak, Dénes Tamás zászlósnak,
Kronecker Gábor õrmesternek, Lévai Gá-
bor fõtörzsõrmesternek, Molnár András
fõtörzszászlósnak és Moharos Attila fõ-
törzsõrmesternek kiemelkedõ munká-

jáért az önkormányzat elismerését adta
át. A tûzoltóság jelentõs átalakuláson van
túl – mondta az alpolgármester -, és bí-
zunk benne, hogy ennek hamarosan érez-
hetõ lesz pozitív hozadéka is.  S bár a ne-
vük megváltozott, azért kijelenthetjük,
hogy a tûzoltók a jövõben is tûzoltók ma-
radnak, legfeljebb felelõsségük és szere-
pük lesz az eddigieknél is nagyobb. Az ön-
kormányzat a közeljövõben együttmû-
ködési megállapodást kíván kötni a ka-
tasztrófavédelemmel. Ennek részét ké-
pezné a támogatások és a jutalmazások
rendszere. R. T.

A Rendõrnap alkalmából május 2-án 58
kerületi rendõr vehetett át elismerést a
házasságkötõ teremben rendezett ünnep-
ségen. Az eseményen a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányságot dr. Markó Attila ezre-
des, fõkapitány-helyettes, az önkormány-
zatot pedig Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter képviselte.  Az ünnepségen elhangzott,
hogy az önkormányzat idén 90 millió fo-
rintot költ a kerület közbiztonságára.

– Ez a jutalom nem más, mint egy ösz-
tönzés a kerület rendõreinek, hogy a jövõ-
ben is hasonló színvonalon végezzék a
munkájukat – mondta Rozgonyi Zoltán
alpolgármester. – Sosem volt könnyû
rendõrnek lenni, de önkormányzatot ve-
zetni sem az. Mindkét munkakörben szá-
mos népszerûtlen intézkedést kell meg-
hozni a köz érdekében. A mostani helyzet
különösen nehéz, de a kerület vezetése a
nehézségek ellenére is kiemelt feladat-
ként kezeli a közbiztonság támogatását.
Idén összesen 90 millió forintot költünk
erre, amelybõl 53 millió forintot fordí-

tunk a térfigyelõ-rendszer mûködtetésé-
re, 15 milliót jutalmakra, körülbelül hét
milliót a technikai eszközök fejlesztésére
és 15 milliót a túlmunka finanszírozásá-
ra. Ezen kívül magunk is mûködtetünk
és támogatunk olyan közbiztonságot óvó
szervezeteket, mint például a kerületõr-
séget és a polgárõrséget. A közeljövõ ter-
vei közé tartozik a térfigyelõ rendszer fej-
lesztése. A kijelölt terület az Adria lakóte-
lep, a Kacsóh Pongrác lakótelep és a Bol-
gárkertész utca és környéke lennének.

Zuglóban fõvárosi, sõt országos szin-
ten is példaértékû az együttmûködés az
önkormányzat és a közbiztonságot vigyá-
zó szervek között. Az önkormányzat évek
óta támogatja a kerületi rendõrkapitány-
ságot, finanszírozza térfigyelõ rendszert,
a rendõrök túlóráját. autókkal, technikai
eszközökkel segíti a rendõrség munkáját.
A kerületõrség és a polgárõrség is együtt-
mûködik a rendõrséggel, mindennapo-
sak a közös szolgálatok, és segítik egymás
munkáját. Riersch Tamás

Rendõrök jutalmazása Tûzoltókat tüntettek ki

Muharos Attila fõtörzsõrmester, Dénes Tamás zászlós, Rizsák Károly õrmester, Kassai
Árpád õrmester, Molnár András fõtörzszászlós, Kronecker Gábor õrmester, Braun
József zászlós, Bagyinszki József fõtörzsõrmester



SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerületi
gyorsszolgálat. Csatornák, lefolyók tisz-
títása azonnal, falbontás nélkül, garanci-
ával. Tel.: 228-6193, 06-30-9210-948

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását
garanciával, rövid határidõvel vállalom.
Marton Tamás Zuglóban lakó, és mû-
hely!Tel.:221-1691 üzenetrögzítõvel,
Mobil: 06-20-342-7898

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, VÍZ-, GÁZ-,
központi fûtésszerelés, ázások, csõtöré-
sek megszüntetése. Mosdók, Wc tartá-
lyok cseréje. Ingyenes kiszállás. Tel.:
402-4330, 06-20-491-5089

