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Gázrobbanás után

Ezüst a vb-n

Játszani is engedd…

Galla Miklós

Sporttörténelmet írt Knoch Viktor gyors-
korcsolyázó is a moszkvai vb-n (13. oldal)

A játékterápia volt a központi témája az idei Zuglói
Pedagógiai Napoknak, amivel több mint ezer pedagógus
és nevelő ismerkedett meg (7. oldal)

Müller Péter Szeretetkönyvéből ját-
szott (9. oldal)

Minden előadása telt házas (6. oldal)

Kommunális adó
Április 1-jétől megkezdődik a kommunális adó vissza-
fizetése a képviselő-testület egyhangú döntése alapján.
Az ügyek magas száma miatt a folyamat várhatóan
jövő májusban fejeződik be. Az adóból valamivel
több mint 400 millió forint folyt be, de mindössze 38
ezren fizették be. A polgármester ezzel valóra váltja
választási kampányígéretét, és azok sem érezhetik
magukat baleknak, akik jogkövető módon és tisztes-
ségesen befizették a rájuk kirótt adót. 

Először azok kapják vissza a befizetett összeget, akik
nehéz anyagi helyzetben vannak. Fontos azonban tudni,
hogy csak azoknak jár vissza az adó, akiknek nincs köz-
tartozásuk (2–3. oldal)

Papadimitriu
Athina



Az 2012-ben beszedett kom-
munális adó visszafizetése a
képviselő-testület egyhangú
döntése alapján lapunk meg-
jelenésének időszakában, áp-
rilis 1-jén kezdődik meg. Előbb
a nagycsaládosok, majd a nyug-
díjasok, végül a nem nagycsa-
ládos aktív korúak kapják visz-
sza a pénzüket. Az ügyek nagy
száma miatt a visszatérítés
várhatóan csak jövő májusban
fejeződik be. A visszafizetés
megkezdésével Karácsony Ger-
gely polgármester egyik leg-
fontosabb választási ígérete
valósul meg.

A magánszemélyektől besze-
dett kommunális adó visszafi-
zetésére Karácsony Gergely, a

baloldali összefogás polgármes-
terjelöltje tett ígéretet tavaly ősz-
szel az önkormányzati választá-
sok kampányában. 

A helyzet 
méltánytalan volt

A polgármester a kommunális
adó bevezetését és annak egész
rendszerét elhibázottnak tartja.
Karácsony Gergely szerint
ugyanis a kerület bevételének
növelését nem a lakosságot sújtó
újabb adókkal kell elérni, kü-
lönösen nem olyanokkal, ame-
lyek egyformán terhelik a sze-
gényeket és a tehetősebbeket.
Karácsony azt is súlyos problé-
mának látja, hogy az adóbesze-

dés során az önkormányzat nem
állt helyzete magaslatán.

– Az adóbehajtás sikertelen-
sége egyértelműen az önkor-
mányzat hibája. Ez egy olyan
méltatlan helyzetet idézett elő,
amit csak a beszedett pénz visz-
szafizetésével lehet helyrehozni
– jelentette ki a polgármester. 

Zuglóban jóval rosszabb az adó-
morál, mint más budapesti ke-
rületekben. Az előző önkormány-
zati ciklusokban ugyanis sokan
hozzászoktak ahhoz, hogy nem
kell a következményektől tartani,
ha nem fizetik be a helyi adót.

– Az önkormányzat végül a
kommunális adóból mintegy 409
millió forintos bevételhez jutott,
ami körülbelül a fele, mint ameny-

nyit eredetileg
terveztek. En-
nek tükrében,
ha nem fizet-
nénk vissza a
pénzt, joggal
érezhetné ma-
gát baleknak
az a csaknem
38 ezer ember,

aki jogkövető magatartást tanú-
sított, és eleget tett adófizetési
kötelezettségének – fejtette ki a
polgármester. Hozzátette: ha a
kerület konzerválná ezt a felemás
helyzetet, az csak tovább rontaná
a jövőben a zuglóiak adófizetési
hajlandóságát.

A visszafizetést lehetővé tévő
rendelet megalkotása jelentős
előkészületet igényelt, ugyanis
ilyen típusú adó visszatéríté-
sére még nem volt példa a
magyar joggyakorlatban. A
szakemberekkel  történt kon-
zultációt követően a felettes
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A kommunális adó története
A képviselő-testület 2011 decemberében határozott arról, hogy 2012. ja-
nuár 1-jétől bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját. Az indoklás
szerint erre azért volt szükség, mert az önkormányzat az előző városve-
zetéstől örökölt adósság miatt forráshiánnyal küzdött, és nem volt pénze
fejlesztésekre. A kommunális adó mértékét a lakás alapterülete szabta
meg. 39 m2 alapterületig 12 000, 40 és 79 m2 között 18 000, míg 80 m2

fölött 25 000 forintot kellett fizetni, évente két részletben. Az adó nem
mindenkit terhelt azonos mértékben, a kommunális adóról szóló rendelet
egyes társadalmi csoportok – köztük a nyugdíjasok – részére mérséklést
tartalmazott. 

Az adóból befolyt pénzt az önkormányzat elkülönített számlán tartotta,
abból csak a közbiztonságra, a közterületek tisztán tartására és fejlesztésére
lehetett fordítani. 

A kommunális adó bevezetése komoly vitát váltott ki Zuglóban, ellene ma-
gánszemélyek és szervezetek is tiltakoztak, a Bosnyák téren demonstrációt
is tartottak, de az önkormányzat nem vonta vissza adórendeletét. A megnö-
vekedett feladatok ellátására viszont megerősítették az adóhatóságot. 

Már az első adórészlet befizetése után kiderült, hogy a lakosság adózási
hajlandósága várakozáson aluli. 2012 végéig a tervezett mintegy 700–800
millió forintnál lényegesen kevesebb pénz folyt be Zugló kasszájába. 

A képviselők 2012 novemberében döntöttek a kommunális adó 2013.
január 1-jével történő megszüntetéséről. Az adónem kivezetését követően az
önkormányzat még tett egy-egy erőtlen lépést az adó beszedésére, de az sem
hozott átütő sikert.

A kommunális adó visszafizetésének lehetősége a tavalyi önkormányzati
választások kampányában vetődött fel. Előbb Karácsony Gergely, a baloldali
összefogás polgármesterjelöltje jelentette be, hogy méltánytalannak tartja a
kommunális adót, ezét választási győzelme esetén kezdeményezi majd annak
visszafizetését. Szinte Karácsonnyal egy időben Rozgonyi Zoltán, a Fidesz–
KDNP polgármesterjelöltje is jelezte: ha nyer, a befizetett összeggel azonos
értékű szolgáltatás formájában szeretné visszafizetni a kommunális adót. 

Tisztelt Zuglói Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Képviselő-testülete a Zugló szociális és gyer-
mekvédelmi pénzbeli, természetbeni támo-
gatásainak és szociális ellátásainak szabá-
lyairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet alapján a húsvéti ünnepkörhöz
kötődően azon személyek részére, akik a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyó-
sított öregségi nyugdíjban, továbbá egyéb
ellátásban vagy időskorúak járadékában
részesülnek, és zuglói lakóhellyel (állandó
lakcímmel) rendelkeznek, rendkívüli ter-
mészetbeni juttatást nyújt, amennyiben az
ellátást kérő személy jövedelme nem haladja
meg 135 153 Ft-ot. 

A rendkívüli természetbeni juttatás összege 3000 Ft, amelyet a jogosult személy Er-
zsébet-utalvány formájában kap meg.

Az utalvány átvételéhez szükséges irat minden kérelmező esetében:
személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
megküldött éves értesítő, amelyből kitűnik a folyósított ellátás típusa (a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság az értesítőt tárgyév január hónapban küldte meg), amennyiben egyéb
jövedelemmel (bevétellel) rendelkezik, annak igazolása, munkáltatótól vagy vállal-
kozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző év
Nemzeti Adó- és Vámhivatal általi igazolása, amennyiben meghatalmazott útján
veszi át az utalványt, kérjük a képviseletre való jogosultságot igazoló okiratot
(gondnok kirendelő határozat vagy két tanúval ellátott alakszerű meghatalmazás).

Az utalványok átvételére 2015. március 30. és 2015. április 17. között van lehetőség
az alábbiak szerint: hétfőn 9–17 óráig,

kedd–szerda–csütörtökön 9–16 óráig,
pénteken 9–15 óráig.

Az utalványok átadásának helyszínei: 
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt., Kis tanácsterem 
(Pétervárad u. 11–17.)
Zuglói Önkormányzati Rendészet Kerepesi út 76/E (bejárat a Padlizsán utca felől) 
Zuglói Civil Ház (Csertő park 12.)  
Zuglói Szociális Szolgáltató Központ (Erzsébet királyné útja 49.)  
Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hermina úti rendelőintézete (II. emelet) 

Kérjük, hogy a gyors és gördülékeny ügyintézés érdekében a fent felsorolt doku-
mentumok birtokában a kijelölt helyszíneken jelenjenek meg, a megadott ügyfélfo-
gadási időben.

Megkezdik a kommunális   



szervek állásfoglalására is
szükség volt. A visszafizetés
jelentős feladatot jelent az
adóhatóságnak, amely a szük-
séges adminisztráció elvégzé-
sére pluszmunkaerőt vesz
igénybe. A feladat végrehajtása
jelentős dologi kiadással jár,
az összeg a 35 millió forintot
is meghaladja. 

– A közelmúltban elfogadott
idei költségvetésben megvan a
visszafizetés fedezete. Alapta-
lannak érzem egyes képviselők
aggodalmát, hogy emiatt felbo-
rulhat a gazdálkodás egyensúlya.
Természetesen nem lehet nagy
lábon élni, de kellő odafigyelés-
sel, szoros gazdálkodással min-
den rendben lesz – jegyezte meg
a  polgármester. 

A visszafizetést az önkormány-
zat az ügyek nagy száma miatt
csak lépcsőzetesen tudja meg-
valósítani. Elsőként azok kapják
vissza majd az adót, akik a töb-
bieknél nehezebb anyagi hely-
zetben vannak, nagyobb szük-
ségük van a pénzre. Az adóha-
tóság előzetes kalkulációja alap-
ján a visszafizetés legalább egy
évet vesz igénybe. 

– Mindenki türelmét kérem.
Azon vagyunk, hogy minden
zuglói adófizető választási ígé-
retemnek megfelelően minél
hamarabb visszakapja a pén-
zét – erősítette meg a polgár-
mester.

A pénz mindenkinek
visszajár

A kommunális adót rászorult-
ságuk figyelembevételével kapják
vissza a zuglóiak. Először a nagy-
családosok, majd a nyugdíjasok,

végül a nem nagycsaládos aktív
korúak kapják vissza a pénzüket.

– Az adót befizetőknek mind-
addig nincs semmilyen teen-
dőjük, amíg a hivataltól nem
kapják meg az adómegállapító
határozatot. Ez arról szól majd,
hogy az adott személynek 2012-
re vonatkozóan nincs adófize-
tési kötelezettsége – mondta
Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző. A határozathoz csato-
lunk egy rendelkező nyilatko-
zatot is. Ez arra szolgál, hogy
az adóalany megjelölhesse, mit
kíván tenni az adószámláján
túlfizetésként jelentkező kom-
munális adó összegével. Aki az
adót korábban befizette,  há-
rom lehetőség közül választhat:
a pénzt saját számlájára utal-
tatja, postai úton kéri vissza a
befizetett összeget, vagy ha nem
tart igényt a visszafizetésre, az
összeget egy későbbiekben meg-
jelölt szociális vagy fejlesztési
célra ajánlhatja fel. 

– Fontos tudnivaló, hogy ilyen
rendelkező nyilatkozatot csak
az kap majd, akinek nincs adó-
hátraléka. A jogszabály szerint
ugyanis akinek bármilyen adó-
tartozása van, nem kaphatja
vissza a túlfizetését, amíg a hát-
ralékot nem rendezi. Az adóhi-
vatalnak ilyenkor a többletből
kell jóváírni a tartozást – fejtette
ki Zugló jegyzője. 

Az adóhatóság csak azután
kezdheti meg a visszautalást,
hogy a rendelkező nyilatkozat
beérkezett a hivatalhoz, és azt
feldolgozták. 

– Az előzetes számítások sze-
rint a jelenlegi munkatársi lét-
szám mellett egy hónap alatt
körülbelül 3400 adóalany ügyét
tudjuk elintézni. A tervek szerint

2016. május 30-ig mindenki
visszakapja a pénzét. Az adó-
visszatérítés az időközben el-
hunytak örököseinek és azok-
nak is jár, akik elköltöztek  Zug-
lóból. Ezeket az eseteket kicsit
hosszadalmasabban tudjuk in-
tézni, hiszen fel kell derítenünk
a befizető új lakcímét, illetve
meg kell találnunk az örököst

vagy örökösöket – tette hozzá
Hoffmanné dr. Németh Ildikó.

Akinek a kommunális adó
visszafizetésével kapcsolatban
bármilyen problémája, észre-
vétele vagy kérdése van, az a
Polgármesteri Hivatal föld-
szintjén működő ügyfélszol-
gálaton tájékozódhat. 

Papp Dezső
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Megkérdeztünk né-
hány zuglói lakost ar-
ról, mi a véleménye a
kommunális adó visz-
szafizetéséről:

Posvancz Lajos

A visszafizetés nagyon jó, 
ha tényleg visszaadják, 

örülök neki, mert van mire
költeni a pénzt.

Deák Ferencné

Jónak tartom, 
hogy visszafizetik. 

Sokan nem értettek vele
egyet, hogy be kellett fizetni.
Mi a férjemmel befizettük.
Nagycsaládosként a pénz 

nagyon jól jön,
három gyerekünk van. 

Tolnai Gyuláné

Kénytelen voltam annak 
idején befizetni az adót.

Nyugdíjas vagyok, örülök, 
és méltányosnak tartom,
hogy most visszakapom 

a pénzt. 

Timár Gábor

Az elmúlt hónapok változása-
ival elégedett vagyok. 

Örülök és jónak tartom, 
hogy a befizetett kommunális

adót visszakapjuk. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata
Képviselő-testületének
Köznevelési, Kulturális, 

Ifjúsági és Sport Bizottsága

az alábbi pályázatokat hirdeti meg:

1. Zuglói civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, in-
tézményi alapítványok, egyházi célú civil szervezetek)
2015. évi programjainak támogatása

2. Zuglóban hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak támo-
gatása

3. Zuglói székhelyű és telephelyű sportegyesületek és szak-
osztályok támogatása

4. Zuglói óvodák testnevelési és játékos sporttevékenységé-
nek támogatása

5. Zuglói iskolák tanórán kívüli testnevelési, valamint isko-
lai szabadidősport-programjainak támogatása

A pályázat benyújtásához kötelezően használandó adatla-
pok állnak rendelkezésre. Az adatlapok beszerezhetők a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pé-
tervárad utca 2.) vagy letölthetők a www.zuglo.hu honlap
’Hivatal’ menüpontjának ’Pályázatok’ almenüjéből.

A pályázati adatlapot mellékletekkel együtt 1 eredeti pél-
dányban, zárt borítékban, személyesen Budapest Főváros
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalügyfélszolgálatán
leadhatja (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.), vagy postai
úton ajánlottan Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Pol-
gármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
címre Molnár Zsuzsanna civil kapcsolati referensnek cí-
mezve megküldheti.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
– postán benyújtva: legkésőbb 2015. április 15. (szerda)

(bélyegző napja)
– személyesen benyújtva: 2015. április 15. (szerda); Buda-

pest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatára leadott pályázatokat fogadjuk be.

Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os te-
lefonszámon, illetve a molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kér-
hető.

  adó visszafizetését
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Tovább csökkentette a vasárnap
nyitva tartható boltok számát
az Országgyűlés, és rendelke-
zett a bérpótlék kifizetésének
eseteiről. 

A munkavégzés tilalmáról szóló
jogszabály hatálya a jelen pilla-
natban azokra az üzletekre is ki-
terjed, amelyek benzinkút terü-
letén működnek, de nem árulnak
üzemanyagot, valamint azokra,
amelyek azonos helyen és időben
folytatnak kis- és nagykereske-
delmi tevékenységet. Utóbbi lex

Metróként is értelmezhető, mert
a szabályozás célja volt, hogy a
Metro áruházak se nyithassanak
ki vasárnaponként.

A munka törvénykönyvét is mó-
dosították: azok lesznek jogosul-
tak százszázalékos vasárnapi bér-
pótlékra, akik olyan boltban dol-
goznak, amely csak adventi va-
sárnapokon és az év egy tetsző-
leges vasárnapján nyithat ki. A
dupla vasárnapi bérpótlék dec-
ember 24-ére és 31-ére is jár, ha
azok vasárnapra esnek. A munka

törvénykönyve alapesetben – bi-
zonyos feltételekkel – 50%-os va-
sárnapi bérpótlékot ír elő a hét
utolsó napján dolgozóknak. A
mostani rendelkezés nyomán a
törvény hatálya alá nem került,
kivételek közé eső bolti dolgo-
zókra alkalmazható, illetve olyan
esetekben, amikor a bolt ugyan
a tilalom miatt nem nyit ki, de
dolgozói például leltároznak, szál-
lítanak vagy ehhez hasonló, a
munkáltató által meghatározott
munkát végeznek.       (MTI/ZL)

Vasárnapi boltzár: új rendelkezések

Korábbi adótartozása miatt Zug-
ló képviselő-testülete méltat-
lannak találta Várnai Lászlót
képviselői tevékenysége folyta-
tására. A CivilZugló Egyesület
képviselője megbízatása meg-
szüntetése miatt munkaügyi bí-
rósághoz fordul jogorvoslatért.
Karácsony Gergely polgármester
megvétózta a testület döntését.

Várnai László ellen a méltat-
lansági eljárást két fideszes vá-
rosatya kezdeményezte február
19-én, miután neve nem szerepelt
a köztartozásmentesek adatbá-
zisában (KOMA), ahová egy új
jogszabály alapján december 31-
ig minden képviselőnek be kellett
jelentkezni. Az eljárás kezdemé-
nyezői azt feltételezték, hogy a
CivilZugló Egyesület képviselőjé-
nek adótartozása van, neve ezért
nem szerepel a KOMA-ban.

– Nem volt tudomásom az adó-
tartozásról – jelentette ki lapunk-
nak Várnai László. Hozzátette:
amikor megkapta az értesítést,
azonnal befizette a 42 ezer fo-
rintos hátralékot. A jogszabály
szerinti 60 napos határidőből
nem csúszott ki, így a méltat-

lanság nem áll fenn – ezt tá-
masztja alá a budapesti kor-
mányhivatal állásfoglalása is,
amely szerint nincs köztartozása.
Várnai szerint a méltatlansági
döntés egyes politikusok törlesz-
tése az elmúlt négy évben meg-
fogalmazott kritikái miatt. A ha-
tározat miatt bírósághoz fordul
jogorvoslatért.

A képviselő-testület 12-9 arány-
ban szavazta meg Várnai méltat-
lanságát.

