
Az idei évtõl április 21-én
Zuglóban is megünneplik a
Bölcsõdék Napját. A kerü-
let 11 önkormányzati böl-
csõdéjében 282 gondozó
899 gyereket lát el. A Szent
István Zeneház nagytermé-
ben nagy érdeklõdés mel-
lett megtartott, mûsorral
egybekötött ünnepségen
Weinek Leonárd polgár-
mester köszöntõjében egye-
bek között a következõket
mondta:

„A legdrágább kincsek õr-
zõi a bölcsõdei dolgozók, a
szülõk feltétlen bizalommal
vannak irántuk, mikor gye-
reküket rájuk bízzák. Egy-
szerre pótanyukák, akik
helyettesítik a dolgozó szü-
lõket, és nyújtanak többet
is, amikor szakértõként se-
gítik a gyerekek fejlesztését,
nevelését. Zugló nevében
ma elsõsorban õket szeret-
ném biztosítani feltétlen el-
ismerésünkrõl: az õ mun-
kájuk mindennek alapja,
õk a kerület jövõjét óvó és
nevelõ emberek elsõ sora”.

A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium utasításban
rendelte el a Bölcsõdék
Napja megünneplését, mert
a kisgyermekek számára
napközbeni ellátást nyújtó
bölcsõde intézményének
meghatározó szerepe van
az anyák munkavállalásá-
ban és a gyermekek szak-
szerû, egészséges fejlõdést
segítõ gondozásában. A
Pesti Elsõ Bölcsõdei Egylet
által létrehozott elsõ ma-

gyar bölcsõde 1852. április
21-én Budapesten történõ
megnyitásának tiszteletére
április 21-ét a Bölcsõdék
Napjává nyilvánították. El-
rendelték, hogy a szociális
és munkaügyi miniszter ál-
tal adományozható szak-
mai elismerések a bölcsõ-
dei dolgozók részére min-
den év április 21-én kerül-

jenek átadásra. Felkérték
továbbá a bölcsõdéket fenn-
tartó szervezeteket, a böl-
csõdék szakmai szervezete-
it, hogy minden év április
21-én méltó keretek között
emlékezzenek meg a jeles
eseményrõl és a bölcsõdék-
rõl. Ez az utasítás 2010.
március 15-én lépett ha-
tályba.
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Április 21-én a Bölcsõdék
Napját ünnepelték

Bárándy: zuglói képviselõnek
tekintem magam

– Legelõször is adódik a
kérdés: miért döntött a
visszalépés mellett?

– Nehéz szívvel hoztam
meg ezt a döntést, hiszen a
zuglói választópolgárok bi-
zalmának köszönhetõen,
szocialista színekben az
egyik legjobb eredményt
értem el az országban,
amit ezúton is tisztelettel
köszönök mindenkinek,
aki rám adta voksát. Ez pe-
dig kötelez. A demokrácia
védelmérõl azonban nem
csak beszélni kell, hanem
idõnként tenni is érte. Ez a
visszalépésem oka.

– Kifejtené ezt kicsit bõ-
vebben is?

– Április 11-én eldõlt,
hogy a választók akaratá-
ból Orbán Viktor alakíthat
majd kormányt. A Fidesz-
nek akkor is stabil többsé-
ge lett volna az Országgyû-
lésben, ha a második for-
dulóban egyetlen mandátu-
mot sem nyert volna meg.
Az LMP bejutott a Parla-
mentbe, s a Magyar Szocia-
lista Párt egyértelmûen a
legnagyobb ellenzéki erõ
lett. Így az a sajátos helyzet
alakult ki, hogy a második
fordulóban már nem a kor-
mányról, nem is a pártok-
ról, hanem a jelöltekrõl, s a
demokráciáról szavaz-
tunk. Ez látszott már ak-
kor. Veszélyes a demokrá-
ciára, ha bármelyik politi-
kai erõ kontroll nélküli ha-
talmat kap. A Fidesz akkor
közel állt ehhez. Úgy szá-
moltuk, hogy a 2/3-os több-
ségnek, Orbán Viktor kor-
látozhatatlan túlhatalmá-
nak megakadályozásához
8-9 körzetben kell legyõzni
a Fidesz jelöltjét. Az pedig
evidencia, hogy ha megosz-
lanak a szavazatok, kisebb
az esély a gyõzelemre, mint-

ha csak egyvalaki kerül
szembe a Fidesz jelöltjével.
Várnai László az országban
a második legjobb ered-
ményt érte el LMP-s színek-
ben. Ezért léptem vissza
én, remélve, hogy „cserébe”
a másik zuglói körzetben
Tóth Csaba szocialista je-
lölttársam mellé fel tudunk
sorakoztatni korábbi LMP-s
szavazókat, s így mindkét
zuglói körzetben megnövel-
jük az esélyét az ellenzéki
gyõzelemnek.

