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Nyakunkon a beiskolázás. Sok szem-
pontot érdemes figyelembe venni, mielőtt
döntést hozunk arról, mikor menjen
iskolába a gyerek. Számos lehetőség
kínálkozik a leendő iskolások képes-
ségeinek felmérésére, ami szintén tám-
pontot adhat az iskolaválasztáshoz. Az
áprilisig terjedő időszakban fogadják
az ovisokat és szüleiket az iskolák,
hogy megismerkedhessenek a leendő
tanárokkal, és barátságosabbá tegyék
az intézményt a nebulók számára. Hisz
nem mindegy, milyenek az első benyo-
mások, és milyen startot vesz a hosszú
évekig tartó tanulmányi időszak. Szak-
értőkkel, pedagógusokkal és szülőkkel
jártuk körbe a beiskolázás témáját,
aminek két tanulsága biztos van: igyekez-
zünk reális képet alkotni a gyerekünkről
– már amennyire ez lehetséges –, miköz-
ben tartsuk szem előtt a szakemberek
véleményét is. Így talán könnyebben
hozunk döntést, és esélyt adunk annak,
hogy gyerekünk is jól érezze magát az
iskolában. (2–3. oldal)

www.zuglo.hu

2018-ra ígérik az áprilisban bezáró Közlekedési Múzeum
felújításának befejezését. Az eredeti terveknek megfelelően
építik vissza a múzeumot, amelynek fő homlokzata a
képen látható (15. oldal)

Iskolaválasztás

Az egykori Közlekedési Múzeum

Az biztos, a Városligetről is meg kell
egyeznünk (interjú, 5. oldal)

A Falfúró 30 évéről és a Csertő
parkról (6. oldal)

Zsolnay Vilmos Alsórákoson, az Öv utcában építette
fel a pesti gyárat (6. oldal)

Hivatalosan is átadták a Laky Károly
uszoda új szárnyát (13. oldal)
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A következő hetekben a leendő elsősökre
és az általános iskolákra szegeződik a fi-
gyelem. Rövid az idő a beiratkozásig,
ezért nem mindegy, milyen szempontok
szerint döntünk az iskolakezdés idejéről.
Térképezzük fel a lehetőségeket, és kezd-
jük el építgetni gyerekünk jövőjét. 

Ezekben a hónapokban választanak a
szülők iskolát a szeptemberi évkezdéshez.
Ahhoz, hogy a megfelelő intézménybe írat-
hassuk a gyerekeket, több tényezőt is fi-
gyelembe kell venni. Elsőként az iskola-
érettséget.

– Nem szabad elfogultnak lenni, igyekezni
kell reális képet kialakítani a gyerekünkről.
Kérni kell a szakember véleményét: az óvó-
nőét, a fejlesztőpedagógusét, sőt nem árt
annak a pedagógusnak a véleményére is
odafigyelni, aki feltehetően gyerekünk leendő
iskolájában tanít – javasolta Hernádi Ivánné,
a XIV. kerületi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató
Intézet megbízott szakmai igazgatója, aki
kiemelten fontosnak tartja a szakemberekkel
való együttműködést, mert igazából ők
tudják, mi lehet a legjobb gyerekeinknek. 

Alapvetően nem iskolát kell választanunk
ilyenkor, a pedagógusokkal érdemes megis-

merkedni. A nyílt napok erre adnak lehető-
séget. Ki kell használni ezeket az alkalmakat:
kérdezzünk, tájékozódjunk. A szülő mellett
az óvodapedagógus ismeri leginkább a gye-
reket: az erősségeit, gyengeségeit, hiszen há-
rom-négy éven át nyomon követi fejlődését. 

– A fejlesztőpedagógus dolga, hogy szűrje
a gyerekek készségeit. Ha lemaradást érzékel,
például nem tud térben tájékozódni, vagy a
finommotorikus készsége elmaradott, akkor
úgy is segítheti a gyereket, hogy nevelési ta-
nácsadásra küldi. Ha indokolt, akkor érde-
mes a gyereknek plusz egy évet az óvodában
tölteni. Vagy az ellenkezője is kiderülhet:
például hogy a gyerek valamiben kiemelke-

dően tehetséges – közölte Füzesné Virág
Tünde, a Kerékgyártó Óvoda fejlesztőpeda-
gógusa. Az óvónő megítélése alapján nevelési
tanács-adásra, speciális foglalkozásokra (pl.
logopédushoz) küldhetik tovább a gyereket.
A nevelési tanácsadó úgynevezett Difer-vizs-
gálatot végez, ahol az elemi készségeket tér-
képezik fel. Ha a gyerek valamiben kiemel-
kedően tehetséges, lehetőség van emelt szintű
iskolába íratni. Vannak gyerekek, akik már
ötévesen egy nyolcéves tanuló szintjén vannak
bizonyos készségek tekintetében. Őket ér-

demes terhelni, kihívások elé állítani, kü-
lönben unatkozni fognak. 

Zugló szerencsés helyzetben van, hiszen a
körzetes általános iskolák mellett speciális,
emelt szintű, illetve művészeti iskolák is
működnek. 

– Tankerületünkben három kötelező
felvételi körzettel nem rendelkező általános
iskola működik. A Csanádi Árpád Általá-
nos Iskola, Sportiskola, Középiskola és
Pedagógiai Intézetbe az iskola profiljából
adódóan több tanuló érkezik a főváros

Amit tudni érdemes a Difer-vizsgálatról 
Az óvodából iskolába történő átmenet sikeressége attól függ, iskolaérett-e a gyerek.
Hogyan fogalmaz, számol-e már. Az alapkészségek felmérésében és fejlesztésében segít
a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer, a Difer, amely a gyerek alapkészségeit
térképezi fel, s képet ad az érettségéről. Játékos, képes, rajzos foglalkozás keretében
végzik a vizsgálatot a nevelési tanácsadónál. Mérik, elemzik az írásmozgás-koordinációt,
a beszédhang-hallás képességét, a szókincset, a számolási készséget, a beilleszkedési,
szociális készségeket. Ennek alapján állítanak fel „diagnózist”, hogy segítséget tudjanak
adni a szülőnek, milyen jellegű iskolát válasszon gyerekének. Amennyiben problémát
látnak, tehát nem éri el a gyermek a beiskolázás feltételéül szabott optimális szintet,
akkor is vannak lehetőségek. Ilyenkor elsősorban óvodai fejlesztésre van szükség,
vagyis javasolható, hogy a gyerek még egy évet töltsön az óvodában, de lehetőség van
szakember (pszichológus, gyógypedagógus) segítségét is igénybe venni. 

Iskolakezdéskor a tanulók egy része fejletlenebb társainál, 4-5 éves szinten van, így
automatikusan hátrányba kerül, elmarad a többiektől, nem lesz sikerélménye. Az isko-
lakezdés sikeressége a gyerek jövőjét életre szólóan meghatározhatja. Elengedhetetlen,
hogy a tanulás és az iskolába járás örömöt szerezzen számára. Tavaly a kerületben
mintegy 500 gyereken végeztek ilyen mérést, a szülők általában elfogadják a szakember
véleményét, és annak megfelelően döntenek a megfelelő intézmény kiválasztásáról.

Mogyorósi 
Attila 

tankerület
igazgató, 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ, Budapest, 

XIV. tankerület

Körzeti vagy más 
Szabad iskolaválasztás lévén a szülő a
beíratáskor kérheti nem körzetes isko-
lába is gyermeke felvételét. A nemzeti
köznevelésről szóló törvény értelmében
az általános iskola köteles felvenni, át-
venni azt a tanköteles tanulót, aki élet-
vitelszerűen az általános iskola körze-
tében lakik. Ha az általános iskola a
felvételi kötelezettségének teljesítése után
további felvételi, átvételi kérelmeket is tud
teljesíteni, előnyben kell részesítenie a
hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat.
A szülők szabadon választhatnak iskolát,
azonban az iskola a körzetében életvitel
szerint lakó gyermekeket köteles felvenni.
Ebből következően akkor vehet fel nem
körzeteseket, ha körzetében kevesebb tan-
köteles gyermek lakik, mint amennyi az
iskolába felvehető tanulók létszáma. 

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint
az Örs vezér tere környékén lévő isko-
lákban nagyobb az esély nem körzetes
gyermekek felvételére, mivel a többi
tanintézmény körzetében több a tan-
köteles korú gyermek, mint a betölthető
férőhelyek száma.

A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ budapesti XIV.
tankerületének illetékességi kö-
rébe tartozó, kötelező felvételt
biztosító (körzetes) általános is-
kolák száma: 13
Álmos Vezér Gimnázium és Általános
Iskola 
Címe: 1144 Budapest, Álmos vezér tér 9.

Arany János Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény 
Címe: 1145 Budapest, Újvidék tér 3.

Dr. Mező Ferenc Általános Iskola
Címe: 1144 Budapest, Ond vezér park 5.

Heltai Gáspár Általános Iskola 
Címe: 1148 Budapest, Padlizsán utca
11–13.

Herman Ottó Általános Iskola 
Címe: 1149 Budapest, Egressy út 69.

Hunyadi János Általános Iskola
Címe: 1148 Budapest, Wass Albert tér 12.

Jókai Mór Általános Iskola 
Címe: 1145 Budapest, Erzsébet királyné
útja 35–37.

Kaffka Margit Általános Iskola 
Címe: 1148 Budapest, Kaffka Margit
köz 2–6.

Liszt Ferenc Általános Iskola 
Címe: 1146 Budapest, Hermina út 23.

Móra Ferenc Általános Iskola 
Címe: 1144 Budapest, Újváros park 2.

Munkácsy Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény 
Címe: 1142 Budapest, Csáktornya
park 1.

Németh Imre Általános Iskola 
Címe: 1148 Budapest, Lengyel utca 23.

Széchenyi István Általános Iskola 
Címe: 1147 Budapest, Telepes utca 32.

Nem kötelező felvételt biztosító
(körzettel nem rendelkező) is-
kolák száma: 10
Csanádi Árpád Általános Iskola, Sport-
iskola, Középiskola és Pedagógiai In-
tézet 
Címe: 1143 Budapest, Őrnagy utca 5–7.

Városligeti Magyar–Német Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola
Címe: 1146 Budapest, Hermina út 9–
15.

Zuglói Hajós Alfréd Magyar–Német
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Címe: 1142 Budapest, Ungvár utca 36.

Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gim-
názium és Diákotthon
Címe: 1144 Budapest, Kántorné sétány
1–3.

Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény és
Kollégium
Címe: 1142 Budapest, Rákospatak
utca 101.

Gyengénlátók Általános Iskolája, Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye és Diákotthona
Címe: 1147 Budapest, Miskolci
utca 77. 

Hallássérültek Óvodája, Általános Is-
kolája, Speciális Szakiskolája, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézménye és Diákotthona
Címe: 1147 Budapest, Cinkotai út
125–137.

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola,
Szakközépiskola, Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény és
Diákotthon
Címe: 1145 Budapest, Mexikói út 60.

Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
ménye, Diákotthona és Gyermekott-
hona
Címe: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény
Címe: 1141 Budapest, Álmos ve -
zér útja 46.

Beiskolázás – mielőtt döntünk:



más kerületeiből. Idén a beiratkozók 45%-a
volt zuglói – mondja Mogyorósi Attila tan-
kerületi igazgató. A Városligeti Általános
Iskola a számos fővárosi felvételiző mellett
86%-ban zuglói gyermekeket részesített
előnyben és vett fel az elmúlt évben. A
Hajósba legutóbb csak zuglói gyermekek
kerültek felvételre. Iskoláink felében
93%-ot meghaladó a kihasználtság mér-
téke, általában elmondható, hogy a tan-
kerület iskolái 84%-os feltöltöttséggel kez-
dik meg a tanévet, – tette hozzá.

Két tanítási nyelvű program szerint
folyik a képzés a Városligeti Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
lában. Az intézmény vezetője, Vizi Andrea
elmondta, a diákok az első osztályban
még játékos módon tanulják az idegen
nyelvet, később egyre több tantárgy kap-
csolódik be a két tannyelvű oktatásba. A
Hajós Alfréd Magyar–Német Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola a német nyelvet
oktatja emelt szinten. Molnár Márta, az
intézmény vezetője szerint a választásnál

az is fontos, hogy a szülő tudjon azonosulni
az adott iskola szellemiségével, oktatási
módszerével. 

Gercsényi Krisztina német nemzetiségi
osztályba szeretné beíratni gyerekét. – Azt
gondolom, hogy ha nincs a gyereknek logo-
pédiai jellegű problémája, érdemes emelt
szinten nyelvet tanulnia már kiskorától.
Ezenkívül a nagylányom is ebbe az iskolába
jár, és nagyon szereti
a németet.

Sajátos nevelési igé-
nyű tanulókkal fog-
lalkozik a Benedek
Elek EGYMI és Mód-
szertani Intézmény. 

– Amennyiben a
szülő, illetve az óvo-
dapedagógus valami-
lyen elmaradást ta-
pasztal, a szakértői
bizottságot keresik fel
gyermekükkel. A Fő-
városi, illetve a Pest
Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat szakértői bizottságának érvé-
nyes szakértői véleményével kerülhet beis-
kolázásra az óvodás- és iskoláskorú – mondta
Kölesné Németh Mária igazgató.

A szülőt döntésében az iskolák nyílt na-
pokkal, előkészítő foglalkozásokkal, bemu-
tatóórákkal segítik, így ők és a gyerekek kö-
zelebbről megismerhetik az ott folyó tanítási-

tanulási tevékenységet, a leendő tanító néni-
ket, a foglalkozásokat, tagozatokat, a szülő
képet nyer az intézmény munkájáról. 