– A Fidesz-frakció elfogadta a
fővárosi kormányhivatal jogi ál-
lásfoglalását, amely szerint min-
den kétséget kizáróan nem lehe-
tett megállapítani Várnai László
jogsértését, ezért pártja elutasí-
totta a kezdeményezést – fejtette
ki Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter, a Fidesz frakcióvezetője.

Az ügy kapcsán megkérdeztük
Karácsony Gergely polgármestert,
aki szerint a képviselőknek egy
rossz törvény alapján kellett dön-
teni a méltatlanságról. A jogsza-
bály nem teszi lehetővé, hogy az
önkormányzat megismerje: a kép-
viselőnek mikortól volt adótar-
tozása, az erről szóló értesítést

mikor vette át, és mikor rendezte
a tartozását.

– A testület szűk többsége vél-
hetően azért döntött a méltatlan-
ság mellett, mert a rendelkezésre
álló adatok szerint Várnai Lász-
lónak évek óta voltak adótarto-
zásai. Irreális azt feltételezni, hogy
ezekről nem tudott, hiszen kapott
róla értesítéseket, illetve szemé-

lyesen kezdeményezett átvezeté-
seket a különböző adószámlák
között – mondta a polgármester.

Karácsony Gergely ezt követően
közleményt adott ki arról, hogy
törvény adta jogával élve vétót
nyújtott be a Várnai László mél-
tatlanságát kimondó képviselő-
testületi döntéssel szemben. To-
vábbá kezdeményezi az Ország-

gyűlésnél az önkormányzati tör-
vény méltatlanságra vonatkozó
szabályainak módosítását, mert
szerinte azok igazságtalanok és
alkalmazhatatlanok.

A vétó nyomán a képviselő-tes-
tületnek tizenöt napon belül ismét
tárgyalnia kell a CivilZugló Egye-
sület politikusának méltatlansági
ügyét.                      Papp Dezső

Zökkenőmentes 
a bejutás az uszodába

A képviselő-testület döntött Várnai mandátumáról –
a polgármester megvétózta a döntést

Sok-sok lépcső vezet a Laky Károly
uszodába. Valószínűleg ez késztet-
hette arra egyik olvasónkat, hogy
az előzetesen ígért akadálymente-
sítést számon kérje.  A BVSC-Zugló
Szőnyi úti telepén az uszoda igaz-
gatója, Kovács András mutatta be,
miként tudnak bejutni a létesít-
ménybe a mozgássérült látogatók. 

– Most készül a parkoló a Szőnyi
út és a Teleki Blanka utca sarkán.
Ennek már van egy autók által
használható bejárata a sporttelepre
is. A mozgássérültek itt tudnak
bejönni. A későbbiekben  ide egy
sorompót vagy kaput szerelünk,

autóból könnyen elérhető csengővel.
A jelenlegi karateterem és az új
uszodaszárny között kialakított bel-
ső parkolóban két helyet különí-
tettünk el. Innen egy rámpán ke-
resztül jutnak be az uszodába,
méghozzá egyből a mozgássérült-
öltözőbe. Miután átöltöztek, a széles
ajtón keresztül juthatnak az uszo-
datérbe, ahol a medence széléről
könnyen becsusszanhatnak a vízbe.
Ez utóbbi helyen várhatóan egy, a
vízbe jutást segítő liftet is kialakí-
tanak majd, előbb azonban még
szeretnék felmérni az igényeket.

Riersch Tamás

A testületi ülésen, középen Várnai László

Ön milyen Zuglóban élne szívesen?
Mit jelent Ön szerint „zuglóinak lenni”? 

Vajon mi tetszik egy turistának
Zuglóból Ön szerint? Milyen rejtett
értékeket mutatna meg külföldi is-
merőseinek? 

Szeretne-e több kerékpárutat, zöld
felületet? Szükség van-e több óvo-
dára, sportpályára? Mi legyen a Rá-
kos-patakkal, a Bosnyák térrel, a
Városligettel? Mit tenne Ön Zuglóért,
és mit várna el az önkormányzattól? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel
foglalkoznak majd az áprilisban in-
duló Állampolgári Tanács rendez-
vények. Ezek a fórumok kivételes
színhelyei annak, hogy Ön is és
bárki személyesen mondhassa el,
milyen problémákat lát a környeze-
tében, milyen megoldási javaslata
van rájuk, de akár arra is, hogy
kicsit „álmodozzon”: milyen lehetne
az Ön által szeretett Zugló.

Sokan érzik úgy, nem vehetnek
részt a mindennapjaikat érintő dön-
tések meghozatalában. Az Állam-
polgári Tanács intézménye – a rész-

vételi demokráciával élve – ezen a
problémán kíván segíteni. Célja,
hogy minden állampolgár véleménye
„jól hallhatóan” jelenhessen meg, és
a helyi közösség a választott dön-
téshozókkal, hatóságokkal egyen-
rangú partnerként tudjon fellépni.
Az Állampolgári Tanács néhány órája
alatt egy asztalhoz ül kerületi lakó,
óvónő, iskolaigazgató, polgármester,
kerületi vállalkozó, sarki virágos,
pék, kofa a piacról, kutyás a parkból
– és mindenki, aki úgy érzi, szívesen
beleszólna abba, hogyan alakuljon
Zugló jövője, és kinek mi legyen eb-
ben a szerepe. A beszélgetést képzett
moderátorok segítik. Az Önök ja-
vaslatai Zugló városvezetése számára
irányadóul szolgálnak a jövőben.

Az első alkalom időpontja: 2015.
április 10., 16–20 óra, helyszín:
Cserepesház, Nagyterem (1144 Vezér
utca 28/B). 

Jöjjön el Ön is, 
mondja el véleményét!

Találjuk ki közösen Zuglót!

„Találjuk ki Zuglót!”

Állampolgári Tanács 
rendezvények áprilisban

Zuglói delegáció is részt vett a
lengyel–magyar barátság napján,
március 23-án Katowicében. A
programot felváltva rendezi meg
a két ország, így ápolják a nem-
zetek közti kapcsolatot. 

A hivatalos ünnepségek március
21-én kezdődtek a Lengyel Rádió
Nemzeti Szimfonikus Zenekarának
új székházában. Az államfői be-
szédek után a város főpolgármes-
tere átadta a lengyel–magyar ba-
rátság napjának zászlaját a jövő
évi ünnepséget szervező budapesti
I. kerületi vezetőnek. 

A zuglóiak Racibórz város meg-
hívására érkeztek az országba. A
város polgármestere vendégül látta
a zuglói képviselőket – számolt
be a rendezvénysorozatról Sokacz
Anikó, Zugló szocialista képvise-
lője. Onnan a helyiekkel együtt
utaztak el Katowicébe, ahol misét
tartottak a lengyel–magyar barát-
ság napja alkalmából a Krisztus
Király-székesegyházban. Áder Já-
nos magyar és Bronislaw Komo-
rowski lengyel köztársasági elnök
részvételével felavatták Antall Jó-
zsef Emlékművét.

A kerület és Racibórz vezetése
már 1996 óta jó kapcsolatot ápol,
2008-tól pedig hivatalosan is test-

vérvárosok. Önkormányzati támo-
gatással rendszeresen látogatják
egymást a diákok, pedagógusok. 

A Zuglói Lengyel Önkormány-
zat elnöke, Pál Károly szerkesz-
tőségünknek elmondta, hogy a
kerületben mintegy hetvenen val-
lották magukat lengyelnek a leg-
utóbbi népszavazáson. A közös-
ség tagjai nagy hangsúlyt fektet-
nek a hagyományok éltetésére, a
nemzeti ünnepek megtartására.
Májusban ünneplik a lengyel al-

kotmányt, novemberben pedig a
függetlenség napját. A zuglói vá-
rosrészben élő lengyelek vasár-
naponként szentmisére a kőbá-
nyai lengyel nemzetiségi temp-
lomba járnak át – mondta el Pál.

A kisebbségi önkormányzat
számos civil szervezettel is
együttműködik – egymás kez-
deményezéseit erősítve, ötletei-
ket felkarolva közösen szervez-
nek kiállításokat, gyermekprog-
ramokat.               Potos Rita

Képviselőink Lengyelországban

Balról: Wojciech Krzyzek, Sokacz Anikó, Pál Károly, Felkai Tamás

NEMZET ISÉGI  MOZAIK



Több lakás is lakhatatlanná vált
abban a Cserei utcai társasház-
ban, ahol felrobbant egy gázpa-
lack március 12-én. A szeren-
csétlenségben kilencen sérültek
meg, egy kisfiú állapota még lap-
zártánkkor is súlyos, de a kórházi
tájékoztatás szerint biztató. 

Az egyik földszinti ingatlanban
történt a robbanás. A detonáció
ereje akkora volt, hogy a szomszé-
dos lakások falai is kidőltek, a
belső udvarra bútor- és faldarabok,
üvegszilánkok repültek. Az épület
lakói nagyon megijedtek. 

– Hatalmas robaj volt, füst és ki-
abálás. Ezért kiszaladtam a lakás-
ból – mondta Flajsz Tibor Istvánné. 

Mága Elemér azt hitte, a kony-
hájában történt valami, csak ké-
sőbb, a folyosóról látta, hogy a föld-
szinten és az udvaron szinte minden
romos. Csiki Károlyné pedig a rob-
banás után a többi lakót figyelmez-
tette, hogy mindenki zárja el a gázt,
és szaladjon ki az épületből.

A Domic házaspár el sem akarta
hagyni a lakását, de a rendőrök
mindenkit kiküldtek az épületből.
Amíg a ház statikai vizsgálata tartott,
a lakók melegedőbuszban várakoz-
hattak. Ott teát és ételt is kaptak.
A polgármester a helyszínen bizto-
sította a lakókat arról, hogy az érin-
tettekről gondoskodik a kerület.

A tűzoltók egy sérült és egy ép
gázpalackot hoztak ki a lakásból.
Bár az épület évek óta felújítandó
állapotban van, a statikusok meg-
állapítása szerint továbbra is stabil.
A legtöbben még a robbanás estéjén
visszatérhettek otthonaikba.

Nem minden társasház-
ban tilos a gázpalack

Bár a Cserei utcai társasházban
volt vezetékes gáz, a balesetben
elsődlegesen érintett lakásban
mégis PB-gázpalackot használtak.
Téglaépítésű házban ugyan ezt
semmi nem tiltja, de a biztonsá-
gos üzemeltetéshez komoly sza-
bályokat kell betartani. 

Az Országos tűzvédelmi szabály-
zat mindössze a panelszerkezetű
épületekben szabályozza a propán-
butángáz-palackok használatát. Az
OTSZ szerint kétemeletesnél ma-
gasabb panelházakban nem lehet
gázpalackot használni,  de még tá-
rolni sem. Téglaépítésű házaknál
nincs ilyen tilalom, de egy helyi-
ségben legfeljebb két 11,5 kilós
tartályt lehet tartani. 

Figyelni kell arra is, hogy a palack
megfelelő szellőzésű helyen legyen.
A fürdőszoba – és azok a helyiségek,
ahol padlólefolyó van – például
nem alkalmas erre. A propán-
bután gáz ugyanis nehezebb, mint
a levegő, ezért ha nem működik
megfelelően a rendszer, lerakódhat
a lefolyó aljában, és telítheti az
épület egész csatornahálózatát.

– Nem lehet PB-gázpalackot köt-
ni ugyanarra a tűzhelyre, amelyen
a vezetékes gáz van vagy volt –
mondta Kirilly Tamás, a Prímagáz
Zrt. üzemeltetési igazgatója. – A
propán-bután gáz keverékének
energiatartalma ugyanis majdnem
háromszor nagyobb, mint a föld-
gázé, ezért más fúvókát kell be-
építeni hozzá. A palackot és a
tűzhelyet kizárólag egy erre a célra
kifejlesztett, maximum 1,5 méte-
res, PB-álló műanyag csővel sza-
bad összekötni. 

Az első beüzemelést minden-
képpen szakemberre kell bízni.
Kirilly Tamástól megtudtuk, ha
valaki gázfutáron keresztül rendeli
a palackot, a kiszállítót is meg-
kérheti a szakszerű beszerelésre,
hiszen ő is ért hozzá. 

A palackok cseréjét házilag is meg
lehet oldani. A menetes csavar meg-
húzása után viszont mindenképpen
ellenőrizni kell a tömítést, majd szap-
panos vízzel az esetleges szivárgást.

Még sokáig vizsgálják 
az okokat

A hivatalos álláspontra, hogy mi
okozhatta a Cserei utcai gázrob-
banást, még jó ideig várni kell. A
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságnak – azon belül a Tűzoltó-
sági Főfelügyelőségnek – 45 napja
van arra, hogy a robbanás körül-
ményeit kivizsgálja.  

– Ez az időszak külsős szakértői
vélemény igénylése miatt akár még
tovább is húzódhat – mondta
Kisdi Márk Máté tűzoltó főhad-
nagy, az FKI szóvivője.

A szakemberek szerint egy ekkora
robbanás alapos vizsgálatot igényel.
Példaként a Tímár utcai gázrobba-
nást emlegetik, mely 2013. augusz-
tus 7-én történt, de a vizsgálatok a
mai napig nem zárultak le. 

Hasonló választ kaptunk Bognár
Kinga főhadnagytól, a Budapesti
Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől
is, aki elmondta, a zuglói rendőr-
kapitányság közveszélyokozás
bűntettének vétségében indított
vizsgálatot az ügyben.

Átvizsgálják 
az összes bérlakást

Százszázalékos önkormányzati
tulajdonban 115 ház, azon belül
1480 lakás van, míg vegyes tulaj-
donban 1135 lakás tartozik a Zug-
lói Városgazdálkodási Közszolgál-

tató Zrt. felügyelete alá. Ezeket az
ingatlanokat évente egyszer ellenőrzi
a zrt. Ilyenkor a lakások műszaki
állapotát és azt is vizsgálják, hogy
a lakók rendeltetésszerűen hasz-
nálják-e az ingatlant. A Cserei
utcai robbanás után az önkor-
mányzat kiterjesztette az ellenőr-
zést a gázpalackokra is.
– Az Országos tűzvédelmi sza-

bályzat szerint ellenőrizzük március
végétől, hogy mely bérleményünk-
ben milyen körülmények között
használnak PB-gázt – mondta Ba-
racskai Gábor, a Zuglói Zrt. vezér-
igazgatója. – A palackok műszaki
állapotát nincs kompetenciánk vizs-
gálni, de ha szabálytalanságot ész-
lelünk, felhívjuk a lakó, illetve a
tulajdonos, azaz az önkormányzat
figyelmét a helyreállításra.

Baracskai Gábor azt is elmondta,
hogy a március 12-i robbanásban
közvetlenül nem érintett, de sérült
ingatlanok –üvegkárok, törött ajtók
– javítása már megtörtént. Az öt
lezárt lakás helyreállítását azonban
csak akkor tudják megkezdeni, ha
a tűzvédelmi vizsgálat lezárult. A
három otthon nélkül maradt család
közül kettőnek a Mexikói úton,
egynek pedig a Várna utcában aján-
lottak fel másik önkormányzati
bérlakást.   

Forrai-Kiss Krisztina– 
Potos Rita–Riersch Tamás
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Szolgáltatásaink: 
• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás –   idősek klubjai
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Zugló egész területén állunk rendelkezésére.

Zuglói Szociális Szolgáltató Központ
Tel.: 06-1/383-83-36, 06-1/799-90-81

E-mail: gondozas@chello.hu

Forduljon hozzánk bizalommal!

Szőke Orbánon múlt, 
hogy nem lett nagyobb a baj
A március 12-i gázrobbanásban öt lakás sérült meg,
ám a sűrűn lakott övezetben sokkal nagyobb is
lehetett volna a pusztítás, ha a mentésben részt vevő
tűzoltók nem cselekednek gyorsan és szakszerűen.

– Amikor kiértünk a helyszínre, már mindent füst
borított – mondta Szőke Orbán tűzoltó főhadnagy, a
XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egy-
ségvezetője. – Az egyik lakó segített nekünk tájékozódni
a füstben, de hőkeresőt is használtunk.

A tűzoltók így jutottak el  ahhoz a földszinti lakáshoz,
ahol a robbanás történt, és amelynek konyhája lán-
gokban állt. 

– Az ajtón benézve azonnal feltűnt egy gázpalack a
tűzhely mellett – folytatta a főhadnagy. – Nem volt
ugyan bekötve, de nyitott állapotban volt és lángolt. 

A tűzoltóknak gyorsan kellett cselekedniük, mert a
palack a nagy hőtől bármikor felrobbanhatott volna. 

– A kollégám, Karanovics Ede tűzoltó zászlós előbb
vízsugárral leválasztotta a lángot a palackról, majd azt
kihozta a lakásból – emlékezett vissza Szőke Orbán.
– Mivel Ede kezelte a fecskendőt, és az egység többi
tagja is el volt foglalva, egyértelmű volt, hogy én viszem
ki a palackot az utcára, ahol a többi tűzoltó, biztonságos
körülmények között, hatástalanítani tudta.

A főhadnagy nem először jeleskedett robbanásve-
szélyes eszközök kihozatalában. Egy fóti mentés során
is volt már része hasonlóban. Akkor ráadásul a PB-
palacknál veszélyesebb dissous-palackokat kellett a
tűz közeléből elvinnie. 

Másik szociális lakást kapnak
azok a családok, amelyeknek
otthonai lakhatatlanná váltak –
jelentette be Karácsony Gergely.
A polgármester az is elmondta,
hogy mindhárom család igényel-
het egy egyösszegű rendkívüli
segélyt. Ha szükséges, szociális
kölcsönt is kaphatnak.

A Cserei utcai gázrobbanás nap-
ján tudósítónk a szerencsétlen-
ség helyszínéről téves informá-
ciót közölt, amely megjelent a
zuglo.hu honlapon. A személyi
konzekvenciákat  levonva a vizs-
gálatot lezártuk. Szerkesztősé-
günk sajnálatát fejezi ki, és el-
nézést kér a történtek miatt.

Több lakás fala is kidőlt

Gázrobbanás után: vizsgálatok, ellenőrzések 
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Azokat a zuglói sportolókat, művészeket
jutalmazták Év Embere díjjal az idén
is, akik a tavalyi teljesítményükkel, il-
letve a pályafutásukkal kiérdemelték a
zuglói közösség elismerését. A díj oda-
ítélésekor a kuratórium figyelembe veszi
a lakosság javaslatait. 

A díjakat ezúttal is két kerületi civil
szervezet, a Szeretjük Zuglót Egyesület
és a Polgári Összefogás Kerületünkért
Alapítvány adományozta.  
– A díjjal egyrészt jutalmazni

tudjuk a tehetségeinket, más-
részt erősítjük a lokálpatrio-
tizmust – mondta el az ötlet-
gazda Rátonyi Gábor, a Sze-
retjük Zuglót Egyesület elnöke.
2003-ban azért indította útjára
ezt a kezdeményezést, mert
kevesellte a kerületi tehetsé-
geknek adható elismeréseket. 

Az életműdíjat idén az 1972-
es müncheni olimpia bajnoka,
a kétszeres Európa-bajnok
ökölvívó Gedó György kapta. 
– 58 éve kötődöm már Zug-

lóhoz, mégis még mindig meg
tudnak hatni az itt élők, akik-
nek nagyon köszönöm ezt a fi-
gyelmességet – mondta az olim-
piai bajnok ökölvívó.

