
Soron kívüli, május 17-i testüle-
ti ülésen a képviselõk tudomá-
sul vették a Kerületi Városren-
dezési és Építési Szabályzat
(KVSZ), valamint a Kerületi Sza-
bályozási Terv (KSZT) módosí-
tásáról szóló tájékoztatót. Hoz-
zájárultak, hogy a Fõvárosi Sza-
bályozási Keretterv (FSZKT)
megváltoztatásával járó helyi
építési szabályzat és szabályozá-
si terv korrekciója mellett – a vál-
toztatási tilalom minél gyorsabb
feloldása érdekében – megindul-
jon az FSZKT átalakítása nélkü-
li KVSZ–KSZT módosítási eljá-
rás.

A képviselõ-testület tavaly ja-
nuárban döntött a változtatási ti-
lalom bevezetésérõl. A hatályos
építési jogszabályok figyelmen
kívül hagyása miatt a kertvárosi
jelleghez nem illõ lakóparkok, a
családi házak közé zsebkendõ-
nyi telkekre beszorított, több
emeletes 15–20 lakásos társas-
házak jelentek meg Zuglóban.

A testületi ülésen dr. Papcsák
Ferenc polgármester kezdemé-
nyezte a változtatási tilalom mi-
nél elõbbi feloldását. dr.
Ferdinandy István alpolgár-
mester leszögezte: azért a hely-
zetért, ami a zuglóiak türelmét
próbára tevõ változtatási tilalom
bevezetését elkerülhetetlenné
tette, kizárólag az MSZP és az

SZDSZ a felelõs, ugyanis húsz
éven át õk irányították Zuglót.

Barta Ferenc fõépítész la-
punknak kijelentette: várhatóan
a nyáron feloldhatják a változta-
tási tilalmat. A tilalom ideje alatt
elkészült a kerület új szabályo-
zási terve, amelyet már jóváha-
gyásra megküldtek többek kö-
zött az állami fõépítésznek és a
Fõvárosnak is.

Továbbiak a 3. és 8. oldalon
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Feloldják a zuglói
változtatási tilalmat

Jövõre indul 
a villamospálya-
felújítás
Jövõ tavasszal megkezdõdik az
1-es és 3-as villamosok vonalai-
nak teljes felújítása. Vitézy Dá-
vid, a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) vezérigazgatója
lapunknak arról beszélt, mind-
két szakaszon teljesen kicseré-
lik a sínpárokat, megújulnak az
állomáshelyek. Emellett az 1-es
villamost átvezetik a Rákóczi
(Lágymányosi) hídon,  a 3-as vo-
nalon az áramellátási rendszert
is felújítják. A projekt összkölt-
sége 41 milliárd forint, amely-
nek 94 százalékát az Európai
Unió finanszírozza. Egy másik
projekt része lehet majd az Örs
Vezér téri 2-es metró és gödöllõi
HÉV összekötése. Remény van a
Thököly úti „buszcsorda” villa-
mos általi kiváltására is.

Interjúnk a 8. oldalon

István-plakett 
az informatikai
olimpikonnak
A Szent István Gimnázium leg-
jobb diákja idén Marussy Kris-
tóf (12./a) lett, aki megkapta az
István-plakettet. Kristóf  egyma-
ga négy tantárgyból is jól szere-
pelt az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen. Mate-
matikából például a kilencedik
lett, ezzel az eredménnyel auto-
matikusan felvették a Budapesti
Mûszaki Egyetem Villamosmér-
nöki és Informatika Karára.
Kristóf elnyerte a részvétel jogát
abban a négyfõs magyar csapat-
ban is, amely õsszel Olaszor-
szágban, a Nemzetközi Informa-
tikai Diákolimpián indul. A diák
emellett robotjármûvével a tava-
lyi „Magyarok a Marson” címû
tudományos versenyen a közön-
ség különdíját érdemelte ki. 

Cikkünk a 7. oldalon

Ahn Eak Tai-
szobor
a Városligetben
Európa elsõ koreai személyt áb-
rázoló szobrot avatták fel Zugló-
ban május 11-én.  Az Ahn Eak Tai
zeneszerzõt – a dél-koreai him-
nusz szerzõje – ábrázoló szobor
felállításának kezdeményezõje a
Magyar-Koreai Társaság volt. A
tervet a Fõvárosi Közgyûlés is tá-
mogatta, a városligeti elhelyezé-
sérõl a képviselõk egyhangúan
döntöttek. A mûalkotás felállítá-
sához szükséges támogatást
Zugló önkormányzata is megad-
ta. Dr. Papcsák Ferenc Zugló ne-
vében vállalta, hogy a szobor gon-
dozását, felügyeletét megoldja.
Az ünnepségen a szöuli fõpolgár-
mester-helyettes, illetve Csomós
Miklós budapesti fõpolgármes-
ter-helyettes is hangsúlyozta,
hogy a szobor „hidat képezhet
Szöul és Budapest között”.

Beszámolónk a 12.oldalon

Fejlõdõ 
XIV. kerület

Dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter és a kerület vezetése újabb
párbeszédre hívta a helyi lako-
sokat. A zuglói konzultációs
program második fordulója is
eredményes volt, összességében
már sok százan válaszoltak az
eddig feltett konzultációs kérdé-
sekre. A kérdõívet kitöltõk 70%-
a ért egyet azzal, hogy szükség
van a szociális bérlakásra jogo-
sultak körének felülvizsgálat-
ára. A kérdõívet visszaküldõk
60%-a támogatta a kommunális
adó felhasználási céljait. Az új
adónem bevezetésére azért volt
szükség, hogy a kerület elõzõ ve-
zetései által örökségül hagyott
nehéz anyagi helyzet ellenére a
lakosok ne szenvedjenek hát-
rányt a közösségi szolgáltatások
tekintetében. 
Összeállításunk a 6. oldalon

Olimpia elõtt
Európa-bajnoki
cím
Április végén Joó Abigél, a KSI
SE fiatal dzsúdósa Cseljabinszk-
ban újra Európa-bajnok lett. Joó
Abigél a 78 kg-os súlycsoport
döntõjében a címvédõ francia
Audrey Tcheumeo ellen lépett ta-
tamira. Az aranyért zajló mérkõ-
zést a KSI 21 esztendõs klasszi-
sa ipponnal ( gyõzelmet jelentõ
10 pontos dobással)  nyerte. A
verseny rangját növelte, hogy az
Európa-bajnokság a kétéves
olimpiai kvalifikációs sorozat
utolsó állomása volt. Abigél
azonban már a korábbi szerep-
lésével is bebiztosította a helyét,
számára tehát nem az olimpiai
szereplés volt a tét. Joó Abigél
augusztus 2-án, a nõk 78 kg-os
súlycsoportjában kezdi meg a
londoni olimpiai szereplést.

Cikkünk a 7. oldalon

Nyereséges volt tavaly
a Vagyonkezelõ
A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (ZV
Zrt.) átalakításnak és a beveze-
tett változtatásoknak köszön-
hetõen cégünk tavaly a gazda-
sági válság ellenére is eredmé-
nyes volt. Míg a Vagyonkezelõ
2010-ben 78 millió forintos
veszteséggel zárta az évet,
2011-ben már 22,5 milliós nye-
reséget termelt, ami egy év alatt
több mint 100 millió forintos
javulást jelent. Ez egy olyan 500
millió forintos mûködési költ-
ségvetésû cégnél, mint a Zuglói
Vagyonkezelõ Zrt., óriási ered-
ménynek számít –  hangsúlyoz-
ta lapunknak Mazsu Gergely
vezérigazgató. A korábban
rosszul mûködõ, veszteséget
termelõ rendszert egy optimali-
zált létszámú, hatékonyan gaz-
dálkodó, bevétel centrikus for-
ma váltotta fel. 

Az átszervezés során egy
hatékonyan mûködõ vállalko-
zás jött létre, melynek létszá-
ma 108 fõrõl 80 fõre csökkent,
ami 2011-ben 88 millió forin-

tos megtakarítást eredménye-
zett. Mazsu Gergely elmondta,
az elmúlt idõszakban két új di-
víziót hoztak létre. Az egyik a
kiemelt uniós fejlesztések me-
nedzselését, míg a másik a vá-
rosüzemeltetés feladatkörét
látja el. 

A ZV Zrt. az ügyintézés színvo-
nalának a növelése, az ügyfelek
problémáinak gyors és hatéko-
nyabb megoldása érdekében az
elmúlt idõszakban számos to-
vábbi, a szolgáltató jelleget erõ-
sítõ, ügyfélbarát változtatást haj-
tott végre. A korábban beve-
zetett, helyi tarifával hívható
06 (40) 520-000 számon mû-
ködõ call center rendszer – az
ügyfelek megelégedésére – jelen-
tõsen meggyorsítja az ügyin-
tézést. A Vagyonkezelõ ügyfél-
szolgálatát személyesen felkere-
sõk a bejárattól jobbra elhelye-
zett új ügyfélpultnál már temati-
kus rendszerben intézhetik
ügyüket.

Részletek a 3. oldalon
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (70) 624-4723,
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 (70) 624-4675; 

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Május 28. 14.00–17.00 óra között.
Bejelentkezés a 872-9288-as 

telefonszámon

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Június 12. 14.00–16.00 óra között.
Bejelentkezés telefon: 

06 (70) 625-5742, 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 (70) 625-5743
e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Arany János
Általános Iskola

Újvidék tér

Június 5. 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

Június 14. 
10.00–14.00 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 (70) 625-5734;
e-mail: emajzik4@gmail.com

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Június 11. 16.00–19.00 óra

között. Telefon: 06 (70) 624-4630,
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.
június 15. 17.00–19.00 óra között, elõzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: +36 (20) 944-7069 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.
Tóth Csaba MSZP Iroda, Rákosvalfa park 1–3., 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.

POLGÁRMESTER
Dr. Papcsák Ferenc polgármester soron következõ fo-
gadóórájára bejelentkezés június 12-én 8.00 órától a
872-9352-es telefonszámon, illetve a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatánál személyesen leadható for-
manyomtatványon.

ALPOLGÁRMESTEREK
Kovács Balázs alpolgármester május 30-i (14.00–
17.00 óra között megtartandó) fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester június 14-i (10.00–
14.00 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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Nyereséges volt tavaly a Vagyonkezelõ

– Sikeresen zárult a Vagyonke-
zelõ szervezeti átalakítása – je-
lentette ki lapunknak Mazsu
Gergely a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. (ZV Zrt.) vezérigazgatója,
majd hozzátette: az átszervezés
során egy hatékonyan mûködõ
vállalkozás jött létre, melynek
létszáma 108 fõrõl 80 fõre csök-
kent, ami 2011-ben 88 millió fo-
rintos megtakarítást eredmé-
nyezett. 

– Az elmúlt idõszakban két új
divíziót hoztunk létre. Az egyik a
kiemelt fejlesztések menedzse-
lését, míg a másik a városüze-
meltetés feladatkörét látja el –
mondta a vezérigazgató. A fej-
lesztések menedzselésével fog-
lalkozó divízió az Európai Uniós
pályázatok figyelését és a pályá-
zatok megírását végzi. Eddig
mintegy 400 millió forintos tá-
mogatásra nyújtottak be pályá-
zatot. A városüzemeltetési diví-

zió az idén márciusban kezdte
meg a mûködését, miután a kép-
viselõ-testület a társaságra ru-
házta át a városüzemeltetés te-
endõit.

A ZV Zrt. felülvizsgálta a helyi-
ségbérleti díjak kedvezmény-
rendszerét is. Az átvilágításból
kiderült, hogy az elõzõ vezetés
bõkezûen osztott kedvezményei-
vel évente 1,6 milliárd forinttól
fosztotta meg Zuglót.  A cég az
idén átfogó ellenõrzést végez az
indokolatlan kedvezmények le-
építése és a bevételek növelése
érdekében. 

A Vagyonkezelõ korábbi veze-
tése nem kezelte súlyának meg-
felelõen az önkormányzati bér-
lakásokban élõk lakbér- és köz-
mûtartozásait sem, így mostan-
ra 300 millió forintos hátralék
halmozódott fel. Ennek felszá-
molására a ZV Zrt. új vezetése
egy hatékony bérleti díj és köz-

mûhátralék beszedési rendszert
dolgozott ki, illetve a díjfizetés
ösztönzésére, a hátralékkal nem
rendelkezõk számára különbö-
zõ kedvezményeket nyújtó pro-
jekteket indított el. 

– 2011-ben a lakástörvény elõ-
írásának megfelelõen elvégeztük
a szociális lakbérre való jogo-
sultság ellenõrzését, amit évente
meg kell ismételni. Az elõzõ ve-
zetés – sok egyéb mellett – ezt
sem tett meg. Számításaink sze-
rint ennek elmaradása évente
60–100 millió forint bevételki-
esést okozott a kerületnek – je-
lentette ki a vezérigazgató. 

Az önkormányzati ingatlanok
õrzésének, takarításának átszer-

vezése sem volt haszontalan do-
log, ez ugyanis 50 millió forintos
megtakarítást eredményezett.

– Az átalakításnak és a beveze-
tett változtatásoknak köszönhe-
tõen cégünk tavaly a gazdasági
válság ellenére is eredményes
volt. Míg a Vagyonkezelõ 2010-
ben 78 millió forintos veszteség-
gel zárta az évet, 2011-ben már
22,5 milliós nyereséget termelt,
ami egy év alatt több mint 100
millió forintos javulást jelent. Ez
egy olyan 500 millió forintos mû-
ködési költségvetésû cégnél,
mint a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.,
óriási eredménynek számít –
húzta alá Mazsu Gergely.

(Papp)

Beváltotta a hozzáfûzött reményeket a Zuglói Vagyonkezelõ
Zrt. átalakítása. A korábban rosszul mûködõ, veszteséget ter-
melõ rendszert egy optimalizált létszámú, hatékonyan gazdál-
kodó, bevétel centrikus forma váltotta fel. Ennek eredménye-
képpen a Társaság 2011-ben 22,5 millió forintos nyereséggel
zárta az évet.

Változások
a Vagyonkezelõ
ügyfélszolgálati
rendszerében
Az ügyintézés színvonalának
a növelése, az ügyfelek prob-
lémáinak gyors és hatéko-
nyabb megoldása érdekében
a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.
(ZV Zrt.) az elmúlt idõszak-
ban számos további, a szol-
gáltató jelleget erõsítõ, ügy-
félbarát változtatást hajtott
végre. 

A korábban bevezetett, he-
lyi tarifával hívható 06-
40/520-000 számon mûködõ
call center rendszer – az ügy-
felek megelégedésére – jelen-
tõsen meggyorsítja az ügyin-
tézést. A telefonon érkezõ be-
jelentést követõen az illeté-
kes szakember 24 órán belül
felveszi a kapcsolatot az ügy-
féllel, illetve lehetõség szerint
azonnal intézkedik a problé-
ma megoldására. Fontos,
hogy az ügyfelek ennek érde-
kében a híváskor adják meg
pontos elérhetõségüket!

A Vagyonkezelõ ügyfélszol-
gálatát személyesen felkere-
sõk a bejárattól jobbra elhe-
lyezett új ügyfélpultnál már
tematikus rendszerben in-
tézhetik ügyüket.  Félfogadá-
si idõben ugyanis minden di-
vízió részérõl egy-egy szak-
ember várja az ügyfeleket
délelõtt és délután változó
bontásban. Az ügyintézõk az
általános tájékoztatáson túl
képesek a helyszínen az ügy-
fél problémáinak megoldásá-
ra, kezelésére.   

Júliusban várhatóan befe-
jezõdik a társaság informati-
kai rendszerének a korsze-
rûsítése, amely a dolgozók
számára lehetõvé teszi az
adatbázisok szélesebb körû
elérését. Ekkortól az ügyinté-
zés még hatékonyabbá válik,
ugyanis az ügyfélszolgálat
munkatársai az ügyfélszolgá-
lati pultból közvetlenül hoz-
záférnek olyan adatokhoz,
mint például az ügyfél hátra-
léka vagy a bérleti szerzõdés
adatai. Ez az ügyintézést lé-
nyegesen felgyorsítja.

A társaság kiemelt figyel-
met fordít a fogyatékkal élõ
kerületi lakosokra is, ezért
ügyeik intézésének a meg-
könnyítésére a Vagyonkezelõ
elõterében a ZV Zrt. akadály-
mentesített ügyfélpultot állí-
tott szolgálatba. 