Leiterné Molnár Judit jelenleg elsősöket
tanít a Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában.
Véleménye szerint a legfontosabb, hogy ki-
alakuljon a gyerekben a bizalom a leendő
tanító nénije iránt. – Nem a gyerek dönti el,
hová kerül, de fontos az is, hogy ne a szülő

tegye. A szülőnek pe-
dig tisztában kell len-
nie azzal, mit vár el
a tanítótól.

Természetesen
egyéb szempontok is
felmerülhetnek az is-
kolaválasztásnál.
Horváthné Gosztola
Katalin eddigi benyo-
másai alapján tette
le voksát egy bizo-
nyos iskola mellett.
– Jó tapasztalatokat
szereztem az intéz-
ményről, hiszen két

nagyobbik gyermekem is ide jár, ismerem a
tanítókat, a programokat. A kisgyereknek
is könnyebb lesz ide jönni, mert ismerős te-
repre érkezik – mesélte az anyuka.

A legfontosabb, hogy gyerekközpontú dön-
tést hozzunk, az a cél, hogy a leendő elsős
már az első napokban azt érezze, jó intéz-
ménybe került.                           Berta Bea
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A köznevelési törvény előírja, hogy az
iskoláknak április 1. és 30. között
kell lebonyolítaniuk a beiratkozást, a
pontos dátumot a tankerület adja meg.
Zuglóban szeptemberben 1000-1100
elsős kezdheti meg tanulmányait. Az
indítani tervezett első osztályok száma
41. Az elmúlt években általánosan
másfélszeres volt a zuglói iskolákba
felvételi kérelmet benyújtók száma, ál-
talánosságban elmondható, hogy na-
gyon kedveltek a szülők körében a
zuglói iskolák. 

Kíváncsi láda
A 4–10 éves gyerekek tehetségének azonosítására alkalmas játékos mérőeszköz a
Kíváncsi láda, amely egy varázsló várát rejti. A gyereknek a varázslót középpontba
helyezve egy történetet kell felépítenie, feladatokat megoldva, a rendelkezésre álló
mágneses figurák, játékok, ábrák segítségével. Amíg ő játszik, a szakember figyeli a te-
vékenységét, viselkedését. Ebből következtet arra, milyen a személyisége, és milyen ké-
pességei kiemelkedőek. Célzott megfigyelés, hogy kiderüljön, a gyerek miben más,
mint a többiek. Elemezhető a fantáziavilága és a kreativitása. A láda egyes elemei a
többszörös intelligencia (Howard Gardner pedagógus-pszichológus elmélete szerint a
bal és a jobb agyfélteke 8 képességét veszik alapul) területeire fókuszálnak. Minden
feladat más-más intelligenciaterületet térképez fel: a gyerek lehetőséget kap fogalomal-
kotásra, logikai-matematikai gondolkodásra, a játék alatt énekelhet, rajzolhat. Memóriáját
és mozgásképességeit, attitűdjét is vizsgálják. A feladatok által kiderül, miben kiemelkedő,
mi érdekli, mi iránt fogékony. A szakember értékelőlap segítségével pontozza a gyerek
teljesítményét, feljegyzéseket készít, a tehetséges terület csíráit kutatja. A szakvélemény
utat mutat a szülőnek az iskolaválasztásban, a nevelőt pedig segíti a gyermek adott ké-
pességének fejlesztésében. Zuglóban a Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet szakemberei
végeznek beiskolázást segítő vizsgálatokat, iskolaérettségi szűréseket. 

Gyermekközpontú nevelés
Együttműködésre, fegyelemre, empátiára, egymás elfogadására és egymás iránti
türelemre nevelik játékos formában a Heltai Gáspár Általános Iskola pedagógusai
a nebulókat. Nem új keletű, de még mindig nem alkalmazzák minden iskolában a
módszert, a Montessorit.

Az olasz Maria Montessori által több mint száz évvel ezelőtt kidolgozott módszer
lényege a gyermek tisztelete és középpontba állítása. Az órán nem a pedagógus
játssza a főszerepet, ő csak megfigyel, sugall. Montessori azt állította, a tanulók
szerető, pozitív tanulási környezetben a tudást erőfeszítés nélkül sajátítják el. A
zuglói intézmény integrált iskolaként nagy hangsúlyt fektet a gyerekek személyisé-
gének teljes körű fejlesztésére, mindezt Montessori-eszközök és kreatív csoport-
foglalkozások segítségével (kirakó, memóriajáték) teszi, inspirálva a diákokat
arra, hogy jó kedvvel tanuljanak, és alapos tudásra tegyenek szert – mondta el
Czető Mónika igazgatóhelyettes. 

képzések, készségek, kérdőjelek

Két tanítási nyelvű: 2
Városligeti Magyar–Német Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola
Címe: 1146 Budapest, Hermina
út 9–15.

Zuglói Hajós Alfréd Magyar–Német
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Címe: 1142 Budapest, Ungvár utca 36.

Sportiskola: 1 
Csanádi Árpád Általános Iskola,
Sportiskola, Középiskola és Peda-
gógiai Intézet 
Címe:  1143 Budapest ,  Őrnagy
utca 5–7.

Nemzetiségi: 1 
Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gim-
názium és Diákotthon
Címe: 1144 Budapest, Kántorné sé-
tány 1–3.

Csak sajátos nevelési igényű
tanulókat nevelő-oktató: 6
Dr. Török Béla Óvoda, Általános Is-
kola, Speciális Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény és Kollégium
Címe: 1142 Budapest, Rákospatak
utca 101.

Gyengénlátók Általános Iskolája, Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye és Diákotthona
Címe: 1147 Budapest, Miskolci utca 77. 

Hallássérültek Óvodája, Általános Is-
kolája, Speciális Szakiskolája, Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye és Diákotthona
Címe: 1147 Budapest, Cinkotai út 125–137.

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola,
Szakközépiskola, Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény és
Diákotthon
Címe: 1145 Budapest, Mexikói út 60.

Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spe-
ciális Szakiskolája, Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézménye, Di-
ákotthona és Gyermekotthona
Címe: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer
sor 39.

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény
Címe: 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46.

Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértő és Rehabilitációs Bizottság
és Gyógypedagógiai Szolgáltató Köz-
pont
Címe: 1149 Budapest, Fráter György
utca 15–17.
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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 bejelentke-
zés 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.

Március 3. 17:00 órától
Telefon: 06-70-436-0775

Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökeként:
Március 9. 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 
az alábbi linken: 

http://devel.zuglo.hu/fogadoora/

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
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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

Minden hónap első 
hétfő 16:00–18:00

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

Tisztségviselők

Parlamenti képviselők

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

Önkormányzati képviselők

POLGÁRMESTER

Karácsony Gergely polgármester soron következő fogadóórájának időpontja:
2015. március 25. Bejelentkezés 2015. március 16-án 8:00–18:00 óráig a
872-9488-as telefonszámon. Folyamatos bejelentkezés az alábbi linken:
http://devel.zuglo.hu/fogadoora/

ALPOLGÁRMESTEREK

Hajdu Flórián alpolgármester fogadóórájára bejelentkezés a 06-70-260-
07-95-ös telefonszámon. Fogadóóra időpontja: minden hónap első kedd
14:00–15:00 óra, Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Szabó Rebeka alpolgármester soron következő fogadóórájának időpontja: 
2015. március 24-én. Bejelentkezés 2015. március 16-án 8:00–18:00
óráig a 872-9488-as telefonszámon. Folyamatos bejelentkezés az alábbi
linken: http://devel.zuglo.hu/fogadoora/

Rozgonyi Zoltán alpolgármester fogadóórájára bejelentkezés a 06-1-872-
9228-as telefonszámon. Minden hónap első hétfő 16:00–18:00 óra, Polgár-
mesteri Hivatal. Soron következő fogadóóra időpontja: 2015. március 3.

JEGYZŐ

Bejelentkezés Hoffmanné dr. Németh Ildikó jegyző polgármesteri hi-
vatali fogadóórájára a jegyzői titkárságon, a 872-9171-es telefonszá-
mon.

ALJEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Teimer Gábor aljegyző polgármesteri hivatali foga-
dóórájára az aljegyzői titkárságon, a 872-9164-es telefonszámon.

Tóth Csaba 
(8. OEVK) 
Előzetes beje-
lentkezés alap-
ján. Tel.: 06-30
616-86-82

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

Dr. Papcsák 
Ferenc 
Előzetes beje-
lentkezés alap-
ján. Tel.: 06-30
669-54-84

Sor-
szám

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.

Meghívó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata képviselő-testületének 

2015. március 5-én (csütörtök)  9.00 órai  kezdettel megtartandó ülésére.
Az ülés helye: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 11–17., házasságkötő terem

Útfelújítás!
2015. március 16–
május 31. között

Budapest XIV. kerület, 
Fischer István utca 

(Fogarasi út – Zsálya utca) 
közti szakaszán és

Zsálya utca (Csertő utca –
Fischer István utca) közti szakaszán.

Bíróságiülnök-jelölés
A XIV. kerületi állandó lakóhellyel ren-
delkezők március 7–23. között jelölhetnek
bírósági ülnököket, akik megválasztásuk
esetén a következő négy évben a Pesti
Központi Kerületi Bíróság tárgyalásain
nem hivatásos bíróként vesznek részt az
ítélkezésben. Jelölni lehet minden olyan
30. életévét betöltött állampolgárt, aki
büntetlen előéletű, nem áll cselekvőké-
pességet korlátozó vagy kizáró gondnok-
ság vagy támogatott döntéshozatal hatálya
alatt, és a közügyektől sem tiltották el. A
zuglói jelöltek közül április 30-ig összesen
8 ülnököt és további 4, a fiatalkorúak
büntetőügyeiben eljáró pedagógus ülnököt
választanak meg az önkormányzat, illetve
a kerületi nemzetiségi önkormányzatok
képviselő-testületei.

A bírósági ülnökök jelöléséhez szük-
séges nyomtatványok, illetve a jelöléssel
és a választással kapcsolatos további
részletes tudnivalók elérhetők a kerület
honlapján (www.zuglo.hu), illetve a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálatán
(Pétervárad u. 2.).

XIV. KERÜLETI HIVATALA HIVATALVEZETŐ

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy BFKH XIV. Kerületi
Hivatala okmányirodai 
osztályának nyitva tar-
tása 2015. április 1. nap-
jától a fővárosi Kormányablakok
egységes nyitvatartási idejéhez iga-
zodik.

Ennek értelmében okmányirodánk
heti nyitvatartási rendje az alábbiak
szerint alakul:

Hétfő: 7:00–17:00 
Kedd: 10:00–20:00 
Szerda: 8:00–17:00 
Csütörtök: 8:00–18:00 
Péntek: 8:00–17:00

Időpontfoglalásra változatlanul a
www.magyarorszag.hu honlapon, illetve
személyesen vagy telefonon az ok-
mányiroda recepcióján van lehetőség.

Telefonszám: +36-1-872-9271,
+36-1-872-9392. 

A sorszámok kiadása érkezési sor-
rendben, folyamatosan történik.

Tisztelettel kérjük ügyfeleinket a
módosult okmányirodai nyitvatartási
rend figyelembevételére! A módosí-
tásnak köszönhetően az állampol-
gárok igényeihez igazodva a legfor-
galmasabb időszakokban a lehető
legtöbb ügyintéző állhat a rendelke-
zésükre, csökkentve a várakozási
időket. Dr. Molnár Csaba József

hivatalvezető



Szatmáry Kristóf, a Zugló egy
részét is lefedő 13. számú vá-
lasztókerület fideszes ország-
gyűlési képviselője nem szívesen
folyik bele a napi kerületi csa-
tározásokba. Ehelyett inkább a
Mogyoródi úti sporttelep felújí-
tása és a környék közúthálóza-
tának, tömegközlekedésének,
kamerarendszerének bővítése
foglalkoztatja. A BVSC elnöke-
ként pedig a klub megújításán
dolgozik. 

– Hogyan látja a Zuglóban ki-
alakult politikai helyzetet?

– Egy picit a 90-es évek esemé-
nyeire emlékeztet, de akkor rosz-
szul sült el. Az elmúlt hetek fejle-
ményeinek köszönhetően – gon-
dolok itt a polgármester széles
körű együttműködésére, Rozgonyi
Zoltán alpolgármesteri kinevezé-
sére, ami megkönnyítheti a közös
munkát – ezúttal lehet egészen
pozitív következménye. Ehhez arra
is szükség volna, hogy a politikai
szereplők félre tudják tenni párt-
politikai és ideológiai nézeteiket,
hogy valóban tenni tudjanak a
zuglóiakért.

– A Városliget ügyében például
hogyan lehet együttműködés,
hiszen ebben a kérdésben ab-
szolút különbözőek a pártok el-
képzelései?

– A Városliget nemcsak Zugló,
de egész Budapest egyik legfonto-
sabb kulturális és szabadidőköz-
pontja, ám hosszú évtizedek óta
egy forintot sem költöttek rá. Az
nem kérdés, hogy áldozni kell rá,
és az sem kérdés, hogy minden-
kinek jó, ha a kormány támogatja
a terület és az ahhoz kapcsolódó
infrastruktúra fejlesztését. Ebben
szerintem mindenki egyetért. Ab-
ban lehetnek eltérő vélemények,
hogy a felújítás miként történjen,
ki mekkora beépítést tud elkép-
zelni, milyen magasságú és kiné-
zetű épületek megfelelőek. Ezek-
ben viszont lehet kompromisszu-
mokat kötni.

– Önnek milyen fejlesztés vál-
lalható a Városligetben?

– Számomra az lenne kielégítő,
ha egy olyan minőségű rekonst-
rukció menne végbe az egész te-
rületen, mint ahogyan a Városligeti
Műjégpálya és a városligeti tó meg-
újult. Az biztos, hogy meg kell
egyeznünk, mert amiatt nem buk-
hat el egy ilyen jelentőségű, a ke-
rület turisztikai bevételeire is jó-
tékony hatással lévő beruházás,
hogy a részletekben nincs egyet-
értés. 