Az Év Embere elismerést a
2014-ben junior-világbajnoki címet, felnőtt
Eb-n bronzérmet, a világbajnokságon pe-
dig ezüstérmet nyert zuglói dzsúdós Tóth

Krisztián és a több országos
zongoraversenyen is győztes,
illetve a Nemzetközi Liszt Zon-
goraversenyen ötödik helyen
végzett Berecz Mihály érde-
melte ki. Mindketten Zugló-
ban élnek, Krisztián itt spor-
tol, Mihály itt tanul, és mind-
ketten nagyon büszkék arra,
hogy ezt az elismerést már

ilyen fiatalon kiér-
demelték. (Tóth
Krisztián 20, Be-
recz Mihály pedig
17 éves.) A díja-
zottakat a rendez-
vény védnöke, Ka-
rácsony Gergely
polgármester is
köszöntötte, a
nyertesek pedig a
jutalom mellé a
házigazda Szent
István Király Ze-
neiskolától, illetve
a Kossuth-díjas
Berecz Andrástól
és a tavaly az év emberének
választott Berecz Istvántól
egy látványos ünnepi műsort,
a közönségtől pedig vastap-

sot kaptak.
A díj odaítéléséről minden esetben a la-

kosság javaslatainak figyelembevételével
az alapítvány kuratóriuma dönt.

– Idén kevesebb idő állt a rendelke-
zésünkre, így kevesebb javaslatot tud-
tunk befogadni. Ennek ellenére úgy vé-
lem, ismét a legkiválóbbak kapták ezt
a kitüntető díjat, akik méltó folytatói
az elismeréssel rendelkezők veretes
névsorának – mondta az alapítvány ku-
rátora, Barabás Ferenc.

Az évek során neves művészek, sporto-
lók, kerületi lokálpatrióták részesültek a
kitüntetésben. Volt, aki többször is kiér-
demelte (Talmácsi Gábor és Bélafy Szi-
lárd), a díjazottak többsége magas rangú
állami elismeréseket is átvehetett már.
Öten pedig Zugló díszpolgárának is vall-
hatják magukat.            Riersch Tamás

Az év emberei: akik Zugló rangját emelik 

A Keresztény Kulturális Aka-
démia első, pogányságból meg-
tért tanúságtevőről elnevezett
Cornelius-díját az idén Hűvös-
völgyi Ildikó színművész, Kiss
Törék Ildikó és Varga Vilmos
színész házaspár, valamin Ker-
tes Ingrid operaénekes vehette
át. Mécs Károly színművész
Cornelius- életműdíjat kapott.
A rendezvényen Pitti Katalin
operaénekes lépett fel. 

A negyedik alkalommal át-
adott, üvegből készült, kardot
formáló díjat minden évben
olyan jeles közéleti személyek
kapják meg, akik sokat tettek
nemzeti kultúránk és a keresz-
tény értékek népszerűsítéséért.
Idén az üvegkard mellett Petrás
Mária kerámiaművész egy-egy
csángó motívumokkal díszített
kerámiáját kapták meg a díja-
zottak. A hagyományoknak
megfelelően Pajor András plé-
bános, a KKA alapítóelnöke
méltatta a díjazottakat.   

- berger -

Cornelius-díj Poénparádézott Galla Miklós
Az Éless-Színben lépett fel
Galla Miklós humorista, ze-
nész, a Holló Színház meg-
alapítója. Az élceket, mini-
történeteket és poénokat elő-
adó humorista az életéről, a
humor és a közönség változó
viszonyáról, valamint a ter-
veiről is mesélt lapunknak.

– Stand-up comedyvel, a Po-
énparádéval lépett fel a Zuglói
Civil Házban. Mivel szembesül
a néző?

– Mintegy 50 különálló, szo-
rosan össze nem függő témával
és poénokkal. Mozaikokból áll
össze a műsorom, de a stílusa
egységes: a poénok kacagtatóak,
önironikusak és infantilisek.

– Önéletrajzi ihletésűek vagy
fiktívek ezek a poénok? 

– Vannak benne önéletrajzi
elemek, olyanok is, amelyek
konkrétan úgy történtek meg,
ahogy elmesélem, van, ami ha-
sonlóan történt meg, de ki van
színezve a komikus hatás ked-
véért, és vannak a műsornak
teljesen fiktív komponensei is.

– Hogyan reagál a közönség
az ilyen típusú önreflexióra és
az abszurd humorra? Réteg-
műfaj ez, vagy lehet azt mon-
dani, hogy a nagyközönség
számára is népszerű?

– Népszerű. Minden előadá-
somon telt ház vár, 8-tól 80
éves korig, sőt még a fölött is
jön a közönség, és a tenyerem-
ből eszik. – Nevet. Szokták sze-
retni, amit és ahogy előadok.

– Ha egy kicsit tágabb pers-
pektívába helyezzük a dolgot,
ön mit mondana, hogyan vál-
tozott a humor az elmúlt évti-
zedekben?

– Lényegét tekintve nem vál-
tozott, de ez nem csak az elmúlt
évtizedekre igaz. Amióta humor

van a világon, mindig a váratlan
dolgok a jók, amikre nem szá-
mít a közönség, ugyanis akkor
nevet fel. Ez igaz volt Stan és
Panra, és igaz volt Louis de
Funès-re is.

– Mennyire tud manapság
egy humorista a közélettel,
aktuálisabb kérdésekkel is fog-
lalkozni?

– Minden humorista más.
Van, aki közéleti humorral fog-
lalkozik, mert neki az áll jól,
és van, aki a saját magánéletével
vagy a környezetével. Humoris-
tája válogatja. 

– Lehet azt mondani, hogy
a Galla-féle műsorok, fellépé-
sek, humorestek, poénparádék
a stand-up comedy műfajának
felelnek meg?

– Lehet mondani, az önálló
esteken a színpadon stand-up
comedyt adok elő. De ez így
volt 10 éve, sőt 20 éve is. Bár
most is van kétszemélyes estem
Szirtes Balázzsal (Monty
PythonRÓL), meg játsszuk A
napsugár fiúk című édes-bús
komédiát is 9 színésszel. A
Nem a messiás (humoros ora-
tórium a Monty Python Brian
élete című filmje alapján – a
szerk.) című oratóriumban 70
tagú szimfonikus zenekar, száz-
tagú kórus, operaénekesek, mu-
sicalszínészek, Hajdú Steve,
Homonnay Zsolt, Janza Kata
szerepelnek. Én mindegyik mű-
fajt szeretem.

– Mit hoz a jövő? Tervez vál-
toztatni a humorestjein?

– Most fogom bemutatni az új
önálló estemet, amely minden
eddiginél inkább rólam fog szólni,
a címe Kitárulkozó stand-up.
Őszintén fogok mesélni az élet-
emről, és előfordulhat, hogy szo-
morú dolgok is szóba kerülnek.

Be fogom például mondani a kö-
zönségnek, hogy „9 és 167 között
mondjanak egy számot, és meg-
nézzük, hogy azon az oldalon mi
van az önéletrajzomban!” És ezt
nem is kell felolvasnom, hiszen
az egész önéletrajzom benne van
a fejemben, onnan írtam le. Ez
azért rizikós, mert ugye lehet,
hogy épp egy tragédia esik arra
az oldalra, vagy betegség, vagy
valami szomorú dolog. Tehát tá-
gítom a műfaj kereteit.

– Önnel olyan sok érdekesség
történt, vagy maga az előadás-
mód az, ami érdekessé teszi a
múlt eseményeit?

– Is-is. Egyrészt sok érdekes dolog
történt velem, például az, hogy Af-
rikában tanultam meg angolul gye-
rekkoromban – ez szerintem érde-
kes. És hát jó előadó vagyok, tehát
a kisujjamban van az előadó-mű-
vészet csínja-bínja, és ezért magával
ragadóan tudom előadni. Ez a sors
az adománya.                  - berger -

Mécs Károly színművész a díjjal

Balról: Tóth Krisztián, Gedó György, Berecz Mihály
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A játékterápia volt a köz-
ponti témája az idei Zuglói
Pedagógiai Napoknak. A
módszer lényege, hogy egye-
bek mellett labdával, hula-
hoppal, korcsolyával, bab-
zsákkal, oktatóprogramok-
kal, kutyákkal tanítják, fej-
lesztik a gyerekeket a tanó-
rákon és a délutáni foglal-
kozások keretében.

– A matematikaórán tanul-
takat például a kártya-, tár-
sas- vagy táblajátékok segítenek
elmélyíteni, mert így a gyerekek
megértik, megszeretik a tan-
tárgyat. Észrevétlenül fejlődnek,
tanulnak – mondta Hernádi
Ivánné, a kerület Pedagógiai Szakmai Szolgáltató
Intézetének megbízott igazgatója. 

A játékok sokféle szempontból csoportosít-
hatók: az életkor, a fejlesztendő készség, a te-
matika vagy akár a résztvevők száma szerint. 

– Óvodában és az alsó tagozat bevezető sza-
kaszában a pedagógusok gyakran játék közben
figyelik meg a kicsiket, mert így jobban megis-
merhetik őket. Kiderül kudarctűrő képességük,
viselkedésük versenyhelyzetben. Figyelik, hogyan
követik a szabályokat, hogyan kommunikálnak,
érvényesítik érdekeiket. A bábozás, dramatizálás
például igen jól fejleszti a kommunikációs, szö-
vegalkotó és szövegértő, valamint a beszéd-
készséget, a szókincset. Az ilyen játékok során
pontosan mérhető, hogy a kicsik mennyire ér-
tették meg az adott mesét, a szituációt, és
milyen önálló véleményük van. Az önfeledt
szabad foglalkozásokon a zárkózott gyerekek
is könnyebben feloldódnak, ez segíti őket a be-
illeszkedésben – tájékoztatta szerkesztőségünket
az igazgató. 

Az egy héten át tartó programsorozaton csak-
nem ezer pedagógus és nevelő ismerkedett meg
a játékpedagógia különböző módszereivel, esz-

közeivel, területeivel. A mozgáskoordináció ja-
vításának egyik leggyorsabb és leglátványosabb
módja a korcsolyázás. Ez egy rendkívül összetett
mozgásfolyamat, ezért nagy összpontosítást igé-
nyel. A terápiás foglalkozás közben több eszközt
is használnak, például labdát, hulahoppot, bab-
zsákot, különböző méretű és súlyú labdákat.
Szarka Krisztina fejlesztőpedagógus elmondta,
hogy ez játék és sport egyben. A gyerekek egyen-
súly-, valamint ritmusérzékét és térbeli tájéko-
zódását fejleszti. 

A játékpedagógia azért kap kiemelt szerepet
a pedagógiai intézet vezetője szerint, mert egyre
nagyobb a teher mind a pedagógusok, mind a
gyermekek vállán. Ezért vált szükségessé a pe-
dagógiai eszköztár és módszertan változtatása.
A játék az egyik évszázadok óta bevált eszköz,
amellyel a pedagógus fenntarthatja a gyermek
érdeklődését, aktivitását, és segítheti fejlődését
úgy, hogy a szülőket is bevonják. A rendezvény-
sorozat keretében lezajlott órák, foglalkozások,
műhelyek szakmai anyagát, ismertetőit elekt-
ronikus kiadvány formájában készíti el az
intézet, és teszi elérhetővé a holnapján minden
érdeklődő számára.                        Potos Rita

Újra dolgoznak a munkagépek a Me-
sevonat Bölcsőde építési területén.
A beruházás 2011-ben kezdődött, de
az alapok elkészítése után le kellett
állítani az építkezést, mert az aljzat-
beton vastagsága és szigetelése sem
volt megfelelő. Most az alapokat erő-
sítik, a bölcsőde várhatóan az év vé-
gére elkészül.

A csaknem háromszázmillió forintos
beruházás – 150 millió forintnyi uniós
és állami támogatással – 2011-ben kez-
dődött az Öv utca–Erzsébet királyné
útja kereszteződésénél. Az akkori kivi-
telező az alapok elkészítéséig és a cső-
rendszer lefektetéséig jutott. A Zuglói
Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
(Zuglói Zrt.) munkatársai ugyanis tavaly
augusztusban leállították az építkezést,
mert súlyos hibákat találtak.

– Olyan vékony réteget raktak le az
alapnál, hogy az aljzat máris töredezett,
kitüremkedések keletkeztek, gyakorlatilag
újra alá kell betonozni az egész területet –
tájékoztatta lapunkat a Zuglói Zrt. vezér-
igazgatója, Baracs-
kai Gábor. – Ezután
az aljzat szigetelését
is pótolni kell, és a
csőrendszert is ki-
javítjuk, mert az il-
lesztések sem meg-
felelőek.

A bölcsőde épí-
tésére tavaly de-
cemberben – az ere-
deti résztvevők kö-
zött – új közbeszer-
zést írtak ki. A mos-
tani nyertes vállal-
kozóval kedvezőbb
feltételekkel tudott
szerződni a zrt.

A  mintegy ezer négyzetméteres, aka-
dálymentesített intézmény a tervek
szerint az év végére elkészül, és 48 új
bölcsődei férőhelyet biztosít. A Zuglói
Zrt. ingatlanüzemeltetési igazgatója,
Várbíró András azt mondta:  az épü-
letben a többi mellett négy csoport-
szoba, egy százhúsz főt kiszolgáló fő-
zőkonyha és sószoba is lesz, a telken
pedig több parkolót alakítanak ki. Az
udvaron az európai uniós szabványok-
nak megfelelő kültéri játékokat és esz-
közöket helyeznek el.

– Lesz egy játszószoba is az épületben,
ahol időszakos gyermekfelügyeletet sze-
retnénk megvalósítani – tájékoztatott
Kissné Kalló Györgyi, a Zuglói Egyesített
Bölcsődék vezetője. – Ennél is fontosabb
azonban, hogy ebben az intézményünk-
ben sajátos nevelési igényű vagy például
ételallergiás gyermekeket is tudunk
majd fogadni.

Jelenleg 66 gyerek vár bölcsődei el-
helyezésre a kerületben. 

Forrai-Kiss Krisztina

A Zuglói Egyesített Bölcsődék 11 in-
tézményében 945 férőhelyen fogadják
a zuglói szülők 0–3 éves korú gyerme-
keit. A bölcsődék egyéni gondozási-ne-
velési program szerint működnek, de
alapelveik azonosak.

– A legfontosabb feladatunk, hogy csalá-
dias, kiegyensúlyozott légkört teremtsünk
a zuglói lakosok kisgyermekeinek – fogal-
mazott Kissné Kalló Györgyi, a Zuglói Egye-
sített Bölcsődék vezetője, aki hozzátette: a
biztonságérzet elengedhetetlen az egészséges
fejlődéshez ebben a korban. Ennek a meg-
teremtése az eltérő szükségletű gyerekekkel
való egyéni bánásmód, a különbségek elfo-

gadása és a szeretetteljes légkör révén érhető
el leginkább. 

A bölcsődei nevelés során az a cél, hogy
megalapozzák az egészséges életvitelt, s
közben lelkileg edzett, egészséges önbi-
zalommal rendelkező, az óvodai környe-
zetbe beilleszkedni tudó, kiegyensúlyozott
gyermekekké váljanak a kicsik, még mi-
előtt óvodába kerülnek. Ebben a munká-
ban a kisgyermeknevelő végig együttmű-
ködik a családdal – hangsúlyozta a vezető.
Nyílt nap keretében, a jelentkezések előtt,
a szülők betekintést nyerhetnek a kerületi
intézményekbe, melynek időpontjai a kö-
vetkezők:

2015. szeptemberi
felvételre április 27–
április 30. között le-
het valamennyi böl-
csődében jelentkez-
ni személyesen, a
gyermekkel együtt.
A jelentkezési lapok
leadási határideje:
2015. május 15. A
bölcsődei részlegve-
zetők a felvett gyer-
mekek névsoráról
és az elutasításokról
2015. június 12-ig
értesítik a szülőket.

További 
információ: 
Zuglói Egyesített 
Bölcsődék 
központja: 
1141 Budapest,
Mályva köz 12.
Tel.: 223-0490
www.zugloibolcsik.hu

délel tt délután 
9-11 óra 
között 

15-17 óra 
között 

Aprótalpak Bölcs de             
1141 Budapest, Jerney u. 32.

2015. 
április 16.

2015. 
április 14.

Csibe Bölcs de                            
1143 Budapest, Utász u. 23.

2015. 
április 14.

2015. 
április 16.

Mályva Kerületi Vezet  Bölcs de             
1141 Budapest, Mályva köz 12.

2015. 
április 14.

2015. 
április 16.

Mazsola Bölcs de                      
1144 Budapest, Tihany tér 37–39.

2015. 
április 16.

2015. 
április 14.

Meseház Bölcs de                      
1144 Budapest, Ond vezér sétány 9–11.

2015. 
április 14.

2015. 
április 16.

Micimackó Kuckója Bölcs de                  
1149 Budapest, Bölcs de u. 1.

2015. 
április 16.

2015. 
április 14.

Móka-kacagás Bölcs de         
1142 Budapest, Róna park 5–9.

2015. 
április 16.

2015. 
április 14.

Patakparti Bölcs de                  
1147 Budapest, Ilosvay S. tér 5–7.

2015. 
április 14.

2015. 
április 16.

Ringató Bölcs de                       
1145 Budapest, Bácskai  u. 17/a

2015. 
április 14.

2015. 
április 16.

Tipeg  Kert Bölcs de                
1144 Budapest, Tipeg  u. 3–5.

2015. 
április 14.

2015. 
április 16.

Vadvirág Bölcs de                     
1146 Budapest, Thököly út 92.

2015. 
április 16.

2015. 
április 14.

Bölcs dék neve, címe:

Nyílt napok a bölcsődékben

Elindul a MesevonatJátszani is engedd…

Baracskai Gábor, a Zugló Zrt. vezérigazgatója

Készségfejlesztés játékkal, játékosan

CSEREPESHÁZ

Lipták Villa

1144 Budapest, Vezér u. 28/b.
T.: 363-26-56
www.cserepeshaz.hu

1146 Budapest, Hermina út 3.
T.: 220-67-77
www.liptakvilla.hu

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS –
Tojásfestés

A részvétel ingyenes!

MESEMALAC- BÁBSZÍNHÁZ

Belépő: 900 Ft/fő

SPANYOL ROMÁNC –
Kutik Rezső

Belépő: 1.000 Ft/fő

TAVASZI SZÜNET – Tojásfestés

Belépés díjtalan!

VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS
ÉS JÁTSZÓHÁZ
Április 17-19.

Április 2-án 10.00-12.00 óráig
Főtt tojást hozz magaddal!

Április 12-én 10.00 órától
Játék a padláson tárgyakkal,
bábokkal, gyerekekkel
a Batyu Színház előadásában

gitár estje
Április 18-án 16.00 órától
Történetek, anekdoták,
filmvetítés és öt évszázad
spanyol zenéje a Spirit Színház
előadásban.

Április 3-án 10.00–12.00 óráig
Főtt tojást hozz magaddal!

A kiállításon látható lesz
a H0 méretű modulterepasztal,
digitális vonat, Thomas vasút
működő terepasztalon, LEGO
vasút, favonatos játszótér,
RC helikopter

.