Új kezdeményezés a ki-
emelt ügyek napjának beve-
zetése. Elõre meghirdetett
idõpontokban a ZV Zrt. ve-
zérigazgatója illetve a divízió-
vezetõk is fogadják a több
személyt, vagy közösségeket
érintõ ügyekben a zuglóiakat.
Az ilyen alkalmakra e-mail-
ben, vagy formanyomtatvá-
nyon lehet jelentkezni. A re-
gisztrációt követõen az ügyfe-
let a Vagyonkezelõ munka-
társai írásban értesítik az
egyeztetés helyérõl és pontos
idejérõl.

(A Vagyonkezelõ temati-
kus ügyfélfogadási idõ-
pontjai a 4. oldalon talál-
hatóak.)

P. D.

A rendkívüli testületi ülésrõl jelentjük
Soron kívül ülésezett május 17-
én a képviselõ-testület. A vá-
rosatyák tájékozódtak a Vá-
rosrendezési és Építési Sza-
bályzat, illetve a Kerületi Sza-
bályozási Terv módosításáról.
Hozzájárultak az Óperenciás
Óvoda TAMOP pályázaton va-
ló részvételéhez, meghosz-
szabbították a Zuglói Közbiz-
tonsági Non-profit Kft. köz-
szolgálati szerzõdését. 

A napirendi pontok megtár-
gyalása elõtt dr. Papcsák Ferenc
polgármester (Fidesz–KDNP)
(képünkön jobbra), a közbizton-
ság és közrendvédelem érdeké-
ben áprilisban kiemelkedõ mun-
kát végzõ szakembereknek elis-
meréseket adott át. Az Önkor-
mányzat dr. Réti László rendõr
alezredest (képünkön balra),
Zugló rendõrkapitányát elisme-
rõ oklevélben részesítette a ke-
rület közrendjének és közbiz-
tonságának az erõsítése érdeké-
ben végzett eredményes munká-
jáért. (A Hónap Rendõre és

Tûzoltója kitüntetésekrõl rész-
letek a 13. oldalon.)

Újabb módosítási
eljárás

A grémium tudomásul vette a
Kerületi Városrendezési és Épí-
tési Szabályzat (KVSZ), valamint
a Kerületi Szabályozási Terv
(KSZT) módosításáról szóló tá-
jékoztatót. Hozzájárult, hogy a
Fõvárosi Szabályozási Keretterv
(FSZKT) megváltoztatásával já-
ró helyi építési szabályzat és sza-
bályozási terv korrekciója mel-
lett – a változtatási tilalom minél
gyorsabb feloldása érdekében –
meginduljon az FSZKT átalakí-
tása nélküli KVSZ–KSZT módo-
sítási eljárás. 

A képviselõ-testület tavaly ja-
nuárban döntött a változtatási ti-
lalom bevezetésérõl, miután a ko-
rábbi megengedõ építési szabály-
zat miatt Zugló túlépítetté vált. A
helyi építési szabályzat és szabá-
lyozási terv megváltoztatásához
Zugló kezdeményezte az FSZKT
módosítását a Fõvárosi Önkor-
mányzatnál, illetve a törvényben
rögzített állami szerveknél. Az

õsz óta folyó egyeztetések várha-
tó elhúzódása miatt a Városfej-
lesztési Osztály a tervezõ bevoná-
sával kidolgozott egy „B” verziót,
ami nem jár az FSZKT módosí-
tásával, így nem igényel jóváha-
gyást, „csupán” a Fõváros meg-
határozott területekre vonatkozó
egyetértését kell megszerezni.

Képviselõi kérdésekre vála-
szolva Barta Ferenc, Zugló fõépí-
tésze elmondta: a „B” verzió
ugyanazokat az alapelveket tar-
talmazza, amiket a városatyák
korábban elfogadtak, az abban
rögzített paraméterek nem vál-
toztak. Amennyiben gátló ténye-
zõ nem merül fel, a változtatási
tilalmat várhatóan június végén
fel lehet oldani. 

Dr. Papcsák Ferenc az ellenzé-
ki képviselõk megnyugtatására
bejelentette: a sport és szabad-
idõs tevékenység folytatására je-
lenleg lehetõséget adó területek
a jövõben is ugyanezt a funkciót
fogják betölteni. 

A vitában dr. Ferdinandy Ist-
ván alpolgármester (Fidesz–
KDNP) leszögezte: azért a helyze-
tért, ami a zuglóiak türelmét pró-
bára tevõ változtatási tilalom be-
vezetését elkerülhetetlenné tette,

kizárólag az MSZP és az SZDSZ
a felelõs, ugyanis húsz éven át ez
a két párt irányította Zuglót.

Pályázattámogatás

A Képviselõ-testülete hozzájá-
rult, hogy az Óperenciás Óvoda a
TÁMOP-3.4.3.-11 (Társadalmi
Megújulás Operatív Program)
számú „Iskolai tehetséggondo-
zás” címû felhívásra pályázatot
nyújtson be. 

A grémium vállalta, hogy az el-
nyert támogatásból létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat
a pályázatban vállalt szakmai
tartalommal, a projekt befejezé-
sétõl számított öt évig fenntartja,
és az üzemeltetését biztosítja.

A pályázaton való részvétel ön-
erõt nem igényel. Az elnyerhetõ
20 millió forintot a tehetséges
óvodásokkal való kiemelt foglal-
kozás és a tehetséggondozás fel-
tételrendszerének a fejlesztésére
kell fordítani.

A képviselõk 2014. május 31-
ig meghosszabbították a Zuglói
Közbiztonsági Non-profit Kft.-
vel 2011. január 28-án megkö-
tött közszolgáltatási szerzõdést.

Papp Dezsõ

A hatályos építési jogszabályok figyelmen kívül hagyása és a
felelõtlenül kiadott építési engedélyek következtében Zugló
arculata az elmúlt húsz évben alapvetõen megváltozott. Min-
denfelé a kertvárosi jelleghez nem illõ lakóparkok, a családi
házak közé zsebkendõnyi telkekre beszorított, több emeletes
15–20 lakásos társasházak jelentek meg.

A lakosság tiltakozása ellenére kiadott építési engedélyek
következtében a XIV. kerület jelentõsen túlépítetté vált, a vá-
rosrészt vonzóvá tevõ zöld felületek lecsökkentek. 

2010 végén a KSH adatai szerint Zuglóban – országosan is
egyedülálló módon – egy lakásban átlagosan mindössze 1,7
ember lakott, ugyanakkor 800 új építésû lakás állt eladatlanul
és további 2500 rendelkezett érvényes építési engedéllyel.

A szomszéd telken tervezett építés meghiúsítása az ügyvé-
dek körében külön „üzletággá” nõtte ki magát, ugyanis min-
den második építési engedélyt megfellebbeztek. 

A 2010 októberében hivatalba lépett új Önkormányzat min-
denképpen véget akart vetni a Zuglót sújtó, a városrész jövõjét
fenyegetõ állapotnak, ezért 2011. január 27-én változtatási ti-
lalmat vezetett be, amit az ellenzék is üdvözölt és támogatott.
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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

Pályázati kiírás
költség alapú lakások
bérletére
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata pályá-
zatot hirdet költség alapú lakások bérletére. A pályázati adat-
lap beszerezhetõ a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. Ügyfélszolgála-
tánál (1145 Bp. Pétervárad u. 11-17.), valamint letölthetõ
a www.zugloizrt.hu internetes oldalról, 2012. május 24-tõl.

A pályázatokat 2012. május 24. napjától 2012. június 25.
napjáig lehet benyújtani a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. postací-
mére (1145 Bp. Pétervárad u. 11-17.).

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

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

mény hirdetõtáblán történõ kifüggesztéstõl számított
30 napon belül lehet.

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

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

Ajánlatot tenni havi bérleti díjra lehet (a minimálisan
ajánlható bérleti díjat figyelembe véve), a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység megjelölésével.

Az ajánlatok benyújthatók a ‘Kérelem Bejelentõ Ûrlap’
formanyomtatvány kitöltésével, mely személyesen átve-
hetõ a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. Recepcióján (Bp., XIV.
Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthetõ a honlapról
(www.zugloizrt.hu). A helyiségek megtekinthetõek elõze-
tes idõpont-egyeztetéssel, a 469-8156-os telefonszámon.

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

A hirdetményt kifüggesztette:
Bérleménygazdálkodási és Értékesítési Iroda

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

Cím Helyrajzi szám Alapterület Rendeltetés Közmûvesítettség Minimálisan ajánlható
bérleti díj Meghirdetés dátuma Az ajánlatok

beérkezésének határideje
Adria sétány 2. 40031/17/A/42 77 m2 üzlethelyiség összközmûves 127 204 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Angol u. 51. 31770/A/42 69 m2 üzleth. + raktár összközmûves 86 664 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Bosnyák u. 3. 31738/1/A/2 238 m2 üzlethelyiség összközmûves 287 266 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Bosnyák u. 4/B. 31723/2/A/3 51 m2 iroda összközmûves 74 001 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Csertõ park 18. 39470/65 9 m2 üzlethelyiség elektromos áram 24 606 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Egressy út 62-68. 32151/49 170 m2 üzleth.+ iroda összközmûves 232 560 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 11. 31635/2/A/24 35 m2 üzleth.+ raktár összközmûves 51 730 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 18. 29811/15/A/3 157 m2 üzleth. + raktár összközmûves 166 734 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 45/A. 30385/5/A/1 35 m2 üzlethelyiség összközmûves 55 755 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 69/A. 30374/2/A/1 74 m2 üzleth. + raktár összközmûves 82 140 Ft/hó 2012. 04. 13. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 104. 30316/1 147m2+50m2 üzleth. + raktár összközmûves 255 706 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Fûrész u. 113. 30287/A/5 59 m2 üzlethelyiség összközmûves 97 173 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Fogarasi út 43. 31913/6/A/29 210 m2 üzleth. + raktár összközmûves 297 990 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Kassai tér 14. 29977/21 144 m2 üzleth. + raktár összközmûves 182 592 Ft/hó 2012. 04. 13. folyamatosan
Kerepesi út 76/C. 31928/11/A/312 234 m2 üzlethelyiség összközmûves 298 350 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Örs vezér tér 2. 31924/18/A/99 180 m2 üzlethelyiség összközmûves 286 920 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Róna u. 9-11. 31928/11/A/114 336 m2 üzlethelyiség összközmûves 446 208 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
Rózsavölgyi tér 7-8. 31285/A/17; 31286/A/8 70m2+39m2 üzlethelyiség összközmûves 132 108 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Szervián u. 30. 31915/18 62 m2 üzlethelyiség víz, csatorna, áram 77 438 Ft/hó 2012. 03. 29. folyamatosan
Telepes u. 12-14. 31110/1/A/2 16 m2 üzlethelyiség összközmûves 17 472 Ft/hó 2012. 04. 13. folyamatosan
Thököly út 43. 32835/A/1 32 m2+29m2 üzleth. + raktár összközmûves 59 287 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Thököly út 46. 32741/0/A/30 267 m2 üzlethelyiség összközmûves 308 919 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
Thököly út 73. 32633/0/B/4 277 m2 üzlethelyiség összközmûves 310 794 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Zászlós u. 50. 32379/0/A/6 85 m2 üzlethelyiség összközmûves 74 715 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.

A ZUGLÓI VAGYONKEZELÕ ZRT. TEMATIKUS ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕPONTJAI
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Délelõtt
(8.00–12.00)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Lakás ügyek

(lakáspályázatokkal, bérleti szerzõdés
hosszabbítással, bérleti jogviszony
folytatásával kapcsolatos ügyek)

Gyorsszolgálati Divízió
(ablak/ajtó cserék, hiba bejelentések,

lakás átadásával- lakás felújítással
kapcsolatos ügyek)

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Lakás ügyek

(lakáspályázatokkal, bérleti szerzõdés
hosszabbítással, bérleti jogviszony
folytatásával kapcsolatos ügyek)

Délután
(12.00–16.00)

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Helyiség ügyek

(üzlethelyiségek bérbevételével, bérleti
szerzõdés hosszabbításával kapcsolatos ügyek)

Gyorsszolgálati Divízió
(ablak/ajtó cserék, hiba 

bejelentések, lakás átadásával- 
lakás felújítással kapcsolatos ügyek)

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat mûködik a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. épületében a bejárattól jobb oldali pultnál hétfõtõl- csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig.
1145 Budapest, Pétervárad u. 11–17. �� Postacím: 1590 Budapest, Pf. 184. �� Telefon: 06 (40) 520-000 �� Web: www.zugloizrt.hu



Elõször is szeretnék minden zuglói lakost meghívni
képviselõ-testület május 31-i ülésére (Pétervárad
utca 9-11, 9 óra 30) ahol napirenden lesz a szakren-
delõk sorsa. A kerület lakói – ha már nem kérdezték
õket nyilvános fórumokon – itt elmondhatják a kép-
viselõiknek mit gondolnak õk a járóbeteg rendelés-
rõl, a Hermina úti szakrendelõ bezárásáról, „össze-
vonásáról”. Reméljük a polgármester úr is nyilvá-
nosságra hozza a konkrét terveket és számításokat
– mondta Várnai László (LMP). A szakrendelõk
sorsa minden kerületi lakost érint, hiszen ha a Her-
mina úton a szakrendelést megszüntetik, akkor a
kerület százhúszezernyi lakosa mind az Örs vezér
térre fog járni. Könnyen belátható, annak zsúfoltsá-
ga, mely már ma is kritikus, elviselhetetlenné fog
válni és a várólisták még hosszabbak lesznek. Felte-
hetõleg, ha a polgármester úr kerületi lakos lenne és
látogatná a rendelõket, - lenne személyes tapaszta-
lata a viszonyokról- akkor eszébe sem jutott volna
az ötlet. A lakosság tiltakozását látva aláírásgyûjtés-
be kezdtem, eddig több mint 4000 kerületi lakos
nyomatékosította aláírásával, hogy ragaszkodik a
Hermina úti rendelõhöz. Az ív letölthetõ a blogom-
ról, a www.varnailaszlo.blog.hu oldalról. Az oldalt
mindenkinek figyelmébe ajánlom, mert – a képvise-
lõk közül egyedüliként – folyamatosan beszámolok
benne az önkormányzatban folyó munkáról – hang-
súlyozta a képviselõ.

Nemrég lemondott a Vagyonkezelõ Zrt. Felügyelõ
Bizottságának fideszes elnöke és egyik tagja is. Jog-
gal feltételezhetõ, hogy a képviselõk olyan törvényte-
lenségeket észleltek a Vagyonkezelõ gazdálkodásá-
ban, ami után nem merték elfogadni a 2011-es be-
számolót, hiszen a törvény szerint az FB tagok a sa-
ját vagyonukkal és büntetõjogi felelõsséggel is tar-
toznak. Hogy tisztán lássuk a lemondások okait, hi-
vatalosan kikértem a felügyelõ bizottsági jegyzõ-
könyveket. A jegyzõkönyveket nem adták ki! Ez tör-
vénytelen és felháborító. A vagyonkezelõ közpén-
zekkel gazdálkodó cég, nem titkolhatja a mûködé-
sét azok elõtt, akiknek az adóforintjaival gazdálko-
dik. Ha nem megy szép szóval, ki fogjuk õket perel-
ni! –  figyelmeztetett a képviselõ.

A Vagyonkezelõ az elmúlt évben teljesen átlátha-
tatlanul gazdálkodott, volt itt felháborítóan alacsony
összegért 18 évre bérbe adott szórakozóhely, több
száz milliós közbeszerzés, ahol csupán egyetlen cég
indult, vagy a 20 milliós erdélyi házvásárlás. Az elõ-
zõ testületi ülésen feltett közérdekû kérdésem nyo-
mán most tudtuk meg, hogy a Vagyonkezelõ igazga-
tója Mazsu Gergely (testvére üzlettárs a polgármes-

ter cégében a Percarus kft-ben) 8,7 millió forintos
jutalmat vett fel.  Az összeg nagysága felháborító, hi-
szen idén a kerület összes civil egyesülete nyolcmil-
lió forinton osztozik. A jutalmat az igazgató állítólag
egy debreceni alapítványnak adta, bár erre vonatko-
zólag dokumentum bemutatását megtagadták. Az
eset jó példája annak, hogy milyen utakon jut a zug-
lói közpénz Debrecenbe – fogalmazott Várnai László.

A Zuglói Médiaszolgáltató Kft. Vár-
nai Lászlónak a fenti cikkben találha-
tó állításait és következtetéseit sem
ellenõrizni, sem elfogadni nem tudja,
és nem kívánja. A fentiekben leírtak
kizárólag Várnai László nyilatkoza-
tát, állításait tartalmazzák, azok va-
lóságtartalmáért sem a szerkesztõ-
ség, sem a kiadó semmilyen felelõssé-
get nem vállal. Minden, a cikkel kap-
csolatos esetleges jogkövetkezményt
egyedül a nyilatkozó LMP-s önkor-
mányzati képviselõnek kell vállalnia!