– A BVSC további fejlesztéséről
egyetértenek a kerületi politi-
kusok?

– A BVSC patinás
egyesület, Zugló egyik
büszkesége, amely szá-
mos olimpikont adott
Magyarországnak. A
klub ügyében bizako-
dásra adnak okot a
polgármesterrel törté-
nő egyeztetések. A cé-
lokban mindenképpen
egyetértünk. Ha Zugló
a BVSC tulajdonosa-
ként vállalja, hogy biz-
tosítja a további fej-
lesztésekhez szükséges
30 százalékos önrészt,
úgy az egyesület a
TAO-támogatások felhasználásával
és szponzorok bevonásával képes
előteremteni a hiányzó forrásokat.
A BVSC elnökeként úgy látom,
hogy a tavalyi, összesen csaknem
1,4 milliárd forintos beruházást
követően az idén körülbelül 600
millió forintos fejlesztést tudnánk
megvalósítani.

– Milyen beruházást tervez-
nek ebből a pénzből a klub te-
rületén?

– Az asztalitenisz-csarnok fel-
újítása, további parkolóhelyek
építése nagyon időszerű volna.
Emellett tervezzük a műfüves fo-
cipályák befedését is. Amíg az
önkormányzat nem dönt az ön-

rész biztosításáról, persze mind-
ezek csak a tervezőasztalon létező
elképzelések. 

– Országgyűlési képviselőként
miben tudja képviselni, segíteni
a zuglóiakat?

– Legtöbbször személyes prob-
lémákkal keresnek meg a lakosok,
igyekszem mindenki számára
megnyugtató megoldást találni. A
repülőgépek okozta zajterhelés
miatt folyamatosan egyeztetek az
illetékesekkel, de képviselni tud-
tam a Nagy Lajos király útjai vil-
lamosvonal rekonstrukciójának
ügyét is. Sikerült elérnem, hogy a
BVSC bekerüljön a kiemelt klubok
közé, és azt is, hogy a zuglói isko-

lások kötelező úszásoktatását
ezentúl ne az önkormányzat, ha-
nem a Klik, azaz a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fi-
zesse. Ez 30-40 millió forintos
spórolást jelent a kerületnek. 

– A választókerületében élők
milyen fejlesztésekre számíthat-
nak még a közeljövőben?

– A polgármesterrel történő
egyeztetések során felmerült, hogy
a Mogyoródi úti sporttelep területén
a BVSC-vel közösen valósuljon
meg egy komoly szabadidős beru-
házás, de a közúthálózat- és köz-
lekedésfejlesztés, valamint a ka-
merarendszer bővítése is napiren-
den van.   Forrai-Kiss Krisztina

Február 1-jétől az 5-ös vonalon, március
1-jétől a 7-es vonalon közlekednek hib-
rid autóbuszok Zuglóban. Márciusig
egy tucat új csuklós, alacsony padlós
buszt kap a kerület. 

A dízel–elektromos hibrid technológia – a
gyártói adatok szerint – akár 35 százalékkal
kevesebb üzemanyag-felhasználást tesz le-
hetővé a csak dízelüzemű buszokhoz képest
– tájékoztatta a Zuglói Lapokat a Budapesti
Közlekedési Központ.

A hibrid járművek a forgalmi és műszaki
paraméterektől függően 10–20 kilométer/órás
sebességig kizárólag elektromos meghajtással
közlekednek, aminek köszönhetően a vég-
állomásról, a megállókból való elindulás zaj-
talanná és füstmentessé válik. A dízelmotor
csak gyorsulás után kapcsol be, hogy segítsen
a jármű hajtásában. Megállóba érkezéskor,
illetve várakozáskor a dízelmotor leáll, ekkor
minden kiegészítő berendezés a megtermelt,
illetve fékezéskor visszatermelt elektromos-
sággal működik tovább. 

A fővárosi járműállomány jelenleg leginkább
környezetszennyező, a károsanyag-kibocsátási
normák alapján Euro 0-s és Euro 1-es be-
sorolású autóbuszaihoz képest az új hibrid
járművek 90-95 százalékkal is kevesebb ká-
ros anyagot bocsáthatnak ki. A legmodernebb,
EEV (kiemelten környezetkímélő járművek)

és Euro 6-os besorolású járművekhez vi-
szonyítva a környezetterhelési értékek az
elektromotor működésétől függően kéthar-
madára, felére is csökkenhetnek. A fogyasz-
tással arányosan csökken továbbá az üveg-
házhatást okozó szén-dioxid-kibocsátás is,
aminek minimalizálásával napjainkban a
legtöbbet foglalkoznak a járműgyártók.

A száz százalékban alacsony padlós, aka-
dálymentes járművek nagy teljesítményű klí-
maberendezéssel, korszerű – a FUTÁR rend-
szerbe integrált – utastájékoztatással, auto-
mata ajtóvezérléssel és kamerarendszerrel
(egy járművön 11 kamera) rendelkeznek.
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Új trolibuszok közlekednek
nyártól a kerületben
A fővárosi trolibusz-beszerzési tender
eredményeképpen 14 szóló és 10 új, ala-
csony padlós, nyáron légkondicionált,
télen fűtött utasterű troli is érkezik a fő-
városba 2015 nyarán. Ezzel párhuza-
mosan elkezdődik a legöregebb, 25 éves,
elavult, kényelmetlen járművek selejtezése.
Az első új buszok 2015 júniusában ér-
keznek, és a belvárosi, illetve zuglói tro-
livonalakon állnak majd forgalomba.

-hozsu-

Sokan örültek annak, hogy
három választás lezárultával
vége lett a kampányidőszaknak
is. Talán leginkább azért, mert
ígéretekből nem volt hiány.
Olvasóink nagyon jól emlé-
keznek erre, és figyelmeztet-
nek még minket is, eszünkbe
juttatják, hogy a kormánypárti
oldal éppúgy ígéretet tett fel-
újításokra, mint a baloldal. 

Az Örs vezér terének meg-
újítása is ott szerepelt az ígéretek között.
Ficsor Tamás az Örs vezér terén 215 csa-
ládos társasházban lakik, és nap mint
nap szembesül a pavilonsor helyén tátongó
árokkal, balesetveszélyes burkolati buc-
kákkal, és panaszkodik a nyilvános illem-
helyre is, ami szerinte közegészségügyi-jár-
ványügyi szempontból kifejezetten veszélyes. 

Arról érdeklődtünk a polgármesteri hiva-
talban, vajon van-e remény arra, hogy az
ígéretek nem csak szép szavak maradnak. 

Hajdu Flórián alpolgármester kérdé-
sünkre elmondta, ismerik a környék gond-

jait, nem merültek feledésbe.
A közbeszerzési pályázatot
már kiírták, a Városgazdál-
kodási Közszolgáltató Zrt. azt
meg is hirdette. Tudják azt
is, hogy a parkolás ott is,
mint a kerület számos pont-
ján, komoly problémát okoz.
Nemcsak az elhanyagolt utak,
hanem a teljes összevisszaság,
káosz miatt is. A parkolási
tervekre az önkormányzatnak

már egészen konkrét elképzelései vannak.
Tisztában vannak azzal is, hogy erre

már 2012-ben született ígéret az önkor-
mányzat részéről, a megvalósítás valóban
elmaradt. Az ügy most azonban már sínen
van. Ha minden az elképzelések és a már
vázolt tervek szerint alakul, akkor három
hónapon belül megkezdődhet a pályázat
értékelése, a projekt konkretizálása szá-
mokra lebontva, és akkor gyakorlatilag
egyenes út vezet a megvalósításig. Első
körben a burkolat részleges helyreállítása
és a gödör eltüntetése. ZL

Ficsor Tamás olvasónk küldte be az Örs vezér terén készült képet

Fotó: MTI

Idén további 600 milliós fejlesztés valósulhat meg a BVSC területén

Szatmáry Kristóf: Kísérleti terep 
a XIV. kerület, de jó az irány

Örs vezér tere: már
a tervek között

Hajdu Flórián

Hibrid buszok ZuglóbanHibrid buszok Zuglóban



Jogerősen is felmentette az egykori
SZDSZ-es zuglói polgármestert, Weinek
Leonárdot a Fővárosi Törvényszék. Az
ítélet jogerős, így fellebbezésre az ügyész-
ségnek sincs lehetősége.

– A dolog érdemi részét illetően jóleső ér-
zéssel és megnyugvással tölt el az, hogy a bí-
róság két ízben, most másodfokon is meg-
erősítette, hogy polgármesteri tevékenységem
során sem az írott, sem az íratlan szabályokat
nem léptem át – mondta el lapunknak
Weinek Leonárd, Zugló volt polgármestere.
– Ezen túlmenően külön öröm, hogy így
Zuglónak sem kell viselnie ezzel kapcsolatban
semmilyen stigmát, és nem utolsósorban,
hogy ilyen embert próbáló időkben hallatlan
körültekintést és tárgyilagosságot tükröző
hivatástudatot és a politikai csatározásoktól
való függetlenséget tapasztalhattunk a bíró-
ságok részéről. Ez mind nagyon fontos a to-
vábblépés szempontjából személyes és kö-
zösségi szinten is – tette hozzá. – Bízom ab-
ban, hogy az önkormányzati rendszer és a
politikai kultúra alakításában ilyen módon
is megfelelő hozzájárulást tettünk mind sze-
mélyes, mind intézményes vonatkozásban.

A bíróság másodfokon is kimondta, hogy
a Hunvald György volt erzsébetvárosi pol-
gármester mellett Weinek Leonárd ellen
emelt vád – vagyis hogy színlelt tanácsadói
szerződésekkel a két önkormányzatnak ösz-
szesen ötvenmillió forintos kárt okoztak
volna – megalapozatlan. 

Nagyon röviden az ügy: az erzsébetvárosi
és a zuglói polgármester állítólag egymással
megegyezett 2007 tájékán fiktív tanácsadói
szerződésekről. A vád szerint így kívántak
meghatározott személyeket jogtalan előnyben
részesíteni. Jelentős vagyoni hátrányt okozó
hűtlen kezeléssel kerültek bíróság elé, taná-
csadóikat pedig bűnsegédlettel vádolták.
Most hat társukkal együtt mindannyiukat
jogerősen is felmentették. 

A bíróság másodfokon sem állapította
meg a vád tárgyát képező tanácsadói szer-
ződések esetében bűncselekmény elköve-
tését. A jogszabályi felhatalmazásokon túl
bizonyítékok is alátámasztották a szerző-
dések jogszerűségét és hasznosságát, va-
lamint azt, hogy a megbízási díjak nem
haladták meg a szokásos és arányos mér-
téket. A vádhatóság pedig nem tudta bi-
zonyítani saját álláspontját: hogy nem
valós szerződések köttettek. 

Weinek lapunknak nyilatkozva megkö-
szönte polgármesteri mandátumának tar-
talmas időszakát a vele együtt dolgozóknak,
és kiállásukat, bizalmukat a nehéz időszak-
ban is. Életének egyik legmeghatározóbb
időszaka volt az előbbi. Megtiszteltetésnek
tekinti, hogy mindazt az értéket és tapaszta-
latot, ami felhalmozódott, az elmúlt időszak
folyamatai sem árnyékolták be. 

– Sok sikert kívánok a továbbiakban is a
jelenlegi városvezetésnek és az egész zuglói
közösségnek! – mondta Weinek.              csj
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Százhúsz évvel ezelőtt alapította
Zsolnay Vilmos a Zugló iparoso-
dásában meghatározó szerepet
játszó pesti Zsolnay-gyárat, amely
közel száz éven keresztül az Öv
utca 153. szám alatt működött.
A századik évforduló után sorsa
megpecsételődött: 1995-ben fel-
számolták, épületeit lebontották.
Emlékét néhány utcanév, a Hajnal
György atya által életre hívott
Zsolnay emlékszoba illetve a Lip-
ták Villa egy-két tárgya őrzi.

Zsolnay Vilmos, a pécsi Zsolnay-
gyár alapítója 1895-ben Fischer Ig-
nác Dob utcai porcelán- és majolika-
üzemének megvásárlásával hozta
létre a Budapesti Zsolnay-féle Por-
celán és Fayance Gyár Rt-t. 

– Három évvel később Zsolnay
Vilmos Alsórákoson, az Öv utca
153. szám alatt építtette fel új pesti
gyárát. A terület kiválasztása tudatos
volt, a közelében húzódott a kör-
vasút, amely fontos szerepet töltött
be a termékek szállításában – ele-
venítette fel a zuglói gyáralapítást
Millisits Máté művészettörténész.

A cég fénykorát Zsolnay Miklós
irányítása alatt élte. A vállalat első-
sorban a fürdőszobák számára állított
elő igényes szaniterárut. A gyártáshoz
szükséges alapanyag a hazai mellett
német agyagbányákból származott.

– Az üzem teljes mértékben gé-
pesített volt. A berendezések az ak-
kori legmodernebb sorozatgyártási
technológiát képviselték – mesélte
Csenkey Éva művészettörténész, az
Iparművészeti Múzeum nyugalma-
zott munkatársa, Zsolnay szakértő. 

– A II. világháborús bombázások
során az üzemet több találat is
érte, a két gyárkémény egyike le-
omlott, ezt nem is építették újjá –
mondta Hajnal György atya, a
Regnum Marianum-templom plé-
bános-protonotárius kanonoka,
aki születésétől a gyár szomszéd-
ságában lakott.

A pesti Zsolnay-gyárat 1948. már-
cius 25-én, nagypénteken államo-
sították. Az üzem neve Budapesti
Porcelángyár lett. A tulajdonosváltás
nem járt alapvető termékváltással.
Megindították ugyan az ipari for-
matervezésű edénygyártást, de ez
nem vált a cég profiljává. 