– Ezért lépett vissza az
LMP javára…

– Hangsúlyozom: nem a
megmérettetéstõl tartva,
nem a pártom, s még ke-
vésbé az LMP érdekében
léptem vissza, hanem
azért, hogy megteremtsem
a reális lehetõségét annak,
hogy választókörzetem
egyike legyen annak a leg-
alább kilencnek, ahol nem
a Fidesz jelöltje gyõz. A
pártok között semmiféle
megállapodás nem volt, az
LMP-vel sem titkos, sem
nyílt paktumot nem kötöt-
tünk. Csak és kizárólag a
választókhoz szóltunk, azt
kértük, hogy kivételesen,
most az egyszer ne pártpre-
ferenciájuk alapján szavaz-
zanak, hanem felülemel-
kedve azon, segítsenek

megakadályozni Orbán
Viktor korlátok nélküli ha-
talmát.

– A választás eredmé-
nyét ismerjük. A Fidesz
kormányt alakít, az MSZP
ellenzékbe szorul. Ön
pártja elnökségi tagja-
ként országos listáról
mandátumot nyert. Ez vi-
szont nem kötelezi sem-
mire Zuglóban. Látjuk
még a kerületben? 

– Látja, ez bennem kér-
désként sem merült fel.
Nem hagyom cserben a
zuglóiakat, minden igyeke-
zetemmel azon leszek,
hogy megszolgáljam azt a
bizalmat, amit választóim-
tól kaptam. Zuglói képvi-
selõnek tekintem magam,
küzdeni fogok mindazon
célok eléréséért, melyeket
a kampány során megígér-
tem, s rendszeresen meg-
tartott fogadóóráimon –
pártállására tekintet nél-
kül – minden zuglói polgár
fordulhat hozzám. Nem az
számít, hogy végül is hon-
nan kerül be az ember a
Parlamentbe, hanem az,
hogy ha lehetõsége nyílik
rá, megtartsa, amit ígért.
Az egyéni körzetben meg-
választott fideszes képvise-
lõtársamnak, Papcsák Fe-
rencnek pedig – mindan-
nak ellenére, amiket ró-
lam, s visszalépésemrõl a
kampány során állított –
ezúton is felajánlom segít-
ségem, ha Zugló érdeké-
ben igényt tart arra.

– Gondolom, most pi-
henni fog!?

– Sajnos nem tehetem.
Tény, hogy menyasszo-
nyommal gyakorlatilag hó-
napok óta nem volt magán-
életünk, azonban úgy tû-
nik, az Országgyûlés júni-
us végéig ülésezni fog. Ott
pedig kötelességem lesz
helytállni, s az általunk
ígért konstruktív ellenzéki
politizálást elõsegíteni. De
az esküvõnk után, július el-
sõ felében egy hosszabb
nászutat tervezünk, s oda
talán még a mobiltelefo-
nomat sem viszem el.

N. Z.

Legyenek legálisan is bordélyházak?
Nap nap után sötétedéskor
a Thököly út nem éppen a
szívderítõ arcát mutatja:
többeket irritálva prostitu-
áltak kelletik magukat –
szólalt fel a legutóbbi tes-
tületi ülésen a közbizton-
sági helyzetrõl szóló vitá-
ban Kiss Imre László (Fi-
desz). Magyarország jó né-
hány éve csatlakozott a
bordélyházak létesítését
tiltó New York-i egyez-
ményhez, melynek alapján
egy törvény türelmi zónák
kijelölésére szólította fel
az önkormányzatokat. Ám
ennek a települések vona-
kodnak eleget tenni. Zug-
lóban sincs ilyen. 

– Mit lehetne akkor ten-
ni? – tette fel a kérdést a
képviselõ. – A hangos gon-
dolkodást lakossági pana-

szok nyomán a kerületi ka-
pitányságvezetõ kezdemé-
nyezte. Szerintem az egyik
lehetõség, hogy jelöljön ki
Zugló türelmi zónát a je-
lenlegi szabályok keretei
között. Már a korábbi ha-
sonló kísérletek tapaszta-

latai alapján is borítékol-
ható persze, hogy a kör-
nyéken élõk részérõl ez je-
lentõs lakossági tiltako-
zást váltana ki, ami érthe-
tõ is, hiszen ez a tevékeny-
ség nyilvánvalóan nem az
utcára való. Ezért megíté-
lésem szerint ésszerûbb
lenne arra ösztönöznünk
az Országgyûlést, hogy lép-
jünk ki a New York-i egyez-
ménybõl, a törvényalkotás
tegye lehetõvé a bordélyhá-
zak mûködését, persze
szigorú egészségügyi és
más feltételek betartása
mellett. Ezekben a prosti-
tuáltak vállalkozói igazol-
vánnyal, legálisan ûzhet-
nék mesterségüket, s nem
mindenki szeme láttára,
hanem csak azok számá-
ra, akik ezt igénylik. 

Kiss Imre László (Fidesz)

Kalap utcai bölcsõde 1852

Bárándy Gergely Zugló egyik szocialista képviselõ-
jelöltje volt. Az országgyûlési választások elsõ for-
dulója után, amikor a mandátum sorsa még nem
dõlt el, visszalépett az LMP-s jelölt, Várnai László ja-
vára. Visszalépésének okairól és jövõbeni terveirõl
kérdeztük.