BÁDOGOS, TETÕFEDÕ, kõmûves
munkát, lapos tetõk szigetelése, kémény
felújítást vállalok azonnal garanciával.
Tel.: 280-12-71, 06-20-532-78-23

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELÕ
MINDENT javít, ha kell cserél, felújít!
Garanciával! Dugulás elhárítás akci-
ós áron. Gázkészülék javítása. Tel.:
3633-272, 06-30-9517-849

ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD SZO-
BAFESTÉST, tapétázást, kõmûvesmun-
kát, hideg-melegburkolást, nagytakarí-
tást vállal garanciával. Teljes körû lakás-
felújítás. Tel/fax:365-2662, 06-20-998-
2369

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit
más nem vállal, mi elvégezzük. Kõmû-
ves, burkoló, festõ, asztalos, vízszerelõ
szakemberek állnak rendelkezésre. Tár-
sasházak felújítását, karbantartását, hõ-
szigetelését vállaljuk.Tel.:06-30-457-
2666, 06-20-514-7876

FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY ki-
sebb-nagyobb takarítást, ablaktisztítást,
vasalást vállal. Gyors és precíz munka-
végzés. Tel.: 06-30-294-2227

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KA-
PUTELEFON-TELEPÍTÉS, elektromos
hálózatkiépítés és -felújítás. HAJDÚ VIL-
LANYBOJLER javítás, vízkõtelenítés ga-
ranciával. Érintésvédelmi felülvizsgálat,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.:
06-30-440-1586, 252-0813

KÁRPITOS VÁLLALJA modern, styl
bútorok áthúzását, javítását. Ingyenes fel-
mérés, szállítás. Rieder György kárpitos.
Tel:256-8285 www.riederkarpitos.hu

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELY-
SZÍNEN, garanciával! Orion, Video-
ton, ITT-Nokia, Grundig, Nord-
mende, Panasonic, Samsung, Vestel,
Thomson, Schneider. Tel.: 06-20-
531-76-38

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

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

ANTENNASZERELÉS és javítás, földi
és mûholdas rendszerek telepítése ga-
ranciával. Tel.: 3843-948, 06-30-212-
3870

ASZTALOSMUNKÁK vállalása! Egye-
di elképzelések megvalósítása! Ajtók, ab-
lakok helyszíni javítása, passzítása, bú-
torok készítése, összeszerelése, zárak
cseréje. Tel.: 06-70-512-9743, 06-20-
554-7004

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

LAPOSTETÕK hõ- és csapadékvíz elle-
ni szigetelése garanciával. Homlokzatfel-
újítás, festõ- és kõmûves munkák hagyo-
mányos állványozással és alpintechniká-
val. Telefon: 273-1857, 06 (20) 471-1870

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST in-
gyenes takarítással, PARKETTALERA-
KÁST, parkettacsiszolást, parkettajaví-
tást, víz-, gáz-, gipszkarton szerelést,
csempézést, villanyszerelést, kõmûves,
asztalos munkát vállal kisiparos garan-
ciával. Tel.: 202-2505, 06-30-251-3800

KONYHA,-GARDRÓB,- BEÉPÍTETT
szekrény készítése méretre, munkalap-
csere, bútor összeszerelés,- átalakítás.
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 garanciával.
Tel.: 285-2882, 06-30-878-8977

LAPOSTETÕK SZIGETELÉSÉNEK
FELÚJÍTÁSA, JAVÍTÁSA a csatlakozó
bádogos és kõmûves munkákkal, hom-
lokzatok, pincefödémek hõszigetelése,
garanciával, referenciákkal. Tel.: 06-20-
9346-993, 2046-793

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés, betörésbiztos he-
vederzár-szerelés azonnal. Rácskészítés,
kapuk, kerítések, galériák, egyéb laka-
tosmunkák. Tel.: 06-30-299-12-11

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
épületek szerelése, kaputelefon telepí-
tés, villanytûzhely, bojlerjavítás, VÍZVE-
ZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóra-
csere. Tel.: 260-48-70, 06-20-979-0624.
Pungor

TETÕFEDÕ BÁDOGOS. Régi tetõk
felújítása, javítása, új tetõk fedése, csere-
pezés, palázás, zsindelyezés, bádogozás,
kisebb ácsmunkák. Tel.: 291-0081, 06-
30-401-74-62

AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSÁT szige-
telését, zárcserét, egyedi bútor készítést
ill. javítást vállal asztalos Zuglóban ill.
XV., XVI. Kerületben ingyen kiszállással.
Kiss Ernõ: 06-30-447-4853

DOLGOZTASSON BUDAPEST LEG-
OLCSÓBB SZAKEMBEREIVEL. Ala-
csony áron vállalunk szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, parkettázást, vízszere-
lést, villanyszerelést, burkolást, kõmû-
vesmunkát, gipszkarton szerelést. Tel.:
220-57-31. Mobil: 06-20-9946-279.