–  A rendszerváltás időszakára a
fejlesztések hiánya a cégnek komoly
értékesítési nehézségeket okozott.
A KGST megszűnése, illetve az olcsó
olasz és kínai csempék hazai piacon

való megjelenése megpecsételte a
vállalat sorsát – jegyezte meg Millisits
Máté. 

1995-ben, a cég fennállásának
századik évfordulóját követően fel-
számolási eljárás alá került. 

Sokan viselték a szívükön a gyár
sorsát. Csenkey Éva munkatársaival
megpróbálta megmenteni az Öv
utca 153. alatti épületegyüttest. Si-
került is elérniük, hogy ideiglenesen
műemléki védelem alá helyezzék a
gyárat, azonban a gazdasági érdekek
erősebbnek bizonyultak. A védett-
séget megszüntették, az épületek
helyére lakóházakat építettek. 

–  Szerettem volna, hogy a gyárnak
legalább egy kis része megmaradjon,
ahol egy állandó kiállítás nyílhatott
volna, ezt azonban nem sikerült el-
érnem – mondta Hajnal György.  Az
atya ezt követően határozta el, hogy
a Zoborhegy téri Regnum Maria-
num-templom közösségi házában
egy Zsolnay-emlékszobát létesít. A
gyűjtemény alapját az a fehér, illetve
apró mintás étkezőkészlet alkotta,
amelyet még a szülei vásároltak, és
a családja használt az étkezések al-
kalmával.

Ma már a gyűjtemény több mint
ezer darabból áll, a kiállításon össze-
hasonlíthatjuk a pécsi és a zuglói
gyár termékeit. 

Az önkormányzat által létrehozott
Zuglói Értéktárgy Bizottság legelső
döntéseként az egykori gyárat Zugló
„értékének” nyilvánította, azóta szel-
lemi örökségként kezeli, és ennek
megfelelően kutatják szakértők az
emléktárgyakat.         Papp Dezső

A zuglói Zsolnay-gyár már csak emlék és kiállítás

Nem tudom, hogy vannak vele, de én
nem tudok úgy végigmenni a Füredi úton,
hogy ne jutna eszembe az egyik kedvenc
filmem, a Falfúró. Bán János és a többiek
– Andorai Péter, Szirtes Ági, Dörner György,
Újlaki Dénes vagy Gáspár Sándor – zseni-
ális alakítását pedig éppen harminc esz-
tendeje, 1985-ben élvezhettük először. A
jubileum okán felkerestük a kultfilm for-
gatókönyvíróját és rendezőjét, a Kossuth-
és Balázs Béla-díjas Szomjas Györgyöt.

– A Falfúró előtti filmemet, a Könnyű testi
sértést egy újságban olvasott sztori alapján
készítettem el. A forgatókönyv megírását egy
valóságos oknyomozó riport előzte meg. Az
a film a hetvenes évekről és a bezártságról
szólt, ezért szerettem volna egy nyitottabb, a
nyolcvanas évek hangulatát tükröző filmet
is készíteni.

Abban az évtizedben, amelyben a fogyasztás
és a vállalkozás virágozni kezdett, az emberi
leleményesség is határtalannak bizonyult. A
falfúráshoz például csak egy fúró kellett, s

lám, máris fel lehetett venni a harcot a kö-
rülöttünk lévő falakkal. A falfúró nem fúrt
nagy lyukat, amivel megrepesztette volna
azokat, de a szocializmusban a kis lyuk is
nagynak számított.

– A történet másik szálát forgatókönyvíró
társam, Fekete Ibolya találta Egerben, ahol
az unatkozó kismamák egy komoly call-girl
hálózatot építettek ki. Amikor vetítettük a
filmet, az ország más településein is magukra
ismertek az emberek.

A Falfúró a magyar filmkultúra egyik leg-
nézettebb alkotása lett, még ma is komoly
rajongótábora van, amely kívülről fújja a
zuglói lakótelepen készült film szlogenjeit:
„Jól látom? Anyám jön ott lóháton.” „Ugat
a maszek, nem tetszik, hogy eszek.” „Igyál
meg szépen egy kávét, és ne siettesd az
IKV-t.” „Ott a lyuk, sajnáljuk.”

Mára alaposan megváltozott a Csertő park
környéke, de a nyolcvanas évek hangulata
éppen ennek a filmnek köszönhetően örökre
belengi a tízemeletes paneleket.      riersch

„Ott a lyuk, sajnáljuk!”

Interjú Szomjas Györggyel Öt év meghurcoltatás
Felmentették Weinek Leonárdot

Hajnal György atya gyűjteménye a Regnum Marianum-templom
közösségi házában van

A levesestál a pécsi, a menzatányér a pesti gyárban készült

Helytörténeti értékek

Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely a Lipták Villában A
Zsolnayak pécsi és pesti gyára címmel április 23-án emlékkiállítást nyit.
A tárlat szervezői a Lipták Villában várják mindazok jelentkezését, akik
a gyárhoz kapcsolódó dokumentumokkal rendelkeznek, amelyeket
eredeti vagy digitalizált formában bemutathatnak a kiállításon. A Lipták
Villa elérhetőségei: 1146 Budapest, Hermia út 3., www.liptakvilla.hu
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85 éve él Zuglóban a születés-
napját napok múlva ünneplő
Sándor Iván író. Felköszöntöt-
tük, és elkezdtünk csevegni. Ér-
dekes fordulatot vett a beszél-
getés.

– Kevesen mondhatják el ma-
gukról, hogy születésüktől kezdve
Zuglóban élnek. 

– 1944 novemberétől három
hónapon át a történelem kény-
szerítő körülményei miatt bujkál-
nom kellett. Budapest ostromát
három másik kerületben szen-
vedtem végig. 1945. január 15-én
egy Duna-parti házban éltem meg
a felszabadulást. De mi ez a három
hónap, amelyben a történelemnek
a sorsomra nehezedő súlya össz-
pontosult, a 85 évemhez képest? 

– Magasságok, mélységek: ho-
gyan sommázná ezt a 85 évet?

– Ami a világban, Európában,
Magyarországon és Zuglóban tör-
tént, az történt velem is. Különféle
léttechnikákkal, kompromisszu-
mokkal, nagy ritkán megalkuvá-
sokkal éltem át ezt a 85 évet. A
tanúságképpen megélt munka se-
gített a túlélésben. 

– Fenn van a Facebookon, ak-
tívan dolgozik mind a mai napig.
Mi inspirálja a jelenben, miköz-
ben regényeivel történelmi kor-
szakokat örökít meg? 

– A múlt és a jelen elválasztha-
tatlan – ez az egyik alapelvem. A
dolgok, a sorsok ismétlődnek, az
emberi tulajdonságok változatla-
nok, akárcsak a hatalom játékai.
Egy-egy pillanatban felvillanni lá-
tom azt, amit már egyszer vagy
nemegyszer átéltem. Ez adja az
ihletet. A múlt a 20. század. A 21.
század pedig arra példa, hogyan
pusztítanak a hamis mítoszok.
Hogyan játszik a hatalom a sor-
sokkal. Mert nem tanulunk a múl-
tunkból. Mert gyanútlanul éli meg
az ember azt, amit a hatalom
csinál belőle. Foglalkoztat, hogyan
képes a hatalom a lejtőre vezetni
egy országot, és milyen nehéz meg-
valósítani Szent István intelmeit. 

– Miszerint?
– Ahányan vagyunk, annyifélék.

Minden külföldi vagy idegen és
más csak gazdagítja az országot.
Keletről jött népnek, mint a miénk,
az a dolga, hogy közelebb kerüljön
a Nyugathoz.

– És hogy kerülhet közelebb a
kisemberhez a hatalom? 

– Tisztességesnek lenni, hogy
példaként tekintsenek az emberek
a politikusokra. Mintha Zugló
most szerencsés helyzetben lenne.
Nagyon rokonszenvesnek látva
mindazt, amit a polgármester
meghirdet, és amit keresztül akar
vinni, három dolgot érdemes szem
előtt tartani. Először is a szak-
szerűséget. A kisember megérzi,
ha nem manipulálva, hazug mó-
don, hanem őszintén cselekszik
a politikus. Másodszor meg kel-
lene értetni, hogy katasztrófához
vezet a politika és az emberek
közötti árokásás, a nemzetből
való kitagadás, az európai érté-
kekkel való szembefordulás. Lo-
kálisan ebben a kerületben ha-
gyományosan erős a baloldali, li-
berális gondolkodás, de ez nem
jelenti azt, hogy nincsenek nagy
számban olyanok, akik nem ennek
a gondolkodásnak megfelelően
szemlélik a világot, az országot
és Zuglót. Nem bal- és jobbolda-
liként kellene ma meghatározni
magunkat. És itt jön a harmadik
pont: demokratikus és antide-
mokratikus oldal áll ma egymással
szemben. A demokraták körébe
ne csak a baloldaliak, hanem a
jobboldaliak, a konzervatívok, a
liberálisok, de még azok is tar-
tozzanak bele, akiknek fogalmunk
sincs ezekről a kategóriákról. Mert
a szívükben, a családi életükben,
a baráti kapcsolataikban ott van
a demokratikus eszmerendszer. 

– Most is regényt ír. Milyen tör-
ténelmi kort villant fel a ma meg-
értéséhez? 

– Egy 16. századi kalandos tör-
ténetet írok, sok kutatással a hát-
térben. Azt szeretném, hogy amikor
a 16. századi regényt olvassák, ak-
kor a 21. századot érezzék benne. 

– Milyennek látja ma az iro-
dalom és a kultúra állapotát? 

– A kultúra olyan évszázados
fogalmai, mint a szép, a jó, a
hasznos, kezdenek elenyészni, és
helyettük zordabb viszonyok je-
lentkeznek, s ez jellemzi ma Eu-
rópát és a magyar viszonyokat is.
A minőségi kultúrának komoly
küzdelmet kell folytatnia, hogy
egyfajta stabilitást találjon benne
az olvasó. Emberi tartást. A piaci

hatások még nehezebbé teszik a
művészet életét. Az ország mai
hatalmi politikája pedig végképp
nem kedvez a magaskultúrának.

– Ezek szerint hiányzik a Film,
Színház, Muzsika, ahonnan a
pályája indult? 

– Igen. A 30 felettiek tudják
csak, miről beszélünk most. Egy
olyan újság volt, amelyet az egye-
temi katedrákon éppúgy olvastak,
mint a női fodrászszalonokban.
A súlyos kritikát a magazin mű-
fajával vegyítette, s amióta meg-
szüntették a 90-es években, azóta
nincs ilyen lap. 40 éven át sok
kollégát, barátot szereztem rajta
keresztül Major Tamástól Várko-
nyi Zoltánon, Ádám Ottón, Gábor
Miklóson, Törőcsik Marin, Darvas
Ivánon át egészen Latinovitsig. A
mai színházi embereknek is kel-
lene egy ilyen magazin.

– Kortárs irodalmi műhelyt ala-
kított ki maga körül, jól tudom?

– 50 év irodalmi műhelyét látja
itt maga körül ebben a szobában.
A könyvekkel, az emlékeimmel.
És valóban, a fiatalok idejönnek
hozzám, akiknek a véleménye fon-
tos. Az, ahogyan ők látják a világot.
A piaci viszonyok ellenére még
létező folyóiratokkal, blogokkal,
a Literával nagyon jó a kapcsola-
tom, és egy németországi ügynök-

ségen keresztül
francia, angol, né-
met, osztrák fordí-
tókkal és könyvki-
adókkal. 

– Itthon milyen
a kapcsolata az olvasótáborral?

– Legutóbb három kiváló színész
és író barátom – többek között
Törőcsik Mari – olvasta fel Követés
című regényemet. Nemrég má-
sodszor adták ki A futár című re-
gényemet Kolozsváron. A bemu-
tatón Markó Béla is ott volt.

– Miközben mi előzőleg e-ma-
ilben is üzenetet váltottunk, kézzel
írja a regényeit. Hogy is van ez?

– Kilenc tollam van, az elsőt
1961-ben kaptam a feleségemtől
első drámám színházi bemutató-
jára. De sajnos tönkrement, ezzel
már nem tudok írni. Egyet sem
vettem, mindet kaptam. Rengeteget
húzok és javítok, majd amikor
úgy érzem, hogy befejezem, le-
tisztázom az egészet. Az internetes
keresőprogram életem fontos része
lett, hiszen zúdul az emberre a
rengeteg történelmi és kulturális
információ. A Google nekem is
munkaeszköz. 

– Milyen egy zuglói séta ma, és
milyen volt a gyermekkorában?

– Emlékszem a 30-as évekből a
Thököly és a Columbus utca sar-

kán a Patócs fűszerüzletre, a Co-
lumbus és a Gyarmat sarkán a
Halmai vendéglőre, a Hermina és
a Thököly sarkán a Zsilka fod-
rászüzletre, az Erzsébet királyné
és az Amerikai út sarkán a Cse-
renyei patikára, az Amerikai és a
Gyarmat sarkán a Vágány trafikra.
Az 50-es években, az államosítás
után a Halmai vendéglő tulajdo-
nosa átment a Gundelbe fő üzlet-
vezetőnek. Minden este 30-40 per-
ces sétát teszek vagy a Rákos-pa-
takig, vagy a Ligeten át a Vajda-
hunyad váráig. Nincs olyan ház,
amelynek ne élne bennem eleve-
nen az emléke.

– Columbus utca 34. A szülői
ház. Érinti a séták során?

– A kert ugyanaz, a fák már
nem. Gyakran látom magam az
utcáról, amint kisgyerekként oda-
tapasztom az orromat, a homlo-
komat az ablaküveghez, és várom
a szüleimet, hogy mikor érkeznek
haza. Nézem magam, és a kisfiú
visszanéz rám, s ebben a kettős
pillantásban benne van az egész
életem. Ez nekem Zugló.