Ennek figyelembevételével a sajtó-
szabadság következetes érvényesíté-
se érdekében közöljük Várnai László
állításait.
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Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

„Próbálok emberléptékû célokat kitûzni,
a lakók mindennapi életét megkönnyítõ
megoldásokat találni bizonyos problé-
mákra, és nem megvalósíthatatlan álmo-
kat szövögetni” – mondta az elmúlt idõ-
szakban végzett munkájáról Máténé Vi-
rág Krisztina (képünkön), az 5. számú
választókörzet képviselõje. Kifejtette, szá-
mos sikert könyvelhet el ezen a szinten.

Többek között beszámolt arról, a Rá-
kos-patak mentén több olyan szakasz is
volt, amelyek miatt megkeresték a válasz-
tópolgárok, mondván, lassan élhetetlen
viszonyok alakulnak ki a környékükön.
Ilyen a Szatmár-utca és a patak sarkán lé-
võ köz-, illetve az amelletti magánterület.
„Noha a lakossági panaszokkal már több
mint egy évtizede ostromolták a hivatalt a

kaotikus, össze-vissza állapotok miatt,
nekem kevesebb mint egy esztendõ alatt
sikerült elérnem, hogy megtisztítsák a te-
rületet. Lebontották az elhagyatott épü-
letegyüttest, elvitték a szemetet, az ott élõ
hajlkétalanoknak pedig találtunk megfe-
lelõ szálláshelyet” – közölte a Fidesz-
KDNP-s színekben tevékenykedõ képvi-
selõ asszony.

Szólt arról is, ugyancsak elviselhetetlen
dzsumbuj volt az Ilosvai téren, ezt a fõvá-
ros mostanra rendbe rakta, ám ehhez
szükség volt némi „unszolásra”. Ez tör-
tént a Rákos-patak, illetve az Istvánffy és
a Gervay utca által határolt területen is,
ahol szintén burjánzott a növényzet, sok
volt a szemét – mondta. Ráadásul az in-
gatlan egyik felén álló faházban – noha a
telek jogilag a kerületé – évekig lakott élet-
vitelszerûen egy magánszemély. „Elértük,
hogy a vagyonkezelõ a maga részét rend-
be rakta, elkerítette” – tette hozzá.

Máténé Virág Krisztina szerint hasonló
viszonyok alakultak ki hosszú évek alatt
a Telepes utca és a Nagy Lajos útja sarkán
lévõ, fõvárosi területen. Az ottani lako-
soknak nagy gondot okoz, hogy szemét-
halmokat hordanak oda ismeretlenek.
„Mindig rendet rakunk, de hosszútávú
megoldásra lenne szükség” – fogalmazott,
hozzátéve, tervei között szerepel még, s
ebben a polgármester is támogatásáról
biztosította, hogy végre megvalósulhas-
son a Kerékgyártó utca, valamint a Nagy
Lajos király úti posta közötti rész rehabi-
litációja. Ez egy „hármas találkozás”, hi-
szen tulajdonosként kvázi osztozik rajta
a XIV. kerületi önkormányzat, a fõváros
és a Magyar Posta. „Folynak a tárgyalá-
sok, az utóbbi félnél egyelõre az idõpont-
ra várok. Rendbe kell tenni a parkolást,

ez a lesürgetõbb, persze a területrende-
zést is” – hangsúlyozta.

További sikerként emelte ki a képvise-
lõ asszony, hogy a közelmúltban megújul-
hatott a Tücsöktanya Óvoda. „Meg kell je-
gyeznem, ez csak kis részben függött tõ-
lem. A tavaly kinevezett vezetõ asszony
ugyanis ügyesen pályázott a kert átalakí-
tására. Viszont az öntözõrendszer befeje-
zéséhez hiányzó összeg kapcsán közösen
sikerült polgármester urat megnyernünk,
hogy az önkormányzat pótolja ki a szük-
séges forrást. Immár szépen zöldel a fû,
új játékokat szereztek be, rendezett lett
az udvar” – számolt be Máténé Virág
Krisztina. Hozzáfûzte, a helyi közoktatást
érinti ugyancsak, hogy hamarosan a kép-
viselõ-testület elõtt lesz az elõterjesztés a

Széchenyi általános iskola korábban
megígért tornaterem-, illetve udvar-ren-
dezésérõl. A képviselõ asszony szerint
több elképzelés is él még, a testület vá-
laszt majd ezek közül, de valamelyik meg-
oldás biztosan megvalósul  idõn belül. A
legrosszabb esetben is lesz új tornaszoba
azért, hogy a megnövekedett létszám, il-
letve a megemelt tornaóra-számnak ele-
get tudjon tenni az intézmény.

A képviselõ asszony szerint az egész ke-
rületben nagy sikerrel zajló Virágzó Zug-
lóért program ebben a körzetben is kivá-
lóan mûködött, a lakók aktívan kivették a
részüket a kerület szebbé tételében.
Máténé Virág Krisztina elmondta, maga
is számos alkalommal részt vett az ülteté-
seken. Kacsoh Dániel

Rendezettebb környezet, megújuló óvoda

Az ellenzék hangja
Várnai László:  túlzsúfolt lenne
az Örs vezér téri rendelõ
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Több térfigyelõ kamera, megújuló terek, fejlõdõ XIV. kerület

Újabb összefogás
a sikeres és eredményes Zuglóért

A Sikeres és eredményes
Zuglóért elnevezésû lakossági
konzultáció második kérdésso-
ra kétszer jelent meg a Zuglói La-
pokban és az újságban elhelye-
zett kivágható szelvényt a kerü-
let számos pontján kihelyezett
gyûjtõládákba lehetett bedobni.
Az elõzõ forduló eredményessé-
gét még inkább megerõsítve ez-
úttal is sok válasz érkezett be az
Önkormányzathoz.

A konzultációs program elõzõ
év decemberében indult útjára,
fórumot biztosítva ezáltal a XIV.
kerület lakosainak, hogy el-
mondhassák véleményüket a fon-
tosabb zuglói ügyekrõl. A konzul-
táció elsõ fordulójában a kerü-
let, és az itt élõk életét közvetle-
nül érintõ kérdésekben számí-
tottak a Zuglóiak véleményére.

Az elsõ eredmények elemzését
követõen az Önkormányzat nem
hagyta abba a már megkezdett
munkát, újabb kérdéssort inté-
zett a lakosokhoz. A Zugló fejlõ-
dését és a kerület polgárainak
mindennapjait meghatározó
kérdések megvitatása érdekében
létrehozott program második
kérdéssorában olyan aktuális té-
mák kerültek napirendre, mint a
kommunális adó vagy a szociális
támogatások felülvizsgálata.

A közelmúltban véget ért a be-
érkezett kérdõívek, javaslatok,
vélemények feldolgozása, össze-
sítése és kiértékelése. Az alábbi-
akban összefoglalót olvashatnak
a lakossági konzultáció második
kérdéssorára beérkezett vála-
szok eredményeirõl.

Egyetértenek-e Önök az-
zal, hogy a kerület felül-
vizsgálja a szociális bér-
lakásokra való jogosul-
tak körét, és egy igazsá-
gosabb rendszer érdeké-
ben a jövõben tényleg
csak azok vehessék majd
igénybe a támogatást,
akik igazán rászorul-
nak? (1. diagram)

A konzultációs kérdõívet kitöl-
tõk nagy többsége (70%-a) ért
egyet azzal, hogy szükség van a
szociális bérlakásra jogosultak
körének felülvizsgálatára. Ez a
folyamat jelenleg is zajlik az ön-
kormányzatnál és célja, hogy a
támogatások a közeljövõben
még igazságosabban kerüljenek

elosztásra. A kerület polgármes-
tere kiemelte: a szociális jogo-
sultságok felülvizsgálata nem
egyéni kezdeményezés, hanem
2006 óta minden kerületre vo-
natkozó törvényi kötelezettség.
Dr. Papcsák Ferenc hozzátet-
te, a jelenlegi helyzet azért
ilyen zavaros, mert a kerültet
korábbi vezetõsége ezt a fel-
adatát hanyagságból rendre el-
mulasztotta. Kiemelte továb-
bá, hogy senkinek sincs oka ag-
godalomra, a valóban rászoru-
lók egészen biztosan megtart-
hatják majd eddigi támogatá-
sukat. A kerület vezetése hang-
súlyozta, hogy különösen fontos
feladatnak tartja, hogy az önkor-
mányzat segítse a Zuglóban élõ
rászorulókat.

Egyetértenek-e azzal,
hogy Zugló a kommuná-
lis adóból befolyó össze-
get teljes mértékben a
kerület lakosai érdeké-
ben használja fel, és így
abból járdákat újítson
fel, közterületeket szé-
pítsen meg és korszerû-
sítse a kerület számos
játszóterét? 
(2. diagram)

A kérdõívet visszaküldõk na-
gyobb része (60%-a) támogatta a
kommunális adó felhasználási
céljait. Mint arról már az önkor-
mányzat korábban beszámolt,
az új adónem bevezetésére
azért volt szükség, hogy a ke-
rület elõzõ vezetései által örök-
ségül hagyott nehéz anyagi
helyzet ellenére Zugló lakosai
ne szenvedjenek hátrányt a kö-
zösségi szolgáltatások tekinte-
tében. A kerület vezetése hang-
súlyozta: mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy a zuglói pol-
gárok teherviselését megkönnyít-
se. Ennek szellemében egy már-
ciusban tartott képviselõ-testüle-
ti ülésen többek között a kom-
munális adóterhek csökkentésé-
rõl, a mentességben illetve ked-
vezményben részesülõk körének
kiterjesztésérõl is döntöttek.
Fontos tehát hangsúlyozni, hogy
a kommunális adó rendszere
igazságos rendszer. Ezt bizonyít-
ja, hogy  a nagyobb lakásban
élõk, magasabb bevétellel rendel-
kezõk több adót fizetnek, illetve
a számos mentességi kitétel.

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester a Zuglói Önkormányzat
nevében elmondta, hogy a be-
vételt az intézmény külön
számlán kezeli, többek között
ebbõl kerül finanszírozásra
számos fejlesztés. A befolyt ösz-
szegbõl megvalósuló elsõ beru-
házást már láthatják is a kerület
lakosai, ugyanis április 22-én
adták át a Róna utca és a Thö-
köly út keresztezõdésében a
kommunális adóból befolyt ösz-
szegbõl létrehozott parkot. 

A kommunális adóból jövõben
megvalósuló további fejleszté-
sekrõl az Önkormányzat folya-
matosan tájékoztatni kívánja a
lakosságot.

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

A beérkezett válaszok tanulsá-
ga szerint az erre a kérdésre leg-
gyakrabban megfogalmazott vá-
laszok a következõk voltak: a
rendteremtés, a közbiztonság
növelése, a polgárõrség megerõ-
södése, a Bosnyák tér rendezé-
sének megkezdése, a bölcsõdék-
óvodák fejlesztése, a parkok
rendbehozatala, a közvilágítás
javítása, a térfigyelõ kamerák
bõvítése, illetve a hajléktalanok
helyzetének rendezése.

A zuglói lakosok válaszaiból
egyértelmûen kiderül, hogy
már eddig is számos olyan vál-
tozás történt a kerületben, ami
pozitívan érintette az itt lakó
polgárokat. A kerület vezetésé-

nek célja folytatni ezt a meg-
újulást, megõrizni a haladás és
fejlõdés eredményeit, és mind-
inkább gyarapítani azokat. 

Milyen Zuglóval kapcso-
latos hosszú távú válto-
zásoknak örülnének?

A kitöltött szelvényeket feldol-
gozva kiderült, hogy a kerület
polgárai legfõképp az alábbi
hosszú távú változásokat lát-
nák szívesen: a Bosnyák tér mi-
hamarabbi teljes rendezése, ja-
vuló zuglói tömegközlekedés,
több kerékpársáv, még több
zöld park, járdafelújítások.

Jó hír, hogy a Bosnyák tér és
környékének rendezése már
nem várat sokáig magára. Mint
azt a közelmúltban bejelentet-
ték, hamarosan megújul a Bos-
nyák tér és ezzel párhuzamosan
felépítik a Páduai Szent Antal
Plébániatemplom (az eredeti ter-
veken szereplõ) tornyát is. Az
1941 és 1946 között épült plébá-
niatemplom létrehozói részben
a háború, részben pedig forrás-
hiány miatt nem tudták megépí-
teni a tervezett tornyot, amit
Zugló most közadakozásból, il-
letve önkormányzati forrásból
fog befejezni.

A legnagyobb beruházás azon-
ban a tér teljes átépítése lesz. Az
elképzelések szerint igazi zuglói
fõteret hoznak létre itt.. A mun-
kálatok elsõ fázisa a római kato-
likus templomot és annak kör-
nyékét fogja érinteni. Dr.
Papcsák Ferenc polgármester el-
mondta: jelenleg a tervezés van

folyamatban, a kivitelezés elõre-
láthatóan nyár közepén kezdõ-
dik majd. Ha minden a tervek
szerint halad, a megújult Bos-
nyák teret õsszel vehetik majd
birtokba a lakosok.

A kerület vezetése emellett
továbbra is arra fog törekedni,
hogy olyan területekre fordít-
son több forrást, amelyek a ke-
rület lakosainak döntõ többsé-
gét érintik. 

A konzultáció elsõ két forduló-
jának eredményessége bebizo-
nyította, hogy a kerület polgárai
szívesen megosztják véleményü-
ket egy sikeres és eredményes
Zugló érdekében. A lakosság
tenni akarása és az önkormány-
zat szakértelme együtt biztosít-
ják azt, hogy a kerület olyan
irányba fejlõdjön, ami az itt élõk
elvárásainak leginkább megfe-
lel. Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester és a zuglói önkormány-
zat ezért hangsúlyozni kíván-
ja: a jövõben is folytatni kíván-
ják a már megkezdett utat an-
nak érdekében, hogy Zuglóban
rend, tisztaság, igazságosság
és átláthatóság legyen. 

A kerület vezetése rendületle-
nül hisz a párbeszéd és a közös
gondolkodás erejében, ezért ez-
után sem egyedül kíván ezen az
úton haladni. Így továbbra is várja
a helyiek építõ jellegû véleményét
és a közeljövõben folytatja a lakos-
sági konzultációs programot.

A jelszó változatlan:
Zugló közös ügyünk.
Tegyünk érte, együtt!

Az elõzõ konzultáció sikerét látva Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester és a kerület vezetése újabb párbeszédre hívta a helyi la-
kosokat. A tavaly útjára indított zuglói konzultációs program
második fordulója is eredményes volt, összességében már sok
százan válaszoltak az eddig feltett konzultációs kérdésekre.

1. diagram 2. diagram

Bosnyák téri bejárás a tér felújításának megkezdése elõtt. Képünkön balról jobbra: dr. Papcsák Ferenc
polgármester, Rozgonyi Zoltán és Kovács Balázs alpolgármesterek, valamint Bárány Béla atya
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Joó Abigél a 78 kg-os súlycso-
port döntõjében a címvédõ fran-
cia Audrey Tcheumeo ellen lé-
pett tatamira. Az aranyért zajló
mérkõzést a KSI 21 esztendõs
klasszisa ipponnal ( gyõzelmet
jelentõ 10 pontos dobás-
sal)  nyerte. A ver-
seny rangját növel-
te, hogy az Euró-
pa-bajnokság a
kétéves olimpiai
kvalifikációs so-
rozat utolsó állo-
mása volt. Abigél
azonban
már a
koráb-
bi

szereplésével is bebiztosította a
helyét, számára tehát nem az
olimpiai szereplés volt a tét.

– Nagyjából fél éve tudom,
hogy ott leszek majd az olimpián
– mondta a zuglói Európa-baj-
nok. – Ezért emiatt nem kellett
izgulnom. Ugyanakkor minden-
képpen Európa-bajnok szeret-
tem volna lenni, illetve ez a gyõ-
zelem az önbizalmamnak is jót
tett. Kiváltképp azért, mert az
utóbbi versenyeken néhány
olyan vereség is becsúszott,
amelynek nem szabadott volna. 

A 78 kg-os súlycso-
port a szakértõk

szerint európai
számnak szá-

mít. A súly-
csoport iga-
zán nagy
klasszisai
ugyanis az
öreg föld-

részrõl
származnak,
ezért az Eu-
rópa-baj-
nokság meg-
nyerése ko-
moly rangot
jelent.