Nyitva tartás:
péntek: 09.00-19.00 óráig
szombat: 10.00-19.00 óráig
vasárnap: 10.00-18.00 óráig

A Samodai József Zuglói
Helytörténeti Műhely felhívása:

HURRÁ, PÉNTEK!

Belépő: 500 Ft gyerekeknek,
700 Ft felnőtteknek,
2.200 Ft családi jegy,
gyerekcsoportoknak min.
10 főtől 400 Ft/fő kísérő
felnőtteknek ingyenes
Bővebb információ:
facebook.com/1esvillamosklub

Zsolnay Vilmos halálának
115. évfordulójára emlékezve,
„A  Zsolnayak pécsi és zuglói
gyára” címmel április 23-án
kiállítás nyílik a Lipták Villában.
Várjuk mindazok jelentkezését,
akik a gyárhoz kapcsolódó
dokumentumokkal rendelkeznek,
s ezek bemutatásához
hozzájárulnak  eredeti vagy
digitalizált formában.
(Millisits Máté:
T.: 06/70-673-9181;
Bese Judit: T.: 06/70-408-9333)

Péntekenként 14.30-16.00 óráig
Amit kínálunk: kézműves
foglalkozás, társasjáték,
csocsó, mini ping-pong,
"Mert játszani jó, színházat
játszani hívunk" - betekintés a
színház világába.

www.zic.hu

Zuglói Ifjúsági Centrum
1145 Budapest, Uzsoki u. 57.
T.: 251-19-10

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ –
Varró Dani költővel
Április 15- én 14.30 órától

Minden program ingyenes, de

előzetes jelentkezés szükséges:

TAVASZI SZÜNET – Húsvéti

kézműves foglalkozás

Belépés díjtalan!

GÁBORJÁNI SZABÓ PÉTER

építész kiállítása

Építészet és képzőművészet

kapcsolata

Saul Ó Hara:

„Leszek az özvegyed” –

az ÉLESS-SZÍN  előadásában

Belépő: 2.500 Ft/fő

Nyugdíjasoknak : 1.500Ft/fő

Április 3-án 10.00-12.00 óráig

Április 10-én 17.00 órától

A kiállítást megnyitja:

Sípos Endre művészetfilozófus

Megtekinthető:

április 10-május 9-ig

Krimi komédia 2 részben

Április 3-án 19.00 órától

Az ingyenes programok

Budapest Főváros XIV. Kerület

Zugló Önkormányzatának

támogatásával valósulnak meg.

+36/70-673-8898

info.zic@cserepeskft.hu;

Zuglói Civil Ház
1144 Budapest, Csertő park 12.

T.: 789-23-97,799-90-67

www.zugloicivilhaz.hu



A Szent István Gimnáziumban
nagy hagyománya van a színját-
szásnak. A zuglói intézményből
korábban olyan színészlegendák
kerültek ki, mint Szacsvay László,
Kovács István vagy éppen Újlaky
Károly. A gimnáziumban ma is
több darabot mutatnak be évente,
a legutóbbi olyan jól sikerült,
hogy a szerzője is megnézte az
előadást. 

A Szkéné Színház még 2011-
ben tűzte műsorára a Kaisers TV,
Ungarn című előadását, amelyet
azóta is a Pintér Béla író-rendező
nevével fémjelzett társulat ad elő a
műegyetemi színpadon. A történet
képzeletbeli főhőse, Baráznay Ignác,
akit a nemzet csak „Pákozdi Orosz-
lánként” ismer, a szabadságharc
mártírja, akinek halálát máig rejtély
övezi. Lánya, Amália negyven évvel
később egy „transzcendens időuta-
zás” révén visszakerül 1848-ba, és
mivel ott az akkor már működő,
császáriból nemzetivé átlényegülő
televíziónál kap állást, lehetősége
nyílik kedvezően befolyásolni a tör-

ténelmi eseményeket, illetve szülei
sorsát. Fodor Virágnak és Farkas
Johannának, a Szent István Gim-
názium tizedik évfolyamos tanuló-
inak annyira megtetszett a darab,
hogy iskolájukban is színre vitték.

– Mindenképpen egy olyan da-
rabot kerestünk, amely könnyebb
hangvételű – mondta az előadásban
Baráznay Ignác feleségét alakító
Fodor Virág. – Egy barátunk hívta
fel a figyelmünket a Pintér-darabra,
amely azonnal megtetszett nekünk. 

A nagyjából 50 percesre rövi-
dített színdarabot eddig hét al-
kalommal mutatták be az Ajtósi
Dürer sori iskolai színpadon. A
legutóbbi előadást a szerző, Pintér
Béla is megnézte.

– Nagyon ötletesen rövidítették
meg a darabot, amely így is követ-
hető maradt – mondta Pintér Béla
az előadás után. – Egy szerzőnek
mindig öröm a saját művét szín-
padon megtekinteni, ilyen iskolai
körülmények között pedig nem
mindennap látható a darabom.

Az előadás pontos képet fest a
politika befolyásáról, az elvhűség-
ről, és nyíltan utal a jelenkori mé-
diaviszonyokra. A darabot az elő-
zetes elképzelések szerint a hatá-
ron túl is bemutatják majd; a
zuglói iskolának ugyanis két test-
vérintézménye van, a révkomáromi
Selye János és a székelyudvarhelyi
Tamási Áron Gimnázium, ahová
minden esztendőben meghívják
az istvános diákokat. Vendégségbe
pedig nem illik üres kézzel menni.    

riersch

Érdekes kísérlet színhelye a Ne-
umann János Számítástechnikai
Szakközépiskola: a februártól áp-
rilisig tartó, Üzleti logika nevet
viselő mintaprojekt célja egy
olyan gazdasági modell megta-
nítása, amelynek segítségével az
innovatív ötletekből piacképes
termékek jönnek létre.

A Magyar Tehetségsegítő Szerve-
zetek Szövetsége, röviden Matehetsz
innovációs bizottsága azzal a céllal
alakult tavaly, hogy középiskolások
számára elindítson egy startup-
képzési projektet. A szervezet vá-
lasztása nem véletlenül esett a
zuglói iskolára.

– Mivel ez az üzleti modell első-
sorban az internetre épül, adott
volt, hogy ezen a területen keres-
sünk mintaiskolát – mondta Antos
László, a bizottság vezetője. A Ne-

umannban folyó munkát régről is-
mertük, tudjuk, hogy az ott tanuló
diákok tele vannak ötletekkel, ezért
úgy gondoltuk, hogy az első képzést
itt indítjuk el. 

A Neumann diákjainak innovatív
képességére már régen felfigyeltek.
1994-ben is akadtak olyanok, akik
képesek voltak elkápráztatni a vilá-
got. Nagy Tamás, Mezei Sándor és
Benedek Balázs egy vakok számára
is használható informatikai eszköz-
parkot fejlesztett ki. Hiába előzték
meg azonban korukat, találmányuk-
ból nem lett termék. Tíz évvel később
egy másik neumannos fiatalember,
Rátai Dániel Leonar3Do nevű prog-
ramjával már minden lehetséges
díjat megnyert. A háromdimenziós

elemzéseket és képalkotást lehetővé
tevő szoftvert Dani saját vállalkozásán
keresztül értékesíti.

– Az iskolánk mindig fontosnak
tartotta, hogy a lexikális anyag át-
adása mellett a diákok képességeit
és készségeit is fejlessze – mondta
Fenyvessy Gábor, a Neumann igaz-
gatója. – A cél, hogy a tőlünk kike-
rült diákok a munkaerőpiacon is
érvényesülni tudjanak.

Erre a legalkalmasabb az úgy-
nevezett a startupképzés. A startup
lendületes és hatékony vállalkozás,
amely minimális tőkével, de komoly
tudásbázissal rendelkezik, és né-
hány év alatt a nemzetközi piacokon
is sikerre számíthat. A startup a
termékével ugyanis olyan területet
választ, ahol azonnal piacvezetővé
tud válni, mert technológiája vagy
üzleti modellje különleges.

– Nagyon jó ötletnek találom ezt
a képzést – mondta Zsombori Ba-
lázs, az iskola tavaly érettségizett
diákja, aki PictoVerb néven ismert
találmányával 2013-ban megnyerte
a hazai innovációs versenyt, majd
az európai viadalon harmadik lett. 

Balázs a sikernek köszönhetően
a 2013-as tudományos Nobel-díj
átadásán is bemutathatta találmá-
nyát. A beszédben korlátozott em-
bereknek komoly segítséget jelentő,
táblagépre és okostelefonra tölthető
alkalmazást ma már Máltán és Ör-
ményországban is használják. Neki
sikerült találmányát termékké fej-
lesztenie, de a saját bőrén kellett
megtanulnia az üzleti világ kemény
szabályait. A Neumann jelenlegi di-

ákjai közül mintegy húsznak re-
mélhetően már könnyebb dolga
lesz, hiszen 12 héten keresztül ne-
ves előadóktól tanulhatják, miként
lehet egy jó ötletből üzleti vállal-
kozást létrehozni. A résztvevőkből
négy csapatot hoznak létre, mind-
egyiknek egy-egy saját ötletet kell
a vállalkozásig eljuttatnia. A 13.
évfolyamos Tóth Bence korábban
is bizonyított már, GyroMouse
nevű találmánya tavaly is, idén is
a döntőbe jutott a magyar inno-
vációs versenyen.

– Ezúttal egy okos házkiegészí-
tővel, egy olyan interaktív naplóval
dolgozunk, amely a házról vett
információkat képes kivetíteni.
Ennek alapjait szeretnénk a 12.
hét végére lerakni.

A 12. évfolyamos Kovács Márkot
a startup üzleti része vonzotta, a
saját csapatában is ezt a feladatot
vállalta. 

– Mi az úgynevezett Laktóz Into-
lerancia Applikációval dolgozunk.
Az öcsém ebben a betegségben
szenved, ezért közel áll hozzám a
probléma. Az applikáció segítségével
a betegek laktózmentes receptek-
hez, illetve egy olyan eszközhöz
juthatnak, amely a vonalkód leol-
vasásával megmondja, hogy valóban
laktózmentes-e az adott termék.

Nagy Bandor, az Üzleti logika
projekt vezetője szerint a neu-
mannos diákoknak remek ötleteik
vannak, ugyanakkor ahhoz is van
érzékük, hogy az ötleteikből üzletet
csináljanak.

– Az előadóink, akik a szakte-
rületük igazi nagyágyúi, eddig
mind kifejezetten pozitív élmé-
nyeket szereztek, és elmondásuk
szerint élvezték a közös munkát
a gyerekekkel. Személy szerint
nagyon kíváncsi vagyok, a záró-
rendezvényig hová fejlődnek majd
a projektek, és lesz-e olyan ötlet,
amely akár meg is valósulhat.

A program májusi zárásakor a
neumannos diákoknak szakem-
berek előtt kell vizsgázniuk. A né-
zőtéren remélhetőleg befektetők is
ülnek majd, de a legfontosabb cél
az, hogy az ifjú ötletgazdák a jövő-
ben segítség nélkül is megálljanak
a lábukon.          Riersch Tamás
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A gyerekek szabad 
világa az én világom 

Válj piacvezetővé! Startup!

Vastaps a Kaisers TV, Ungarnnak

Interjú Balázs Ágnes írónővel
Balázs Ágnes volt a Zuglói Ifjú-
sági Centrum író-olvasó talál-
kozójának legutóbbi meghívott
vendége. A kortárs gyerekiro-
dalomban sikert sikerre halmozó
írónő a tavaszi könyvfesztiválon
megjelenő könyvéről is mesélt.

– Sokan a Kisváros című sorozat
szereplőjeként emlékeznek Önre,
sok szülő pedig már a Lufi köny-
vek miatt tudja, ki is az a Balázs
Ágnes. Színészként, íróként, dra-
maturgként is sikeres. Melyikre a
legbüszkébb?

– Mindenekelőtt a gyermekeimre
vagyok a legbüszkébb. Már 10
éve a színészi pályán voltam, ami-
kor úgy éreztem, hogy valami hi-
ányzik. Az alkotás vágya volt az.
2003-ban Andersen, avagy a me-
sék meséje címmel írtam egy ön-
álló zenés színdarabot, ami azóta
is a színpadon van. Ezzel indult
el az írói pályám. Ezek után meg-
írtam ezt a történetet regényben
is, és ekkor döbbentem rá, hogy
mennyire jó dolog regényt írni, és
meg sem álltam. Az idei tavaszi
könyvfesztiválon jelenik meg a 17
könyvem. Kicsit olyan minden
könyv, mintha az embernek gye-
reke születne. Az alkotásokat az
ember úgy dajkálja, úgy dolgozik
rajtuk, annyira várja a megszüle-
tésüket, mint a saját gyerekeiét.
Úgyhogy a gyermekeim után rögtön
a könyveimre, írásaimra vagyok
a legbüszkébb. 

– Lehet úgy gyermekirodalmat
írni Ön szerint, hogy valakinek
nincs gyermeke, mint ahogy azt
Szabó Magda, Weöres Sándor,
Nemes Nagy Ágnes is tette? Vagy
Ön szerint elengedhetetlen a sze-
mélyes tapasztalat?

– Nekem mindenképpen segített.
Az ember a gyereke mellett újra
felidézi azokat az éveket, amikor
ő is gyerek volt. A Lufi sorozatom
alatt nőtt fel a lányom, és neki is
írtam az első kötetet. Azt gondol-
tam, hogy ha egy 9 éves kislányról
írok, akkor érdemes sokat be-
szélgetnem a 9 éves Bianka lá-
nyommal, hogy megismerjem az
ő életét, az ő problémáit, hogy
megismerjem, mivel foglalkozik
nap mint nap. Ezeket aztán szépen
belecsempésztem a könyvekbe. A
kislányom életét figyelve láttam,
hogyan változik, mik foglalkoz-
tatják az adott években, hogy mi-

kor jön be a fiúkérdés például,
vagy a barátság, az árulás, vagy
más családokban a válás is akár.

– Mit kell tudni a hamarosan
megjelenő könyvről?

– Megjelent egy könyvem (Mesélő
ABC–oktató mesekönyv, 2012 –
szerk.), amit a nagycsoportos óvo-
dásoknak és első osztályosoknak
írtam. Azóta sokat foglalkoztam
a gondolattal, hogyan lehetne se-
gíteni a gyerekeknek megtanulni
helyesen írni. Hogyan lehetne se-
gíteni nekik abban, hogy a bor-
zalmasan nehéz nyelvtani szabá-
lyokat ne kínlódva, hanem játé-
kosan tanulják meg. Mesélő nyelv-
tan című könyvemben meséket
kezdtem írni, amelyekben meg-
személyesítettem a nyelvtani fo-
galmakat. Most jelenik meg He-
tedhét háború a hangok földjén
címmel, a másodikos tananyagra
épülve. Ezt követi majd félévente
a többi Mesélő nyelvtan. 

– Mennyire volt tudatos a gyer-
mekirodalom felé fordulás?

– Nem hiszem, hogy tudatos lett
volna. Az Andersen, avagy a mesék
meséje például felnőtteknek és
gyerekeknek is szól. Az én törté-
neteimnek is több síkja van. Azért
szeretem a gyerekek világát, mert
mérhetetlen nagy szabadság van
benne, és nagyon jó érzés, hogy
bele tudok csempészni a könyve-
imbe olyan kis bölcsességeket,
amelyek segíthetnek nekik feldol-

gozni a nehézségeket. Szabadsá-
guk abban áll, hogy bármi lehet
belőlük, bármire képesek lehet-
nek! És bevallom, nagyon szeretek
ebben a világban otthon lenni.

– Hogyan változtak a gyerekek
problémái az elmúlt évtizedek-
ben?

– Alapvető problémának azt ér-
zem, hogy kevés figyelmet kapnak.
Mindig azzal szembesülök egy-
egy ilyen találkozón is, hogy mind-
egyik gyerek el akarja mondani a
problémáját, és boldog, hogy valaki
végre meghallgatja. Arról mesél-
nek, hogy otthon kevés idő jut rá-
juk. A másik oldala meg az, hogy
túl is vannak hajszolva. Olyan
mennyiségű tananyagot kell meg-
tanulniuk, amit nekünk még anno
nem kellett, tehát nekik sincs ide-
jük magukra, a játékra, arra, hogy
gyerekek lehessenek gyerekként. 

- berger -

Startupképzés a Neumann János szakközépiskolában 

Balázs Ágnes az olvasóival
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Müller Péter népszerű könyvéből,
a Szeretetkönyvből készült zenés
előadás különleges világába tekint-
hetett be minden érdeklődő Papa-
dimitriu Athina és Kutik Rezső gi-
tárművész segítségével a zuglói
Cserepesházban. A közel 30 elő-
adást megélt színpadi játék után
beszélgettünk a művésznővel. 

– Honnan jött az ötlet, hogy pont
Müller Péter Szeretetkönyvét vigye
színpadra?

– Nagyon szeretem ezt a könyvet.
Mióta megvettem és elolvastam, azóta
is rendszeresen újra és újra felütöm
és beleolvasok. Nem hiszek a véletlenekben, sze-
rintem minden sorsszerű, és minden meg van
írva. Kutik Rezső gitárművész barátommal 3 közös
lemez után úgy gondoltuk, a szeretetről szóló böl-
csességet és a lírai zenét lehetne ötvözni, mert a
világ nagyon rideg és szeretetlen. Egészen kicsi
kortól a gyerekeket az intelligenciára nevelik, hogy
mindenről mindent tudjanak. Csak éppen élni
nem tanítják meg őket, és kapcsolatokat teremteni!
Ezért gondoltuk úgy, hogy milyen jó lenne megmu-
tatni, milyen jó is szeretni és szeretve lenni.

– A zenei betétek hogyan segítenek a befo-
gadásban?

– Azt gondoltuk, hogy a szeretetről szóló mülleri
gondolatokat párosítani lehetne különböző érzelmes
dallamokkal: spanyol, francia, portugál, olasz
nyelvű dalokkal, amiket szándékosan nem fordí-
tattunk le magyarra. Az volt a szándékunk, hogy
érzelmileg hassanak, hogy ne kelljen foglalkozni
az értelmükkel, a szövegek jelentésével. Ezek olyan
gyönyörű dallamok, hogy a nagyon mélyre letapadt,
elnyomott érzelmek feltörhetnek a segítségükkel.

– Hogy kell elképzelni a darabot azoknak,
akik még nem látták?

– Az egész egy színházi öltözőben játszódik,
ahol gitárművész barátommal próbálunk a fel-
lépésre. Egyszer belőlem szakadnak ki Müller
Péter gondolatai, majd belecsapok egy dalba,
aztán megint folytatom az elmélkedést. És ez a
kettősség hullámzik oda-vissza. Aztán hirtelen
felpattanunk, mert rohannunk kell, kezdődik a
fellépés, és akkor vége is van a darabnak. Vagyis
60 perc sűrű érzelem.

– Akkor lehet azt mondani, hogy a darab eszen-
ciája az érzelmek kimutatásának képessége? 