(csernyánszky)

Guy Fossy francia drámaíró Öbölből vödörbe című kétrészes komédiáját mutatták
be a Zuglói Civil Házban Éless Béla rendezésében. A házaspár átlagos családi körül-
mények között él, valamikor az 1980-as években. A férfi (Heller Tamás) kényszer-
képzete, hogy párjával (Nyertes Zsuzsa) együtt minél nagyobb vagyonra tegyenek
szert. A férfi vesz egy kerék nélküli lakókocsit, amellyel álmukban elindulnak, hogy
elfoglalják birtokukat a tengerparton. Az odavezető utat mutatja be a mű, amely
a mohó szerzési vágy paródiája

F E L H Í V Á S !

Tisztelt zuglóiak!

A Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány, valamint a Szeretjük Zuglót
Egyesület 2015. március 19. én 17.30 órai kezdettel ünnepélyes keretek között, 12.

alkalommal adja át az Év Embere Zuglóban díjat.

Szokásunk szerint a kerületben élők javaslatai alapján döntünk a díjazott szemé-
lyéről.

Jelölni lehet minden olyan személyt, aki Zuglóban él, vagy tevékenységét a kerületben
végezte a 2014-es évben oly módon, hogy kiemelkedő tevékenységével hozzájárult ke-
rületünk ismertségének, elismertségének növeléséhez.

Hatodik alkalommal adjuk át az Év Embere Zuglóban életműdíjat, amelyre olyan
emberek jelölését várjuk, akik hosszú (legalább 25 éve) Zuglóban folytatták munkájukat
kiemelkedő szinten.

Jelölésüket, javaslatukat a leg@mailbox.hu e-mail címen adhatják le rövid
indoklással. Alapítványunk kuratóriuma 2015. március 12-én értékeli a jelöléseket,
és dönt a díjazottak személyéről.

Rendezvényünkre mindenki szeretettel várunk 2015. március 19-én 17.30
órai kezdettel a Szent István Király Zeneiskolában a Colombus utca 11. sz. alatt.

Rátonyi Gábor elnök           Barabás Ferenc elnök                                  
Szertejük Zuglót Egyesület                 Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány                     

Öbölből vödörbe

Sándor Iván 1930-ban született Budapesten.
Tizenhat regénye, húsz esszékötete jelent
meg. Regényei német, angol, francia kiadás-
ban is olvashatók. Rendes tagja a Széchenyi
Irodalmi és Művészeti Akadémiának. Másfél
tucat díja és elismerése között van Kossuth-,
Márai- és József Attila-díj. Megkapta az Öt-
venhatos Emlékérmet, a Nagy Imre-plakettet
és a Zuglóért emlékérmet.

Isten éltesse, Sándor Iván!Isten éltesse, Sándor Iván!



Kezdetben a jogi pályával kacérkodott,
ám amint belelapozott egy anatómia- és
élettantankönyvbe, egyből világossá vált,
hogy az orvosi pályára lép Hintalan Kornél,
aki több mint egy éve praktizál Zuglóban.

A pályaválasztása korántsem volt meg-
lepő, hiszen édesapja, nagybátyja és bátyja
is gyógyít, ő maga 2001-ben végezte el az
egyetemet, és mivel a családjában min-
denki háziorvos, mint fogalmazott, egyér-
telmű volt, hogy belőle is az lesz.

Másoddiplomáját Szegeden szerezte
egészségügyi szakmenedzseri szakon, ám

itt még nem állt meg: édesanyja nyomdo-
kaiba lépve gyógyszerészeti diplomája is
van. Mivel családja Miskolcon él, ott
kezdte meg a munkát, hat évig a városban
praktizált, ám amikor a kisfiuk megszü-
letett, Budapestre költöztek. 

A Lőcsei úton, a közös háziorvosi ren-
delőben 2013 októberében rendelt először,
ám már akkor is megfordult a fejében
egy saját rendelő gondolata, amit nem
sokkal később meg is valósított az Angol
utcában. Hintalan Kornél meggyőződése,
hogy a háziorvosnak tetőtől talpig ismernie
kell a betegeit, valamint minden területhez
értenie kell egy kicsit. – Azt szeretném,
ha a jövőben új irányba indulna el a házi-
orvosok tevékenysége. Nagy-Britanniában
például a családorvos méhnyakrákszűrést
is végez, de jó lenne, ha a krónikus hör-
gőhurutos betegeket is elláthatnánk, fo-
lyamatosan követhetnénk az állapotukat,
és csak akkor küldenénk tovább őket, ha
a légzésfunkciójuk nem megfelelő – ma-
gyarázta, majd hozzátette: már látja, hogy
egy-két dologban elindulhat a változás. A
szakrendelőtől is vállalnak át feladatot: a
korábbinál több a vérvétel a rendelőben.
Ezt a váróból nyíló nővérpultnál végzi az
asszisztens, a vizsgálóban pedig Hintalan
doktor fogadja a betegeket, így az ellátás
párhuzamosan folyik. Ha van szabad
ideje, akkor kirándul a családdal, vagy
– mivel szakmája a hobbija is – folyama-
tosan képezi magát, szakirodalmat olvas,
mert szerinte egy háziorvosnak muszáj
figyelemmel kísérnie a legújabb felfede-
zéseket.                                          (PR)
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Találkozásunkkor is megcsörrent Gábor
Antal traumatológus főorvos telefonja.
Szívós Márton, a világbajnok vízilabda-
válogatott egyik meghatározó tagja hívta
éppen, aki az iránt érdeklődött, hogy
használhatja-e a felírt szemcseppet.

Az Uzsoki kórház ortopéd-traumatológiai
osztályának helyettes vezetője megnyugtatta,
hogy igen.

– Örülök, hogy felhívnak, mert ez jelzi,
hogy érzik a válogatottság felelősségét –
mondta a doktor, aki civil foglalkozása mellett
a magyar vízilabda-válogatott csapatorvosa
is, így nem csoda, hogy minden apró-cseprő
dologgal keresik őt a játékosok.

De éppen Szívós Marcinak egy korábbi
esete bizonyítja, mekkora a felelőssége egy
csapatorvosnak. A kiváló játékos alig egy
éve egy bajnoki mérkőzésen rosszul lett, s
mint minden esetben, először Gábor doktor
munkahelyére, az Uzsokiba szállították, ahol
a pólódoki utasításának megfelelően azonnal
kezelésbe vették. Innen a rossz EKG-ja miatt
átvitték a Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinikára, ahol azonnal meg is műtötték. A
műtétet szintén dr. Gábor Antal intézte, aki
traumatológusként maga is végigasszisztálta
a beavatkozást. Elsősorban neki és a műtétet
végző orvosnak köszönhető, hogy Szívós
Marci ma is oszlopos tagja lehet a váloga-
tottnak.

A főorvos 1968-ban kezdett el dolgozni az
Uzsoki kórház Mexikói úti traumatológiai
osztályán. A vízilabdával szülőként ismer-
kedett meg, két fia ugyanis a KSI-ben játszott,
s ha már úgyis ott ült a lelátón, az orvosi fel-
adatokat is ellátta. A válogatotthoz először
2000-ben Faragó Tamás hívta őt, akinek az
irányításával a női csapat egy arany- és egy
ezüstérmet nyert. Gábor doki segítségére
Godova Gábor és Petrovics Mátyás is igényt
tartott, majd a csapatorvos átigazolt a férfi-
akhoz, ahol a háromszoros olimpiai bajnok
Kemény Dénes mellett dolgozhatott. A londoni

olimpia nem úgy sikerült, ahogy azt a szakmai
stáb szerette volna, de a csapat az új szövetségi
kapitánnyal, Benedek Tiborral és a régi csa-
patorvossal már egy világbajnoki és egy Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmet nyert. Dr. Gábor
Antal nyugdíjasként is rendkívül aktív, a
nap nagy részét az Uzsokiban tölti, a maradék
idejében meg ott ül a medence partján. Így
tett legutóbb a Volvo-kupán is, ahol többek
között Szívós Marcival is együtt örülhetett
az újabb magyar pólósikernek.

Riersch Tamás

A pólósok doktora A felnőttek fele tapasztal életében legalább
egyszer aranyeres tüneteket. Rengeteg prob-
lémát okozhat a mindennapi életben, ha
elhanyagoljuk. Az aranyér a végbélnyílásba
boltosuló speciális visszértágulat, amely
hajlamos a további sérülésre, gyulladásra.

Az aranyérről persze keveset beszélgetünk,
így nemigen terjednek el a megelőzés és a
gyógyulás módszerei. A végbél égő fájdalma,
viszketése vagy a friss piros vérzés valószí-
nűleg az aranyér jele. Nem ritka, hogy kevés,
a fehérneműt szennyező váladék jelenik meg.
A kitágult erekben vérrög képződhet. Az
aranyeres csomók megduzzadhatnak, a vég-
bélből előesnek. Ez az állapot hirtelen,
jelentős fájdalommal jár, sürgős orvosi vizs-
gálatot tehet szükségessé.

Az aranyér kezelése nem feltétlenül műtéti
beavatkozás. A kezdeti stádiumában bő fo-
lyadékfogyasztás, rostdús diéta mellett enyhe
hashajtó szükséges. A székürítés rendsze-

ressége és a rendszeres testmozgás legalább
annyit számít, mint bármilyen más egyéb
kezelés. Közepesen súlyos esetben is elegendő
lehet az ambuláns kezelés, amelynek során
az aranyerekre gumigyűrűt helyeznek fel.
Emellett különböző végbélkúpok és kenőcsök
is alkalmazhatók. Súlyosabb esetben műtétre
lehet szükség. Ez nem kellemes, de hosszú
időre megszabadít a mindennapokat meg-
keserítő panaszoktól. 

Az aranyeresség tüneteit igen könnyű
összetéveszteni a végbélrák tüneteivel. Mind-
két esetben jelentkezhet véres széklet, nyákos
váladékozás. Ekkor mindenképpen sebészeti
vizsgálat szükséges. A késlekedésnek vagy
tévedésnek beláthatatlan következményei le-
hetnek. Nem érdemes szemérmességből
vagy félelemből halogatni az orvoshoz for-
dulást. Dr. Bursics Attila

sebészet és onkosebészeti 
osztályvezető főorvos

Aranyér: amiről keveset tudunk

Kókai Gabriella több mint 30 éve az
Uzsoki Utcai Kórház belgyógyászati osz-
tályán kezdte pályáját. Azt mondja, nehéz
időszak volt, de sokat tanult akkor. Olyan
dolgokat, amelyek a háziorvosi munkájá-
ban még ma is segítik. Szerinte a család-
orvosoknak szinte mindenben jártasnak
kell lenniük, hivatásuk széles körű tudást
igényel. Szakmájának szépségét abban
látja, hogy hosszan tudja követni betegei
életútját. Megismeri az egész családot:
volt olyan, hogy a kismamától két kis
talpat ábrázoló képeslapot kapott, amikor
megszületett a fia. A gyerekből pedig azóta
felnőtt lett. – A folyamatot látva másképpen
tudom megítélni a különböző panaszokat,
betegségeket – mondta a doktornő, aki
úgy gondolja, az orvos nem alakít ki baráti
kapcsolatot a betegeivel, de nagyon fontos
a kölcsönös bizalom. 

A háziorvosi hivatás sokat változott az
évtizedek során. Több az adminisztráció,
de a betegek is másképpen viszonyulnak
a szakemberekhez, türelmetlenebbek let-
tek. – A betegségekkel kapcsolatban pedig
érzésem szerint a pszichés megbetegedések
száma nőtt, ennek persze mindenféle

szervi manifesztációja, hogy krónikus bél-,
gyomor- vagy légzőszervi beteg lesz az
ember – mesélte tapasztalatait a doktornő. 

A bizalom a legfontosabb

Háziorvosok közelről 

Zuglóban 65 háziorvos dolgozik. 
A fiatal szakembereket vonzza a kerület, de sok 
a több tíz éve a városrészben praktizáló orvos is. 

Új irány jöhet a praxisban

Kókai Gabriella Hintalan Kornél

Gábor Antal főorvos

Paradicsom-, paprika-, saláta- és retek-
magokat vásárolhattak azok, akik elláto-
gattak a második alkalommal megszerve-
zett magbörzére. A programot a Zug Kö-
zösségi Kertekért Egyesület rendezte meg
a Zuglói Civil Házban. Az egyesület célja
a közösségi kertek népszerűsítése a kerü-
letben. Ennek elengedhetetlen része, hogy
a magokkal, a veteményezéssel megis-
merkedjenek a kertészkedők. 

– A börze kiváló alkalmat teremt a vető-
magok cseréjére, újabbak vásárlására. A
legnépszerűbbek az erkélyekre és kiskertekbe
egyaránt kiültethető magok, amelyeket ér-
demes már februárban beszerezni – részle-
tezte Honyek Bartha Szilvia, a Zug Közösségi
Kertekért Egyesület elnöke.

A rendezvényen előadást tartottak különleges
zöldségekről, az ökológiai gazdálkodásról, és
bemutatkozott a Zuglói Kertbarátok Köre.

Antal Balázs, a Krisna-völgy papja a
biokertészetekről tartott előadást. A Kris-

na-völgy területén jelenleg közel százötven
Krisna-hívő szerzetes él, akik ökogazdál-
kodással, védikus – az ősi indiai szent-
iratokon, a Védákon alapuló – életmóddal,
valamint számtalan hasznos és érdekes
dologgal foglalkoznak – önfenntartásra
törekedve. A biofarm részeként beszélt a
tehenészetek működéséről, és arról, ho-
gyan kell a mezőgazdasági területeket
gondozni. Különleges keleti zöldségekkel
(karela, okra, korianderzöld) is megis-
merkedhettek az érdeklődők.     -hozsu-

Biofarm a civil házban
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Változhatnak a beépítési szabályok Zugló-
ban. A fővárosi rendelet könnyített a la-
kossági igények elbírálásán a már készülő
rendezési tervben. Zugló főépítésze szerint
ez több lehetőséget biztosít az önkormány-
zat számára az engedélyeztetési eljárásban. 