EZERMESTER VÁLLAL HÁZTAR-
TÁSBAN elõforduló mindennemû szere-
lést, javítást, felújítást, karbantartást.
Bármilyen problémája van hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-30-609-4294

JAVÍTÁS-FELÚJÍTÁS-SZERELÉS
Kõmûves-burkolómunkák, festés, vil-
lanyszerelés, víz-, csatorna-, fûtésszere-
lés, falfúrás-bútorszerelés. Magyar szak-
ember saját kezûleg anyagszállítással.
Tel.: 06-20-340-3400

FÛNYÍRÁST VÁLLAL ZUGLÓI LAKO-
SÚ nyugdíjas a környéken. Tel.: 06-70-
560-2488

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK
VÍZKÕTELENÍTÉSE, cseréje, csapok,
szifonok, Wc-csészék, Wc-tartályok cse-
réje javítása. Mosó-, mosogatógépek be-
kötése. Tel.: 06-30-447-3603

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

ASZTALOS VÁLLAL: zárszerelést, aj-
tó-ablak javítást, szigetelést, küszöbké-
szítést, bútor javítást és egyéb javítási
munkákat. Tel.: 251-9483, 06-20-381-
6703

HÛTÕSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klí-
mák, autóklímák javítását vállalom hét-
végén 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 KÉPVISELE-
TÉT vállaljuk (jogi, mûszaki, könyvelés)
korrekt áron. Tel.: 06-20-9234-639,
222-8561 petszolg@t- email.hu

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz munka-
végzéssel. Igény szerint, ingyenes
kartondobozok. 10%-os hétvégi ked-
vezmény. Tel.: 06-70-2144-235, 06-
1-280-2542

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Keríté-
sek, nagykapuk, tolókapuk, lépcsõház-
korlátok, erkélykorlátok, vasajtók, ab-
lak-, ajtórácsok, aknafedelek, elõtetõk
készítése. Tel: 06-30-984-7684

ASZTALOSMUNKÁK. Ajtó-, ablakja-
vítás, küszöbkészítés, légszigetelés, zár-
szerelés, bútor összeszerelése javítása,
pántok, zsanérok cseréje. Tel.: 251-94-
83, 06-20-381-6703

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, parkettacsiszolás, laminált le-
rakás. Gyors kezdéssel, garanciával, re-
ferenciával. Pap Gábor kisiparos: 06-30-
942-47-35 vagy 360-23-45

ASZTALOS, ÁCSMUNKÁK, ZÁRCSE-
RE, ajtó-ablakjavítás és szigetelés, hang-
szigetelések és könnyûszerkezetek épí-
tése. Tel.: 06-30-755-2209, ema-
il:keryfa09mail.com

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

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

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK
VÍZKÕTELENÍTÉSE, cseréje, csapok,
szifonok, Wc-csészék, Wc-tartályok cse-
réje javítása. Mosó-, mosogatógépek be-
kötése. Tel.: 06-30-447-3603

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFÛ-
TÉS-SZERELÕ mester vállal készülé-
kek, berendezések cseréjét és javítá-
sokat, felújításokat, dugulásel-
hárítást. Társasházak, létesítmények
gázbiztonsági, mûszaki felülvizsgála-
tát. Tel.: 06-30-9568-540, 220-51-85

ASZTALOSMESTER VÁLLAL, ajtók ,
ablakok , bútorok készítését, javítását. A
Telepes utcai mûhely a Népstadionhoz
költözött. Tel.: 06-30-9-341-620 

REDÕNY, RELUXA

REDÕNYÕS MUNKÁK, gurtni csere,
rövid határidõvel! Redõny, reluxa, har-
monika ajtó, szúnyogháló, szalagfüg-
göny-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

OKTATÁS

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

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja
fogpótlások készítését, javítását garanci-
ával. Fogfehérítõ sablon és éjszakai hara-
pásemelõ készítése. Tel.: 252-40-67, 06-
20-445-84-21. Petõfalvi, Ilosvai utca 25

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

„Csilla” Pedikûr, GOMBÁS benõtt kör-
mök, TYÚKSZEMEK fájdalommentes
kezelése.  XIV., Francia u. 40/A. 11-tõl-
17-ig. Telefon: 06-30-855-34-43