– A kvali-
fikáció, il-
letve az

olimpiai felkészülés miatt min-
denki, aki számít ebben a súly-
csoportban, ott volt
Cseljabinszkban. Nagyon erõs
volt a mezõny, és nagyon örülök,
hogy sikerült gyõznöm.

Az olimpián azonban nagy va-
lószínûséggel nem európai, ha-
nem tengeren túli ellenfelek vár-
nak majd Abigélre. A KSI kitû-
nõsége erõnyerõként kezd majd,
a legjobb nyolc közé jutásért vár-
hatóan egy amerikai, a négy közé
jutásért pedig egy brazil ellenfe-
let kaphat.

– Jártam már az olimpia hely-
színén, és láttam már a dzsúdó-
versenyeknek is helyet adó
ExCel csarnokot. Nagyon bízom
benne, hogy versenyzõként is
otthon érzem majd magamat a
létesítményben. London lesz az
elsõ olimpiám, így csak most fo-
gom megtapasztalni az ötkari-
kás hangulatot. Remélem, ez
nem fog rossz irányban befolyá-
solni, és csak a versenyre tudok
koncentrálni. Az olimpia az a
megmérettetés, amelyen bárki-
tõl kikaphat az ember, de ugyan-
úgy mindenki ellen gyõzelmi esé-
lyekkel léphet a tatamira. A ne-
héz kvalifikációs sorozat miatt
ugyanis Londonban valóban a vi-
lág legjobbjai mérkõznek meg az
érmekért, helyezésekért. Saját
esélyeimmel kapcsolatban any-
nyit mondhatok, hogy szeretnék
minél elõrébb végezni, és csaló-
dott lennék, ha nem sikerülne
legalább pontszerzõ helyen (1-
7.) befejeznem a versenyt. 

Pánczél Gábor, Joó Abigél

edzõje szerint az olimpián Abi-
gélnek legalább két bravúrgyõ-
zelem kell a pontszerzéshez, és
három az éremhez.

– Ennek megfelelõen megpró-
bálunk alaposan felkészülni.
Abigél az Európa-bajnoksá-
got követõen egy rövid pi-
henõt kapott, majd egy
hathetes erõsítés vár rá.
Részt veszünk Prágá-
ban az Európa-kupán,
illetve több nemzetkö-
zi edzõtáborba is el-
megyünk. A program-
ban helyet kap majd
egy kis spanyolországi
feltöltõdés is, hogy az-
tán teljes erõbedobás-
sal küzdhessen az olim-
pián – mondta az edzõ.

Joó Abigél augusztus
2-án, a nõk 78 kg-
os súlycso-
portjában
kezdi
meg
az

olimpiai szereplést. A verseny
egynapos lesz, tehát már nap vé-
gére kiderül, miként szerepel
Zugló elsõ számú reménysége.

Riersch Tamás

A pedagógusok szerint az idén
ballagó diákjuk sokat tett azért,
hogy a zuglói gimnázium a kö-
zépiskolák rangsorában történe-
te során elõször a második he-
lyen végezzen. Kristóf ugyanis
egymaga négy tantárgyból is be-
jutott az Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny legjobb tíz
diákja közé. Még 11. évfolyamos
korában az informatika Orszá-
gos Középiskolai Ta-
nulmányi Verse-
nyen (OKTV) al-
kalmazásból az
elsõ, progra-
mozásból pe-
dig a harmadik
helyen végzett.
Mellette fiziká-
ból is szerzett
egy 22. helyet.
Idén pedig prog-
ramozásból lett
második, fizi-
kából nyolcadik, mate-
matikából pedig kilencedik. Ez-
zel az eredménynyel pedig már
felvételt is nyert a Budapesti Mû-
szaki Egyetem Villamosmérnöki
és Informatika Karára, azon be-
lül pedig a mérnök informatikus
szakra. Kristóf célja ugyanis a

nagy telje-
sítményû
és számí-
tásigé-
nyû in-
formati-
kai

rendszerek kutatása, tervezése.
Az idei OKTV-sikerének azon-
ban egyéb következménye is lett.
A programozói verseny elsõ húsz
helyezettjét ugyanis meghívták
egy, az ELTE által szervezett vá-
logatóra, ahol egy újabb verse-
nyen döntötték el, hogy ki legyen
az a négy diák, aki szeptember-
ben az Olaszországban rende-
zendõ Nemzetközi Informatikai
Diákolimpián képviselheti majd
a magyar színeket. A „nagy ös-
szecsapásban”  Marussy Kristóf
ismét kiválóan teljesített, így tag-
ja lehet a négyfõs csapatnak. A
sirmione-i párviadalban várha-
tóan közel száz csapat vetélke-

dik majd az érmekért. A
Nemzetközi Informatikai
Diákolimpia egyik sajátos-
sága, hogy bár a nemzetek
csapatokat neveznek, a
versenyzõket egyénileg
értékelik. A magyarok

mindig favori-
tok voltak a
23 éve meg-
rendezett ver-
senyeken, és
idén is eséllyel
pályáznak majd
jó helyezésre.

Marussy Kris-
tóf azonban nem
csak az OKTV-ken
jeleskedik. A zuglói
gimnázium végzõs
diákjának ugyanis a

legfõbb hobbija a programozás.
Egy diáktársával közösen készí-
tett például egy robotjármûvet,
mely emberi közbeavatkozás

nélkül (lemodellezett) marsi
környezetben meghatározott fel-
adatok végrehajtására képes. A
robotgép a tavalyi „Magyarok a
Marson” címû rangos tudomá-
nyos versenyen a közönség kü-
löndíját érdemelte ki. De ugyan-
csak említhetnénk még a Neu-

mann János Magyar és Határon
Túli Programtermékek Verse-
nyét, amelyre Kristóf két diák-
társával közösen egy számítógé-
pes játékkal pályázott, s mellyel
a kategóriájában elsõ helyezést
ért el.

R. T.

Az év diákja az informatikai olimpiára megy

Önbizalomnövelõ Európa-bajnoki cím

A Szent István Gimnáziumban nem sokat gondolkodtak azon,
hogy az idei ballagáson ki kapja majd a legjobb diáknak járó Ist-
ván-plakettet. A vezetõség és a tanári kar ugyanis egyetértett
abban, hogy 2012-ben ezt a magas rangú elismerést csakis
Marussy Kristóf 12/A osztályos (matematika tagozatos) diák
kaphatja meg.

Április végén Joó Abigél, a KSI SE fiatal dzsúdósa ismét Európa-
bajnok lett. A 2010-ben már kontinensbajnoki címet szerzett
zuglói sportoló ezúttal a Cseljabinszkban rendezett cselgáncs
EB-n bizonyult a legjobbnak.
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Várhatóan a nyáron feloldhatják
a változtatási tilalmat Zuglóban
– nyilatkozta lapunknak Barta
Ferenc, kerületünk fõépítésze. A
tilalom ideje alatt elkészült a ke-
rület új szabályozási terve, ame-
lyet már jóváhagyásra megküld-
tek többek között az állami fõ-
építésznek és a Fõvárosnak is. A
képviselõ-testület közben múlt
héten elfogadta azt a módosítást,
amellyel egyszerûsíthetõ a folya-
mat – mondta a fõépítész. A tila-
lom nyilván negatívan érinti az
itt lakókat, ám ez csak idõleges –
hangsúlyozta Barta Ferenc, aki
az indokok között a környezetet
elrondító és túlterhelõ beépíté-
sek megakadályozását emelte ki.
A tilalom hirtelen és gyors beve-
zetésével annak tudtuk elejét
venni, hogy egy lassú átmenet
alatt ezek a káros folyamatok to-
vább folytatódjanak és végképp
élhetetlenné tegyék a környeze-
tet – fejtette ki a fõépítész

Barta Ferenc beszámolt arról
is, hogy több fejlesztési területen
elindultak a munkák. Az idei
évet még elkerülik a látványos
beruházások, de ez nem jelenti
azt, hogy ne változna a kerület
arculata. Ebben az évben a kéz-
zelfogható fejlesztések között a
közterek – mint például a Bos-
nyák tér – felújítása szerepelnek.
Emellett folyik az intézmények
energia-felhasználásának átvizs-
gálása vagy éppen a fizetõs
parkolóövezetek bõvítése – so-
rolta a példákat a fõépítész.
Barta Ferenc szakmai szem-
pontból izgalmasnak tartja, hogy
a kerület, az épített környezet
igen heterogén. Karakteresen el
lehet határolni a különbözõ öve-
zeteket, a problémák ezek talál-
kozásánál a határvonalakon je-
lentkeznek, ahol különös hang-
súlyt kell fektetni az egyensúly
megtartására az építkezéseknél,
változtatásoknál – magyarázta a
fõépítész, hozzátéve, hogy az
ilyen feladatok elvégzésére szol-
gál a tervtanács. Ha bejön hoz-

zánk a tervezõ és az ügyfél a ter-
vekkel, akkor alaposan megvizs-
gáljuk azokat, hogy beleillenek-e
az adott környezetbe. A fõépítész
feladata az is, hogy a település
vagy kerület jelenével és jövõjé-
vel kapcsolatos építési elõíráso-
kat, szabályokat kialakítsa, a fel-
tételeket megteremtse és úgy ala-
kítsa a kerület településszerke-
zetét, hogy az a lakosság elvárá-
sainak is megfeleljen.

Barta Ferenc tizenöt éve lakik
a kerületben és mindig is építész
akart lenni, a munkája mellett
ez a hobbija is. Elvégezte az épí-
tészmérnöki kart a Mûegyete-
men, ahol késõbb 18 évig oktat-
ta is a hallgatókat. Vezeti épí-
tészirodáját és közben szakmai
tudását is szélesíti, így szerzett
például szigetelõ-szakmérnöki
végzettséget is.

– Amióta ide költöztünk, a sa-
ját szememmel látom a kerület-
ben zajló folyamatokat és azt
gondoltam, úgy tudok a legin-
kább beleszólni ezekbe szakma-
ilag, ha tevékenyen részt veszek
bennük – mondta a fõépítész, aki
a sikeres pályázat után tavaly de-
cember közepétõl tölti be ezt a
posztot. Ha élhetõbb környeze-
tet tudunk teremteni a kerület-
ben, már megérte itt lennem –
tette hozzá. B. R.

Arcképek 
a Városházáról

Vitézy Dávid: jövõ tavasszal indul az 1-es és 3-as villamospálya felújítása

Közlekedésfejlesztési
tervek kerületünkben
Jövõ tavasszal megkezdõdik az
1-es és 3-as villamosok vonalai-
nak teljes felújítása. Vitézy Dá-
vid, a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) vezérigazgatója
lapunknak elmondta, mindkét
szakaszon teljesen kicserélik a
sínpárokat, megújulnak az állo-
máshelyek. Egy másik projekt
része lehet a jövõben az Örs Ve-
zér téri 2-es metró és gödöllõi
HÉV összekötése. Az elképzelé-
sek szerint remény van a Thö-
köly úti „buszcsorda” villamos
általi kiváltására is. 

– Mikor kezdõdik az 1-es és 3-
as villamosok felújítása?

– 2013 tavaszán tudjuk meg-
kezdeni a kivitelezési munkála-
tokat. Az építési engedélyünk
már megvan és mivel nem sze-
retnénk beleesni a 4-es metró
építési munkálatainak hibáiba,
nem a kivitelezõk, hanem mi ké-
szítjük el a kiviteli terveket. Nyár
végén, õsz elején írjuk ki a kivite-
lezési pályázatot, amelyben pon-
tosan rögzítjük, mit kell tennie a
nyertes cégnek. Így tehát nem is
lesz mód arra, hogy a munkála-
tok ára elszabaduljon. 

– Mekkora az építkezés össz-
költsége?

– Negyvenegy milliárd forint,
amelynek 94 százalékát az Eu-
rópai Unió finanszírozza. Fon-
tos megjegyezni, hogy az elõzõ
városvezetés 2003-2004 körül
kezdte el elõkészíteni a projek-
tet, de 2010-ig képtelenek voltak
összeállítani az unió számára
egy komplett beruházási javasla-
tot. A BKK  2010 õszén átvette a
fejlesztési terveket, mûszakilag
átdolgoztuk azokat, és újra be-
nyújtottuk az Európai Uniónak.
A kormány 2011 tavaszán dön-
tött a támogatásának biztosítá-
sáról, idén április 25-én pedig az
Európai Bizottság is jóváhagyta
azt.

– Pontosan mire terjednek ki
a munkálatok?

– Az 1-es villamos a 80-as
években épült, azóta érdemi, ko-
moly pályafelújítás nem történt.
Ennek az az eredménye, hogy
komoly sebességkorlátozások
tapasztalhatóak Zuglóban és az
Árpád híd környékén. Az 1-es
villamosnak ma a Rákóczi, régi
nevén Lágymányosi hídnál van a
végállomása, mi viszont átvezet-
jük végre a hídon, elvisszük a Fe-
hérvári útig, a dél-budai lakóte-
lepekhez és villamosokhoz kö-
zel. A megállókat átépítjük, meg-
emeljük olyan magasra, mint
amivel a Nagykörúton a Com-
bino villamosok közlekedésénél
találkozhatunk. Ennek az a cél-
ja, hogy a babakocsival közleke-
dõ kismamák, vagy a kerekes
székesek is zavartalanul hasz-
nálhassák a villamost, fõleg, ha
új, alacsonypadlós jármûveket
is érkeznek majd a vonalakra. 

– Füves pályaszakaszokat is
építenek?

– Igen, az óbudai és az újbudai
szakaszon alakítunk ki füves
szakaszokat az 1-es vonalán.
Sajnos, Zuglóban is vizsgáljuk
ennek lehetõségét. Viszont min-
den zuglói megálló járdaszigetét
is „bezöldítjük”, tehát sövénye-
ket, és füvet is kapnak a megál-
lóhelyek, amelyeket befedünk.
Új, úgynevezett „visszafogópon-

tokat”, azaz váltókat is kiépítünk
a vonalon, például az Árpád híd-
nál. Ez azt jelenti, ha üzemzavar
lép fel valahol a szakaszon, a vil-
lamosközlekedését nem kell
olyan hosszan felfüggesztenünk,
mint mostanában. Emellett,
ahol jelenleg csak aluljárón ke-
resztül közelíthetõ meg az állo-
más, ott akadálymentesítést haj-
tunk végre, liftet, vagy az útsza-
kaszon keresztüli zebrás megkö-
zelítést alakítunk ki. 

– Új villamoskocsik is érkez-
nek?

– Úgy tervezzük, hogy a már
említett Combinókkal azonos
hosszúságú alacsony padlós vil-
lamosokat tudunk legalább rész-
ben beszerezni az 1-esre. Ez kü-
lön uniós projekt, amely elbírá-
lás alatt van a Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökségnél. A Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium támogatja

azt az elképzelésünket, hogy
mind az 1-es, mind a 3-as villa-
moskocsik közül minden har-
madik új szerelvény legyen. Re-
mélem, a pályafelújítások után
egy-két éven belül már az új villa-
mosok is közlekedhetnek majd.

– Mire számíthatunk a 3-as
villamosvonalon?

– Itt szinte a teljes zuglói sza-
kaszon teljes körû pályafelújí-
tást végzünk, korszerûsítjük az
áramellátási rendszert is. A köz-
lekedési lámpákat – ugyanúgy
ahogy a Nagykörúton – az autók-
kal szemben a villamosoknak
kedvezve hangoljuk össze. A mai
helyzet elfogadhatatlan, hiszen
szinte minden utcasarkon per-
cekre meg kell állni a piros jelzé-
seknél. Emellett ezen a vonalon
is felújítjuk a megállóhelyeket. 

– Meddig tartanak a munká-
latok, mekkora felfordulásra
készüljenek a villamosvonalak
közelében lakók, illetve az arra
autózók?

– 2013-14-ben a nyári idõ-
szakban több hónapra le lesz
zárva mindkét villamosvonal, a
munkák egyszerre zajlanak
majd. Igyekszünk úgy dolgozni,
hogy a két villamos párhuzamos
szakaszai ne egyszerre legyenek
lezárva. Buszokkal pótoljuk
majd a járatokat. Az 1-es villa-
mos esetében a Puskás Ferenc
Stadion és a Bécsi út közötti sza-
kasszal kezdjük meg a munkát. 

– A Thököly úton tervezik a
villamosközlekedés visszaállí-
tását?