A mostani merev peremfeltételeket fel
tudja lazítani, rugalmasabbá tudja tenni
az új szabályozási terv, ami így érinti a la-
kosságot – mondta Barta Ferenc, a XIV. ke-
rület főépítésze. 

A lakosság egyéni kéréseit, ami érinti egye-
bek mellett a tetőtér-beépítéseket, rugalma-
sabban kezelheti a városfejlesztési osztály.
Azaz akinek a kérelmét az eddigi szabályozás
miatt elutasította a hivatal, könnyebben kap-
hat engedélyt a jövőben. Zugló település-
szerkezetén összességében nem lesznek na-
gyobb változások. Az építkezések helyett a
zöldövezetek bővítésének lehetőségét keresi
az önkormányzat.

A közelmúltban fogadta el a közgyűlés a
Fővárosi rendezési szabályzatot és a Fővárosi
településszerkezeti tervet. Ez utóbbi többek
között meghatározza a település védelmének

lehetőségeit és fejlesztési irányait, míg a
rendezési szabályzat a főváros teljes köz-
igazgatási területére állapítja meg a beépítési
sűrűséget, valamint az egyes területek be-
építési magasságának korlátozásával kap-
csolatos előírásokat. 

Egyes sajtóinformációk szerint a szabályzat
hátrányosan érinti a beépítési terveket. Sze-
neczey Balázs városfejlesztési főpolgármes-
ter-helyettes szerint az ügyben sok a félre-
értelmezett információ, az új rendelet ugyanis
rugalmas szabályozást biztosít például a
sokat emlegetett tetőtér-beépítések esetében.
A meglévő tetőterekre nem vonatkoznak az
új előírások, csak az új épületeknél állít
korlátokat. A 2018-tól életbe lépő rendelet
kizárólag a Budapest belvárosi részét érintő
területekre korlátozódik annak érdekében,
hogy egy utcán a légtérarány ne sérüljön.
Szeneczey hangsúlyozta: nincs olyan szán-
dék, ami a beépítési lehetőségeket csök-
kentené a meglévő jogosultságokhoz képest.
A kerületeknek, így Zuglónak is, 2018 év
végéig kell megújítaniuk a jelenleg hatályos
építési szabályzatot. -hozsu-

Beépítések a zöld területek 
figyelembevételével

A magyar kézilabdasport eddigi egyet-
len világbajnoki címét Török Bódog
irányításával nyerte el a női válogatott.
A magyar női kézilabda-válogatott le-
gendás szövetségi kapitánya, Bogyi
bácsi 70 éven át Zuglóban lakott.

A kiváló szakember fiatalon költözött
a Stefánia út akkoriban épült házának
egyik lakásába, ahol rajta és családján
kívül soha senki más nem lakott. Az in-
gatlanban ma már csak özvegye, Ditke
néni és néhány tárgy őrzi az emlékét. 

– Szinte mindennap végigsétált a laká-
sunktól a régi sportszövetségek székházáig
vezető Ifjúság útján, a válogatott törzshelye
pedig a Körcsarnok volt – mondta Ditke
néni az emlékeket sorolva.

Török Bódog ugyanis nem mindennapi
ember volt. Fiatalkorában maga is kézi-
labdázott, ám egy szalagszakadás miatt
korán be kellett fejeznie sportpályafutását.
Ezt követően edzőnek tanult, és már 1955-
ben rá bízták a női válogatott irányítását.
23 évig volt szövetségi kapitány, a vezetésével
egy világbajnoki aranyat, egy ezüstöt és
három bronzot szereztek a lányok, az
1976-os montreali olimpián pedig szintén
harmadikok lettek. Az 1965-ös dortmundi
aranyérem mindmáig a magyar kézilab-
dasport egyetlen aranyérme, amely ráadásul
idén ünnepli ötvenedik évfordulóját. 

– Az ő idejében még nem volt internet
és videó, tévé se nagyon, nem volt pszi-
chológus, dietetikus, megfigyelő és másod-
edző sem. Csak az edző volt, egy sze-
mélyben, akinek maximum a gyúró és a
kapusedző segítette a munkáját. Bogyi
mindent maga csinált, külföldre utazott,
megnézte az ellenfeleket, feljegyezte a tud-
nivalókat, itthon pedig alaposan megter-
vezte a mérkőzést. Minden eshetőségre
felkészült. Ez volt a sikerének kulcsa. 

Ditke néni 65 éven át követte az életútját,
aminek 2012-ben szakadt vége. Életüket
a kézilabda és nem utolsósorban Zugló
határozta meg.                 Riersch Tamás

50 éve világbajnoki címet szerzett
Zuglónak 

800 év közös történelem
és élő emlékezet – rövi-
den így összegezhetnénk
a horvát–magyar nemze-
tiségi kapcsolatokat Zug-
lóban. Folytathatjuk a
sort a nemrég megszer-
vezett Horvát–Magyar If-
júsági Találkozóval vagy
éppen az évente hagyo-
mányosan sorra kerülő
Horvát Kultúra Hete ren-
dezvénysorozattal.

Közösségteremtő és ösz-
szetartó erővel bír a Zuglói
Horvátok Önkormányzata
és a vele szorosan együtt-
működő országos hírű
Horvát Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Kol-
légium. A 90-es évek óta
küldetésüknek tekintik
nyelvük, kultúrájuk meg-
őrzését.

– A zuglói horvát közös-
ség évente többször talál-
kozik szabadidős, kultu-
rális rendezvények kere-
tében, együtt tartjuk egy-
házi ünnepeinket. Fontos
számunkra a hitélet, gyakran járunk együtt
horvát misékre, segítjük a horvát nyelvű
imakönyvek kiadását, igyekszünk minél

többször eljutni az anyaországba is –
mondta Oroszné Romácz Márta, a Zuglói
Horvátok Önkormányzatának elnöke.

Az 1993 óta működő óvoda, iskola és
kollégium a horvát nemzetiségi élet fontos
bázisa. Rendszeresen szervez képzőmű-
vészeti kiállításokat, énekversenyeket,
gasztronómiai bemutatókat itthon és
külföldön is – mondta Gojtán Anna, az
intézmény vezetője. Minden ősszel meg-
rendezik a Horvát Kultúra Hete rendez-
vénysorozatot, ahová neves történészeket,
irodalmárokat, sőt vendégiskolákat is
hívnak. Az intézményvezető szólt a Hor-
vát–Magyar Ifjúsági Találkozóról is, a
két ország államszövetségben eltöltött
800 éves közös történelméről. Az intéz-
mény tanulói nemcsak horvát kötődésű
magyar családokból és az ország több
megyéjéből érkeznek, hanem külföldről

is, Horvátországból, Bosznia-Hercegovi-
nából és a Vajdaságból. Jelenleg az óvo-
dába 43 gyermek jár, az iskolába 210

diák. Köztük sok az olyan is, akinek
nincs semmilyen horvát kötődése.

Kónya Erik óvodáskora óta itt tanul,
jelenleg 10. osztályos. – Nagyon jó, hogy
a magyar mellett tanulunk egy szláv nyel-
vet. Nem volt gondom a beilleszkedéssel,
az osztályomban a magyarok mellett sza-
badkai horvátok vannak, de koszovói
albán és vietnami diák is. Gyorsan ta-
nulom a horvát nyelvet, most tettem le a
középfokú nyelvvizsgát – mesélte. Cse-
pelszigeti Adrienn a gimnáziumot kezdte
a zuglói intézményben, édesapja horvát,
édesanyja magyar. – Nem volt kérdés,
hogy ebbe a gimnáziumba jelentkezem,
hiszen a horvát nyelv nagyon fontos a
családban. Itt nagyon jó közösségi élet
van, mindenkire jut figyelem, hiszen az
osztályok általában alacsony létszámúak
– mondta a 12. osztályos tanuló.    -bb-

Nemzetiségi mozaik

A busójárás horvát eredetű népszokás, így a farsang kimondottan fontos hagyo-
mány az iskolában. A legenda szerint az 1500-as években a Mohács környékén élő
baranyai horvátok (sokácok) szerveztek maskarás beöltözést, hogy félelmetes jel-
mezekben, kereplőkkel kiűzzék a törököket

Óvodától a nyelvvizsgáig 

Schwarzenegger az Arénában  
Csaknem hatezren fogadták Arnold
Schwarzeneggert, a vasárnapi Ma-
gyar Villamos Művek Zrt. Siker-
nap sztárvendégét a Papp László
Budapest Sportarénában. Kalifornia
állam korábbi kormányzója, Golden
Globe-díjas színész bemutatta Az
élet hat szabálya című motivációs
tréningjét, ami, mint fogalmazott,
az önmagunk iránti bizalomra, kor-
látaink ledöntésére, a kudarc meg-
ismerésére, a nem pozitív gondol-
kodású emberek mellőzésére, a
kemény munkára és az értékek
visszaadására összpontosít. A Ter-
minátorból, a Ragadozóból és az
Ovizsaruból is ismert amerikai szí-
nész valóra váltotta egy súlyosan
beteg magyar fiú álmát, aláírta a
róla készült rajzot.           horváth

Török Bódog özvegye, Ditke néni

Csepelszigeti Adrienn és Kónya Erik

Fotó: MTI
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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 Közszolgáltató 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, pénteken

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

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormány-
zat 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 ki-
függesztésre került Budapest Főváros XIV.
Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján,
valamint a Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdo-
nában álló nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek és egyéb értékesítésre
meghirdetett ingatlanok listája megtekint-
hető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetme-
nyek/ hivatalos oldalon, illetve a
hirdetmény kifüggesztésre került Budapest
Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtáb-
láján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. tulajdonában álló, értékesítésre meg-
hirdetett ingatlanok listája megtekinthető
a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/
hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény ki-
függesztésre került a Zuglói Városgazdál-
kodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján
(XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Értékesítésre meghirdetett, a Zuglói 
Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

A Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. értékesítésre meg-
hirdeti a 31268/180/A/57 hrsz.-ú,

természetben Bp. XIV. Lőcsei u.24-26. szám alatti ingatlan teremgarázsában ta-
lálható alábbi gépkocsi beállókat:

Cím

G9, G11, G31, G34, G37, G41, G44, G46,
G47
G24, G32, G33

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, a Budapest
XIV. Lőcsei út 24-26. szám alatt ingatlan teremgarázsában található, bérbe vehető
gépkocsibeállók listája:

Minimálisan ajánlható bérleti díj

9.646,- Ft +ÁFA/hó

8.681,- Ft +ÁFA/hó

Alapterület (m2)

12

12

Ajánlatot tenni havi bérleti díjra lehet, a minimálisan ajánlható bérleti díjat fi-
gyelembe véve.

Az ajánlatok benyújthatók a 'Kérelem Bejelentő Űrlap' formanyomtatvány kitölté-
sével, mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. re-
cepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a honlapról

(www.zugloizrt.hu). 
A gépkocsibeállók megtekint-

hetőek előzetes időpont-egyezte-
téssel, a 469-8152-os
telefonszámon.

A hirdetmény kifüggesztésre
kerül a Zuglói Városgazdálko-
dási Közszolgáltató Zrt. hirdető-
tábláján és hivatalos honlapján
(www.zugloizrt.hu).

A hirdetményt kifüggesztette:
Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt.
Megújuló Zugló
Zuglói Városgazda

Cím

G9, G11, G31, G34, G37, G41, G44, G46, G47;

G16; G24; G32; G33;

Hirdetmények

Minimálisan ajánlható vételár

1 096 654,- Ft + ÁFA

986.988,- Ft +ÁFA

Alapterület (m2)

12

12

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt
meghaladó összegre. Az ajánlatok benyújthatók 'Kérelem Bejelentő Űrlap' forma-
nyomtatvány kitöltésével, mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. Recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a hon-
lapunkról (www.zugloizrt.hu).

Az gépkocsibeállók megtekint-
hetőek előzetes időpont-egyezte-
téssel, a 469-8152-os telefonszá-
mon.

A hirdetmény kifüggesztésre ke-
rül Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. hirdetőtábláján
és hivatalos honlapján (www.zug-
loizrt.hu).

A hirdetményt kifüggesztette:
Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt.
Megújuló Zugló
Zuglói Városgazda

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!

A Budapesti Békéltető
Testület ingyenes 
fogyasztóvédelmi 

tanácsadást tart minden
hónap második keddjén

13–16 óráig 
a Budapest Főváros

XIV. 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

2015. március 15. napjától megváltoznak a ke-
reskedelmi egységek nyitva tartására vonatkozó
előírások, erről a kerület jegyzői irodájától kap-
tunk tájékoztatást. 

Az üzletek kiskereskedelmi napokon 6 és 22 óra
között tarthatnak nyitva, vasárnap és munkaszüneti na-
pokon pedig kötelesek zárva tartani. Kivételt képeznek
például a gyógyszertárak, a repülőtéren, a vasúti és autó-
busz-pályaudvarok területén kialakított üzletek, a bün-
tetés-végrehajtási intézetekben, egészségügyi intézmé-
nyekben, szálláshelyeken, világörökségi területen, kulturális
eseményeken és fürdők területén lévő kereskedelmi egy-
ségek, piacok, vásárok, benzinkutak, vendéglátóegységek.
Emellett meghatározott nyitva tartás szerint működnek
majd a pékárut és tejterméket, újságot, virágot árusító
üzletek, illetve a sportlétesítményekben üzemelők. 

Az az üzlet, amelynek árusítótere nem haladja meg a
200 m2-t, bármiféle korlátozás nélkül tarthat nyitva
abban az esetben, ha az üzletben jelen lévő eladó maga a
nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja
vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel
bíró tagja, illetve neki egy segítő családtagja. (Segítő csa-
ládtag: házastárs, egyenes ági rokon, örökbefogadott,
mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és
nevelőszülő, valamint testvér.)