ADAMOV ANNA TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS, aku-
punktõr, spirituális gyógyító. XIV. Erzsé-
bet királyné 11. Minden betegséget gyó-
gyítok. Tel.: 220-8165, 06-30-450-0821

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

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

RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Érszûkület
vizsgálatot végzünk 4900Ft-ért szeptem-
berig. Elõjegyzés: 06-30-3342-093. 1141
Budapest Rózsavölgyi tér 1/b. Dr. Jacsó
Margit Ágnes belgyógyász

LUXUS IDÕSOTTHON! Most induló
egyéni igényeket és szolgáltatást nyújtó
rákosszentmihályi kertes családias elhe-
lyezéssel keresünk ellátandó, gondozás-
ra szoruló idõseket. Tel.: 06-30-9212-
418

INGATLAN

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

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

ÚJ LAKÁS ÖNKÖLTSÉGI ÁRON! Örs
vezér terétõl 2 percre a Rákos pataknál,
X.ker. Nemes utca 33-ban , 3 lakásos tár-
sasházban 102nm-es beköltözhetõ új la-
kás  eladó GARÁZZSAL 23,8 Mft-ért. Tel:
06-20-943-6541, www.ecosystemkft.
com

ZUGLÓBAN, FÕÚTVONALON
színvonalasan berendezett iroda
cirkóval, légkondícionálóval bérbe-
adó. Kiváló közlekedés, ingyenes
parkolás. Bérleti díj: 120eFt/hó+ re-
zsi. Tel.: 06-30-306-3499

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

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

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

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

TULAJDONOSTÓL ELADÓ 180nm-
es, körpanorámás kétszintes, igényes la-
kás 4 lakásos társasházban a XVI. ker.
Délceg utcában. Tel.: 06-70-621-6868

TÁPIÓSZÕLÕSÖN 2882NM BEKERÍ-
TETT KERT KIS HÁZZAL 2,5Mft-ért el-
adó. Víz, gáz, villany van. Tel.: 06-70-
319-9148

IX. kerület Mester utcában új eme-
leti, mérõórás garzonlakás eladó. Ár:
10,9Mft. Érdeklõdni: 06-30-411-
0036

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû iro-
da, 70nm, Zugló központjában, kivá-
ló parkolással. Konyha, fürdõszoba
használat, ugyanitt száraz, 15-30nm-
es raktárhelységek kiadók. Tel.: 06-
70-212-64-78

JÁRMÛ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS, KÉSZ-
PÉNZFIZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI
szerzõdéssel, (roncs autót is), ház-
hoz megyünk. Tel.: 06-30-253-2248

SZÁMÍTÓGÉP

COMPUTER KLINIKA- számítógép ja-
vítás, karbantartás, bõvítés, vírusírtás,
telepítés ingyenes kiszállással. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06-30-857-26-53

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítése,
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes ki-
szállással. Demeter Attila. Tel.: 256-86-
80, 06-30-9-704-870

RÉGISÉG

DIPLOMATA LAKÁS BERENDE-
ZÉSÉHEZ, antik bútort, kvalitásos
festményt, régi Zsolnay kerámiát, kü-
lönleges bronzszobrot keresek meg-
vételre. Tel.: 06-30-303-6940

KÖNYV

ÜGYVÉD, ORVOS, MÉRNÖK, pap és
tanár könyvhagyatékát antikváriumunk
szívesen megvásárolja. Ingyenes kiszál-
lás, korrekt árak, 40 év szakmai tapasz-
talat. Tel.: 06-30-877-1460, 787-9282

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

ANTIKVÁRIUMUNK KÖNYVEKET,
teljes könyvtárakat, régi képeslapokat,
térképeket, hanglemezeket vásárol kész-
pénzért. Díjtalan kiszállással. Tel.: 332-
0243, 06-20-803-1044

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

TÁRSKERESÕ

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

EGYÉB

Teljes körû könyvelés, TB ügyintézés-
sel, APEH regisztrációval, képviselettel.
Adóbevallások készítése, adótanács-
adás. 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 16.
Megjelenés: 2012. május 24.

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)

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

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

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVÍZ
Hûtõ, mosógép, TV, videó,

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

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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLIS ASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu

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

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

Ázások, csõtörések
megszüntetése.

Ingyenes kiszállás.

Tel.: 402-4330, 06-20-491-5089



Babos Tímea alig múlt 18 esz-
tendõs, mégis õ a profi tenisz
legjobb magyar képviselõje. Je-
lenleg 66. a világranglistán, és
jó eséllyel pályázik arra, hogy
ott lehessen majd Londonban is
az olimpián. A párosban több-

szörös junior Grand Slam-
gyõztes magyar lány néhány he-
te Monterreyben élete elsõ fel-
nõtt WTA tornáján is diadal-
maskodni tudott. Babos Tímea
még egy leggel büszkélkedhet: õ
ugyanis a világranglista elsõ

száz helyezettjének a legfiata-
labb tagja.

