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Lapunk informálódni szeretett 
volna a tartozás valódiságát 
illetõen, ezért felkerestük a ház 
közös képviselõjét. – Valóban, 
tartozik egy tetemesebb összeg-
gel a társasháznak Alföldi úr 
– mondta a közös képviselõ. – 
Sajnos a fizetési felszólításokat 
nem veszi át, és a tartozás mér-
téke a fizetésképtelenség szélé-
re sodorja a házat – magyarázta 
a közös képviselõ, aki szerint 
több lakó is tartozik a társas-
háznak, de Alföldi Róberté a 

legnagyobb összegû elmara-
dás. Mint elmondta, sosem a 
kispénzû nyugdíjasok csúsz-
nak a költségek kifizetésével. 
Lapunk szerette volna megszó-
laltatni Alföldi Róbertet is, de 
a Nemzeti Színház központjá-
ban úgy tájékoztattak minket, 
hogy Alföldi jó ideje külföl-
dön tartózkodik. Lapunk ezért 
az intézmény kommunikáci-
ós vezetõjén, Gálos Orsolyán 
keresztül próbálta elérni az 
igazgatót. – Alföldi Róbert 

 hosszabb ideje külföldön dol-
gozik. Munkája végeztével, 
amint hazatér Magyarországra, 

rendezni fogja fennálló tarto-
zását – kaptuk a választ Gálos 
Orsolyától.� BE

Több alkalommal vette 
idén igénybe a tûzoltók, és 
katasztrófavédõk munkáját az 
E.ON áramszolgáltató. Sajnos a 
heves zivatarok, viharok miatt a 
kicsavart fák, leborult épületek 
gyakran veszélyeztették a veze-
tékek mûködését. Ilyenkor a 
szolgáltató központjában üzem-
zavart jelez a rendszer, és sza-
kaszok lekapcsolásával ki kell 
deríteni, hol van meghibásodás. 
Például idén júniusban egy vihar 
során ezernégyszáz kilométernyi 
szakasz hibásodott meg, és erre 
összesen ötezer darab fa dõlt a 
viharok idején. Ilyenkor, életve-
szélyes helyzet is kialakulhat, 
ezért jelentési kötelezettség áll 
fenn a katasztrófavédelem felé. 
Olyan is elõfordul, hogy utat 
kell vágni egy-egy villanypózna 
megközelítéséhez, de általában 

az életveszély elhárításáig kell 
a tûzoltóság embereinek a hely-
színen tartózkodniuk. Amikor 
egy-egy kidõlt, vagy leszakadt 
fadarabot a tûzoltók kiemeltek, 
azt az E.ON a saját költségén 
felapríttatja, és a tulajdonos-
nál hagyja. Az idén sajnos a 
szélsõséges idõjárás miatt gyak-
rabban fordultak elõ hasonló ese-
tek, de a 2000 elõtti idõszakhoz 
képest feleannyi ideig tartottak 
az üzemzavarok. Azonban a 
tûzoltóság munkáját is segí-
ti az áramszolgáltató. Egy-egy 
tûzeset alkalmával életek múl-
nak azon, hogy az adott épületet 
lekapcsolják az áramszolgálta-
tásról. Megakadályozva ezzel 
egy újabb, elektromos eredetû 
tüzet, vagy a már leszakadt 
vezetékek miatti áramütéseket. 
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– A magyar borászválogatott 
az elsõ nemzetközi meccsét 
még 2009-ben játszotta szlové-
nia ellen, amit 3-0 nyert meg 
– mondta Magyar Zoltán, a 
válogatott szövetségi kapitánya. 
– Már azt megelõzõen is több 
mérkõzés volt, rendszeresen 
játszanak a VörösBorászok a 
FehérBorászok ellen. 

A BorÁszok csapata 2003-
ban kezdte el a rendszeres 
közös edzést. Akkor Rókusfalvy 
Pál kezdeményezésére az 
országgyûlési képviselõkbõl álló 
csapat ellen álltak ki az etyeki 
borfesztivál keretében. Ezt azóta 
több, hasonló mérkõzés követte. 
A csapattagok között ott találjuk 
a legnevesebb hazai pincészetek 
vezetõit. A válogatott tagjaként 
számítottak a német szakmabeli-
ek elleni meccsen többek között 
Gere Attila, Bock József, Légli 
Ottó, Takler András részvételére 

is. – Kapusként vettem részt a 
focimeccsen, ahogy a korábbi 
mérkõzéseken is tettem – mondta 
Gere Attila. – Remélem, még sok 
ilyen mérkõzésen vehetek részt! 
Nagyon jó ötletnek tartom ezt a 
kezdeményezést – mondta Bock 
József. Az összecsapáshoz kap-
csolódóan borkóstolást is tartottak 
a szervezõk, akik reménnyel teli 
jövõt látnak a bor és a labdarúgás 
kapcsolatában. – A magyar csapat 
azon is dolgozik, hogy 2011-ben 
Magyarország adjon otthont az 
elsõ borász labdarúgó Európa-
bajnokságnak – mondta Magyar 
Zoltán. – Rendszeresek lesznek 
a borászválogatott-mérkõzések 
– mondta Rókusfalvy Pál. 
– Legközelebb szeptember 26-
án lép pályára a borászváloga-
tott csapata az országgyûlési 
képviselõk labdarúgócsapata 
ellen. �
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Közelebb hoznák 
a bort és a labdarúgást 
Labdarúgó-mérkõzés keretében mérte össze tudását 
a magyar és a német borászválogatott. A Margitszigeti 
Atlétikai Centrum pályájára szervezett találkozón a 
legnevesebb hazai borászok is focicsukát húztak, a 
mérkõzést pedig a Kassai Viktor és világbajnokságot 
is megjárt társai vezették. 

A BorÁszok csapata 2003-ban kezdte el a rendszeres edzést

A tûzoltók együttmûködnek 
az áramszolgáltatóval

A tûzoltók az életveszély elhárításáig a helyszínen maradnak

Alföldi tartozása a fizetésképtelenség határára sodorja a társasházat

Miért nem fizet a színházigazgató?
Egy újlipótvárosi olvasónk szerint Alföldi Róbert, a 
Nemzeti Színház igazgatója régóta nem fizeti lakása 
közös költségét. Olvasónk elmondása szerint azért for-
dult a sajtó nyilvánosságához, mert az adós hátraléka 
veszélyezteti a társasház mûködését.

Alföldi Róbert tetemes közösköltség-tartozást halmozott fel
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