A szeszes italt is forgalmazó vendéglátóüzletekre gya-
korlatilag nem vonatkozik nyitvatartási korlátozás.

A jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy a fogyasztóvédelmi
hatóság ellenőrzi a zárva tartásokat, szabálytalanság
esetén szankciókat alkalmazhat, öt naptól egy évig terjedő
bezárást elrendelve. 

– Felhívom a kereskedők figyelmét, hogy 2015. március
15. napjától a fenti rendelkezésekre fokozott figyelemmel
legyenek, és nyitvatartási idejük módosítását szívesked-
jenek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Hatósági Osztály – Általános
Igazgatási és Kereskedelmi Csoportja részére bejelenteni
(ügyintézőknél ügyfélfogadási időben vagy postai úton) –
tájékoztatott Hoffmanné dr. Németh Ildikó.

(A jogszabályokról a www.zuglo.hu honlapon tájéko-
zódhat, a nyitva tartó üzletekről és a szabályozásról
pedig a következő lapszámunkban közlünk részleteket,
adunk összefoglalót, március 12-én.)

A vasárnapi zárva tartásról Óvodai nyílt napok 2015



„Ez egy meggyvágó lehet” – mondta
Bajor Zoltán, a Magyar Madártani Egye-
sület elnöke az első madárhangot meg-
hallva a Városligetben. Télvíz idején a
városi madarak is csöndesebbek, ám
úgy látszik, ez az egy meggyvágó megörült
a szakember jelenlétének. Bajor Zoltán
a csöndet nem csak a hideggel, sokkal
inkább a park megritkításával magya-
rázza. A közbiztonság javítása érdekében
ugyanis a fák közötti cserjéket már ré-
gebben kivágták, így valóban szellősebbé
és átláthatóbbá vált a liget, ám sok ma-
dárfajnak éppen ezek a cserjék jelentették
a költőhelyet.

– Ennek ellenére még most is gazdag a
liget élővilága – mondta Bajor Zoltán. – Az
ilyen típusú városi zöld területeknek sok
esetben a természetes élőhelyeknél is gaz-
dagabb az élővilága. Itt ugyanis menedéket
és életteret találnak maguknak a madarak.
A városligeti tó pedig nemcsak melegíti a
környezetét, de folyadékot is jelent a ma-
darak számára. 

A ligetben sok madárfaj talált otthonra,
de az ősszel és tavasszal átvonulók közül
is sok pihen meg itt. Jelenleg nagyjából
80-90 fajt regisztráltak már a madármeg-
figyelők. A legkülönlegesebb egyed egy el-
vadult örvös papagáj, amelyet általában a
tó környéken látnak felbukkanni, de például
telente nem ritka, hogy sirályok szállnak
le a tóra megpihenni.

A Városliget 200 éves történelme során
sokat változott a park. Beépült a környe-
zete, megváltozott a növényvilága, és egyes
területeit bekebelezte a város. Ez a ma-
dárvilágára is kihatott, a legérzékenyebb
fajok például eltűntek, mások meg alkal-
mazkodtak a körülményekhez. A civil
madárbarátok nagyon sokat tesznek annak
érdekében, hogy bizonyos kedvezőtlen fo-
lyamatokat megállítsanak. A figyelemfel-
hívás, a madáretetők kihelyezése, illetve
a regisztrált példányok élőhelyeinek meg-
óvása a tervezett átalakítások tükrében
várhatóan ismét aktuális feladatuk lesz. 

Riersch Tamás
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Aki ötven éven át pedagógus volt, az
nyugdíjasként is az marad. Ezt példázza
Ruza Józsefné testnevelő tanár élete, aki
még mindig rendszeresen bejár egykori
iskolájába, sőt szervezi a Zólimát.

Marika néni a 60-as évek végén vitte elő-
ször az Országos Kéktúrákra az osztályát.
A túrákból aztán egy máig tartó mozgalom
lett. De nemcsak a Május 1. úti (ma Város-
ligeti), hanem a Kerepesi úti bordó iskolá-
ban, majd annak jogutódjában, az Adria
lakótelepi Németh Imre Általános Iskolában
is. E három intézményben csaknem 50
évet tanított, s emellett szervezte a túrákat,
sí- és nyári táborokat. Illetve szervezi mind
a mai napig, mivelhogy emiatt jár vissza
rendszeresen a régi intézményébe. Az ás-
ványgyűjtő kirándulásokat, a Mikulás-túrát,
a Pilisszentlászlótól Visegrádig tartó esti
túrát vagy a Rám-szakadék meghódítását
neki köszönhetően mind a mai napig nagy
élményként élik meg a diákok. Igaz, az el-
múlt közel fél évszázadban a gyerekek hoz-
záállása is sokat változott, mondja. Ma
már szinte csak az alsósok motiválhatók.
Emiatt viszont a túrák útvonalát csökkenteni
kellett, ám a leglelkesebbek így is évente
több mint száz kilométert gyalogolnak. 

Tavaly három harmadikos diák – Zólyomi
László, Ligeti Bence és Málnási Balázs –
volt a legaktívabb tanítványa, így kiérde-
melték, hogy az idei 20 kilométeres hosszú

túrát róluk nevezzék el. A Zólimának már-
cius végén vágnak neki. Az idén 73 esz-
tendős pedagógus mind a mai napig évi
30 kirándulást, 4-5 sítúrát és egy nyári tá-
bort szervez a gyerekeknek. Ő volt az első
zuglói tornatanár, aki átvehette az önkor-
mányzat Zugló Sportjáért elismerését
(1994-ben), és ugyancsak az első testnevelő
volt, aki a Budapesti Diáksport Szövetség
elismerésében részesült.                 riersch

Február közepén síszünet volt a Neumann
János Számítástechnikai Szakközépisko-
lában. Az intézmény mégsem volt zárva,
mert a tornateremben edzett a csörgőlab-
da-válogatott. Az a csapat, amelyik hosszú
évek után február elején ismét nemzetközi
tornát nyert. Ágoston Zsolt, a zuglói iskola
testnevelő tanára büszkén mutatta a Mal-
mőben szerzett aranyérmet.

– Kis lépések ezek, de folyamatosak,
így előbb-utóbb komolyabb eredményekre
is számíthatunk majd – mondta a szak-
ember, aki civilben 2011 óta a
csörgőlabda szakágvezetője és a
férfiválogatott erőnléti edzője. –
Tavaly Európa-bajnokságot ren-
deztünk, ahol a céljainkat nem
tudtuk maradéktalanul megvaló-
sítani – a férficsapat bent maradt
a B osztályban, a női azonban
nem tudott feljutni az A-ba –, ám
a rendezést a nemzetközi szövet-
ségnél mind a mai napig etalon-
ként emlegetik.

A magyar csörgőlabda 2003-
ban volt a csúcson, akkor a fér-
ficsapat A csoportos Európa-baj-
nokságot nyert, és jó eséllyel szá-
míthattunk a 2004-es paralim-
pián való érmes szereplésre is.
Ez azonban nem jött össze, és a
sportág azóta komoly mélyrepü-
lésbe kezdett. Ezen a helyzeten
kíván segíteni a zuglói testnevelő,
aki korábban már a floorballvá-
logatottat is irányította.

– A vakokkal már testnevelő-
ként kapcsolatba kerültem. A Ne-
umannban integrált oktatás folyik,
így szinte minden esztendőben

voltak vak vagy látássérült tanítványaim.
Nagy öröm számomra, hogy a mostani
csörgőlabda-válogatottban hét olyan játé-
kos is van, aki neumannos múlttal ren-
delkezik.

Azzal, hogy a női csapat lemaradt az A
csoportról, a riói részvételről is lemondhat.
A férfiaknak pedig nem is volt esélyük az
olimpiai szereplésre. A mostani vezetésnek
azonban eltökélt szándéka, hogy 2020-
ban a női és a férficsapat is ott legyen a
tokiói olimpián.                               -h-s

Bi Xing Júlia a kedvünkért eljátszott
egy Liszt-darabot a Hunyadi János Álta-
lános Iskolában. A 8. évfolyamos zongo-
rista muzsikáját azonban nemcsak mi
élvezhettük, hanem egy énekórára ké-
szülő osztály is, amely elképedve hall-
gatta. Pedig hozzászokhattak volna, Júlia
ugyanis minden iskolai rendezvényen
megcsillantja tudását. 

A Hunyadi János Általános Iskola nagy
zenei hagyományokkal rendelkező oktatási
intézmény, ahol értékelik a Júliához hasonló
tehetségeket. Bi Xing Júlia kínai szülők
gyermeke, de már Magyarországon született.
Ürömről jár be nap mint nap, a tanítás vé-
geztével pedig sosem haza, hanem Csepelre
utazik, hogy a Fasang Árpád Zeneiskolában
folytassa a napi zenei rutint. Tavaly meg-
nyerte az országos Farkas Ferenc Zongo-
raversenyt, és a szakmai közönségdíjat is
kiérdemelte, emellett az Országos Zeneis-
kolai Ferenczy György Zongoraversenyen
2. lett. A tehetséges diák hamarosan búcsúzni
fog Zuglótól, úgy tudjuk, kimagaslóan sikerült
a felvételije a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskolában. Onnantól kezdve nem
csak Zuglónak fog játszani.                 R. T.

Utazó zongoraművész

Csörgőlabdaközpont Zuglóban

Az idei kerületi rendezvények közép-
pontjában a játék lesz, annak szerepe
az oktatásban. Az egyhetes Pedagógiai
Napok programjait pedig hagyományosan
a XIV. kerületi Pedagógiai Szakmai Szol-
gáltató Intézet szervezi. Március 16–20.
között lesznek a programok a Zuglói
Civil Házban. 

– Az egész napos iskola, illetve a kötelező
óvodai nevelés bevezetésével a gyerekek a
nap nagy részét közintézményekben, sza-
bályozott körülmények között töltik. A nagy
terhelés következtében pedig gyakran a
kelleténél is ingerültebbek, amely ellentétet
csak játékkal lehet feloldani. Az idei ren-
dezvénysorozat arról szól majd, hogy miként
lehet a játék segítségével nevelni, oktatni a
gyerekeket – jelezte Hernádi Ivánné, az in-
tézet megbízott igazgatója.

11 óvodai, 15 iskolai és 5 gyógypedagógiai
foglalkozást, tanórát tekinthetnek meg az
érdeklődők. A március 16-i nyitóünnepsé-

gen vehetik majd át a tanulmányi verse-
nyeken győztes diákok az elismeréseiket,
illetve ugyancsak ezen a napon nyitják meg
az óvodások munkáiból készült Ovi Galériát
is, felélesztve a zuglói hagyományt, amelynek
korábban az Emma utcai (ma Napraforgó)
óvoda adott otthont.                            r-t-

Játékos Pedagógiai Napok

Az örök pedagógusMadárlesen a Városligetben

Bajor Zoltán a ligetben sétálva beszélt a madárfajokról Marika néni túrákat szervez

Ürömről jár be Zuglóba

A látássérült-válogatott nemzetközi tornát nyert „Játszani is engedd...” 



XXV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. FEBRUÁR 26.12

Országos bajnokságra készülnek
a zuglói mazsorettek, a Munkácsy
twirling szakágának versenyzői.
A háromfordulós országos baj-
nokságon dől el, kik képviselik
Magyarországot a nyári szlovéniai
twirling-Európa-bajnokságon.

– Ebben a szakágban már komoly
múlttal rendelkezünk, korábbi ta-
nítványunk, Rátkai Márton ugyanis
hatodik volt a 2012-es kontinens-
viadalon – mondta Andrási Anita
tanítónő, a Munkácsy Mihály Álta-
lános Iskola sportegyesületének ve-
zetője. Rátkai Marci azóta egykori
mentorának a segítője és koreog-

ráfusa lett, emellett azonban mind
a mai napig edzésben és versenyben
maradt, így valószínűleg a nyári
Eb-n is bizonyíthatja tudását.

A twirling és a mazsorett első-
sorban a lányok sportja, így Mar-
cinak kevesebb riválissal kell majd
megküzdenie, mint a szintén Eb-
esélyes munkácsys lányoknak. A
zuglói mazsorettek azonban sem-
miképpen sem maradnak déli él-
mények nélkül, nemrég ugyanis
egy horvátországi fesztiválra is
meghívást kaptak, így 2013 után
ismét csillogtathatják tudásukat
a határon túl. András csapata ko-

rábban már Görögországban, Ma-
cedóniában, Németországban, Len-
gyelországban, Szlovákiában, Uk-
rajnában és Bulgáriában is fellé-
pett, és a lányok nyáron déli szom-
szédjainknál is hasonló sikerre
számíthatnak. 

Lapzártánk után érkezett a hír,
hogy a zuglói twirlingesek az or-
szágos bajnokság első forduló-
jában, Füzesgyarmaton 2 arany-,
6 ezüst- és 3 bronzérmet, mellette
2 negyedik, 2 hatodik és 1 hete-
dik helyezést szereztek. Ezzel
nagy lépést tettek az Európa-baj-
nokság felé.                  riersch

Katonai alapismeretek után ka-
tonai közelharc. Már hat olyan
iskola van a fővárosban, ahol
katonai tudást is szerezhetnek
a gyerekek. Ezek közül az egyik
az Egressy Gábor Két Tanítási
Nyelvű Szakközépiskola.

2010 óta tanítják Zuglóban a
diákoknak a katonai alapismere-
teket. A tantárgyat a 9–10. évfo-
lyamon az órarendbe építették be,
a 11–12. évfolyamon pedig fakul-
tációként választható. A végzős di-
ákok közül többen ezen a területen
tanultak tovább. A Honvédelmi
Minisztérium tovább bővítette a
szolgáltatásokat, és februártól már
katonai közelharcot is oktatnak. 