A nagy ígéret volt a vendége a
Csanádi Árpád Általános Iskola
legutóbbi sportfórumának. Ba-
bos Tímea két külföldi versenye
között szakított idõt arra, hogy

találkozzon a zuglói iskola diák-
jaival, köszönhetõen sportpszi-
chológusának, Nagy Sándor-
nak, aki az Õrnagy utcai iskolá-
ban dolgozik, és aki számos
sportolónak nyújtott már segít-
séget az elõrelépéshez. Az ápri-
lis 19-i rendezvényen Tímea egy
kicsit zavarban volt. Mint mond-
ta, nem könnyû megszoknia,
hogy ilyen fiatalon már élmény-
beszámolókra hívják. Arról nem
is beszélve, hogy a közönség
többsége olyan idõs diákokból
áll, mint õ. 

– Nyolc évesen kezdtem teni-
szezni, köszönhetõen annak,
hogy az édesapám teniszedzõ, a
nõvérem pedig szintén játékos
volt. Ennek ellenére a szüleim
nem erõltették, hogy teniszezõ le-
gyek. Sõt, elõször úszni járattak,
mely sportágban korosztályos
országos bajnokságot nyertem.
Ennek ellenére nem rajongtam
az úszásért, a labda sokkal job-
ban vonzott, és egyszer csak a te-
niszpályán találtam magamat.

Babos Tímea 14 évesen egy an-
gol teniszakadémiára került,
ahol 2,5 év alatt rengeteget ta-
nult. Már tizenegy éves korában
már megnyerte a 14 évesek szá-
mára rendezett Európa-bajnok-
ságot. 2010 októbere óta itthon
edz. Juniorként nyert már
Wimblendonban, az US Openen
és a Roland Garroson is. 

– A felnõttek között szinte min-
dent nulláról kellett kezdenem.
Hiába voltam a juniorok között a
legjobbak között, ez a felnõtt me-
zõnyben nem sokat számított.
Emiatt eleinte sok kellemetlen
meglepetés ért, ami el is bizony-
talanított. Szerencsére mára
már sikerült akklimatizálód-
nom, ennek köszönhetõen egyre
jobb eredményeket érek el. Idén
kellene érettségiznem, de ezt az
olimpia miatt elhalasztottam.
Jelenleg jó pozícióban vagyok,
már csak egy karnyújtásnyira
állok a kvalifikációtól. Addig
azonban sok versenyen kell még
pályára lépnem. –rsch–
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Az olimpiai arany a zuglói nõi pólósok álma
A nõi vízilabda kiszámíthatatlan-
ságát bizonyítja, hogy az olimpiai
bajnok Hollandia (a sportág leg-
eredményesebb nemzete) és ta-
valyi világbajnokság gyõztese,
Görögország nem lehet majd ott
a londoni olimpia nyolcfõs mezõ-
nyében. Ott lesz viszont a magyar
nõi válogatott, amelynek három
tagja a BVSC csapatában játszik.
Az 1994-ben született Illés An-
na, a csapat elsõ számú tartalék-
ja. Anna – akit a csapattársak
Nusinak szólítanak – nem volt ott
a nõi vízilabda-válogatottak tri-
eszti kvalifikációs tornáján, en-
nek ellenére Merész András szö-
vetségi kapitány keretében szere-
pel, a januári eindhoveni Euró-
pa-bajnokságon bronzérmes
együttesben is helyet kapott. Illés
Anna negyedik éve meghatározó
tagja a BVSC felnõtt nõi csapatá-
nak, mellyel idén magyar kupát
nyert, és néhány hét múlva az
Eger ellen a bajnoki címért is me-
dencébe szállhat. Tóth Ildikó a
BVSC saját nevelésû játékosa. A
Szõnyi úton kezdte a pályafutá-
sát, játszott a Honvéd-Dominó és
Szeged csapatában, és Görögor-
szágban is légióskodott. Egy év-

vel ezelõtt Petrovics Mátyás hívá-
sára tért vissza a BVSC-be, ahol a
csapat egyik erõsségének számít.
2001 óta utánpótlás válogatott,
2004-tõl a felnõtt keret tagja,
2009 óta pedig stabil csapattag-
nak számít a válogatottban is.
Csabai Dóra 2005 óta játszik a
BVSC-ben. Õ is tagja volt az Eu-
rópa-bajnokságon bronzérmet
szerzett magyar válogatottnak, és