– A Thököly úti „buszcsordát”
mihamarabb ki szeretnénk vál-
tani. A napokban kaptuk meg azt
a támogató levelet, amely arról
szól, hogy forrást kaphatunk a
következõ tíz év budapesti villa-
mosközlekedési fejlesztésének
elõkészítésére. Harminc hely-
színt tartalmazó ötletlistánk van
arra, hol kellene villamospályát
építeni. Ebben benne van a Thö-
köly út is.  Arra is jó esély van,
hogy bekerüljön a ténylegesen
megvalósítható 5-6 projektbe,
amelyet részletesen kidolgo-
zunk. Így ez már a következõ,
2014-tõl 2020-ig tartó uniós fej-
lesztési ciklusban elérhetõ fej-
lesztés lehetne, de a tervezés és a
költség-haszon elemzés eredmé-
nyeitõl még sok függ. 

– Lesz-e Bosnyák téri 4-es
metró állomás?  

– Ez a terv hosszú idõre leke-
rült a napirendrõl. Szembe kell

nézni azzal a ténnyel, hogy az új
metrószakaszt úgy tervezte meg
és kezdte el építeni az elõzõ vá-
rosvezetés, hogy nem volt meg a
kellõ forrása hozzá. Ebbe az egy
projektbe kell tíz éven keresztül
minden közlekedési fejlesztési
pénzt beletennünk, szinte sem-
milyen földfelszíni átalakításra
nem marad forrásunk és ezért
jutott a 3-as metró is a közis-
merten rossz állapotába. Úgy
kell eközben terveznünk, hogy a
lemaradásunkon is tudjunk
csökkenteni. Például a 2-es met-
ró és a gödöllõi HÉV Örs Vezér
téri összekötését szolgáló ter-
vünkre most kaptuk meg a tá-
mogató levelet. Elindul a terve-
zés és az elõkészítés is, az épít-
kezést is 2014 után tervezhet-
jük, uniós támogatással és így
nem csak fejlesztésre juthat tá-
mogatás, hanem a HÉV öreg sze-
relvényeinek cseréjére és a pá-
lya felújítására is.

Pindroch Tamás

Sportpálya 
hallássérülteknek

Egy nagyvállalat támogatásá-
nak, illetve a Fõvárosi Önkor-
mányzat segítségének köszön-
hetõen jobb körülmények kö-
zött sportolhatnak a zuglói Dr.
Török Béla Óvoda, Általános Is-
kola, Speciális Szakiskola, Egy-
séges Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény és Diákott-
hon növendékei. Az EON tavaly
õsszel 5 millió forinttal támogat-
ta a Nagyothalló Gyermekekért

Alapítványt, és ehhez a Fõvárosi
Önkormányzat, mint az intéz-
mény fenntartója újabb egymil-
lió forintot tett hozzá. Ebbõl az
összegbõl pedig az elmúlt hetek-
ben felújították a kisebbik
sportudvart. Az új létesítményt
Pál Norbert (képünkön jobbra),
az EON ügyvezetõ igazgatója és
dr. Ferdinandy István alpolgár-
mester (képünkön balra), má-
jus 21-én avatta fel. R. T.

Rozgonyi Zoltán alpolgármester és Vitézy Dávid a BKK vezérigaz-
gatója
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„Áldott szép Pünkösdnek
gyönyörû ideje…” (Balassi Bálint)

Az ünnep eredetérõl, üzenetérõl és je-
lentõségérõl kérdeztük Pünkösd kö-
zeledtével a Bosnyák téri Páduai Szent
Antal templom plébánosát. Bárány
Béla atya szerint a kétezer éve a világ-
ban kiáradt Szentlélek mûködése nem
idõszakos, hanem azóta is folyamatos.

– Milyen helyet foglal el a Pünkösd a
keresztény ünnepek sorában?

– Húsvét és karácsony után a harmadik
legnagyobb ünnepünk. A görög pentecoste
szóból származik, jelentése: ötvenedik,
vagyis a húsvét utáni 50. nap. Az ószövet-
ségben aratási hálaünnep volt, illetve a tör-
vényadás, a tíz parancsolat emléknapja.
Az újszövetségben a Szentlélek eljövetel-
ének ünnepe és az egyház születésnapja. 

– Az evangélium, a kerigma hirdetése
a Krisztus után évszázadokban sem volt
könnyû feladat, a Biblia szerint azon-
ban az apostolok megkapták a nyelve-
ken beszélés csodálatos ajándékát. Ma
milyen kihívások elé néz ezen a téren az
egyház, és milyen megoldási lehetõsé-
gei vannak?

– Isten mindenhatóságának mûveiben
jelen van a Szentlélek, kezdve a teremtés-
sel, amelyrõl ezt olvassuk a Biblia elsõ
könyvében: „És Isten Lelke ott lebegett a
vizek felett.” A Szentlélek tette lehetõvé,
hogy Isten jósága kiáradjon a világra.
Ugyanez a Lélek szállt le az ószövetségi ki-
választott emberekre: prófétákra, kirá-
lyokra, hogy feladatukat teljesítsék. A

Szentlélek mûködése azonban nem idõ-
szakos, hanem folyamatos. A félénk, bá-
tortalan apostoloknak a Szentlélek adott
erõt arra, hogy nyíltan, félelem nélkül, és
örömmel hirdessék a megfeszített és fel-
támadt Krisztust környezetükben.

A János-evangélium után következõ
könyv, az Apostolok Cselekedetei errõl
szól a Bibliában. Az egyház élete szaka-
datlan pünkösd: a Szentlélek szüntelenül
munkálkodik, hol látványos, szinte viha-
ros módon, hol pedig rejtetten, a szívek
mélyén.

– Kétezer éve leszállt a Szentlélek a ta-
nítványokra. Ma hol és miként találkoz-
hatunk vele, mindennapi életünkben?

– Ma ott találkozunk, az Atyának és a
Fiúnak a Lelkével, ahol szeretet és jóság
uralkodik. Jézus Szentlelke által van je-
len köztünk, de felfedezhetjük Õt az oltá-
riszentségben, a Szentírás szavában, és
az egyház közösségében is. Többet kell tö-
rõdnünk a lelkünkkel. Jézus mondja: „A
lélek az, ami éltet, a test nem használ sem-
mit.” Vessünk számot: mennyi idõt,
pénzt, eszközt fordítunk testápolásra,
testépítésre, szépítésre, és mennyit lel-
künk gondozására? A testkultúra még so-
hasem volt ennyire fejlett, de a lélek csak
teng-leng, halódik.

Egyébként csodálatos, hogy szép ma-
gyar nyelvünk milyen összefüggésekben
és hogyan használja a „lélek” szavunkat.
Ha a kritikus pillanatokban sem veszít-
jük el fejünket, akkor lélekjelenléttel
ajándékozott meg az Isten. Ha nagy öröm-
mel vetjük bele magunkat a munkába, ak-

kor lelkesen tudunk dolgozni. Lelkes
munkánktól mások is „tüzet fognak”, má-
sokat is lelkesíteni tudunk. Ha meg akar-
juk gyõzni embertársunkat valamirõl, a
lelkünket is kitesszük, hogy rávegyük õt.
Nem volna jó gépiesen – mint egy robot –
lélekölõ módon tevékenykedni. Ha valaki
kivetkõzik emberségébõl, akkor lelket-
len. Ne hálni járjon belénk a lélek. Amíg a
szellem, a lélek hat, nincs mitõl félnünk.
Csak az igazán „lelki” emberek tudják a
világot elõbbre vinni.

– Pünkösd kötõdik az egyház megala-
pításához. Hogyan valósul meg nap-
jainkban az ökumené, különösen Zugló-
ban?

– Biztos vagyok benne, hogy az öku-
mené valamilyen szinten elindult Zugló-
ban, de a Szentlélek erejével még többre
is képesek lehetnénk. A probléma, hogy
mindegyik plébániai közösség, vagy gyü-
lekezet egyelõre a saját lelkipásztori prog-
ramjaira keres segítõket, és nem nagyon
koordináljuk ezeket. Kacsoh Dániel
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Bringázz a suliba!
A városi közlekedés egyik leghatékonyabb eszközét – rövidebb
távolságok esetén – a kerékpár jelenti. E környezetbarát közleke-
dési formát népszerûsítendõ,  „Bringázz a suliba” címmel általá-
nos iskolások számára kampányt indít május 29-e és június 8-a
között az Együtt Európáért Alapítvány. Az a diák, aki legalább hat
alkalommal két keréken érkezik az eseményben részt vevõ zuglói
iskolákba, és ezt az erre a célra kialakított kerékpáros útlevélben
igazolni tudja, hasznos meglepetést kap.

A „Bringázz a suliba kampány” az Együtt Európáért Alapítvány
Együtt a fenntartható életmódért címû projektje keretében, az
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Két iskolában biciklis ügyességi vetélkedõn csiszolhatják tovább
kerékpáros tudásukat a kisdiákok, a szintén az Alapítvány által
szervezett „Bringa Rally” rendezvényeken, ahol a legügyesebbek
további ajándékokat nyerhetnek. Érdemes tehát a kampányban
részt vevõ iskolákban kifüggesztett, a kezdeményezésrõl szóló
plakátokat figyelni.

Aki rendszeresen biciklivel érkezik az iskolába, annak a reggeli
testedzés pezsdítõ hatása az érdemjegyein is megmutatkozik.
Szóval srácok, bringára fel!

Együtt Európáért Alapítvány
1078 Budapest, Marek József utca 5. 3./33.
Telefon : +36-1-769-0803, 
Fax.: +36-1-784-25-74

A Zuglói Benedek Elek Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény (EGYMI) Kölesné Né-
meth Mária igazgatónõ irányítá-
sával minden lehetõséget ki-
használ, hogy pályázati forrá-
sokhoz jusson. Ezt sikerrel te-
szik, hiszen az elmúlt években
nem volt olyan esztendõ, hogy
valamilyen területen ne nyertek
volna uniós támogatást. 

– Nyertünk a Humán Erõforrás
Operatív Programon (HEFOP),
illetve a Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP) ke-
retében. A pályázatok mögött
minden esetben nagy munka
volt, amit a tantestület tagjai vé-
geztek. Ugyanakkor fontosnak
érezzük, hogy minden lehetõsé-
get kihasználjunk, hisz az uniós
források segítségével számtalan
területen elõre tudtunk lépni –
mondta az igazgatónõ.

A zuglói intézmény eddig két
sikeres HEFOP és hat sikeres
TÁMOP-pályázaton van túl. Kö-
zülük a legutolsót, a TÁMOP
3.1.6-ost május 16-án egy szak-
mai konferencián mutatták be. 

– A program neve a „Táguló vi-
lág” – mondta Marksteinné Mol-
nár Julianna projektvezetõ. – Ez
egy zárt rendszerû pályázat volt,
tehát csak olyan intézmények je-
lentkezhettek melyek már a ko-
rábbi alkalmakkor is kiérdemel-
ték az unió támogatását. A mos-
tani pályázat célja az intézmény-
ben tanulók kompetenciájának
fejlesztése vagyis, hogy majdan

majd egyenlõ esélyekkel indul-
hassanak a munkaerõpiacon.
Leegyszerûsítve ez azt jelenti,
hogy mindenki egyenlõ mérté-
ben részesülhessen a minõségi
oktatásban. A programban nem
csak a zuglói intézmény, hanem
a Gyurkovics Tibor Általános Is-
kola, az Autizmus Alapítvány és
a kõbányai Fecskefészek Korai
Fejlesztõ is részt vesz. A támoga-
tási díj a négy intézménynek ösz-
szesen 29,7 millió forintot tesz
ki. Ebbõl az összegbõl 2012. má-
jus 1. és 2013. október 31. kö-
zött többek között az infokom-
munikációt fogjuk majd akadá-
lymentesíteni, szülõi klubokat
mûködtetünk, a pedagógusok
számára képzéseket szerve-
zünk, illetve speciális eszközök
beszerzésére és új terápiák be-

vezetésére nyílik majd lehetõ-
ség.

A május 18-i rendezvényen
részt vett Weeber Tibor, a szom-
szédos X. kerület alpolgármes-
tere, is, aki kiemelten fontosnak
tartotta, hogy az unió által is tá-
mogatott programnak köszön-
hetõen négy kerület tud majd
egymással együttmûködni.

Ez egy példaértékû lehetõség,
mely színes és sokoldalú fejlesz-
tésekre biztosít lehetõséget. Jó-
magam személyesen is érintve
vagyok a témában, hisz hat évvel
ezelõtt a feleségemmel örökbe
fogadtunk egy Dawn-kóros kisfi-
út. Az õ érkezése teljesen átala-
kította a családunk életét. Az új
jövevénytõl annyit tanultunk,
hogy ma már egy kislányt is a
családunkba vettünk. R. T.

Egy iskola, mely uniós
költségvetésbõl is gazdálkodik

Tudásközpont
A Herman Ottó Általános Iskola
ismét egy európai forrásból tá-
mogatott projektbe kezdhet an-
nak köszönhetõen, hogy az isko-
la sikeresen szerepelt a TÁMOP
3.1.7 „Referencia intézményi há-
lózat kialakítása” pályázaton. Az
5,7 millió forinttal támogatott
program május elejétõl október
végéig tart majd.

– A pályázat lényege, hogy min-
den régióban kiválasztanak egy-
egy intézményt, amelyik a saját,
jól bevált pedagógiai módszereit
a régió többi intézményének is
továbbadhatja – mondta Tószegi
Attila, a zuglói iskola igazgatója.
– A pályázat célja az volt, hogy fel-
készítse a kiválasztott intézmé-
nyeket, ennek a tudásnak a to-
vábbadására. Az összeg nagyob-
bik részét a pedagógusaink to-
vábbképzésére, kisebbik részét
pedig eszközfejlesztésekre for-
díthatjuk.

A pályázat révén tehát a
Herman úgynevezett módszerta-
ni központtá vált a közép-ma-
gyarországi régióban. A zuglói is-
kolán kívül körülbelül 50 másik
iskola büszkélkedhet még ezzel
az elismeréssel. A Herman sike-
rében a magas szintû pedagógiai
munkán kívül az is közrejátsz-
hatott, hogy az Egressy úti isko-
la évek óta sikeres pályázónak
számít. 2006 óta ugyanis egy
HEFOP, majd két TÁMOP pályá-
zaton is sikerrel szerepelt már
az intézmény. Legutóbbi pályá-
zatuknak kerületi vonatkozása
is akadt, hisz a zuglói önkor-
mányzat éppen a Herman példá-
jából kiindulva dolgozta ki a te-
hetséggondozó programját.

– Az idei pályázat sikerének az
értékét növeli, hogy rendkívül
szigorú feltételeknek kellett
megfelelniük a jelentkezõknek –
tette hozzá az igazgató. – Egy-
részt, már a jelentkezésnek is
szigorú követelményei voltak,
másrészt a jelentkezõket gyakor-
latilag „átvilágították” a pályázat
kiírói, ugyanis mindent ellen-
õriztek, a pedagógiai programtól
kezdve egészen az infrastruktú-
ráig. Nagyon büszkék vagyunk
rá, hogy az ellenõrzés végén min-
den kategóriában maximális
pontot kaptunk. A pályázatunk
a „Herman tudásközpont” címet
kapta, és két területet, a tehet-
séggondozást és a kompetencia
alapú oktatást célozta meg.

Riersch Tamás

Az elmúlt években a magyar ok-
tatás nem a szakképzésrõl szólt.
Tömegével zárták be az intézmé-
nyeket, és több szakma elveszí-
tette az utánpótlását.

– Az elmúlt években szétverték
a középfokú szakképzést Ma-
gyarországon – mondta dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
ter – pedig kijelenthetõ, hogy
nagy igény van jó szakmunkás-
okra.  Az önkormányzat azonban
nem tud szerepet vállalni a szak-
képzésben, a köznevelési törvény
változása miatt jövõre ugyanis az
eddig kötelezõen végzett alapfo-
kú oktatás is a kormányhivatal-
ok irányítása alá kerül.

Az alpolgármester elmondta,
hogy a fenti törekvések ellenére
Zugló a szakképzés terén is jó
helyzetben van. A kerületben
ugyanis több nagy múltú szak-
képzõ iskola is mûködik. Közü-
lük is kiemelkedik az Ybl Miklós
Építõipari Szakképzõ Iskola
TISZK, amely olyan hiányszak-
mákban képezi a diákokat, mint
a kõmûves, az ács, a burkoló
vagy a szobafestõ.