– A szeretet át- és megélése az igazi lényege
ennek a darabnak, igen. De nem a beszéd szintjén,
mert beszélni azt nagyon tudunk, azt megtanultuk.
Inkább a szeretet kimutatása és befogadása a
lényeg. Szöveg és duma nélkül, belenézve a másik
szemébe kell elindulnia a másikban az érzelmek
kavalkádjának, vagy hozzáérve kell végigfutnia a
borzongásnak a másikban. Ezeknek van értelme,
a dumának nem – ezt szeretnénk elérni a darabbal
is. Ezért is esik nagyon jól, amikor látom, hogy a
közönség soraiban egyre közelebb húzódnak a pá-
rok, egymásra hajtják a fejüket, az egyedül érkező
hölgyek pedig elpityerednek.                   - berger -

Új helyet keresnek Török Richárd zuglói
szobrászművész alkotásainak. A 22 éve,
39 éves korában elhunyt alkotó szobra-
inak egy része  pillanatnyilag Vasváron
látható. Örököse Zuglóba hozatná a mű-
veket.

– Richárd 37 éven keresztül Zuglóban élt –
mondta a művész édesanyja –, ezért döntöt-
tünk úgy a férjemmel, hogy megpróbáljuk a
fővárosba, ide, Zuglóba hozni a hagyatékát.
Időközben a férjem is elhunyt, s mivel jelenleg
én vagyok az egyetlen örökös, ráadásul magam
is már 85 esztendős vagyok, szeretnék minél
előbb helyet találni a szobroknak.

Jelen állás szerint a Török Richárd-
szobrok az örökösök halála után Vasvár
önkormányzatát illetnék meg, de az édes-
anya már kezdeményezte az erről szóló
megállapodás felbontását. 

Török Richárd 1986-ban végzett a
Képzőművészeti Főiskolán. Művészete
az érmektől egészen a nagy szobrokig
terjedt. Alkotásai a világ távoli helyeire
is eljutottak, a New York-i ENSZ-palo-
tában Kossuth és Széchenyi szobra lát-
ható, a canberrai magyar nagykövetség
kertjében pedig egy kútfigurája áll.  Az
egyébként nívódíjas Petőfi-síremléke
Németországba került, Kijevben egy is-

kolában József Attila-szobrát, míg Lon-
donban, a Barbican Centerben Bartók
Béla-szobrát állították ki. 

Zuglóban két alkotása látható: a Liszt
Ferenc Általános Iskolában a zeneszerzőről
készített portréja, az Uzsoki kórház au-
lájában pedig Hippokratész-szobra. Ez
utóbbi a néhai Szabolcs utcai kórház
megrendelésére készült, s az intézmény
bezárása után került át Zuglóba.

Török Richárdról még a szakkönyvek
is úgy emlékeznek meg, mint aki a múlt
század végének egyik legjelentősebb szo-
borportré-készítője volt. Ha haza, pon-
tosabban Zuglóba kerül a vasvári gyűj-
temény, és lehetőség nyílna azt kiállításon
is bemutatni, akkor örököse szerint van
remény arra, hogy munkássága nem me-
rül méltatatlanul feledésbe.  

Riersch Tamás

New Yorktól Kijevig őrzik a szobrait

L A K O S S Á G I  F Ó R U M
„A devizahitelek és ÖN”

Tisztelt Érintettek! Tisztelt Érdeklődők!

Budapest XIV. kerület önkormányzata, az MNB és a Széchenyi Hitelszö-
vetség együttműködésével lakossági fórumot tart.

A jelenlegi sokféle jogszabályi változás kapcsán több családnak vannak,
lehetnek gondjai, kérdései a devizahitelekkel (lakás, autó, személyi köl-
csön) kapcsolatban. 

A szerződések megkötésekor mindenki jó üzletnek tartotta a hitelszer-
ződés devizában történő megkötését. Akkor úgy tűnt, hogy a feltételek igen
kedvezőek, és ez lehetőséget adott a családoknak, hogy többféle célt gyor-
sabban valósítsanak meg ennek segítségével, amit még a reklámok is erő-
sítettek.

Arra azonban, hogy ez ide vezet, szinte senki nem számított.
Még mindig több százezer családot érint a devizahitelezéssel kapcsola-

tos probléma. Több esetben emberi kapcsolatok mennek/mentek tönkre,
vagy éppen a sok stressz miatt az egészségük látta kárát. 

A jelenlegi jogszabályi változásokról a média tényeket közöl, mi
megpróbálunk emberközpontú ismereteket nyújtani.

Annak a lehetőségét biztosítjuk az Önök számára, hogy megismerjék jo-
gaikat, kötelezettségüket, mozgásterüket a mai törvényi szabályozással
kapcsolatban. Megoldási módszereket, lehetőségeket mutatunk be, nem
okokat, okozatokat, áldozatokat, bűnösöket!

Közeleg a banki elszámolási határidő (2015. március 1.–április 30.),
amely minden devizakölcsönre vonatkozik)!

Az önkormányzat és az MNB támogatásával a Széchenyi Hitelszö-
vetség ezúton tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit az
alábbi időpontban megtartott ankétra.

„A devizahitelek és ÖN” egy olyan fórum, ahol lehetősége nyílik, hogy
kérdéseire iránymutatást kapjon!

Időpont: 2015. március 30. 18.00
Helyszín: Házasságkötő Terem, 1145 Budapest, Pétervárad u. 11–

17.
PROGRAM: 
18.00–18.45: A devizahitelekkel kapcsolatos törvényi háttér ismertetése

(megszűnt kölcsönök, problémamentes fizetés, késedelem, felmondás,
végrehajtás, követelésengedményezés, peres eljárás) 

18.45-től: Egyéni kérdések feltevése, megválaszolása őszintén, nyíltan!
Kérjük, jöjjenek, tájékozódjanak és kérdezzenek!

Minden érdeklődőt tisztelettel várnak a szervezők!

Papadimitriu a szeretetről
Zuglóban

Török Richárd vasvári szobrait Zuglóba hozatná özvegy édesanyja
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

Délután
(12.00-
16.00)

Bérleményekhez kapcsolódó 
0-s igazolások kiadása 304/A

iroda

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Ingatlangazdálkodási

Igazgatóság
Helyiség ügyek

Délelőtt
(8.00-12.00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A

Ingatlangazdálkodási Igazgatóság

8.00–10.00
Értékesítési ügyek

Hétfő Szerda Péntek

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat 
működik  a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgál-

tató Zrt.  épületében a bejárattól jobb oldali pultnál 
hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig és

pénteken 8.00–13.00 óráig.
Pénztári nyitva tartás: 

hétfőn 12.00–15.30, szerdán 8–15.30, pén-
teken 8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

A kerületgondnokság 
elérhetőségei

Telefon: 
06-70/681-08-20

E-mail: 
keruletgondnoksag@zugloizrt.hu

Hétfő–csütörtök 
08.00–18.00-ig, 

péntek 08.00–14.00-ig.

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló bérbe vehető nem lakás céljára
szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek listája megtekinthető a
http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre ke-
rült Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdető-
tábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb
értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetme-
nyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, értékesítésre meghirdetett in-
gatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve
a hirdetmény kifüggesztésre került a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtáblá-
ján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Értékesítésre meghirdetett, a Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

A Budapesti Békéltető Testület ingyenes 
fogyasztóvédelmi tanácsadást tart minden hónap

második keddjén13–16 óráig 
a Budapest FővárosXIV. kerület

Zugló Polgármesteri Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.)

Ingyenes jogsegélyszolgálat
Dr. Szabó Tibor ingyenes jogi tanácsa-

dást tart minden hétfőn 14–18 óráig 
a Budapest Főváros XIV. Kerület 

Zugló Polgármesteri Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).

Előzetes bejelentkezés a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatánál minden kedden a 872-

9119-es vagy a 872-9241-es telefonszámokon.

Ingyenes fogyasztóvédelmi tanácsadás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. vezetői kiemelt
ügyekben személyesen is fogadják
az ügyfeleinket. 

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap
kitöltésével lehet, melyet a www.zug-
loizrt.hu oldalról letölthetnek vagy
személyesen a Zuglói Városgazdál-
kodási Közszolgáltató Zrt. épületében
(1145. Budapest Pétervárad u.11-
17.) található ügyfélpultnál átvehetnek.
A kitöltött bejelentkező űrlapot sze-
mélyesen az ügyfélpultnál, elektro-
nikusan zugloizrt@zugloizrt.hu címre,
vagy faxon a 469-8108 telefonszámom
lehet leadni. Az ügyintéző kollégáink
az egyeztetés pontos időpontjáról
értesítik a bejelentkező ügyfeleket. 

Dátum

Április 13.
Május 04.
Június 01.
Július 06.
Április 10.
Május 08.
Június 01.
Július 01.
Április 02.
Május 06.
Június 03.
Július 01.
Április 24.

Városüzemeltetési Igazgató

Ingatlangazdálkodási Igazgató

Jogtanácsos

Ingatlanüzemeltetési Igazgató       

Név

Baranyai Zsolt

Csikó Melinda

dr. Csikós Tibor

Várbíró András

Divízió

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Cseke Vanda 
1. vk.
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-70-426-2112
e-mail: csekevanda@zuglo.hu

2. Tildy Balázs
2. vk.
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-395-5557 
e-mail: balazs.tildy@gmail.com

3. Sápi Attila
3. vk.
MSZP–Együtt-PM–DK–

Összefogás Zuglóért

Meseház Óvoda,
bejárat az Őrnagy
utca felőli gazda-

sági bejáraton

Minden hónap első kedd 
15:00-17:00, Telefonon történő 
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-70-436-0762

4. Kovács Balázs 
4. vk.
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-215-1245
e-mail: kovacsbalazs@zuglo.hu

5. Erdős Dóra
5. vk.
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-30-586-5559
e-mail: erdos.dora@fidesz.hu

6. Bihary Zoltán
6. vk.
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon vagy e-mailen történő 
előzetes egyeztetést követően.

Telefon:  06-70-624-46-75
e-mail: bihary@zuglo.hu

7. Pécsi Diána
7. vk.
MSZP–Együtt-PM–DK–

Összefogás Zuglóért

Munkácsy M. Ált.
Isk. Csáktornya 

park 1.,
Polgármesteri 

Hivatal II. em. 218.

Április 07. 17:00 órától
Telefon: 06-70-436-0775

Jogi és Ügyrendi Bizottság elnö-
keként: Április 13. 17:00-18:00

8. Barabás Ferenc
József
8. vk.
Fidesz–KDNP

Fidesz iroda
Bp., 

Cinkotai u. 92.

Minden hónap első 
hétfő 17:00-20:00

Telefon: 06-30-987-4011
e-mail:barabas08vk@gmail.com

9. Szabó Rebeka
9. vk.
MSZP–Együtt-PM–DK–

Összefogás Zuglóért

Polgármesteri
Hivatal

II. emelet 
218. tárgyaló

Folyamatos bejelentkezés a
www.zuglo.hu oldalon.

10. Hajdu Flórián
10. vk.
MSZP–Együtt-PM–DK–

Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc 
Általános Iskola
1144 Budapest,
Újváros park 2. 

Minden hónap 
első kedd 16:00-17:00.

Telefon: 06-70-260-0795

11. Hevér László
György 11. vk.
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Rákosfalva, 
park 1-3.

Minden hónap első 
péntek 15:00-17:00

Telefon: 06-70-436-0768

12. Sokacz Anikó
12. vk.
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Rákosfalva 
park 1-3.

Minden hónap első 
péntek 15:00-17:00

Telefon: 06-70-436-0776 

13. Sógor László
13. vk.
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Németh Imre
Általános 

Iskola

Minden hónap első hétfő 
17:00–18:00 Telefon: 06-20-978-

3725, 06-70-436-0766, e-mail:
sogor.zuglo.mszp@gmail.com

14. Dr. Varga Péter
14. vk.
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-250-6469
e-mail: vargapdoktor@gmail.com

15. Lévai Sándor
15. vk.
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Kaffka Margit
Általános Iskola

1148 Kaffka
Margit köz 2-6.

Minden hónap első csütörtök 
17:00-18:00

Telefon: 06-70-436-0763 
e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Egy
éni

vál
asz

tók
erü

let

Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Barta János
LMP

Telefonon történő előzetes egyeztetés 
alapján.Telefon: 06-30-263-4961 
e-mail:barta.janos.lmp14@gmail

.com, http://zoldzuglo.blog.hu

2. Czeglédi János
Jobbik

Bp., 
Komócsy u. 5.

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján. Telefon: 

06-70-379-9102, e-mail: 
czegledi.janos@jobbik.hu

3. Felkai Tamás
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-404-2416
06-70-436-0765

4. Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
időpont-egyeztetés alapján.

Telefon: 06-30-524-9069
e-mail: gyugyeiattila@fidesz.hu

5. Rozgonyi 
Zoltán 
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

képviselői
tárgyaló

Soron következő fogadóóra idő-
pontja: 2015. április 13.

15:00-17:00 Telefon: 06-1-872-
9228, e-mail:rozgonyiz@zuglo.hu

6. Várnai László
CivilZugló 

Egyesület

Telefonon történő előzetes időpont-
egyeztetés alapján. Tel.: 06-70-436-

0767, e-mail: varnai.laszlo14@
gmail.com, www.varnailaszlo.blog.hu

FOGADÓÓRÁK
Önkormányzati képviselők

Sor-
szám

Tisztségviselők

Parlamenti képviselők

Elõzetes idõpont-egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre, telefonon: 8729-392
www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu • személyesen az okmányiroda recepcióján.

POLGÁRMESTER

Karácsony Ger-
gely polgármes-
ter fogadóórájá-
ra folyamatos
bejelentkezés 

a www.zuglo.hu oldalon.
A fogadóóra pontos időpontjá-
ról a következő lapszámból 
tájékozódhatnak.

ALPOLGÁRMESTEREK

Hajdu Flórián
alpolgármester
fogadóórájára
bejelentkezés 
a 06-70-260-

07-95-os telefonszámon.
Fogadóóra időpontja: Minden
hónap első kedd 14:00-15:00
óra, Polgármesteri Hivatal,
1145 Budapest, Pétervárad
utca 2. 

Szabó Rebeka
alpolgármester
fogadóórájára 
folyamatos 
bejelentkezés 

a www.zuglo.hu oldalon. 
A fogadóóra pontos időpontjá-
ról a következő lapszámból tá-
jékozódhatnak.

Rozgonyi Zoltán
alpolgármester
soron következő
fogadóórájának
időpontja: 2015.

április 13-án 15:00-17:00 órá-
ig. Bejelentkezés a 06-1-872-
9228-as telefonszámon.

JEGYZŐ

Bejelentkezés
Hoffmanné dr.
Németh Ildikó
jegyző polgár-
mesteri hivatali

fogadóórájára a jegyzői titkár-
ságon, a 872-9171-es telefon-
számon.

ALJEGYZŐ

Bejelentkezés 
dr. Teimer 
Gábor aljegyző
polgármesteri hi-
vatali fogadóórá-

jára az aljegyzői titkárságon, 
a 872-9164-es telefonszámon.

Tóth Csaba 
(8. OEVK) 
Előzetes bejelent-
kezés alapján. 
Tel.: 06-30 
616-86-82

Szatmáry Kristóf 
(13. OEVK) 
Előzetes bejelent-
kezés alapján. 
Tel.: 06-20
214-48-49

Dr. Papcsák 
Ferenc 
Előzetes bejelent-
kezés alapján.
Tel.: 06-30
669-54-84

Szávay István
Előzetes bejelent-
kezés alapján. 
Tel.: 06-70
445-46-83

Az önkormányzat ügyfélfogadási rendje
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.

1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.  • Postacím: 1590 Budapest, Pf. 184. • Telefon: 06 1 469 8100 • Web: www.zugloizrt.hu



Édesvízből egyre több területen
van egyre kevesebb a szüksé-
gesnél. Az ENSZ már 21 éve
vízválságról beszél. A helyzet
azóta nem javult, csak romlott.
Március 22-e a víz világnapja. 

Víz nélkül az emberek többsége
három napot sem bír ki. Szerve-
zetünkben a víz aránya az örege-
déssel egyre csökken. Egy csecse-
mő szervezete körülbelül 75, a
felnőtté 65, egy idős emberé mind-
össze 55 százalékot tartalmaz. 

A Föld  majdnem háromnegye-
dét víz borítja. Nem véletlenül ala-
kult ki a legtöbb ősi kultúra a fo-
lyók mentén. Életünk minősége
összefüggésben van vizeink minő-
ségével: az egészséges ökológiai
rendszer alapja a jó minőségű víz. 

Megszoktuk, hogy ez szinte kor-
látlan mennyiségben áll rendelke-
zésünkre, ezért nem is igazán érez-
hetjük, mennyit pazarolunk belőle.
Néha óvatlanul és szertelenül
szennyezzük, ami hosszú távon
beláthatatlan következményekkel
jár – amit az adott pillanatban
nem is fogunk fel. A Föld és lakosai
jövőjének garanciája a tiszta, jó
minőségű víz. Minden bizonnyal

szemléletváltásra van szükség ah-
hoz, hogy megtanuljuk óvni, oko-
san hasznosítani.

Hol tárolják a vizet, mielőtt a
csapokba kerül, és mi lesz vele,
miután visszajut a csatornába?
Ezekre a kérdésekre kaphattak
választ azok, akik felkeresték a
Fővárosi Vízművek két olyan léte-
sítményét, amelynek kapuja kizá-
rólag a víz világnapja alkalmából
nyílt meg a látogatók előtt. Okta-
tó- és szabadidős programokkal
hívták fel a figyelmet országunk
vizeinek védelmére, az ivóvízfo-
gyasztás fontosságára és a csap-
vízre mint alapvető élelmiszerre.
Európa egyik legkorszerűbb és
Közép-Európa legnagyobb szenny-
víztisztító létesítménye a Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep,
amely 2010 óta működik. A napi
350 000 m3 biológiai szennyvíz-
tisztítási kapacitással rendelkező
telep titokzatos világa nyílt meg a
látogatók előtt.

A víztakarékosságra figyelmeztet
Zugló alpolgármestere. Szabó Re-
beka a családi házas övezetek la-
kóinak azt tanácsolja, hogy cél-
szerű az esővizet összegyűjteniük,

és a nyári időszakban azzal lo-
csolni a kerteket. A Gödöllői-
dombságból eredő és a Dunába
torkolló Rákos-patak átfolyik a
XIV. kerületen. Útközben több ki-
sebb ér is táplálja. Vízminősége
nem tökéletes, ami elsősorban a
patak talajvíz-jellegéből következik.
Az önkormányzat szeretné élhe-
tőbbé változtatni a Rákos-patak
partját és közvetlen környezetét.
A tervek szerint helyenként ka-
nyargósabbá tennék a patakot,

ami lehetőséget adna nádasok,
vízi növények betelepítésére, a be-
ton helyett pedig kavicságy kiala-
kítására, ami elősegítené a víz
szűrését. Tervezik továbbá, hogy
a közterületeken ivókutakat épí-
tenek ki, az óvodákban és isko-
lákban pedig szakemberek bevo-
násával a vízzel kapcsolatos szem-
léletformáló előadásokat tartanak.