a trieszti tornán is szerepet ka-
pott. Kisteleki Hanna igazi pó-
lós családból származik. Hanna
édesapja a neves futballedzõ,
Kisteleki István, aki Magyar Lab-
darúgó Szövetséget elnöke is
volt. Hanna két nõvére, Dóra és
Orsi is válogatott pólós volt. A leg-
kisebb Kisteleki lány 2000-ben
az UTE-ban kezdett el vízilabdáz-
ni. Többször játszott a lila-fehér

együttesben, de közben a BVSC-
nél és a Honvédnál is megfordult.
Õ is Petrovics Mátyás hívására
jött vissza Szõnyi útra.A négy
lánynak nagy szerepe van abban,
hogy a zuglói nõi vízilabda a 90-
es évek elsõ felének sikersoroza-
ta után idén másodvirágzását éli.
A felnõtt nõi csapat ugyanis már
megnyerte a Magyar-kupát, és jó
eséllyel pályázik a bajnoki cím

megszerzésére is. A csapat má-
jus 14-16-18-20 és 21-én az Eger
ellen küzd majd az aranyéremét.
A párharc három gyõzelemig tart
majd.

Ezt a válogatottat a munka és
a jó csapatszellem tartja össze –
mondta Tóth Ildikó, a sikeres
trieszti kvalifikációt követõen. –
A közeljövõben már a londoni
medencével is megismerkedhe-
tünk, hisz egy elõolimpiai tornán
szerepelünk majd, ahol az ötka-
rikás ellenfeleink közül Nagy-
Britannia, Ausztrália és az USA
legjobbjai ellen fogunk játszani. 

Arra kérdésre, hogy milyen
eséllyel utazhat a magyar nõi vízi-
labda-válogatott Londonba, mind
a négyen egyszerre vágták rá,
hogy „a cél az aranyérem meg-
szerzése lesz”.A nõi vízilabda-tor-
na július 29-én kezdõdik majd
Londonban. A résztvevõ csapato-
kat két négyes csoportba osztják
a szervezõk, majd az itt elért ered-
mény alapján sorsolják össze
õket, hogy aztán kieséses rend-
szerben folytatódjon a torna. A
döntõt augusztus 11-én tartják,
remélhetõleg magyar, közöttük
zuglói résztvevõkkel. R. T.

Diáksztár a diákok között

Kultúra és sport egy helyen
Április 28-án másodízben ren-
dezte meg a Vasutas Nyugdíjas-
klubok Országos Szövetsége az
Országos Civil Háromgeneráci-
ós Kulturális- és Sportfesztivál-
ját. A nagyszabású esemény hely-
színe ezúttal is a BVSC-Zugló
Szõnyi úti sporttelepe volt.

– Kutatásaink eredményekép-
pen elmondhatom, hogy Zuglóban
találni a generációs együttélésekre
a legtöbb példát – tudtuk meg Hor-
váth László igazságügyi vasúti
szakértõtõl, a rendezõ országos
szövetség elnökétõl. – A BVSC
sporttelepe igazi vasutas helynek
számít, így a helyszínválasztással
megpróbáltuk a generációs és a

vasutas hagyományokat ötvözni.
Az április 28-i esemény fõvéd-

nöke és díszvendége Kovács Ba-
lázs zuglói alpolgármester volt,
aki ünnepi beszédében elmond-
ta, hogy maga is vasutas család-
ból származik.

– Vasutasnak lenni életforma.
Nem volt kérdés, hogy ez a szak-
ma, ez a mesterség apáról fiúra
szállt, mert a vasutas megbe-
csült tagja volt a társadalomnak,
tisztességes bért kapott, és biz-
tosíthatta családja megélhetését.
Aztán, 1948-t követõen ez is
megváltozott… A II. Országos Ci-
vil Háromgenerációs Kulturális-
és Sportfesztivál számomra az

értékrõl, a tiszteletrõl, a megbe-
csülésrõl és a csodálatról szól.
Amit a fesztivál résztvevõi vég-
hezvisznek szeretetben, egészsé-
ges versenyszellemben, kulturá-
lis és sport értékeket teremtve,
az örömmel és reménnyel tölthet
el mindenkit.

Az egész napos rendezvényen
jól megfért egymással a sport és
a kultúra. Amíg az egyiket a
BVSC füves centerpályáján ûz-
ték, addig a másiknak a nézõtér
elé felállított színpad adott he-
lyet, és ahol az ország számos ré-
szébõl és a határon túlról érke-
zett fellépõk énekes, táncos és
verses produkciókat adtak elõ.