– Budapesten 12 úgynevezett
Térségi Integrált Szakképzési Köz-
pontot alakítottak ki – mondta Su-
lyok Istvánné igazgatóhelyettes. –
Ezeket a TISZK-ket szakmák sze-
rint szervezték. Az építõiparban a
zuglói Ybl a szakképzõ iskola, de
idetartozik még a Schulek Frigyes
Kéttannyelvû Mûszaki Szakkö-
zépiskola és a Pogány Frigyes Két
Tanítási Nyelvû Építészeti, Infor-
matikai Szakközépiskola és Gim-
názium is. Zuglói vonatkozásban
az oktatás két telephelyen folyik,
az elméleti a Várna utcában, a gya-
korlati pedig az Öv utcában. Ez
utóbbi helyen két éve Európai uni-
ós támogatásból épült a szakkép-
zõ mûhelyünk. 

A zuglói szakképzõ iskolában
723 fõ tanul. A szakiskolásokból
a nyolcadik osztály után kõmû-
vesek, ácsok, burkolók, szoba-
festõk, kályhakészítõk, mûköve-
sek, épületszobrászok és kõfa-
ragók, a technikumot végzõkbõl
pedig út-, híd- és vasútépítõk,
mély- és magas építõk lesznek. 

– Bizonyos szakmák koráb-
ban még vonzóak voltak, ma már

viszont egyre kevesebben jelent-
keznek rá. Nagyon érezzük az
építõipar visszaesését is, hisz
egyre kevesebben látnak fantázi-
át ezekben a szakmákban. Nem
tesz jót a szakképzésnek, hogy
egyes szakmák oktatást egy idõ-
ben leállították, majd egy ellen-
tétes döntéssel megpróbálták új-
ra indítani õket.

Az Ybl-ben januárban igazga-
tóváltás történt. Az új vezetõ,
Hujver László mindenképpen
erõsíteni szeretné az iskola zug-
lói kötõdését. 

Sok kritika éri a szakképzést,
elsõsorban azért, mert nem a
legjobb képességû tanulók irat-
koznak be, és, hogy a gyakorlati
képzés az elméleti rovására
megy. Ennek ellentmondanak az
elmúlt esztendõ eredményei, hi-
szen az Ybl diákjai kiválóan tel-
jesítettek a „Szakma kiváló tanu-
lója” országos versenyeken. Az
ácsok között egy elsõ, a kõmûve-
seknél egy második, míg a bur-
kolók versenyében egy nyolcadik
helyezést szereztünk – tette hoz-
zá az igazgatóhelyettes. riersch

Erõs alapokon a szakképzés



11MOZAIKXXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2012. MÁJUS 24. �� ZUGLÓI LAPOK ��

Kétheti horoszkóp
2012. május 24-tõl

Kos – A türelem megtanu-
lása most is elsõdleges fel-
adatuk, s ha ez önként

nem megy, akkor külsõ segítsé-
get kaphatnak. Ez érkezhet a ha-
tóságoktól, hatalmi szervektõl,
de otthonukban is lehetnek fe-
szültségek. Pénzügyi vonalon bõ-
ség várható, de most becsapha-
tók, figyeljenek!

Bika – Illúziók, álmok,
csalódások – fõleg a bará-
taikkal, vágyaikkal kap-

csolatban. Ellenben, a biztonsá-
got adó pénz stabilan érkezhet.
A tanulást, jogi ügyeket, tenge-
rentúli utazást váratlan fordula-
tok akadályozhatják, ám angya-
laik velük vannak, mindenben
segítenek!

Ikrek – Érdemes most a
mûvészetekkel foglalkoz-
niuk, mely még pénz for-

májában is realizálódhat. Legye-
nek éberek, mert illúziók, csaló-
dások jelen lehetnek. Segítségül
jöhet egy belsõ hang, mely tudja,
érzi a határait, hogy két lábbal
álljon a földön.

Rák – A végtelen, angyali
szeretet és a türelmetlen-
ség egyszerre, egymás

mellett lehetnek jelen, hangula-
tukon múlik, hogy melyik érzé-
kelhetõ. Otthonukat szépíthetik,
melyben barátaik segítségére is
számíthatnak.  Társukkal nagy,
pozitív irányú beszélgetés ala-
kulhat ki.

Oroszlán – Álmok, illúzi-
ók, csalódások, becsapha-
tóság, bizonytalanság – el-

sõsorban a munkájukban, célja-
ikban, baráti körükben.  Ám, ha
elcsendesednek, most elõzõ élet-
bõl jövõ segítségek érkezhetnek,
hallgassanak megérzéseikre!
Utazás területén váratlan fordu-
latok!

Szûz – Hatalmas életere-
jükkel most azt teremte-
nek, amit csak szeretné-

nek. Nem sajnálják az idõt, ener-
giát a kutatásra, mélyére men-
nek le mindennek, s szavakba is
tudják önteni. Munkájuk gyü-
mölcse most beérhet, stabilan
érkezhet a pénz, mely számukra
nagyon fontos.

Mérleg – Érzik, tudják ha-
táraikat, mely elsõsorban
érzelmeikben, a tanulás-

ban, külfölddel kapcsolatban jö-
het felszínre. Társukkal azon-
ban lehetnek most türelmetle-
nek, akaratosak, melyek próbá-
ra tehetik a kapcsolatot. Karita-
tív akciókban vehetnek részt,
adakozhatnak. 

Skorpió – Még mindig le-
gyenek nagyon türelme-
sek a közlekedésben, be-

szélgetésekben, testvéreikkel,
különben megállásra kénysze-
ríthetik õket! Társukban, a kül-
világban csalódhatnak, ám a sze-
relmükkel vagy a gyerekeikkel
való kapcsolatuk energiát adhat. 

Nyilas – A munka elköte-
lezettjei lehetnek most, de
hát õk legtöbbször min-

dent túlzásba visznek – „vagy na-
gyon sok, vagy nagyon kevés”.
A bizonytalanság nehezítheti a
feladataik megoldását, igyekez-
zenek nem beleragadni az önsaj-
nálatba! Társuk segítségükre
lehet.

Bak – Kedvességükkel,
diplomáciai készségükkel
palástolni tudják a most a

bennük zajló feszültségeket,
akaratot, teremtõ képességük-
kel meg bármit el tudnak érni.
A kollegáikkal való nehézsége-
ket szeretettel meg tudják olda-
ni, akár még szerelem is kiala-
kulhat.

Vízöntõ – Túl érzékenyek
lehetnek, melyhez hozzá
járulhat egy erõs akarat is.

Ez mind nekik, mind a környe-
zetüknek próbák sorozatával
járhat. Engedjenek el mindent,
merjenek ujjá születni! A közle-
kedésben különösen legyenek
éberek! A szerelem segíthet!

Halak – Nehézséget jelent-
het, hogy az eszükre hall-
gassanak-e, vagy a szívük-

re, a jó megérzéseikre? A szere-
lemben próbákra számíthatnak,
ám a végtelen szeretetre is. De
sok jövés-menésre, tárgyalások-
ra is, ami kifejezetten jól is eshet
nekik.

www.asztrocsillag.hu

Jóformán minden tulajdonos
elõbb-utóbb felteszi a kérdést ál-
latorvosának, hogy kedvenc ku-
tyája, macskája meddig fog élni?
Erre pontos választ adni lehetet-
len. Vannak ugyan olyan tapasz-
talati megfigyelések, amelyek
szerint a rendkívül kifinomult
szervezetû, fajtatiszta egyedek,
valamint az elnehezedésre hajla-
mos nagy testû állatok élete rövi-
debb, mint a kistestû, nem elhí-
zott vagy a jól sikerült keveréke-
ké. Ezek közül nem ritka a 15-
17 éves korú sem.

Állataink életkora génjeikben
van meghatározva, de hogy az ott
kódolt maximális életkort elér-
jék, azt számtalan külsõ tényezõ
befolyásolja. Így a természetelle-
nes tartási mód, a kevés mozgás,
a szennyezett levegõ, a nem meg-
felelõ táplálék és még sok, gyak-
ran a tulajdonos túláradó szere-
tetébõl adódó egészségrontó té-
nyezõ is.

Az állatok szervezete, szervei –
hasonlóan az emberhez – az évek
folyamán elhasználódnak, tevé-
kenységük zavart szenved, ben-
nük kórós elváltozások, dagana-
tok keletkezhetnek, egyes hor-
monok, enzimek megfogyatkoz-
hatnak.

A biológiai szervezetek örege-
dését kísérõ, vagy még nem kó-
ros jelenségek vizsgálatával a ge-
rontológia foglalkozik. Ez a tu-
dományág az utóbbi idõben az
állatorvosi gyakorlatban is meg-
jelent, hiszen ma már kiváló mû-
szerek, megfelelõ laboratóriumi
módszerek állnak rendelkezés-
re. Megjelent a geriátriai szûrés
lehetõsége, amely magában fog-
lalja az idõsödõ állatok teljes ki-
vizsgálását. Így egy teljes körû
véranalízis (minõségi, mennyi-
ségi vérkép, szervspecifikus en-
zimek, hormonok stb.) végezhe-
tõ, az ultrahangos készülékek-
kel valósággal a test belsejébe

láthatunk és az esetleges rendel-
lenességeket fel lehet fedezni, az
EKG a szív állapotáról ad képet,
a röntgenvizsgálat jelentõségét
pedig a humán gyakorlatból
mindenki ismeri.

Ezeket a vizsgálatokat célszerû
kedvencünknél öt-hat éves kor-
ban elkezdeni, és ajánlatos éven-
te megismételni. Az így kapott le-
letek értékelése, összevetése tájé-
koztatást ad az állatorvosnak és a
tulajdonosnak is kedvenc állata
általános állapotáról. Arról nem
is beszélve, hogy az idejében felfe-
dezett elváltozások gyógyítási ki-
látásai lényegesen jobbak, mint
az elhanyagolt eseteké. Példának
hozom fel annak a kilenc éves kis-
sé molett pincsinek az esetét, ahol
ilyen vizsgálat állapította meg a
méhelváltozást annak ellenére,
hogy a tulajdonos szerint az állat
különösebb tüneteket nem muta-
tott. Ám a mûtéti beavatkozás
gennyes méhgyulladást szünte-
tett meg, így a kis állat testében lé-
võ „bomba” nem robbanhatott.
De említhetném annak a tizenhá-
rom éves ír szetternek a történe-
tét is, amelynél az ultrahangos- és
vérvizsgálat leletei alapján lépda-
ganatot diagnosztizáltunk, amit
mûtéti úton sikerült megoldani.

A megelõzõ célzatú szûrõvizs-
gálatokkal nagy lépést tehet a tu-
lajdonos azért, hogy kedvenc ál-
lata a lehetõ leghosszabb ideig a
társa maradjon.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Idõsödõ kedvenceink

A víz köti össze a részt vevõ nemzetek iskoláit

Találkozó a Hajósban

Május 7–13 között német,
osztrák, török és görög ven-
dégeket fogadtak a Zuglói Ha-
jós Alfréd Magyar–Német Két
Tanítási Nyelvû Általános Isko-
lában. A zuglói intézmény, il-
letve  külföldi partnerei egy
kétéves programot zártak le.

– A Tempus közalapítvány ál-
tal meghirdetett Comenius isko-
lai együttmûködésben kerül-
tünk kapcsolatba a külföldi is-
kolákkal. A program témája: „Vi-
zünk: Közös életforrás, közös fe-
lelõsség!” címet viselte. Az elsõ
alkalommal egy német és egy tö-
rök iskola, majd a két esztendõ-
vel ezelõtt elnyert pályázaton egy
görög és egy osztrák intézmény-
nyel léptünk kapcsolatba –
mondta Koósné Molnár Márta
igazgató-helyettes, projektfele-
lõs. A célunk az volt – folytatta -,
hogy a gyerekeket a víz elõfordu-
lásának és hasznosításának vál-
tozatosságával ismertessük
meg, s hogy tartsák szem elõtt a
víz védelmének fontosságát. Kul-

turális dimenziója is volt a prog-
ramnak, hiszen kiemelten foglal-
koztunk a víz, folyók, patakok
változatos megjelenítésével a da-
lokban, a festményeken és az iro-
dalomban.

Az Európai Unió által támoga-
tott programban résztvevõ isko-
lák közös nyelve a német volt. A
két év során a pedagógusok és a
diákok is rendszeresen találkoz-
tak egymással, évente ugyanis
három-három alkalommal vala-
melyik intézményben projekt-ta-
lálkozót tartottak, melyeken ösz-
szesen 120 pedagógus és körül-
belül 40 diák vett részt.

A programban természetesen
ennél jóval többen szerepeltek,
az intézményekben ugyanis
önálló munka is folyt, melynek
eredményét aztán a küldöttsé-
gek a projekt-találkozón a többi-
eknek is bemutatták. A könyvek
készítése, a témanapok, játszó-
házak rendezése szinte az egész
iskolának feladatot adott. Ezen
kívül azonban az is fontos volt,
hogy az aktív kapcsolatnak kö-
szönhetõen, a pedagógusok és a
diákok egymás kultúrájába is
bepillantást nyerhettek.   riersch

2012. június 18. és augusztus 31. között,

a tábor ára 15 900 Ft

Fidesz támogatás
a Bethesdának

Endrei Katalin, Kovács Zsuzsa E.ON Kommunikációs vezetõ, Pelczné
dr. Gáll Ildikó Fidesz nõi tagozat elnöke, dr. Velkey György fõigazga-
tó, dr. Sztanó Flóra pszichiáter, dr. Hirsch Anikó pszichiáter

Az E.ON Hungária Zrt. és a Fidesz nõi tagozata május 19-én
1,5 millió forint értékû jótékonysági adományt nyújtott át a Bethesda
Gyermekkórháznak a gyermek autizmus felismerését és kezelését
szolgáló program támogatására.
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Ahn Eak Tai-szobrot avattak a Városligetben

Híd Budapest és Szöul között

A zeneszerzõ 1938-41 között
Budapesten élt, 1939-tõl két évig
a Zeneakadémia hallgatója, azon
belül pedig Kodály Zoltán tanít-
ványa volt. Ahn Eak Tai a magyar
állam ösztöndíjasaként a híres
Eötvös Collegiumban lakott,
mely lehetõséget csak a legtehet-
ségesebb diákok kaphatták meg.
Tehetségére az akkori zenei élet
legnagyobb alakjai, Bartók Béla
és Dohnányi Ernõ is felfigyeltek.

A szoborállítás kezdeménye-
zõje a Magyar-Koreai Társaság
volt. A tervet a Fõvárosi Közgyû-
lés is támogatta, a városligeti el-

helyezésrõl a képviselõk egyhan-
gúan döntöttek. A mûalkotás fel-
állításához szükséges támoga-
tást Zugló önkormányzata is
megadta. 

– Ahn Eak Tai nagyjából abban
az idõben tanult Budapesten,
amikor néhányan úgy gondolták,
hogy a VI. és a VII. kerületek pe-
remterületeibõl létrehozzák az
önálló Zuglót – mondta dr.
Papcsák Ferenc zuglói polgár-
mester ünnepi köszöntõjében. –
Nagy örömünkre szolgál, hogy a
szobrot abban a parkban állít-
hatjuk fel, mely nem csak a fõvá- rosnak, hanem Zuglónak is a leg-

jelentõsebb zöld területe, s amely
jövõre fogja létrehozásának 200.
évfordulóját ünnepelni.

Dr. Papcsák Ferenc Zugló ne-
vében vállalta, hogy nem csak he-
lyet biztosít a szobornak, hanem
annak gondozását, felügyeletét
is megoldja. Zsin Judit szob-
rászmûvész alkotását Szöul fi-
nanszírozta, a szobor környeze-
tét pedig FÕKERT alakította ki. 

– A magyar és a koreai nép kö-
zött több mint húsz éve töretle-
nül fejlõdik a kapcsolat – mond-
ta a dél-koreai nagykövet, H.E.
Nam Gwan-Pyo. – Az egyeteme-

ken magyar és koreai tanszékek
alakultak, a magyar tévében egy-
re több koreai sorozatot vetíte-
nek, és minden évben megren-
dezik a koreai filmhetet is Buda-
pesten. A Liszt Ferenc Zeneaka-
démián pedig egyre több koreai
hallgató tanul. 

Az ünnepségen a szöuli fõpol-
gármester-helyettes, illetve Cso-
mós Miklós budapesti fõpolgár-
mester-helyettes is hangsúlyoz-
ta, hogy Ahn Eak Tai szobra a két
nép barátságának a szimbóluma
lehet, amely „hidat képezhet Szö-
ul és Budapest között”. R. T.

Európában eddig még sohasem állítottak koreai személy tisztele-
tére szobrot, az elsõ ilyen emlékmûállítást Zuglóban tartották má-
jus 11-én. Az Ahn Eak Tai zeneszerzõt – a dél-koreai himnusz szer-
zõje - ábrázoló alkotás jelentõsége nem csak ebben áll, hiszen a
dél-koreaiak európai rokonaikként tisztelnek bennünket és a szo-
borállításnak is rendkívül nagy jelentõséget tulajdonítanak.