A főváros pesti oldalán Zugló az
egyetlen kerület, ahol van termálvíz.
A Széchenyi fürdőben mozgásszervi

betegségeiket is kezelhetik a für-
dőzők. Ivókútja segít a belgyógyá-
szati betegségekben szenvedők gyó-
gyításában, és az idegrendszerre
is jótékonyan hat – beszélt a kerület
természeti kincséről Czinege Szilvia,
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei
Zrt. értékesítési és marketingigaz-
gatója. A meleg víz forrását Zsig-
mondy Vilmos bányamérnök hosz-
szas kutatómunka után találta
meg a mai Hősök terén 145 évvel
ezelőtt. A 74 fokos gyógyvíz 916–
974 méter mélyen ered.

A kerület másik meleg vizes für-
dője a Paskál strand, amelyet a
tervek szerint 2015 szeptemberétől
újítanak föl. Mintegy 1500 négy-
zetméter új fürdőépületet emelnek,
a fedett földszinti részen tanme-
dencét, babamedencét, gyógyme-
dencét és kinti-benti élményme-
dencét alakítanak ki. Lesznek ke-
zelőhelyiségek, valamint több má-
sik szauna mellett egy fával fűtött
orosz rönkszauna is. Felújítják to-
vábbá a stand medencéit és öltö-
zőit. A megújult fürdő nyitását
2016 szeptemberére tervezik. 

-hozsu-
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Víz világnapja – védjük és vigyázzuk!

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

A Fővárosi Vízművek ZRT. értesíti 
a fogyasztókat, 

hogy hálózattisztítási munkák miatt

2015. március 23-án 7 óгától 2015. március 24-én 15 óráig 
a IV., XIV., XV. kerületekben, valamint

2015. március 26-án 7 órától 2015. március 27-én 15 óráig 
a IV., XIV., XV., XVI. kerületekben és

2015. március 31-én 7 órától 2015. április 1-jén 15 óráig 
a IV., XIII., XIV. kerületekben 

nyomáscsökkenés és vízzavarosodás várható.

A magasabb épületek felső szintjein vízhiány is előfordulhat.
Az üzemi beavatkozás miatt felzavarosodott víz 

vas-mangán oxidokat tartalmaz, a víz ülepítés után felhasználható.

A Fővárosi Vízművek ZRT. kéri a fogyasztók türelmét és megértését.

Kedves Zuglói Földlakók!
Idősek, Fiatalok és Gyerekek!

Játékra és tudáspróbára hívunk benneteket a Föld
Napja alkalmából. Vajon ismerjük-e Földünk keletke-
zését, élővilágát, társadalmainak történetét? Tudjuk-e
mivel kényeztethetjük, szerezhetünk örömet neki? Mivel járjunk kedvében? Mi
veszélyezteti szépségét? Hogyan védjük, óvjuk szeretett Bolygónkat?

Megannyi kérdés, megválaszolandó, izgalmas, gondolkodásra, tettre serkentő
feladat. Gondolkodjunk és gondoskodjunk Róla közösen!
Föld Napja pályázat feladatai: 10 éves korig: rajzpályázat 
A 4-lapon változatos technikákkal készített alkotások készítése:

a.  „Ember és a Föld”
b.  „...oh természet, oh dicső természet”  témakörökben.

Egy gyermek több, de max.3 pályamunkát is beadhat
A beérkezett rajzokat az eredményhirdetéskor megrendezett kiállításon mutatjuk be.
11-14 éveseknek: mese- és novellaíró pályázatok
az írásművek témája: állatmesék, ember és természet kapcsolatát ábrázoló írás-
művek 2-3 gépelt oldalban. Műfaja: tetszőleges (vers, próza stb.) 
A legjobb pályaműveket az eredményhirdetéskor felolvassuk.
14 éves kortól, középiskolások és felnőttek tudáspróbája: Teszt kérdések meg-
válaszolása.
Pályázatok beadása: A  rajzok, irodalmi alkotások, a tesztkérdések válaszainak
beadási határideje: 2015. április 13. Postacím:  Studium Generale Zuglói Egye-
sület, 1143. Budapest 14. Ilka u. 32. fszt. 7.  
A pályázatokon kérjük megjelölni a pályázó: nevét, korát, címét (postai és elekt-
ronikus), telefonszámát, iskoláját
Eredményhirdetés: 2015. április  21-én kedden 16 órakor, az Ilka u. 32-ben

Studium Generale Zuglói Egyesület

A Magyar Vöröskereszt által szervezett 
véradás időpontjai a kerületben

április 9., csütörtök, 10.00–13.00: Magyar Posta Központi Járműtelep, Egressy út 36.
április 9., csütörtök, 4.00–18.00: Bosnyák téri templom előtt, autóbuszban
április 12., vasárnap, 9.30–14.30: Stefánia Palota, Stefánia út 34–36.
április 29., szerda, 10.00–15.00: BGF Számviteli Főiskola, Buzogány u. 10–12.
április 30., csütörtök, 13.00–18.00: BGF Számviteli Főiskola, Buzogány u. 10–12.
május 1., péntek, 11.00–17.00: Széchenyi fürdő, Márványterem

Zugló vízminősége a főváros
többi kerületéhez hasonlóan
megfelel az előírásoknak. A
közbeszédben és sokszor a
hírekben is téves informáci-
ók keringenek, így joggal me-
rülhet fel a fogyasztókban a
kérdés: vajon tartalmaz-e ól-
mot az ivóvíz? A Fővárosi
Vízművek által szolgáltatott
ivóvízben még a legutóbb,
2013. december 25-én csök-
kentett határérték egytizedét
sem éri el az ólomtartalom
– tájékoztatott a Fővárosi
Vízművek Zrt. A háztartá-
sokban nemzetközi össze-
hasonlításban is kiváló mi-
nőségű csapvíz folyik. 

A Fővárosi Vízművek weboldalán
található egy táblázat, amelyben
szerepelnek a XIV. kerület vízmi-
nőségének adatai: http://vizmu-
vek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/la-
kossagi-ugyfelek/altalanos_infor-
maciok/vizminoseg_vizkemenyseg

A megújuló Paskál fürdő látványterve



Egy szolgálaton kívüli önkor-
mányzati rendész vette észre a
Bosnyák téri késelést. Varga Gá-
bor megpróbálta megakadályozni
a gyilkosságot, lefogta az elköve-
tőt, majd értesítette a rendőrséget.
A március 14-i gyilkosság tettesét,
a jánoshidai G. Zsoltot előzetes
letartóztatásba helyezték. 

Hajnali fél három körül az Újpa-
lota felé tartó buszon utazott a
Zuglói Önkormányzati Rendészet
szolgálatvezetője. Varga Gábor a
barátnőjével figyelt fel arra, hogy a
Bosnyák téri megállóban valami
nincs rendben. – Arra lettünk fi-
gyelmesek, hogy két ember fekszik
a buszmegálló mögött. Az egyikük
kezében egy kés van, és folyamato-
san szurkálja a másikat – elevení-
tette fel a történteket Varga Gábor.

Mire feleszméltek, a busz elin-
dult. Amíg barátnője előreszaladt
a sofőrhöz, hogy megállítsa a jár-

művet,  Gábor telefonon értesítette
a Zuglói Rendészeti Központot.

– Odafutottam a két emberhez.
Hátulról rátérdeltem az elkövetőre,
akinek a kés még a jobb kezében
volt. Megfogtam a nyakát és a csuk-
lóját. Csak a hatodik vagy hetedik
felszólításomra dobta el a kést.

A rendőrök megérkezéséig Gá-
bor lefogta az elkövetőt. Az áldo-
zat ekkor még lélegzett, de a
mentők már nem tudtak segíteni
rajta, belehalt a sérüléseibe. 

A rendész lapunknak azt mond-
ta, volt benne ugyan félelem, amikor
az áldozat segítségére sietett, de
az események sodrában egyáltalán
nem volt ideje gondolkodni, ösz-
tönösen cselekedett. Papp Dezső
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A bűncselekmé-
nyek száma Zug-
lóban több kate-
góriában is csök-
kent tavaly, de
több volt a rablás
és a gépkocsi-
feltörés, mint
2013-ban. A ke-
rületi rendőrka-
pitány évértéke-
lőjében kiemelte,
hogy nőtt a fel-
derített bűncse-
lekmények szá-
ma, különösen a
betörések és a gépkocsilopások
esetében.

– A legnagyobb problémát to-
vábbra is az időskorúak sérelmére
elkövetett trükkös lopások jelentik
– mondta el lapunknak Dragon
Sándor ezredes. A rendőrkapitány
fontosnak tartja, hogy folyamatosan
figyelmeztessék a veszélyekre a leg-

többször egyedül,
felügyelet nélkül
élőket.

– Megpróbá-
lunk minden idő-
sek klubjába el-
jutni, a társashá-
zak lépcsőházá-
ban pedig szóró-
lapokat teszünk
ki, amelyeken ta-
nácsokat adunk,
hogyan lehet el-
kerülni, hogy
esetleg áldozattá
váljanak az idő-

sek – fogalmazott az ezredes. Hoz-
zátette: ehhez az önkormányzattól
is segítséget remélnek.

A 2014-es évértékelőn elhang-
zott, hogy a zuglói rendőrkapi-
tányság ismét előkelő, az ötödik
helyen végzett a kerületi kapitány-
ságok rangsorában (2013-ban a
harmadik volt). Ebben nagy sze-

repe van a fogyasztói csoportok
ellen vívott eredményes harcnak
is, a zuglói kapitányság nyomozói
ugyanis elsőként ismerték fel en-
nek a bűncselekménytípusnak a
veszélyeit, és két éve nagy hang-
súlyt fektetnek a több ezer sértettet
érintő esetek felderítésére. 

– Az eredményességünk másik
pillére a megerősített körzeti meg-
bízotti állomány, a KMB-szolgálat
volt. Zuglóban ugyanis egyedülálló
módon 34 fős ez az állomány,
rendkívül hatékony a munkája,
amit tapasztalatuk, a körzeteik
kiváló ismerete magyaráz. 

Dragon szerint mind a vizsgálók,
mind az igazgatásrendészeti osztály
munkatársai kiemelkedően telje-
sítettek az elmúlt évben. A rendőr-
kapitány hozzátette: Zuglóban ha-
marosan új bűnügyi vezető lép
szolgálatba, akinek elsődleges fel-
adata a bűnügyi állomány megerő-
sítése lesz.     Riersch Tamás/ZL

Rendőrök ismét dobogóközelben
Szerencsés eszten-
dejük volt a tűzol-
tóknak. 2014-ben
kevesebb riasztást
kaptak, mint az
előző években, és
az új hívószám-fel-
ismerő rendszer-
nek köszönhetően
kevesebb a telefon-
betyár is. 

A tűzoltókat per-
sze nem csak tűz-
esetek vagy termé-
szeti katasztrófák
miatt riasztják. A
súlyosabb balese-
teknél is nekik kell intézkedniük. 

– 2014-ben összesen 1136-szor
riasztottak bennünket – mondta Sa-
lamon Lajos tűzoltó őrnagy, a XIV.
Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság vezetője –, ami csökkenő
tendenciát mutat a korábbi évekhez
képest. Ennek hátterében az állhat,
hogy egyrészt az állampolgárok is
sokkal tudatosabbak, másrészt a
tavalyi esztendőt szerencsére elke-
rülték a természeti katasztrófák. A
szándékosan megtévesztő riasztá-
sok száma minimálisra, kettőre
csökkent. Az új hívószám-felismerő
rendszer bevezetésével ugyanis a
„tréfás kedvű” telefonáló aligha ma-
radhat inkognitóban.

A statisztikák-
ban szereplő „utó-
lagos jelzéssel”
kapcsolatban a
parancsnok felhív-
ta a figyelmet: az
állampolgárok ak-
kor is kötelesek
jelezni a tűzoltók-
nak a tűzeseteket,
ha a tüzet maguk
oltották el. Ezzel
sokan csak akkor
szembesülnek,
amikor a biztosí-
tónál a hatósági
vizsgálat eredmé-

nyét kérik tőlük. Ha az oltást kö-
vetően egy órán belül jelentik be
az ilyen tűzesetet, akkor egy tűz-
oltóraj megy ki a helyszínre, ha
egy óránál később, akkor a pa-
rancsnokság valamelyik vezetője
végzi el az adatfelvételt. 

A kerületi tűzoltóknak tavaly
csak kisebb tüzeket kellett elol-
taniuk Zuglóban, ugyanakkor a
nyári Kodály köröndi tűzesetnél
nekik is bőven akadt dolguk. Az
idei statisztika vélhetően nem fest
majd jobban a tavalyinál, az év
ugyanis rögtön egy nagy tűzesettel
kezdődött, később pedig gázrob-
banáshoz riasztották a kataszt-
rófavédőket.                  riersch

Tűz van, babám?

Körzeti megbízottak felderítő-
munkájának köszönhetően nem-
csak kábítószer-használókat, ha-
nem egy dílert és egy termesztőt
is elfogtak a rendőrök. A KMB-
seket Bucsek Gábor dandártá-
bornok, Budapest rendőrfőkapi-
tánya is megjutalmazta.

A szabadnapos Szekeres Gábor
főtörzszászlós két gyanús fiatal-
emberre figyelt fel az utcán, és kö-
vetni kezdte őket. A kapucnis fia-
talok egyike egy Szobránc utcai
házba ment be, míg a másik lent
maradt az utcán. Előbbi adott va-
lamit a társának, és elindultak a
Hungária körút felé. Szekeres Gá-
bor addigra már értesítette a szol-
gálatban lévő kollégáit, akik közül
a Tomis Károly–Kiszi István járőr-
páros érkezett a helyszínre. A két
rendőr a Stefánia út és a Hungária
körút sarkánál igazoltatta a fiata-
lokat, ruházatukat átvizsgálták. Az
egyikük öve mögött meg is találták
a kábítószergyanús anyagot tar-
talmazó csomagot. A két fiút elő-
állították és kihallgatták. 

Egyiküket Szekeres Gábor ismeri
a körzetéből, úgyhogy könnyen

szót értett velük. A fiúk bevallották,
hogy az „anyagot” a Szobránc utcai
terjesztőtől vették. A főtörzszászlós
kollégáival még aznap este kiment
a címre, ahol ajtónyitásra szólítot-
ták fel a gyanúsított nőt, aki öltöz-
ködés címén késlekedett, ezért a
rendőrök berúgták az ajtót. A nő
addigra már kihajította az ablakon
a körülbelül 40 grammnyi kábító-
szert, amit később a kertben meg-
találtak a rendőrök. A lakást egy
kábítószer-kereső kutya is átvizs-
gálta, de már csak adagolóeszkö-
zöket talált. A gyanúsítottat előál-
lították, majd nyomozók hallgatták
ki. A nő bevallotta, hogy a kábító-
szert egy zuglói termesztőtől sze-
rezte. Másnap délelőtt alaposan
felderítették a terepet. Megállapí-
tották, hogy nincs nagy mozgás a
Mogyoródi úti lakásban, és hogy
az ingatlant megerősített nyílászá-
rók őrzik. Az összehangolt akcióra
estefelé került sor. A civil ruhás
rendőrök megszállták a környéket,
egyedül Tomis Károly főtörzszász-
lós volt egyenruhában, de ő arrébb,
egy teherautóban ülve várakozott.
A rendőrök tudták, hogy a lakásba

nem egyszerű bejutni, ezért meg-
próbálták kicsalni a termesztőt.
Előbb egy civil autóval rátolattak
a gyanúsított kocsijára, hogy az
kívülről ütközésnek látsszon. Majd
Kiszi István egy kolléganőjével el-
kezdett becsöngetni a termesztő
körüli lakásokba. Az egyik ingatlan
lakója föl is vette a kaputelefont,
akinek a rendőrök azt mondták,
hogy véletlenül nekitolattak egy
szürke autónak a ház előtt, és ke-
resik a gazdáját. A nő is megerő-
sítette, hogy az autó a feltételezett
termesztőé, és megígérte, hogy
bekopog hozzá. A férfi bevette a
mesét, nem sokkal később lement
az utcára, hogy megnézze a ko-
csiját, ám akkor a rendőrök le-
csaptak rá, és azonnal megbilin-
cselték. A lakásban jelentős ma-
rihuánaültetvényt találtak. A bűn-
cselekmény felderítése teammun-
ka volt, amelyből az egyenruhás
rendőrök mellett a nyomozók is
kivették a részüket. A felettesek
megítélése szerint viszont a három
jutalmazott rendőr nélkül ez a
bravúros felderítés nem történ-
hetett volna meg. R. T.

Egy bravúros felderítés krónikája

Bosszút állt 
a sérelemért

Március 15-én délelőtt az egyik
kft. vezetője megdöbbenve látta,
hogy eltűnt egy VW Transporter
a zuglói telephelyükről. Még az
ünnepnapon végigtelefonálta a
beosztottjait, akik az egyik ko-

rábbi munkatársukat látták le-
parkolni vele előző nap. A tu-
lajdonos feljelentése nyomán a
rendőrök a Vágány utcai Mol-
benzinkútnál találták meg a le-
amortizálódott autót. A cég régi
alkalmazottját is kihallgatták,
aki beismerte a bűncselek-
ményt. Mint mondta, egykori

sérelméért akart bosszút állni,
és nem ellopta, hanem csak
megrongálta a járművet.

A saját házában 
bukott le

A Francia úti társasházban egy
házaspár arra figyelt fel, hogy
a szomszédjukban lakó idős
hölgyhöz egy gázszerelő kopog-
tat be. Mivel az idős asszonyt
korábban trükkös módon már

megkárosították, a szomszédok
is jobban odafigyeltek rá. Ez-
úttal süteményt vittek át neki,
de a cél az volt, hogy megtudják,
mit akar a gázszerelő. A férfi
akkor már kifelé jött a lakásból.
Mint kiderült, konvektorcserére
80 ezer forintot kért az asszony-
tól, aki csak 26 ezret tudott át-
adni neki. A szomszédok a gáz-
szerelőt már többször látták a
lépcsőházban egy felettük lakó
nő társaságában, ezért felmen-

tek hozzá, de a nő nem volt
hajlandó beengedni őket. A
szomszédok rendőrt hívtak, ám
addigra már a nő ismeretlen
helyre távozott. A rendőrök vé-
gül betörték az ajtót, és ráta-
láltak a gázszerelőre. A férfi azt
vallotta, hogy az idős néni kért
tőle segítséget, ám a priusza
ennek az ellenkezőjét bizonyí-
totta, ugyanis csalás vétsége mi-
att több mint tíz eljárás  volt
ellene folyamatban.

BŰNÜGYI KRÓNIKA

A bátor 
rendész

Varga Gábor ebben a hónapban
már másodszor segíthetett má-
sokon váratlan helyzetben. Már-
cius 7-én a Padlizsán utca 4. szám
alatt egy második emeleti lakás
konyhájában keletkezett tűz elol-
tásában és a lakásban tartózkodó
kimenekítésében vett részt. 

Kardos Pál, a Zuglói Rendészeti
Központ igazgatója elmondta,
az esetet elemzik, majd értékelik
a rendészek továbbképzése so-
rán. A gyilkosság Varga Gábort
és a barátnőjét egyaránt megvi-
selte; a feldolgozásban mentál-
higiénés szakember segít nekik. 