Nagyon öröm számunkra,
hogy immár második éve élvez-
hetjük a kerület és az önkor-
mányzat támogatását – mondta

Horváth László, aki ígéretet tett
rá, hogy egy év múlva folytatni
fogják ezt a népszerû zuglói vas-
utas hagyományt. riersch
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ÁLLATORVOSI  RENDELÕ
1143 Bp., Ilka u. 14. Telefon: 221-6694
hétfõ–péntek: 8–12 és 16–20 óráig
szombat: 8–12 óráig
vasárnap: 19–20 óráig

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

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

árusítása
• Éjszakai telefonügyelet

A május elsejei négynapos ünnep
csak rövid pihenõt engedélyezett
a középiskolák diákjai és peda-
gógusai számára. Május 4-5-én
ugyanis valamennyi kerületi gim-
náziumban elbúcsúztatták a vég-
zõs diákokat, akik aztán május
7-tõl az érettségi vizsgákon bizo-
nyították a felkészültségüket.

Lapunk is ott voltunk az ön-
kormányzati fenntartású gimná-
ziumok ballagásain. A sort a
Szent István Gimnázium nyitot-
ta meg, ahol május 4-én 15 óra-
kor ballagtak a diákok. Az Ajtósi
Dürer sori intézménytõl idén
126-an búcsúztak. Az istvános
hagyományok szerint a legjobb
diákok búcsúképpen az iskola
elismerését vehették át. Tizen-
egy diák a „Kiváló tanuló” elis-
merésben részesült, 12 diák,
akik az OKTV-versenyeken 1-
10. helyezést értek el, a Szent Ist-
ván Gimnázium Emlékgyûrûjét
vehették át. Ez utóbbi rekord-
szám volt, korábban ugyanis
még sosem részesültek ennyien
ebben az elismerésben. Egy ta-
nuló, Marussy Kristóf, aki négy
tárgyból is helyezett volt az

OKTV-ken, a legmagasabb ran-
gú kitüntetést, az István-plaket-
tet is megkapta. A tanárok által
alapított Pro Alma Matre díjat
pedig Csorba László vehette át.

A Szent István Gimnázium ha-
gyományaihoz tartozik még,
hogy az ünnepi mûsort a Szent
István Király Zeneiskola Szimfo-
nikus Zenekara szolgáltatja, és a
diákokkal együtt minden évben
az 50 esztendeje ballagott öreg-
diákok is végigmennek az isko-
lán. Idén a Kovács István szín-
mûvész és Rozsos István opera-
énekes nevével fémjelzett osztály
ballagott.

Az Álmos Vezér Gimnázium és
Általános Iskola végzõs diákjait
ugyancsak május 4-én búcsúz-
tatták. Rákosfalván idén 50 fõ
ballagott. A búcsúztató ünnepsé-
gen több diák is jutalomban ré-
szesült. Négyen a Nemzetközi
Kenguru Matematikaversenyen
való szereplésükért, hárman a
kiemelkedõ tanulmányi eredmé-
nyükért, egy diák pedig a közös-
ségi munkájáért vehetett át elis-
merést. Puszter Bernadett igaz-
gatónõ a ballagási ünnepségen

adta át az iskola legmagasabb
rangú kitûntetését, az iskola volt
tanáráról elnevezett Lux Alfréd-
díjat, melyet idén Dosztál Ibolya
12. osztályos diák vehetett át.

A Teleki Blanka Gimnázium
idén rendhagyó módon nem hét-
köznap, hanem május 5-én ren-
dezte a ballagási ünnepségét. A
zuglói gimnáziumtól 140 diák
köszönt el. Az ünnepségen szin-
tén elismerésben részesültek a
legkiemelkedõbben teljesítõ diá-
kok. A Telekiben hagyomány,
hogy minden végzõs osztályból
az öt legeredményesebb diák
könyvjutalomban részesül. Idén
rajtuk kívül az OKTV-n jól telje-
sítõ telekis tanulókat is jutal-
mazták. Az iskola hagyományai
szerint Rudas Péter igazgató osz-
totta ki a Teleki-díjakat. Az in-
tézmény legmagasabb rangú ki-
tûntetését – a diákok szavazatai
alapján - azok a diákok vehették
át, akiket az osztályfõnökeik
ajánlását követõen a tantestület
tagjai is megszavaztak. Idén a dí-
jazottak Blazsán Szabina és
Tóth Attila voltak.

riersch

Búcsú az iskoláktól

A
kéthetente minden kerületi

lakásba ingyenesen jár.
Ha Ön vagy ismerõse nem kapja

rendszeresen a lapot,
hívja a +36 (20) 220-2754-et.
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Londonra hangol 
a zuglói kerékpáros
Lovassy Krisztián az augusztust
szíve szerint Londonban töltené.
Erre pedig minden esélye meg-
van. A 24 esztendõs országúti
kerékpáros ugyanis a 2011-es
eredményeivel egy olimpiai he-
lyet szerzett a magyar kerékpár-
sportnak.