Ahn Eak Tai tiszteletére nem csak szobrot állítottak, hanem egy kon-
certet és egy kiállítást is szerveztek. Az elõbbire a szobor leleplezé-
sét megelõzõen egy nappal a Magyar Tudományos Akadémián került
sor, ahol a Zuglói Szimfonikus Zenekar Záborszky Kálmán vezényle-
tével Ahn Eak Tai leghíresebb mûvét, a Koreai Fantáziát adták elõ
(alsó képünkön). Az „Ahn Eak Tai Budapesten” címû kiállítást pedig
a Széchenyi fürdõ Márványtermében tekinthették meg a látogatók.

Annyian vettek részt a május 20-án meg-
rendezett XXII. Zuglói Táncfesztiválon,
hogy akár napokig is eltarthatott volna a
verseny.

– A zuglói táncfesztiválok sikerének
egyik titka, hogy a versenyzõket nem egy,
hanem legalább tíz idõpontra hívjuk be –
mondta Seres András, a rendezvény fõ-
szervezõje. – Így eloszlik a tömeg, amit az-
zal is segítünk, hogy minden kategóriá-
ban a produkciók végén azonnal ered-
ményt is hirdetünk.

A május 20-i eseményen rekordlétszá-
mú versenyzõ, összesen 1350 fõ vett
részt. Ekkora tömeg már komoly biztosí-
tást igényelt, amit a zuglói polgárõrök is-
mét magas szinten oldottak meg. De a
nagy létszám a hattagú zsûrit is – Zaka
Tamás táncost, Homoródi Cecília és
Fodorné Király Izabella zuglói tánctaná-
rokat, Tatár Gergõ és Kazarján Deniel
táncosokat, illetve Katona Zoltán Csigga
breakoktatót – nehéz feladat elé állította.
A részvevõk ugyanis a kategóriától és az
indulók létszámától függõen az országos
bajnoki címért, a Budapest-kupáért, illet-
ve a Zugló-kupáért versenyeztek. A kerü-
leti tánccsoportok ismét nagy létszámban
vettek részt a versenyen, és a Laukrisz
Tánccsoport (Városligeti Általános Isko-
la), Kovalik Imola ritmikus gimnasztiká-
zói (Móra), a Zuglói Mazsorettek (Mun-

kácsy), az Alpha Dance (Jókai), a Mezõ
hiphop-sai és a Liszt, Munkácsy néptán-
cosai egyaránt több díjat is nyertek.

Az idei rendezvénynek két megható pil-
lanata is volt – mesélte Seres András. – Az
egyik, hogy a mórás diákok titokban egy
meglepetés produkcióval is készültek,
mellyel egyrészt a versenyben is felléptek,
másrészt a tanáruknak, Kovalik Imolá-
nak is kedveskedtek a születésnapja al-
kalmából. A másik ilyen szép pillanat a
vak és halmozottan hátrányos helyzetû
táncosok fellépése volt, akik hiphop-ot és
bachata-t táncoltak óriási sikert aratva. 

A Fórumház Egyesület évente átlagosan
három táncfesztivált rendez Zuglóban, a
következõ táncversenyre várhatóan csak
Mikulás környékén kerül majd sor. R. T.

Napokig is táncoltak volna



A május 17-i testületi ülés elõtt
dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter és Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester a közbiztonság terén ki-
emelkedõt nyújtó kerületi szak-
embereket jutalmazta. 

A „Hónap Tûzoltója Oklevelet”
adományozta Vincze Sándor tûz-
oltó fõtörzsõrmestrenek. Vincze
Sándor 2001 óta hivatásos tûzoltó,
elõbb a Közép-budai Tûzõrségnél,
majd a Speciális Mentési Parancs-
nokságnál szolgált. 2010-ben a sa-
ját kérésére került át a Zuglói Tûz-
õrséghez, ahol folyamatosan ma-
gas szinten végzi a munkáját.

Az elmúlt idõszakban végzett
munkája elismeréseképpen a
Hónap Rendõre elismerést
Lukács Mariann rendõr fõhad-
nagy kapta. A kitüntetett rendõr-
tiszt 1998 óta teljesít szolgálatot
a zuglói rendõrkapitányság Köz-

rendvédelmi Osztályán. 2004-
ben fejezte be a Rendõrtiszti Fõ-
iskolát, majd 2005-ben hadnagyi
rangban szabálysértési elõadó-
ként az Igazgatásrendészeti Osz-
tályra került át. 2010-ben került

vissza a Közrendvédelmi Osztály
állományába, ahol a Sulizsaru
programon keresztül aktív sze-
repet vállal a fiatalokban kiala-
kuló rendõrökrõl alkotott pozitív
kép kialakításában. R. T.
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Zugló Önkormányzata,
a Zuglói Rendõrkapitányság
és a Zuglói Polgárõrség

közbiztonsági lakossági fórumot szervez
2012. május 31. (csütörtök) 17 órára,

a Pétervárad utca 11–17. sz. alatti Házasságkötõ Terembe
Minden érdeklõdöt várunk szeretettel!

Közbiztonsági
Lakossági Fórum

Tegyünk együtt a biztonságos Zuglóért!

Hogy mi a jó az olimpiai iskolák-
ban? Leginkább az, hogy az itt ta-
nuló diákok gyakrabban talál-
kozhatnak olimpiai bajnokok-
kal, mint a hagyományos oktatá-
si intézményekben tanuló társa-
ik. Zuglóban sok diáknak nyílik
lehetõsége ilyen találkozásra, lé-
vén, hogy a kerületben négy
olimpiai iskola – a Csanádi, a dr.
Mezõ Ferenc, a Zuglói Hajós
Alfréd és a Németh Imre – is mû-
ködik. 

Május 17-én a dr. Mezõ Ferenc
Általános Iskola diákjainak nyílt
lehetõsége az olimpiai bajnokok-
kal való találkozásra. Aznap
ugyanis az intézmény közössége
a névadóra, dr. Mezõ Ferencre
emlékezett. 

– Ez a nap a legfontosabb ese-
mény az iskolánk életében –
mondta Litkai Ferencné igazga-
tónõ. – A Mezõ-nap eseményei az
iskolánkra jellemzõ szellemisé-
get adják vissza. Ez a nap egyben
egy figyelemfelhívás is, hogy pró-
báljunk meg úgy élni, úgy gon-
dolkodni, ahogy azt névadónk
tette, aki kiváló példakép min-
den gyerek elõtt.

A Mezõ-napok koreográfiájá-
hoz tartozik, hogy az iskola ta-
nulói egy olimpiai témájú ünnep-
séggel köszöntik a vendégeket.
Idén ez utóbbiak között volt töb-
bek között Mezõ Zsuzsanna, dr.
Mezõ Ferenc szellemi olimpiai
bajnokunk lánya, dr. Jakab-

házyné Mezõ Mária, az olimpiai
iskolákat koordináló Magyar
Olimpiai Akadémia fõtitkára, és
a már említett olimpiai bajnokok
közül Reviczkyné Köteles Erzsé-
bet (1956 torna), Gedó György
(1972 ökölvívás) és Martinek Já-
nos (1988 öttusa).

Az ünnepséget követõen díjak
átadására került sor. 2012-ben
a dr. Mezõ Ferenc-díjat Muzsay
Andrea igazgató-helyettes, a dr.
Mezõ Ferenc-díj oklevelét
Pomlényi Petra hetedik osztá-
lyos diák, a dr. Mezõ Ferenc Em-
lékérmet Doktor Sándor és Mé-
nesi Áron nyolcadikos, Korga
Annamária hetedikes, Nguyen
Zsófia negyedikes diák, illetve a
konyhai dolgozók közössége
(Antal Józsefné, Varga Zoltánné,
Csernus Istvánné, Kecskésné

Policsány Szilvia és Pesti
Jánosné) kapta. Rajtuk kívül
Csada Lili Róza negyedikes diák
a dr. Mezõ Ferenc tiszteleti jel-
vény elismerésben, míg dr. Vi-
segrádi Ferencné a Közalkalma-
zotti Tanács döntése alapján a
Szeretetgyûrû elismerésben ré-
szesült.

A Mezõ-nap protokoll részé-
nek záró eseménye volt, hogy a
díjazottak, illetve a Magyar Olim-
piai Akadémia képviselõi meg-
koszorúzták az iskola aulájában
dr. Mezõ Ferenc emléktábláját.
A program délután folytatódott,
amikor is a Szent István Király
Zeneiskola Szimfonikus Zene-
kara látogatott az intézménybe,
és adott két látványos koncertet
az iskola közösségének.

Riersch Tamás

Olimpiai bajnokokkal ünnepelhettek

Országos konferencia
a kerületben
Május 17-18-án hetedik alka-
lommal megrendezett GAMESZ
(Gazdasági Mûszaki Ellátó és
Szolgáltató Szervezet)- országos
konferenciának adhatott otthont
Zugló. A rendezvény házigazdája
a zuglói önkormányzat, a házi-
asszonya pedig Lauter Ilona Zi-
ta, a zuglói GESZ (Gazdasági El-
látó Szolgálat) igazgatónõje volt.
A rangos szakmai rendezvényre
24 településrõl, közel 80
GAMESZ- és a GESZ- vezetõ ér-
kezett.

A szakmai elõadások mellett
a rendezvény megnyitóján dr.
Papcsák Ferenc polgármester
köszöntötte a résztvevõket és
mutatta be a kerületet, a máso-
dik napon pedig Lauter Ilona Zi-
ta az idei évben alapításának 30.
évfordulóját ünneplõ Zuglói
GESZ mûködését bemutatta a
vendégeknek. Elõadásában el-
hangzott, hogy az általa irányí-
tott szolgálat 48 intézmény gaz-
dasági feladatait látja el. A témá-
hoz egy kerületi iskolaigazgató –
Litkai Ferencné (dr. Mezõ Fe-
renc) –, és egy óvodavezetõ –
Nagyné Jávori Zsuzsanna (Ke-
rékgyártó Óvoda) is hozzászólt,
akik a kerületi intézmények és a
GESZ kapcsolatát mutatták be
az érdeklõdõknek. A kétnapos
konferencia kiemelt témája elsõ-
sorban a gazdasági szervezetek

feladatának várható változásai
voltak, azt követõen, hogy az ön-
kormányzati fenntartású intéz-
mények állami fenntartásba ke-
rülnek majd át. 

A zuglói rendezvénnyel min-
denki gazdagodott, a kerület
azért, mert egy rangos, országos
szakmai eseménynek adhatott
otthont, a vendégek pedig azért,
mert megismerhették a kerüle-
tet, és a helyi önkormányzat, az
intézmények, illetve a GESZ
kapcsolatát – mondta Rozgonyi
Zoltán alpolgármester a rendez-
vényt követõen.

riersch

BÛNÜGYI KRÓNIKA

Látszólag kezdõ volt, utólag
azonban kiderült, hogy gazdag
„szakmai múlttal” rendelkezett
az a 38 esztendõs férfi, aki má-
jus 16-án 12 óra 15 perckor be-
lépett a Budapest Bank Fogarasi
úti bankfiókjába és egy fegyver-
nek látszó tárggyal megfenyeget-
te az egyik alkalmazottat, és
pénzt követelt tõle. Az alkalma-
zott át is adott neki egy bizonyos
összeget, amellyel a férfi meg-
próbált elmenekülni. Ez azon-
ban nem sikerült neki, mert két
ügyfél és a biztonsági õr megaka-
dályozta ebben. A támadó dula-
kodni kezdett az ügyfelekkel, és
eközben a kezében levõ bankje-
gyeket elszórta a bank elõteré-
ben. A férfi a fegyverét is hasz-
nálta – szerencsére nem lõtt, ha-

nem ütött vele -, de így sem tu-
dott kimenekülni a bankból. Azt
ugyanis idõközben körbevették
a rendõrök, így a rabló kényte-
len volt megadni magát. A dula-
kodás közben fején megsérült
biztonsági õrt a mentõk köny-
nyebb sérülésekkel kórházba
szállították. Az ügyben a további
vizsgálatot a BRFK Bûnügyi Fõ-
osztály Rablási Osztálya folytat-
ja le. Az idõközben elõzetes le-
tartóztatásba helyezett férfirõl
kiderült, hogy korábban már a
XI. kerületben és Taksonyban is
követett el hasonló bûncselek-
ményt. Újbudán  április 27-én
rabolt ki egy bankfiókot, a tak-
sonyi rablást pedig május 9-én
követte el.

rsch

Az ügyfelek fogták el
a bankrablót

Közbiztonsági elismerések



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

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

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

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

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KA-
PUTELEFON-TELEPÍTÉS, elektromos
hálózatkiépítés és –felújítás. HAJDÚ
VILLANYBOJLER javítás, vízkõtelenítés
garanciával. Érintésvédelmi felülvizsgá-
lat, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel.: 06-30-440-1586, 252-0813

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

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

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

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

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

LAPOSTETÕK hõ- és csapadékvíz el-
leni szigetelése garanciával. Homlokzat-
felújítás, festõ- és kõmûves munkák ha-
gyományos állványozással és alpintech-
nikával. Telefon: 273-1857, 06 (20) 471-
1870

HÛTÕSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klí-
mák, autóklímák javítását vállalom hét-
végén is, garanciával! Tel.: 419-82-64,
06-70-211-77-60

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 garanciá-
val.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

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

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 fel-
újítása, javítása, új tetõk fedése, cserepe-
zés, 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

KERÜLETI HÛTÕGÉP, MOSÓGÉP
SZERVIZ. Hûtõgépek, automata mo-
sógépek helyszíni javítása garanciá-
val, ingyenes kiszállással. Samsung,
LG, Lehel, Zanussi, Whirlpool,
Elektrolux szakszervíz. Tel.: 421-
5959, 06-30-9422-946

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

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

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

KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal. Te-
lefon: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

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

ASZTALOSMUNKÁK. Ajtó-, ablakjaví-
tás, 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

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

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS! Mindenféle
nyílászáró szerelése, passzítása, zárcse-
réje, szigetelése! Ingyen kiszállással!
Kiss Ernõ asztalos Tel.: 06-30-447-4853

DOLGOZTASSON BUDAPEST LEG-
OLCSÓBB SZAKEMBEREIVEL. Ala-
csony áron vállalunk szobafestést, má-
zolást, tapétázást, parkettázást, vízsze-
relést, villanyszerelést, burkolást, kõ-
mûvesmunkát, gipszkarton szerelést.
Tel.: 220-57-31. Mobil:06-20-9946-279.

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

ISKOLAELÕKÉSZÍTÕ TANFO-
LYAM délelõtt és délután, diplomás
pedagógusok és nyelvtanárok bevo-
násával, hogy jól induljon az iskola-
kezdés! Tel.: 06-30-9212-418

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

JOGOSÍTVÁNY! SIMONYÁK ZOL-
TÁN: 06-20-9-779-009

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

TÁRJA FEL PROBLÉMÁJÁNAK
OKÁT és kezeltesse magát sejtszinten.
Az alábbi panaszokra: allergia, migrén,
nõgyógyászati panaszok, emésztõrend-
szeri problémák, izületi panaszok stb.
Érdeklõdni: Tóth Éva természetgyógy-
ásznál a 06-70-554-3939-es számon.

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 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, 06-30450-0821

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

PEDIKÛR, GYÓGYMASSZÁZS, TALP-
MASSZÁZS, 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 rá-
kosszentmihályi kertes családias elhelye-
zéssel keresünk ellátandó, gondozásra
szoruló idõseket. Tel.: 06-30-9212-418

INGATLAN

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

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.ecosys-
temkft.com

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

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

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

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

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

GÖDÖN 5 ÉVE ÉPÜLT CSALÁDI
házamat elcserélném zuglói téglaépí-
tésû kertkapcsolatos vagy nagy tera-
szos 70nm körüli lakásra árkülönbö-
zettel. Tel.: 06-30-256-5575

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

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

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

XIV.kerület kertvárosi részén új
építésû 8 lakásos társasházban laká-
sok 75% -os készültségi szinten le-
köthetõk. Átadás 2012.09.30. Ér-
deklõdni:06-30-9-509-562-es tele-
fonszámon.