Dragon Sándor ezredes
Salamon Lajos őrnagy

Tomis Károly Kiszi István Szekeres Gábor



Sporttörténelmet írtak a
gyorskorcsolyázók a moszkvai
felnőtt-világbajnokságon.
Egyéniben a férfiak 500 mé-
teres számában Liu Shaolin
Sándor, illetve a Knoch Viktor,
Burján Csaba, Liu Shaolin
Sándor és Liu Shaoang össze-
állítású magyar férfiváltó is
ezüstérmet nyert. 

A váltó vezéregyénisége a Zug-
lóban élő Knoch Viktor volt, aki
fiatal kora ellenére a csapat
rangidősének számít. Viktor né-

hány hete sporttörténelmet írt
azzal, hogy a törökországi Er-
zulumban rendezett világkupán
500 méteren aranyérmes lett,
amely a magyar short track első
Vk-győzelme volt.

A zuglói sportoló fiatalon rob-
bant be a nemzetközi mezőnybe.
17 évesen már döntőbe jutott
1500 méteren, a torinói téli olim-
pián ötödik lett. Azóta nyert már
junior-világbajnoki bronzérmet,
Universiadét és a váltóval 2-2
Európa-bajnoki ezüst- és bron-

zérmet is. Legutóbb éppen az
idei kontinensviadalon, Darms-
tadtban lett ezüstérmes.

– Három olimpián szerepeltem
már, de a váltóval még sosem
tudtunk kijutni. Pontosabban
Szocsi előtt teljesítettük a kva-
lifikációs szintet, de egy bírói
döntés miatt lemaradtunk az
olimpiáról. Fontosnak tartom,
hogy a 2018-as játékokon már
ott lehessünk, és be tudjuk bi-
zonyítani a világnak, hogy jó
csapat vagyunk.

A magyar váltó a Világkupa-
sorozatban idén minden riválisát
legyőzte, azaz biztosította a helyét
a világ élvonalában.  

– Fiatal váltó vagyunk, akikben
még jó néhány év benne van.
Ezenkívül mindenki tehetséges
és éhes a sikerre, ami alapja
lehet a további eredményeknek. 

Knoch Viktor szinte az egész
napját Zuglóban tölti: hol a Gya-
korló Jégcsarnokban, hol a Bu-
dapesti Kommunikációs Főisko-
lán, ahol nemsokára végez. 

– A lakásválasztásnál fontos
szempont volt a jégpálya kö-
zelsége, az iskolaválasztásnál
pedig az otthon közelsége. Sze-
rencsére Zuglóban mindent
megtaláltam, így meg tudom
szervezni az életemet.

A rövid pályás gyorskorcso-
lyázóknak most pihenő követ-
kezik, májustól azonban már
készülnek az új szezonra, mert
szeptemberben  kezdődnek a
versenyek.                                      

Riersch Tamás
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Dobogós eredményt ért el Mezriczky Melinda
törzsőrmester a Belügyminisztérium meghí-
vásos fallabdabajnokságán, ám ő mégis elé-
gedetlen. Eredménye Zugló dicsősége is, de
mint minden küzdő versenyző, a dobogó felső
fokát célozza meg jövőre. 

A zuglói rendőrkapitányság vizsgálati osztály-
ának fiatal munkatársa négy éve még aktívan
fallabdázott, de a sportot civil foglalkozása, majd
gyermeke születése miatt kénytelen volt szüne-
teltetni. Mezriczky Melinda a Pécsi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett,
majd hivatásos rendőrnek állt. Első állomáshelye
a II. kerület volt, ahonnan 2013 szeptemberében ve-
zényelték át a XIV. kerületbe. 

Tavaly kezdett újból fallabdázni, először csak a

mozgás öröméért. Ahogy kezdett belejönni, úgy érzett
egyre nagyobb késztetést, hogy versenyen is kipróbálja
magát. A napi munka mellett aktív sportolásra nem
gondolhatott, de kapóra jött, hogy a Belügyminisztérium

évente fallabdaversenyt rendez a
saját dolgozóinak. Így történhetett,
hogy néhány hete a zuglói vizsgáló
is ott volt a komáromi megméret-
tetésen, ahol magabiztosan menetelt
a döntőig. A fináléban végül szoros
csatában kikapott tatabányai ellen-
felétől, akin persze látszott, hogy
régi motoros a műfajban. A vereség
nem vette el Melinda kedvét: meg-
fogadta, hogy jövőre revánsot vesz,
és Zuglóba hozza az aranyérmet. 

Ha időközben Melindát elvezé-
nyelnék a kerületből, akkor is tudná
Zuglót képviselni, hiszen itt lakik.
A rendőri munkáját egyébként már
értékelte az önkormányzat, tavaly
novemberben megkapta A hónap
rendőre elismerést.                R. T.

Faltól falig

Zuglói ezüstérem a világbajnokságon

Magyarországon egyedülálló kez-
deményezésként amatőr vegán
futók egymást váltva, 24 órán át
futnak az Olof Palme sétány–Vá-
rosligeti-tó útvonalon április 3–
4-én, hogy megmutassák: kizá-
rólag növényi táplálékok fogyasz-
tásával is lehet fitt, egészséges,
boldog életet élni.

Különleges vendégei is lesznek a
rendhagyó sporteseménynek: Bede
Szabolcs vegán maratonfutó és Ker-
tész Róbert vegán ironman. A hely-
színen érdeklődők 24 órán át az
infopultnál személyesen is feltehetik
kérdéseiket a szintén vegán admi-
noknak, illetve futóknak. A szer-
vezők a 24 órás futás után vegán
piknikre várnak mindenkit. 

A maraton szervezője, Sulyok
Csillag elmondta: szeretné meg-
mutatni az embereknek, hogy állati
eredetű táplálékok nélkül is lehet
egészségesen, fitten élni. Leginkább
nyers zöldségeket (azokból is a sö-
tétzöldeket), gyümölcsöket, hüve-
lyeseket, magvakat fogyaszt, de tö-
megnövelés alatt akár tésztát is. A
2006–ban vegetáriánusként telje-
sített félmaratonhoz képest több
mint 15 percet javított az eredmé-
nyén 2013-ban, ekkor már vegán-
ként. Most első testépítőversenyére
készül, bikini kategóriában. 

Kertész Róbert vegán ironman 4
évvel ezelőtt vett részt első iron-

manversenyén, akkor még normál
étrenden élt. Egy kerékpárbalesetet
követő lassú regenerálódás után
döntött úgy, hogy méregtelenítésbe
kezd. Először a vegetáriánus ét-
rendet próbálta ki, aztán a tejet is
ki kellett vennie az étrendjéből.
2013-ban egyik napról a másikra
a nyers vegán éttrendre tért át.
Semmilyen táplálékkiegészítőt, vi-
tamint, fehérjeport nem szed. A
tavalyi ironmanversenyen 600 in-
dulóból 80.-ként ért célba, de hat
hétre rá újra nekivágott: 100 indu-
lóból akkor a 18. lett.       -berger-

Vegán maraton a Városligetben

Knoch Viktor

Fallabda a hobbija

Kertész Róbert, vegán ironman
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AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFI-
ZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI szerződés-
sel. (roncs autót is) Házhoz megyünk,
hétvégén is! Tel.: 06-30-253-2248

XIV. kerületi FÜREDI lakótelepi SZÉP-
SÉGSZALONBA FODRÁSZT keresünk.
Érdeklődni: 06-30-977-4369

COMPUTER KLINIKA- számítógép ja-
vítás, karbantartás, bővítés, vírusirtás,
telepítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel: 06-30-857-2653

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott
fotók felújítása, átalakítása. Negatívok,
videók digitalizálása. Tarjánfotó, 1145
Thököly út 150., Ny: 10-18h; Tel.:
363-1170 

ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST KÖT-
NÉK idős hölggyel vagy úrral, havi já-
radékfizetéssel vagy egyszeri fix összeg-
gel ingatlanért. Ügyvédi közreműkö-
déssel. Hívjon bizalommal! Tel: 06-
30-3222-850

Műtermünkben AZONNAL elkészülnek
az igazolványképek, portrék és a digitális
nyomtatás pendriveról, telefonról, tab-
letről.  Tarjánfotó, 1145 Thököly út
150., Ny: 10-18h; Tel.: 363-1170 

NYUGDÍJÁT EGÉSZÍTSE KI ÉLET-
JÁRADÉKKAL! Szerződéskötéskor 1
000 000 Ft, készpénz, havonta nyug-
díjkiegészítő járandóság. Éljen gondta-
lanul, kényelmesen, saját megszokott
otthonában és költekezzen kedve szerint.
Feltétele: Per és tehermentes 1/1 tulaj-
donú ingatlan és 75. betöltött életév.
Pintér Judit Tel.: 406-56-99, Mobil: 06-
30-9-212-418

EGYÉB

SZÁMÍTÓGÉP

FELVÁSÁRLÁS! FALIÓRA 100.000 Ft-tól
900.000 Ft-ig. Kar-, és zsebórák, ékszerek,
kitüntetések, régi pénzek, porcelánok, fest-

mények, régiség A-Z-ig vétele kiemelt,
MAGAS ÁRON, helyszínen és üzletünkben.
Kiszállás, értékbecslés díjtalan. VII. kerü-

let, Wesselényi u. 64. 
(Izabella sarok, Zuglótól 10 perc), 
Tel.: 321-0089, 06-30-932-5949

ÁLLÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZ-
PONTI fűtésszerelés, ázások, csőtörések
megszüntetése. Mosdók, WC tartályok
cseréje. Ingyenes kiszállás. Tel.: 402-
4330, 06-20-491-5089

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO-
LÁS, parkettacsiszolás, laminált lerakás.
Gyors kezdéssel, garanciával, referen-
ciával. Tel.:06-30-942-47-35 vagy 360-
23-45 Pap Gábor kisiparos, www.fes-
tes-tapetazas.hu 

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
kaputelefon telepítés, beléptetők, sík-
mágnesek szerelése, villanytűzhely, boj-
lerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-
, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel.:
260-48-70, 06-20-979-0624. Pungor 

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, fes-
tés, szigetelés, kémény, kerítésépítés ki-
csitől a teljes lakásfelújításig. Díjtalan
kiszállás. 10% kedvezmény. Tel.: 406-
4095, 06-30-734-0411 

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS,
TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTA-
LERAKÁS, parkettajavítás, parkettacsi-
szolás, vízszerelés, csempézés, villany-
szerelés, ajtó-ablakcsere, illesztés, kő-
műves-, lakatos- és asztalosmunkák,
takarítás garanciával. Tel.:202-2505,
06-30-251-3800

ÜVEGEZÉS A HELYSZÍNEN IS. Hő,
fény és biztonsági fóliázás. Nyílászárók
utólag is szigetelése. Rés szellőzők ké-
szítése. Tel.: 06-20-956-7241 

KÁRPITOS VÁLLALJA MODERN és
stílbútorok áthúzását bőrrel, szövettel.
Ingyenes felmérés, szállítás. riederkar-
pitos@gmail.com; Tel.: 06-1-256-8285;
06-20-433-6289 Rieder György kárpitos

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS
munkát: ajtó- ablakillesztést, zárszere-
lést, küszöbkészítést, szigetelést, má-
zolást, pántok, zsanérok cseréjét és a
legkisebb munkát is vállalom. Szigeti
László, Tel: 251-9483, 06-20-381-6703

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés, betörésbiztos
hevederzár-szerelés azonnal. Rácské-
szítés, kapuk, kerítések, galériák, egyéb
lakatosmunkák. Tel.: 06-30-299-12-11

KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal.
Tel.: 2212-392, 06-20-553-8582. XIV.
ker. Nagy Lajos király útja 43/B. (Foga-
rasi sarok) 

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

KERÜLETI ÜGYVÉDI IRODA vállalja
ingatlanszerződések peres és peren kí-
vüli ügyek, társasházak jogi képvisele-
tének intézését. Tel.: 06-70-2745-371

KÖZÖS KÉPVISELET – Több, mint
10 éves tapasztalattal társasházak ke-
zelése, könyvelése. www.hazkepviselet
.hu Tel.: 06-1-302-4252; 06-70-338-
6722

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST valamint
épületi műkövezést vállalok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 363-0402, 06-30-293-
2210 www.juhaszburkolas.5mp.eu

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELYSZÍNEN!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával.
Digitális átállás! Mindig-TV, dekóder beüze-

melés! Tel.: 06-20-471-8871

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu
21 éve vállalom kedvező árakon ablakok,
ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét,
festését, hőszigetelő üvegezését és szigete-
lését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan.

Horváth Ákos Tel.: 06-70-550-0269 

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, központi fűtésszerelő
mester vállalja készülékek, berendezések
javítását, karbantartását, cseréjét. Teljes

körű kivitelezési munkákat és duguláselhá-
rítást. Tel: 06-30-956-8540, 06-1-220-5185

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ GYORS-
SZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi gé-
pekkel, szerelvények javítása, cseréje,

gázkészülékek javítása, csőtörés, hibaelhá-
rítás azonnal. Gáz- és fűtésszerelés, javítás.

40 éves gyakorlattal. 
Tel.: 3633-272, 06-30-9517-849 

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! Gyors ügyin-
tézéssel, precíz munkavégzéssel. 

Igény szerint kartondobozok. 
10%-os hétvégi kedvezmény. 

Tel: 06-70-2144-235, 06-1-280-2542

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, ADÓTA-
NÁCSADÁS és hatóságok előtti képviselet.

Tel.: 06-70-6399-574

KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE
régi kádját, a bontás árának töredékéért
felújítjuk. Tel.: 06-20-529-4180

KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA
asztalosmunkával, széles szövetválasz-
tékkal. Konyha- és beépített szekrények
méretre készítése. Tel.: 06-1-416-7412;
06-30-940-63-42

VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁRÍTÓ,
KAPUTELEFON azonnali kezdéssel, ga-
ranciával. Kiss István Tel: 06-20-9608-
141

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit
más nem vállal, mi elvégezzük. Kőmű-
ves, burkoló, festő, asztalos, vízszerelő
szakemberek állnak rendelkezésre. Tár-
sasházak felújítását, karbantartását,
konyhák, fürdőszobák felújítását vál-
laljuk. Tel: 06-30-457-2666, 06-20-514-
7876

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHATÓ
HÖLGY kisebb-nagyobb takarítást, ab-
laktisztítást, vasalást vállal. Irodák és
társasházak részére is! Gyors és precíz
munkavégzés. Tel:06-30-294-2227

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS munkák
vállalása. Új szerkezetek készítése, ré-
giek felújítása, átrakása. Lapostetők
szigetelése, készítése. Ereszcsatornák-,
lefolyók javítása, tisztítása, cseréje gyor-
san – szakszerűen – garanciával.  Tel.:
06-1-257-5762, 06-70-224-9326 

FESTŐMESTER vállal szobafestést,
mázolást, tapétázást, penészes falak
szakszerű rendbehozatalát. Hosszú távú
garanciával. Tel: 285-2882, 06-30-878-
8977

TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK ké-
szítése, javítása. Kisebb ácsmunkák.
Kis munkák is. Tel.: 291-0081 (19.00h-
tól), 06-30-401-74-62

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍ-
TÁSA, átalakítása! Csempeburkolás,
kőművesmunkák, vízszerelés! Teljes la-
kásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! www.burkolomester.hu  Tel: 06-
20-961-6153

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

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ HIBÁT-
LAN bevallása 2000 Ft-tól 3000 Ft-ig.
KATÁS, EVÁS, ÁTALÁNYADÓZÓ egyéni
vállalkozások könyvelése. Czakóné Ba-
lázs Piroska mérlegképes könyvelő, Eg-
ressy tér. Tel.: 06-30-368-8318

78 éves zuglói, 160 cm magas, özv.
ember füstmentes, korban és alkatilag
hozzá illő filigrán alkatú hölgy jelent-
kezését várja. Élettárs reményében. Tel.:
06-20-937-1494 

REDŐNY, RELUXA, STB… JAVÍTÁS,
szerelés, garanciával, akár hétvégén is!
Zuglói redőnyös. Tel.: 06-70-341-9489,
06-20-341-0043 

REDŐNYÖK, szúnyoghálók, reluxák,
szalagfüggönyök, roletták, napellenzők
készítése, javítása. ÁLLANDÓ AKCIÓK!
Tel.: 06-1-409-2229; 06-20-523-3801;
06-30-209-5987; e-mail: info@hoff-
mannredony.hu

MAGÁNSZEMÉLY, egyetemista lányá-
nak keres emeleti, felújítandó örökla-
kást, készpénzfizetéssel. Tel.: 06-20-
496-6601

IRODA KIADÓ! ZUGLÓ kertvárosi ré-
szén 110 nm-es, 3 szobás, kiváló álla-
potú ingatlan, jó parkolási lehetőséggel
kiadó. Tel.: 06-20-9346-594

KIADÓ 22nm-es, FÜREDI UTCA 7.
szám alatti panel épületben lévő, föld-
szinti, klímás helyiség, irodai célra.
Tel.: 06-30-215-9961

THÖKÖLY – MEXIKÓI ÚT – RÓNA U.
– ERZSÉBET KRN. útja között elhe-
lyezkedő, kertkapcsolatos (110-130 nm)
elhanyagolt állapotú szuterént keresek
megvételre. Tel.: 06-70-601-9035

EGYEDI FŰTÉSES tégla társasházi
lakást, garzont vásárolna készpénz fi-
zetéssel magánszemély. 9,7 millió fo-
rintig. Házrész kizárt! Tel.: 06-30-312-
4650

ELCSERÉLEM ÚJPALOTAI 1+2 fél
szobás önkormányzati lakásomat 2-2
és fél szobás önkormányzatira. Tel.:
06-70-295-67-91

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST válla-
lok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Fal-
festés 400 Ft/nm, mázolás 1500 Ft/nm,

burkolás 1500 Ft/nm. Tel: 06-30-422-1739

TÁRSKERESŐ

REDŐNY, RELUXA

INGATLAN

ÚJ 
HELYEN

A 
HIRDETÉS-
FELVÉTEL:

hétfőn 
12–16 óráig, 

szerdán 
9–12 óráig: 

XIV.,
Pétervárad

utca 3.

Darabánt  
Judit

telefon: 
06 (70) 

681-0754

e-mail: 
info@

zugloimedia.hu

A hirdetések
tartalmáért
felelősséget 

nem 
vállalunk!

A Zuglói
Lapok 

terjesztése 
a meg-
jelenést 
követő 
három 
munka-
napon 

történik.

GYÓGYÍTÓ, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
KÖZPONT kialakításához keresek tő-
kével is rendelkező társakat: szakorvo-
sokat, egészségügyi dolgozókat, befek-
tetőket. Tel.: 406-56-99, Mobil: 06-30-
9-212-418

DR. SÁRAY ANDREA fogszakorvos
rendel hétfő-szerda délután, kedd-csü-
törtök délelőtt. Címe: 1148 EGRESSY
ÚT 73/C. 5. lépcs. fsz. 1. Tel.: 06-1-
252-8234

ZSAZSA GALÉRIA azonnali készpén-
zért vásárol! Tört-, fazonarany 6500-
12000 Ft-ig. Tört-, fazonezüst 150-800
Ft-ig. Továbbá: Antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porcelánokat, pén-
zérméket és mindent, ami régi! Valamint
teljes hagyatékot! FIGYELEM! A Mé-
zsárga borostyánt 500-1000 Ft/gramm
áron vásároljuk. Várjuk szeretettel! 13.
kerület, Hollán Ernő utca 4.; Tel.: 350-
43-08, 06-70/884-4084; email cím: an-
tikicko87@gmail.com 

KIEMELKEDŐ KVALITÁSÚ 19-20. szá-
zadi magyar és régi külföldi festmények,
műtárgyak vétele, eladása. Tel.: 06-30-
949-29-00, email: nemes.gyula@nemes-
galeria.hu; Nemes Galéria: 1024 Szilágyi
Erzsébet fasor 3.