– A kvótát a nemzetközi rang-
lista elsõ 200 helyezettje kapta. A
pontokat az Európában rende-
zett nemzetközi versenyeken
(Europe Tour) gyûjthettem. Ta-
valy akadt, amikor nagyon jól
ment a versenyzés, és akadt né-
hány gyengébb eredményem is. A
legbüszkébb a májusi Banja Luka
– Belgrád versenyre vagyok, me-
lyet sikerült megnyernem, és ez-
zel mindjárt 40 ranglistaponthoz
jutottam. Év elején úgy számol-
tam, hogy körülbelül 80-90 pont-
ra lenne szükségem a kvalifikáci-
óhoz. A pontjaim számát aztán a
román körversenyen növelhet-
tem, ahol az ötödik szakaszt sike-
rült megnyernem, és végül össze-
tettben a 7. helyen végeztem.

A Tusnad Cycling Team (profi
kerékpárcsapat) versenyzõje,
aki nemrég hosszabbította meg
a BVSC-Zuglóval az amatõr
sportolói szerzõdését, 2011-ben
megnyerte a magyar országúti
bajnokságot. Balszerencséjére
ezt a versenyt a horvát bajnok-
sággal közösen rendezték, és er-
rõl csak késve tájékoztatták a
nemzetközi szövetséget, így
Krisztián hiába lett magyar baj-
nok, mivel az összetett verseny-
ben hat horvát kerékpáros mö-
gött a hetedik lett, jóval kevesebb

pontot kapott. Ennek ellenére si-
került teljesítenie a kitûzött cél-
ját, és a ranglista 147. helyén vé-
gezve egy olimpiai helyet szerzett
Magyarországnak.

– Sajnos, a kvóta nem személy-
re szóló, de nagyon bízom ben-
ne, hogy én utazhatok majd Lon-
donba. Egyrészt, mert az ango-

lok egy sprintpályát építettek az
olimpiára, ez pedig a magyar or-
szágúti kerékpárosok közül ne-
kem fekszik a legjobban. Más-
részt, mert az idei Europe Tour
sorozatba tartozó évadnyitó
olasz versenyen 8. lettem, már-
pedig a szövetségnél a nemzet-
közi eredmények alapján vá-
lasztják majd ki, hogy ki legyen
az olimpiai résztvevõ.

Lovassy Krisztián tízévesen
kezdett el kerékpározni. Egy te-
hetségkutatón derült ki, hogy
van affinitása ehhez a sportág-
hoz. Elõbb a KSI-ben, majd Csö-
mörön sportolt. Végül a BVSC-
nél kötött ki. 17 évesen három
évre a nemzetközi szövetség
(UCI) svájci központjába került,
ahol az edzések mellett nyelvet is
tanult.

Eredetileg pályakerékpáros-
ként kezdte a pályafutását. Szép
jövõ elé nézett, hisz 2006-ban
ötödik lett a belgiumi junior vi-
lágbajnokságon. Aztán a felnõt-
tek között már nehezebben jöt-
tek az eredmények, s emiatt
majdnem abbahagyta a kerékpá-
rozást. Szerencsére nem így tör-
tént, s bár a pályát országútra
cserélte, úgy tûnik, nyáron lesz
kiért izgulnunk a londoni kerék-
páros-versenyeken. Az április 4-
8 között Olaszországban rende-
zett GP Sochi országúti kerék-
párversenyen ugyanis Krisztián
a harmadik szakaszon bronzér-
met szerzett, mely eredménnyel
ismét növelni tudta az Europe
Tour-pontjainak a számát.

Riersch Tamás

Lapzártánk után kaptuk a
hírt, hogy a Magyar Kerékpá-
ros Szövetség döntése értel-
mében a sportágat a BVSC-
Zugló kitûnõsége képviselhe-
ti majd Londonban. Így
Lovassy Krisztián személyé-
ben újabb fõvel bõvült a zug-
lói olimpikonok névsora.

Fotó: Köllõ Zsuzsanna