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

MUNKÁT KÍNÁL

TAPASZTALATTAL RENDELKE-
ZÕ SZABÓ-VARRÓ középkorú mun-
katársat keresünk kárpitos mûhely-
be. Érdeklõdni: 06-20-988-2211

TANULÁS, SZORGALOM, KITAR-
TÁS, SOK MUNKA, kreativitás,
170 000Ft-os átlagkereset. Érdekel?
www. karrier.zugloilakasok.hu

MUNKÁT KERES

4 ÓRÁS IRODAI MUNKÁT, TAKA-
RÍTÁST, GYERMEKFELÜGYELE-
TET, idõs felügyeletet vállal zuglói
nyugdíjas hölgy. Tel.: 06-20-543-
4298

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

TÁRSKERESÕ

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

CRONOS MAGYARORSZÁG LEG-
NAGYOBB TÁRSKERESÕ HÁLÓZA-
TA. Személyiség központú társköz-
vetítés minden korosztálynak, teljes
diszkrécióval! Hívjon bizalommal!
Tel.: 06-20-558-3883

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 30.
Megjelenés: 2012. június 7.

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)

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

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

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

MÛSZAKI BIZOMÁNYI
Hûtõ, mosógép, TV, videó

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

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

ZUGLÓI LAPOK

Május 19-én elsõ ízben rendezte
meg a kerületi önkormányzat a
Zuglói Sportfesztivál címû csa-
ládi sportnapot és sportágvá-
lasztót. A program nem volt elõz-
mény nélkül: 2004 óta ugyanis
minden évben meghirdették a
Patakparti Futást, mely esemény
nagy népszerûségnek örvendett
az iskolák és a mozogni vágyók
körében. A szervezõk ezt a ren-
dezvényt bõvítették ki, így idén
már nem csak a futásba, hanem
számos más sportágba, a fociba,
a kézi- és röplabdába, a tollas-
labdázásba, az asztaliteniszbe a
nordic walkingba és a zumbába
is belekóstolhattak az érdeklõ-
dõk. 

– Kéthónapos szervezõmunka
elõzte meg ezt a programot - nyi-
latkozta a rendezvény egyik öt-
letgazdája, Rátonyi Gábor, aki
Németh Károllyal és Tóth Ágnes-
sel közösen a szervezésbõl is ki-

vette a részét. – A cél az volt, hogy
minél több programot kínáljunk
az embereknek, és minél széle-
sebb réteget tudjunk megmoz-
gatni. Nagy segítséget kaptunk az
önkormányzattól, amely ingye-
nesen biztosította a számunkra
a Mogyoródi úti sporttelepet, il-
letve a kerületi polgárõröktõl,
akik a helyszínbiztosításból vet-
ték ki a részüket. Az önkormány-
zat sport iránti elkötelezettségét
jelzi az is, hogy a rendezvény fõ-
védnöke dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester, védnöke pedig
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
volt.

A sportfesztivál legnépsze-
rûbb eseménye idén is a „patak-
parti futás” volt, melyen több
százan vettek részt. A szervezõk
a londoni olimpia tiszteletére egy
2012 méteres távot is kijelöltek,
a bátrabbak azonban hosszabb
távon, 5 km-en is kipróbálhat-

ták magukat. A program része-
ként a kerületi sportegyesületek
is bemutatkozhattak. Ezzel a le-
hetõséggel a BVSC-Zugló, a Pos-
tás SE, a Halassy Olivér Sport-
egyesület és a Runkil SE élt. 

– A különbözõ sportprogra-
mok lebonyolításába a fõvárosi
sportszövetségeket is bevontuk
– tudtuk meg Németh Károly
zuglói sportreferenstõl. – Így a
futóversenyeket a Budapest At-
létikai Szövetség bonyolította le,
de a Budapesti Torna-, Tollas-
labda-, Röplabda- és Szabadidõ
Sportszövetség is kivette a részét
a szervezésbõl. Ez utóbbi szer-
vezet például játékos tízpróbát
szervezett a családok és az egyé-
ni érdeklõdõk számára.

Az elsõ ízben megrendezett
Zuglói Sportfesztivált számos
kiváló sportoló – többek között
az olimpiai bajnok Gedó György
és Pulai Imre, illetve a világbaj-

nok Lontay Balázs – is megtisz-
telte. 

A zuglói önkormányzat elköte-
lezett híve a sportnak és az egész-
séges életmódnak – mondta dr.
Papcsák Ferenc, a ki sportfeszti-
vállal egy idõben a Budapesti Ke-
rületek IV. Focitornáján képvi-
selte Zuglót, ezért csak a rendez-

vény második felében tudott je-
len lenni. – A jövõben több fej-
lesztést végrehajtunk majd ezen
a területen is. Hamarosan öt kis-
méretû focipályát vehetnek majd
birtokba a kerület óvodásait, de
szeretnénk majd egyéb módo-
kon is biztosítani a mozgás és a
sport lehetõségét. R. T.

Május 19-én már negyedik alka-
lommal rendezték meg a fõváro-
si kerületi önkormányzatok fo-
citornáját. A helyszín ezúttal is
az óbudai III. kerületi TUE sport-
létesítménye volt. A verseny fõ-
védnöke Csomós Miklós fõpol-
gármester-helyettes volt, a szer-
vezést és a lebonyolítást pedig a
Promosport Kft. végezte.

A rendezvény rangját bizonyí-
totta, hogy a 23 kerületbõl mind-
össze kettõ, az I. és a VII. kerüle-
ti csapat maradt távol a rendez-
vénytõl. A mezõny pedig a fõvá-
rosi önkormányzat csapatával is
kiegészült. A zuglói csapatot
amelyben önkormányzati képvi-
selõk és köztisztviselõk is helyet
kaptak, dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester vezette. A zuglói gár-
da már a pályára lépése elõtt ki-

érdemelte a torna legszínesebb
csapata címet, mivel az együttes-
ben Üst Judit önkormányzati
ügyintézõ személyében egy csi-
nos hölgy is helyet kapott. Rajta
és a polgármesteren kívül Czár
Ferenc, ifjabb Harrach Péter,
Bihari Zoltán, Kéri Mihály,
Kovács-Csincsák László, Mol-
nár Csaba, Kis-Tóth Csaba és
Tildy Balázs lépett pályára.

A zuglóiak egy évvel ezelõtt a
legjobb nyolc közé is bejutottak,
ahol nagy csatában a III. kerület-
tõl szenvedtek vereséget. Idén ez
a bravúr nem jött össze, hisz a
kerületi gárda nem jutott tovább
a csoportjából. Egy sikert azon-
ban mindenképpen elkönyvel-
hettek: a szomszédos XIII. kerü-
letet – dr. Papcsák Ferenc és
Kovács-Csincsák László góljai-

val - nagy küzdelemben 2-1-re le-
gyõzték, és így legalább egy
presztízssikert elkönyvelhettek.
Presztízsmérkõzésekben egyéb-
ként is bõvelkedett a torna, elég
csak az újpesti és a ferencvárosi
önkormányzat összecsapását
említeni. Egyes kerületek a  si-
ker érdekében testnevelõkkel és
edzõkkel erõsítették meg a csa-
patukat és ez kissé egyenlõtlen-
né tette a küzdelmeket. Ráadá-
sul a zuglói csapat dolgát az is
megnehezítette, hogy az együttes
egyik erõssége, dr. Ferdinandy
István alpolgármester nem tu-
dott részt venni az eseményen. A
IV. Kerületek Focitornáját végül
nagy csatában büntetõrúgások-
kal a XVIII. kerületi önkormány-
zat nyerte, a XV. és a tavalyi gyõz-
tes XVII. kerület elõtt. riersch

A Csanádi Árpád Általános Isko-
la és Gimnáziumban hagyomá-
nya van a diákok és a sportolók
találkozásának. Az idei eszten-
dõben is több neves sportoló és
sportszakember látogatott már
el az Õrnagy utcai iskolába. A leg-
nagyobb érdeklõdés azonban a
május 15-én étkezett vendég lá-
togatását övezte. Talmácsi Gá-
bor (képünkön) motoros világ-
bajnok élménybeszámolójára
ugyanis az egész iskola kíváncsi
volt, így a májusi sportfórumra a
zsúfolásig megtelt teremben ke-
rülhetett sor.

Talmát egy régi barátja, a Zug-
lóban élõ Barabás Ferenc is elkí-
sérte, aki az alkalomra két ven-
déget is meghívott.

– Gáborról köztudott, hogy
ezer szállal kötõdik a kerülethez
– mondta Barabás Ferenc. – Gya-
korlatilag a pályafutása is itt, a
Bosnyák téri sporttelepen kez-
dõdött. Talma mind a mai napig

zuglóinak vallja magát, s mivel
tudom róla, hogy mennyire sze-
reti és tiszteli a mentorait, a
sportfórumra meghívtam az
óvónõjét, Dóri nénit (Rózsavár
Óvoda) és a tanítóját, Andi nénit
(egykori Angol utcai iskola).

– A motorozást az édesapám
kezdeményezte azzal, hogy négy-
éves koromban egy kismotort
fabrikált a számomra – mesélte
Talma. – Én ezen a motoron
kezdtem el tanulni. Ovi után
mindig a Bosnyák térre men-
tünk, ahol kitartóan róttam a kö-
röket. 

– Gábor már az óvodában is
nagyon népszerû volt – tette hoz-
zá Dóri néni. – Piros motoros ru-
hája és bukósisakja volt. Ha jó
idõ volt, akkor a többi gyerekkel
mi is kimentünk a Bosnyák tér-
re, és néztük, ahogy Gábor mo-
torozik.

Andi néni ezt még azzal is ki-
egészítette, hogy a már komoly

versenyeken résztvevõ tanítvá-
nya sosem feledkezett meg az el-
sõ számú kötelezettségé-
rõl, a tanulásról.
Mindig felké-
szült volt, és
diákként a
legjobbak kö-
zé tartozott.

– A tanulást
valóban fon-
tosnak tartot-
tam. Ma már a
magyaron kí-
vül két nyelven –
angolul és olaszul
is – beszélek.
Erre a mun-
kám so-
rán
is

nagy szükségem volt, hisz általá-
ban külföldi csapatok színeiben
versenyeztem, ahol fontos volt,
hogy szót értsek a szerelõkkel. A
tanulásról most sem mondtam

le. Bár már 30 esztendõs va-
gyok, most is tanulok, a Test-
nevelési Egyetemre sport-
szervezés szakra járok. A cé-
lom ugyanis, hogy egy olyan
magyar csapatot alapítsak,
ahol a tehetséges fiatalok-

nak lehetõségük nyílna verse-
nyezni. Nekem ez a segítség

nem adatott meg, ezért sze-
retnék nekik segíteni

– mondta a vi-
lágbaj-

nok.

Talmát sok mindenrõl kér-
dezték a diákok. Többüket az
érdekelte, hogy a civil életben
is szereti-e száguldást. Az
egyetlen magyar motoros világ-
bajnok elmondta, hogy, bár
szeret motorral közlekedni,
mindig a KRESZ-szabályai sze-
rint teszi ezt, s ha száguldozni
akar, akkor kimegy a
Hungaroringre, és ott engedi ki
a gõzt magából. 

Talmácsi Gábor mesélt a diá-
koknak a legújabb hobbijáról, a
rallyversenyzésrõl is. A motoro-
zásról sem mondott még le, je-
lenleg Hernádon van egy moto-
ros iskolája, de szeretne a fõvá-
roshoz közelebb – esetleg Zugló-
ba – jönni. A május 15-i sportfó-
rumon ígéretet tett a két egykori
pedagógusának, hogy egyszer
egy igazi versenymotorra is felül-
teti õket. Persze csak a saját há-
ta mögé.

Riersch Tamás

Talmácsi otthon érzi magát Zuglóban

Presztízsgyõzelem a szomszédvár ellen

Megmozdult a kerület



16 XXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2012. MÁJUS 24.SPORT/HIRDETÉS �� ZUGLÓI LAPOK ��

417.90

357.90

423.90

235.90

A
kéthetente minden kerületi

lakásba ingyenesen jár.
Ha Ön vagy ismerõse nem kapja

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

ZUGLÓI LAPOKVILÁGSZABADALOM

TELJES ÉRRENDSZER-
TISZTÍTÁS!

XIV., Örs vezér tere 16.
Tel.: 220-4641,  20/349-4277

Gasztroenterológiai
magánrendelés Zuglóban
– emésztõszervi betegségekkel

foglalkozó szakrendelés –
Kedves zuglói lakosok!

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

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

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

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

vastagbéltükrözés) korszerû-, új eszközökkel
fájdalommentesen végezzük.

A vastagbélrák szûrés így kíméletesen végezhetõ.
dr. Szõnyi Mihály

belgyógyász, gasztroenterológus
bejelentkezés, információ:

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

KIPUFOGÓ KLINIKA

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

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

highcare14ker@upcmail.hu

Cím: Bp., XIV. Vezér u. 147/b.
Bejelentkezés:

(1) 814-3345, 06-20-529-8850
SZÉP-kártya elfogadóhely!

C R E D I T H I L L  H I T E L I R O D A
Szabadfelhasználás, Hitelkiváltás, Lakásvásárlás, Felújtás, Korszerûstés, Személyi kölcsön.

VÁLLALKOZÓI  H ITELEK TELJES SKÁLÁJA ÉS ÜGYINTÉZÉSE!

MMII  TTUUDDJJUUKK mmeellyyiikk  bbaannkk  éérrttéékkeellii  jjoobbbbaann  aazz  ÖÖNN  iinnggaattllaannáátt!!
hhooll  kkaapphhaatt  ttööbbbb  hhiitteelltt  aazz  ÖÖNN  jjöövveeddeellmméérree!!

ÖRS VEZÉR TÉR 06-1 431-7304 �� X., FEHÉR ÚT 1. B lépcsõház VI. em.
HÍVJON MINKET,  SEGÍTÜNK! Hi tele köl tségei t  megelõlegezzük!
M E G T A L Á L J U K  Ö N N E K  A  L E G J O B B  M E G O L D Á S T

A BVSC-Zugló Vízilabda Szak-
osztálya már eddig is rengeteg jó
eredménnyel rendelkezett. A fel-
nõtt nõi és férfi csapat egyaránt
több bajnoki cím és kupasiker
birtokosa, de az utánpótlás-csa-
patok is rendszeresen jó szere-
pelnek a bajnokságban. A klub
az évek, évtizedek során már
több játékost delegált a váloga-
tottba, akik közül akadtak, akik
Európa-bajnokságon, világbaj-
nokságon vagy olimpián érmet is
szereztek. Olyanra azonban még
a több mint százesztendõs klub
életében sem akadt példa, hogy
egy évben mind a legjobb nõi,
mind pedig a legjobb férfi után-
pótlás korú játékos címét egy-
egy BVSC-s vízilabdázó érdemel-
je ki. 2012-ben ez a „csoda” is
megtörtént, hisz a neves vízilab-
dázók által alapított Szalay Iván-
díjat idén a nõknél a 18 eszten-
dõs Illés Anna (ifi EB 2., junior

vébé 2. és felnõtt EB 3. helyezett),
a fiúknál pedig a 19 esztendõs
Bedõ Krisztián (a Lemhényi ifjú-
sági kupagyõztes csapat tagja, ifi
EB 6. helyezett) érdemelte ki. A
két fiatal sportoló pedig egyaránt
a Szõnyi úti vízilabdacsapatot
erõsíti, és fiatal koruk ellenére
mindketten meghatározó játé-
kosnak számítanak a felnõtt csa-
patban is. 

– Nagyon büszkék vagyunk
erre a díjra – mondta Zsoldos
Ágnes szakosztályvezetõ. – Ezt
a kitüntetést ugyanis a mintegy
kilencezer  hazai utánpótlás-
korú játékos közül mindössze
egy-egy lány és fiú kaphatja
meg. Olyanra már volt példa,
hogy egy BVSC-s sportoló
kiérdemelte ezt az elismerést
(két éve Meixner Marcell kap-
ta), de, hogy mindkét kitünte-
tett ugyanabból az egyesületbõl
kerüljön ki, az a klubunk és a

díj történetében is példátlan.
A két játékost a Magyar Vízilab-
da Szövetség Utánpótlás Bizott-
sága választotta ki. Anna és
Krisztián május 19-én, a
szövetség soron következõ

közgyûlésén veheti majd át ezt
a díjat.

A BVSC-Zugló Vízilabda Szak-
osztálya a Szalay Iván-díjon kí-
vül még egy rangos elismerésben
részesült. A klub két másik te-

hetsége, a 18 esztendõs Horváth
Anna és a 15 esztendõs
Szmodits Viktória ugyanis a Ma-
gyar Köztársaság Jó Sportolója,
Jó Tanulója elismerést vehette
át. Riersch Tamás

Példátlan vízilabdasiker

Balról jobbra: Szmodits Viktória, Horváth Anna, Illés Anna és Bedõ Krisztián.