NÉMETH DÁNIEL VÁSÁROL kész-
pénzért, bútorokat, könyveket, csillá-
rokat, hangszereket, írógépet, varrógé-
pet, rádiót, televíziót, ruhaneműt, szőr-
mét, bizsukat, csipkét, dísztárgyakat,
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel:
06-20-544-0027

BOROSTYÁN ÉKSZER FELVÁSÁRLÁS
10.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig. Arany 8500
Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól. Órákat, bútoro-
kat, festményeket, porcelánt, mindent
ami régi. V. Kerület, Szent István krt.
25. Tel.: 06-20-9140-150 

5260

RÉGISÉG

KOZMETIKA VÁRJA KEDVES VENDÉ-
GEIT! Hagyományos és gépi fiatalító arcke-

zelések, IPL végleges szőrtelenítés,
hajszálér, rosacea, pigmentfolt, akne keze-
lés és többféle alakformáló kezeléssel. Bea-
uty Stúdió 1144 Bp., Vezér út 59/C; Tel.:
06-20-446-3208; www.beautystudio.hu

JÁRMŰ

ÖRS VEZÉR TÉRI ORVOSI RENDE-
LŐBE keresek bérlőtársakat. Tel.: 406-
56-99, Mobil: 06-30-9-212-418

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

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vá-
sárol jó állapotú könyveket, könyvtára-
kat, könyvhagyatékot, antikváriát. Díj-
talan kiszállás! Tel: 352-74-70 (szer-
dánként), 06-20-916-57-66, web:
www.vertesiantikvarium.hu

ANGOLTANÍTÁS ZUGLÓBAN DIPLO-
MÁS nyelvtanártól, kezdő szinttől a
felsőfokú nyelvvizsgáig. Tel.: 06-20-
364-1670; email: juliatorok@ hotmail.
com

NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást,
korrepetálást vállal, valamint felkészítést
érettségire, nyelvvizsgára és külföldi
munkavállalásra, a Bosnyák téren. Tel.:
221-2376, 06-30-959-6759 

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fog-
pótlások készítését, javítását garanciával.
Fogfehérítő sablon és éjszakai harapá-
semelő készítése. Tel.: 252-40-67, 06-
20-445-84-21. Petőfalvi, Ilosvai utca 25.

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖRÖM,
tyúkszem eltávolítása, kezelése. Házhoz
megyek! Manikűr. Hétköznap és hétvé-
gén! Ajándékutalvány vásárolható! Tel:
06-30-319-1178 

TP. PSZICHOLÓGIAI INNOVATÍV TE-
RAPEUTAKÉNT segítek gyermekek és
felnőttek lelki problémáinak megoldá-
sában, feldolgozásában. Rendelő: Örs
vezér tere. Forduljon hozzám bizalom-
mal! www.segitofigyelem.com Tel.: 06-
20-973-8232

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

OKTATÁS

KÖNYV

ÉRSZŰKÜLET kezelése, 
teljes érrendszer tisztítása. 

A világon egyedülálló módszer! 
Akciós állapotfelmérés! 

SONOTERÁPIA  Örs vezér tere 16. 
Bejelentkezés: 220-4641, 20/349-4277

(X)
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Megnyitotta kapuit a Vajdahu-
nyad vára Kaputornya, ahová
eddig csak a Mezőgazdasági Mú-
zeum muzeológusai léphettek be. Az eddig rak-
tárként használt épületrész csaknem 120 év
után először látogatható. Március közepétől min-
den érdeklődő részt vehet egy-egy toronysétán,
ahol a vár történetét megjelenítő, újonnan megnyílt
kiállítás mellett a Városligetre néző kilátásban
is gyönyörködhetnek a múzeumlátogatók. 

A vár építésze,  Alpár Ignác csak kínzótorony-
nak nevezte a főbejárat mellett álló Kaputornyot,
amelynek termeiben vártörténeti fotókiállítás
fogadja a látogatót. A kapu feletti Ostromfolyo-
sóhoz, vagy más néven gyilokjáróhoz, szűk lép-
csősor vezet ugyan, de a városligeti tájkép megéri
a lépcsőzést. Áprilistól pedig a vár gótikus
stílusú szárnyában található Apostolok tornya
is megnyílik majd a látogatók előtt. Mivel ez a
torony magasabb a Kaputoronynál, innen egészen
a bazilikáig vagy a Gellért-hegyig is elláthatnak
majd a látogatók.                                  -berger-

120 év után megnyitották 
a Vajdahunyad várának kaputornyát

Október 1-jén ünnepeljük kerületünk
80. születésnapját, s bátran lehetünk
büszkék Budapest egyik legszebb város-
részére!

A 80 éves Zugló remek hely! Persze mind-
annyian szeretnénk még pezsgőbb kulturális
életet, több zöld területet, sportolásra al-
kalmas teret, jobb levegőt és jobb szolgál-
tatásokat. 

A munka, a problémák, a nehézségek
mellett hajlamosak vagyunk a fásultságra,
de vegyük észre a jót, vegyük észre, hogy
hol élünk, mert ez nekünk fontos!

Sokan kérdezik tőlem: én mit tudok
mindehhez hozzátenni?

Úgy gondolom, hogy Zugló jövője a jelen
értékeinek megerősítésében rejlik, hiszen
kerületünk adottságai ma is kiválóak. Abban
hiszek, hogy Zugló jövője az itt élő közös-
ségek erején, együttműködésén, kreativitásán
is múlik. A munkámmal mindennap arra
törekszem, hogy Zugló egy olyan sokszínű
városrész legyen a jövőben is, ahol a min-
dennapok része a Zugló-élmény!

Ez a szellemiség jellemzi a 80. születésnap
megünneplését is.

Munkatársaimmal egy olyan rendezvény-
sorozat megszervezésén dolgozunk, amelyen
mindenki megtalálhatja majd az őt érdeklő

eseményeket, programokat, és mindenki a
saját ízlése szerint ünnepelheti meg kerüle-
tünk születésnapját.

A sokszínűség jegyében lesznek kulturális
és gasztroesemények, sportrendezvények
és karitatív megmozdulások, de akár már
most lehet készülni az irodalmi és fotópá-
lyázatra is. Kiállításokat és olyan izgalmas
helytörténeti túrákat szervezünk, amelyeken
betekintést nyerhetünk Zugló gazdag törté-
netébe, és megismerhetjük rejtett kincseit
is!

Az ünnepségsorozat első állomása az áp-
rilis 11-i I. Zuglói Vers Piknik fesztivál lesz
József Attila egykori lakóhelye közelében.
A költészet napján író-olvasó találkozókra,
dedikálásokra, előadásokra kerül sor. A
nap mottója: A vers legyen veled!, s arra
kérjük a kicsiket és nagyokat, a gyermekeket
és felnőtteket, hogy mindenki hozza magával
a kedvenc idézetét!

Remélem, személyesen is találkozhatunk
már most, ezen a nagyon kellemesnek ígér-
kező áprilisi szombaton vagy egy későbbi
rendezvényen!

A születésnapi programokhoz nagyon jó
szórakozást, az élethez pedig sok sikert kí-
vánok minden zuglóinak!

Karácsony Gergely polgármester

Kedves Zuglóiak!

I. ZUGLÓI VERSPIKNIK
Házigazda-műsorvezető: Turczi István
P R O G R A M E L Ő Z E T E S

Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény – megzenésített versek

Parnasszus Kommandó, 5 fiatal költő  
és zenész zenés irodalmi showja

Samodai József Zuglói Helytörténeti műhely 
gyerekfoglalkoztató, helytörténeti kirakók, 

színezők, memória játék, feladatlapok,  
Zugló totó felnőtteknek

KARDOS-HORVÁTH JÁNOS  
és KUKORELLY ENDRE  

előadása

ESZTERLÁNC  
MESEZENEKAR  

előadása

LACKFI JÁNOS 
ELŐADÁSA

József Attila kvíz  
nyereményekkel

KÉZMŰVES  
FOGLALKOZÁSOK, 

ARCFESTÉS

DEDIKÁLÁSOK TÖBBEK KÖZT KÁRÁSZ ESZTER,  
LACKFI JÁNOS, BATA ISTVÁN, GERENDÁS PÉTER, 

KINSZKI JUDIT, KUKORELLY ENDRE, KÁLLOY MOLNÁR 
PÉTER, PARNASSZUS KÖNYVKIADÓ SZERZŐI

CSEH TAMÁS 
DALAI

A VODKU FIAITÓL

KÁLLOY MOLNÁR PÉTER 
ÉS HRUTKA RÓBERT  

KONCERTJE

GERENDÁS PÉTER  
KONCERT

KÖNYVKIADÓI STANDOK,  
ÍRÓ - OLVASÓ TALÁLKOZÓK

ÁPRILIS 11-ÉN 14 - 18 ÓRA KÖZÖTT A KORONG UTCÁBAN 
A Columbus utca és a Mexikói út közötti szakaszon, József Attila egykori lakhelye mellett

A VERS LEGYEN VELED!  
Hozd magaddal  

a kedvenc idézetedet!

TOVÁBBI RÉSZLETEK:  
WWW.ZUGLO.HU WEBOLDALON

Zugló Önkormányzata köszönetet mond
azoknak, akik építő javaslataikkal segítették
a kerületfejlesztés ügyét, az úgynevezett In-
tegrált területfejlesztési stratégia (ITS) meg-
tervezését. A Zuglói Lapokban pár héttel
ezelőtt megjelent felhívásunkra számos ötlet,
elképzelés érkezett, amely Zugló egészségügyi,
oktatási rendszerének, szociális ellátásának

és kulturális életének, valamint közlekedé-
sének fejlesztésére vonatkozik. Az Önök ja-
vaslatai megtisztelőek vezetőségünk és szak-
embereink számára, és azt bizonyítja: közös
célokat kitűzve közösen cselekszünk azért,
hogy Zugló szebb, élhetőbb, modern kerü-
letként fejlődhessen a jövőben is. 

Polgármesteri Hivatal

Köszönet a lakosságnak

Az 1896-os millenniumi ünnepségek részeként a magyar
építészet ezeréves történetét mutatták be az Alpár Ignác
tervei alapján készült, 21 épületből álló remekművel.
Nevét a főhomlokzatáról kapta, amely az Erdélyben álló
vajdahunyadi várat mintázza. A szoros határidő és a költ-
ségek miatt a városligeti épületet először főleg fából
ácsolták. A kompozíció nagy sikerére tekintettel aztán
1904 és 1908 között tartós anyagokból újraépítették. A
román, gótikus, reneszánsz-barokk stílusú épületek között
több híres szobor is található.
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Tisztább motor, nagyobb teljesítmény
már az első tankolástól!357.90

352.90

363.90

353.90

202.90

A csontritkulás főként az idősebb nőket érinti –
a hormonális változás hatására csökken a cson-
tok ásványianyag-tartalma, azaz a sűrűsége, így
azok törékenyebbé válnak.

A betegség legjellemzőbb tünete a testmagasság
csökkenése és a csontfájdalom. Bár a megelőzésben
sokat segíthet  a tejtermékek fogyasztása , ugyan-
annyira fontos az életkornak megfelelő rendszeres

mozgás, sportolás. Így tovább marad aktív a csont-
rendszer, később és kisebb mértékben alakul ki a
betegség. Lehetőleg még a változókor előtt, de
annak beálltával mindenképpen vegyünk részt
csontsűrűség-vizsgálaton! 

A férfiak kevésbé érintettek, mert náluk sokkal
később alakul ki a hormonális klimax, és általában
fokozottabb a fizikai aktivitásuk, ami segíti a betegség
megelőzését.              Dr. Egyed Zsófia radiológus,

oztályvezető főorvos, Uzsoki Utcai Kórház

Kutyabaj: a gyomorcsavarodás

LED égők, körték, gyertyák, szpotok, LED reflektorok, LED panelek,
LED szalagok és LED-es fénycsövek.
Minden, ami kell a LED világításhoz, fénydekorációhoz.
Online rendelés vagy kiszolgálás helyben készletről.

Bemutatóterem: 1147 Bp. Jávorka Ádám u. 20
Telefon: 214-4775
www.ledvonal.hu
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A csontritkulás ellen

Kos – Ne legyenek türelmet-
lenek! Ne rohanjanak! Úgyis

elérik, amit szeretnének! Jó kedvük
mögött a szerelem, a pénzügyek
pozitív változása állhat. Főnökükkel
egymásnak feszülhetnek.

Bika – Csak azt ne kérjék
tőlük most, hogy a földi

örömökről mondjanak le! Egyik
végletből a másikba eshetnek,
ami miatt a családtagjaikkal, ba-
rátaikkal is összetűzésbe kerül-
hetnek. 

Ikrek – Nem férnek a bő-
rükbe. Hangulataik hatása

alatt lehetnek, amit elsősorban a
főnökük és a családtagjaik nem
tudnak jó szemmel nézni. 

Rák – Előző életekből jövő
elszámolások, titkos dolgok-

kal való kapcsolódások miatt ké-
nyelmetlenül érezhetik magukat.
Jó ötleteik, a bőségesen érkező
pénz viszont megoldást hozhatnak
céljaik elérésében. Társukkal har-
móniában vannak.

Oroszlán – Öröm velük
együtt lenni. Lendületben

vannak, teremtenek. Nagy a hitük,
s tudnak adni belőle másoknak is.
Ne próbáljanak megfelelni a világ-
nak, hiszen úgysem lehet! Lehetnek
ők is „földi emberek” – annak elle-
nére, hogy „istennek” születtek! 

Szűz– Hangulatingadozásuk-
kal meglepik környezetüket.

Viselkedhetnek úgy, mint egy kisgye-
rek, társukkal hadiállapotba kerül-
hetnek. A józan észnek, a szeretetnek
lehet fontos szerepe a megbékélésben.

Mérleg – Jó erőben vannak,
együttérzés árad belőlük. Élet-

erejükkel hegyeket tudnak meg-
mozgatni, gyógyítani, gyógyulni! Mun-
kájukban érkezhetnek akadályok,
munkatársaikkal feszültségek.

Skorpió – Mielőtt mondanak
valamit, számoljanak tízig,

ne értelmetlen romhalmazok ma-
radjanak a szavaik után! Pénz-
ügyekben becsaphatók, legyenek
nagyon éberek!

Nyilas – Egyszerre bölcsek
és bizonytalanok. Vezetheti

őket a hiúságuk, a világnak való
megfelelési vágyuk, ugyanakkor tele
vannak impulzusszerű lendülettel,
ötletekkel, zseniális meglátásokkal. 

Bak – A lendület, a türelmet-
lenség, az erős akarat és a bi-

zonytalanság egyvelegét érezhetik.
Egyik véglet sem jó! A szerelem, a
gyerekeikkel való mély szeretet oldani
tudja bennük az erős akaratot.

Vízöntő– Az erejükkel, pozíció-
jukkal próbáljanak nem vissza-

élni, könnyen versenyszellemük hatal-
mába kerülhetnek. Titkos ügyletekbe
még mindig belekeveredhetnek, esetleg
titkos iratok fényt deríthetnek dolgokra.

Halak – Legszívesebben elbúj-
nának a világ elől, elmenekül-

nének az álmaikba – ám a külvilág,
esetleg a hatóság vagy a főnökük józan-
ságra, a valóságba kényszerítheti őket.
A szerelem, a gyerekeik is felmelegíthetik
a szívüket, amely most akár jégcsappá
is tudna válni.    www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp március 26-tól

A gyomorcsavarodás gyakran elő-
fordul a középkorú vagy idősebb,
nagy testű kutyáknál, és sürgős ál-
latorvosi beavatkozást is igényelhet.
A gyomor megcsavarodik a tengelye
körül, magával húzva a vékonybél
elülső szakaszát és a lépet is, ami-
nek következtében súlyos vérke-
ringési zavar alakul ki, ami hamar
sokkos állapothoz vezet. Leggyak-
rabban a teli gyomorral való hem-

pergés, ugrálás idézi elő. Felisme-
rése esetén (kitelt, dobosan feszes,
fájdalmas has) a kutyát  azonnal
állatkórházba kell vinni, mert a
gyors kezelés életet ment. Az állat-
orvos stabilizálja a keringést, leen-
gedi a felgyülemlett gázt a gyomor-
ból, és altatásban levezet egy csövet,
amelyen keresztül megpróbálja le-
engedni a gyomortartalmat. Mini-
malizálhatjuk a gyomorcsavarodás

esélyét néhány alapszabály betar-
tásával: evés után pár óráig ne fut-
tassuk, ne hemperegtessük ku-
tyánkat. Nagy testű fajtáknál pedig
érdemes a napi táplálékadagot leg-
alább 2 részre osztani. Szintén ér-
demes nagy testű kutyák esetén az
etetőtálat kissé magasabbra he-
lyezni, hogy kedvencünk evés köz-
ben minimális levegőt nyeljen.

Schuster Norbert

A kerti hulladékok szabadtéri
égetése 2008 óta tilos Budapes-
ten. Szabálysértésért akár hat-
vanezer forint bírság is járhat. 

A tavasz tűzvédelmi szempont-
ból a legveszélyesebb időszak,
hiszen a jó időben kimennek a
szabadba az emberek, és meg-
kezdik a kerti munkákat. Az avar
és a száraz aljnövényzet égetése
nemcsak a környezetre és az
egészségre káros, de más veszélyt
is jelent: a szabadban keletkezett
tűz könnyen és gyorsan terjed.
A problémát legtöbbször a gon-
datlanság okozza.

A szabadtéri tűzgyújtás tilalma
éppen ezért a március 5-én hatályba

lépett Országos tűzvédelmi szabály-
zatba is bekerült. Alapvetően most
már az egész ország területén tilos
az avar égetése, ez alól csak akkor
lehet kivétel, ha a helyi önkormány-
zati rendelet ezt megengedi. 

– Zuglóban nincs külön erre
vonatkozó rendelet – tájékoztatta
lapunkat Pollák Imre tűzoltó had-
nagy, XIV. kerületi katasztrófavé-

delmi megbízott –, így kerületünk-
re az országos szabályzat, tehát a
teljes tilalom vonatkozik. Arra,
aki ezt megsérti, attól függően,
mennyi embert veszélyeztet, hú-
szezertől hatvanezer forintig ter-
jedő bírság szabható ki.

A kerti grillezés és a bográcsozás
– a tűz állandó felügyelete mellett
– továbbra is megengedett.      Fkk

A Budapest Főváros Szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII.
10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A. § (1) d) pontja alapján az avart és
kerti hulladékot Budapest főváros közigazgatási területén elégetni
egész évben tilos. Ezenkívül a levegő védelmével kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §
(1) bekezdése szerint a hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási
tüzelőberendezésben történő égetése is tilos.

Sokba kerülhet az avarégetés