– A Dzsucsei Kyoksul egy koreai
katonai közelharcrendszer – mond-

ta Ulakics László főinstruktor.
– Ezt több hadseregnél is előszere-
tettel alkalmazzák. Magyarországra
valamikor a hetvenes években az
észak-koreai katonák révén került. 

Az Egressyben a közelharcok-
tatás önkéntes alapon történik,
ám egyelőre csak heti egy alka-
lommal, így az oktatók is kényte-
lenek voltak a tradicionális kép-
zést leegyszerűsíteni. Most tehát
csak a leghatékonyabb önvédelmi
technikai elemeket oktatják a diá-
koknak, ám bíznak abban, hogy
lehetőség lesz újabb órák beikta-
tására, esetleg a mindennapos
testnevelés részeként. A minisz-
térium emellett a lövészet oktatá-
sának bevezetését is tervezi. 

Riersch Tamás

Szlovéniába készülő mazsorettek Katonai alapképzést
kaphatnak a diákok

Újabb fogyasztói csoportot, vásárlói klubot lepleztek
le a rendőrök. Az ügynek eddig négy gyanúsítottja,
illetve több ezer sértettje van. Ez utóbbiak száma
még nem ismert, mert a Stefánia úti kapitányságon
naponta jelentkeznek a károsultak. Ami biztos, hogy
a rajtaütésszerű házkutatások során 5600 szerződést
foglaltak le a rendőrök. A négy gyanúsított közül a
csoport feltételezett vezetőjét már előzetes letartóz-
tatásba helyezte a bíróság.

A vásárlói klub tagjai tagdíjat fizetnek, és ebből
sorsolás révén támogatják egymás igényeit. Herczeg
Barna hadnagy 2013 ősze óta foglalkozik ilyen ügyekkel.
Abban az évben 3325 rendbeli csalást és hat uzsora-
bűntettet állapítottak meg. Tovább nyomozva 2014 má-
jusában újabb 1684, pár hónap elteltével plusz 255
csalásra derítettek fényt. A három ügyben több mint
harminc gyanúsítottat hallgattak ki, közülük többet le
is tartóztattak. Az első sikeres nyomozás folytatásaként
2013 decemberében egy újabb fogyasztói csoport léte-
zésére derült fény. Ennek az elkövetői körnek 2014 no-
vemberére már 695 sértettje volt, akik hitel reményében
kerültek kapcsolatba az elkövetőkkel, majd váratlanul
egy fogyasztói csoportban találták magukat, amelynek
létrejöttét ma már a jogszabályok is tiltják. A tavaly év
végén lezárt ügynek végül 17 gyanúsítottja volt.      r-t-

Nyomoz Herczeg Barna hadnagy

Marihuánaültetvény egy zuglói lakásban
Egy Mogyoródi úti lakásban lepleztek le marihuánaül-
tetvényt a termesztőkkel együtt a zuglói rendőrök feb-
ruárban. A 34 éves férfi a lakáson belül több mint négy
négyzetméteres fóliasátorban nevelte a növényeket.

A lakásban egy szabályos ültetvény volt, annak minden
kellékével. Nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök ahhoz
a zuglói házhoz, amelyben a gyanú szerint kábítószert
termesztettek. A gyanúsított a levágott növényeket az
egyik szekrényben szárította. A rendőrök a növényeket,
a serkentőszereket, a lefagyasztott, közel egy kilogramm
súlyú kábítószergyanús anyagot egyaránt lefoglalták, a
férfit pedig előállították a kerületi kapitányságon, ahol
kezdeményezték előzetes letartóztatásba helyezését.

Tíz büntetőeljárás után
Február közepén egy XIII. kerületi betörés gyanúsítottjáról
kaptak tájékoztatást a zuglói rendőrök. A körözés alapján
az egyik zuglói járőrpáros felismerte a menekülő férfit a
Tatai úton. Elő akarták állítani, de ő menekülőre fogta.
Miután elkapták, dulakodni kezdett. A kerületi kapi-
tányságon végül beismerte a bűncselekmény tényét, sőt
azt is elárulta, hogy hová rejtette el a lopott holmit.

Kiderült, már tíz büntetőeljárás volt ellene folyamatban,
sőt már a börtönbüntetése is hatályba lépett, ezért a
rendőrség kezdeményezte az előzetes letartóztatását.

Húsz éve ölt, most büntetik érte
Húsz éve, 1995. május 20-án történt: brutális módon
meggyilkolták otthonában a 79 esztendős Szalai Istvánt
és 74 éves feleségét. A holttesteket az idős házaspár akkor
húszesztendős unokája fedezte fel, akit nagyon megviseltek
a történtek. Már a nyomozás elején arra a férfira terelődött
a gyanú, aki időnként segített a házaspárnak a ház körüli
munkákban. A rendőrség azonban nem talált kellő bizo-
nyítékot, így a férfit sem tudták meggyanúsítani. A román
állampolgárságú, de magyar anyanyelvű gyanúsított a nyo-
mozás lezárultával visszatért Romániába, majd 2004-ben
ismét Budapesten, a XV. kerületben telepedett le. A férfi
megnősült, gyereke is született, 2010-ben pedig felvette a
magyar állampolgárságot. Tavaly áprilisban ismét a régi
ügy miatt hallgatta ki őt a rendőrség, amikor a férfi
megtört, és mindent bevallott. Elmondása szerint a
házaspár egy tartozást kért rajta számon, amin ő feldühö-
dött, és előbb egy bottal és egy nyújtófával bántalmazta a
két idős embert, majd egy késsel halálra szurkálta őket. A
férfi büntetőpere március elején kezdődik, amikor a meg-
gyilkoltak rokonai, köztük a haláleseteket felfedező unoka
is szembesülhet végre az elkövetővel.                        R. T.

BŰNÜGYI KRÓNIKA

Vásárlókat csapnak be
2015. március 1-jétől változik a
birtokvédelmi eljárás, erről a kerü-
leti jegyző, Hoffmanné dr. Németh
Ildikó adott tájékoztatást.

Birtokvédelmi eljárás kezdeményez-
hető, ha a birtoksértés 1 éven belül
történt. A kérelemnek tartalmaznia kell
a kérelmet benyújtó és a birtoksértő
személyi adatait, valamint a birtoksértés
körülményeit, dokumentumait. Az eljárás
illetéke 3000 forint, amelyet illetékbélyeg

formájában kell a beadványra felragasz-
tani. Fontos, hogy a jegyző a tényállás
tisztázásához szükséges iratokkal alátá-
masztott bizonyítékokat az értesítéssel
együtt a kérelmező beadványa kézhez-
vételétől számított legfeljebb 8 napon
belül fogadja be, és a rendelkezésre álló
iratok alapján meghozza határozatát. A
jegyző határozata ellen közigazgatási úton
jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki
a határozatot sérelmesnek tartja, a ha-

tározat kézbesítésétől számított tizenöt
napon belül a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon kérheti a határozat megvál-
toztatását. A jegyző határozatát a meg-
hozatalától számított három napon belül
végre kell hajtani. A birtokvédelmi eljárás
szabályait a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 5:5 §-a és 5:8 §-a,
valamint a jegyző hatáskörébe tartozó
birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.
(II. 16.) korm. rendelet tartalmazza.

Módosul a birtokvédelmi eljárás
Ulakics László az Egressy Gábor szakközépiskolában oktat



Kerületi sportolók 
a Héraklész Díjátadó Gálán
Február 12-én tizenegyedik alkalommal
díjazták a legjobb fiatal magyar sportolókat.
A Budapesti Kongresszusi Központban
rendezett Héraklész Díjátadó Gálán zuglói
sportolókat is jutalmaztak. A férfiak egyéni
versenyét a KSI SE junior-világbajnok,
felnőtt-világbajnoki ezüst- és Európa-baj-
noki bronzérmes dzsúdósa, Tóth Krisztián
nyerte, míg az úgynevezett férfikiscsapatok
küzdelmében az első helyen végzett világ-
és Európa-bajnok junior-párbajtőrcsapat
tagjaként a BVSC-s Hamar Balázs is elis-
merésben részesült. A női kiscsapatok
között a harmadik helyet megszerző Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmes juniorkardcsa-
patnak Papp Borbála személyében is
akadt egy zuglói (BVSC-s) tagja.

Az olimpiák történetéből 
jeleskedtek
Második alkalommal rendezett a Káldor
Miklós Kollégium olimpiatörténeti vetél-
kedőt a budapesti kollégiumok számára.
A zsűriben több olimpiai bajnok – Gelei
József és Ihász Kálmán labdarúgó – is
helyet kapott. A részt vevő csapatok hét
fordulóban mérkőztek meg egymással. A
verseny fő témája az 1964-es tokiói olimpia
volt. A zuglói kollégiumok közül az Uzsoki
utcai Középiskolai Leánykollégium csapata
szerepelt a legjobban, végül 2. lett.

SPORTHÍREK

Zürichben 30 magyar küzdött 47 ország 924
versenyzőjével a 2015-ös korosztályos kara-
te-Európa-bajnokságon. A zuglói karateklu-
bokat, a BVSC-Zugló Fightert, a Sinust és az
Arashit több versenyző is képviselte. Közülük
a BVSC-s Szegedi Döme érte el a legjobb
eredményt.

Sajó Zoltán tanítványa ezen az Európa-baj-
nokságon búcsúzott a korosztályos világverse-
nyektől. A bizakodásra kellő alapot adtak az
eddigi eredményei: Döme 2011-ben junior-vi-
lágbajnoki címet, egy év múlva vébéezüstöt szer-
zett, tavaly megnyerte a világ egyik legerősebb
felnőttversenyét, a Paris Opent, amely a legjobb
karatésok Premier League-sorozatának csúcsára
juttatta. Zürichben az U21-es korosztály 67 kg-
os súlycsoportjában lépett tatamira Szegedi.
Svájci ellenfelén tekintélyt parancsoló 5-0-s győ-
zelemmel jutott túl. A második fordulóban meg-
lepetésre kikapott egy montenegrói versenyzőtől,
és ezzel a kiesés szélére sodródott. 

A legyőzője szerencsére döntőbe jutott, így őt
is magával vitte a vigaszágra. A BVSC-Zugló
Fighter versenyzője pedig élni tudott a lehető-
séggel, és előbb egy lengyel versenyzőt 8-1-re,
majd egy spanyolt 3-0-ra verve a bronzérmet
szerezte meg. A többi zuglói versenyző nem lett
érmes, pedig a juniormezőnyben ott volt a há-
romszoros kadetvilágverseny-győztes Boussebaa
Aicha (Arashi Karate SE) is. A korosztályváltás
nem volt zökkenőmentes, bár tegyük mindjárt
hozzá, a fiatal zuglói versenyző először szenvedett
vereséget világversenyen.       riersch
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A Zuglóban élő
Knoch Viktor 500
méteren a leg-
gyorsabbnak bi-
zonyult a rövid
pályás gyorskor-
csolyázók erzu-
rumi Világkupa-
versenyén. Ezzel
a 25 éves Knoch
nemcsak pálya-
futása első egyéni
Világkupa-érmét nyerte, ha-
nem a sportág első magyar
Világkupa-győztese is lett.
Knoch Viktor érdemeit növeli,
hogy a negyed- és az elődön-
tőben, valamint a fináléban is
legyőzte a háromszoros olim-
piai bajnok kanadai Charles
Hamelint. A döntőben Viktor
mögött a második helyen a
kínai Vu Ta-csing végzett, Ha-
melin pedig a harmadik lett.

Érdekesség, hogy ez a
sporttörténelmi bravúr szin-
tén Törökországban történt,
ahol tavaly egy másik zuglói
rövid pályás gyorskorcsolyá-

zó, a Csanádi Árpád Gim-
názium tavaly érettségizett
diákja, Liu Shaolin Sándor
első magyar short trackes-
ként junior-világbajnok lett.

A szezon hat Világkupa-
versenyének összesített ered-
ményei alapján Knoch Viktor
ötödikként zárt 500 méteren,
míg Liu Shaolin Sándor 1000
méteren a hetedik helyen fe-
jezte be a szezont. A férfiváltó
a negyedik, a női a nyolcadik
lett, így mindkettő versenyez-
het majd a március közepén
Moszkvában sorra kerülő vi-
lágbajnokságon.           -h-s

Megjelenik minden második csütörtökön, 71 000 példányban • Szerkeszti a Zuglói Médiaszolgáltató Kft.
Felelős szerkesztő: Csernyánszky Judit • Szerkesztőség: 1144 Budapest, Pétervárad utca 3. Telefon: +36 70 681 0757
E-mail: info@zugloimedia.hu • Kiadó: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17.,
telefon: +36 1 469 8103 Felelős kiadó a Zrt. vezérigazgatója. • Nyomdai előkészítés: Bivio Color Kft. • Nyomtatás:
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelős vezető: Majláth Zsolt László • Terjesztés: Magyar Posta Zrt.
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Révész Julianna, a
BVSC-Zugló párbajtőr-
vívója az elmúlt napok-
ban több mint 30 órát
töltött a levegőben. Az
Argentínában rendezett
verseny azonban nem
úgy sikerült, ahogy sze-
rette volna. Az egyéni
versenyből a 16 közé
jutásért esett ki, a csa-
pat pedig csak a 12.
helyen végzett. Ez utób-
bi figyelmeztető jel, mivel a következő,
johannesburgi Világkupa már kvali-
fikációs verseny lesz, és innentől kezd-
ve minden eredmény számít az olim-
piára jutásban. Riónál pedig nincs
fontosabb cél. Erre a „legegyszerűbb”
lehetőség a csapaton keresztül lenne,
hiszen így három embert is tudnának
delegálni az olimpiára. Máskülönben
csak egy magyar vívó utazhatna Rióba. 

Révész Julianna pályafutása eddig
kissé hektikusra sikerült, 2005-ben
még tagja volt a lipcsei világbajnok-
ságon ezüstérmet szerző csapatnak,
majd Peking előtt gondolt egyet, és
kiköltözött Londonba. Az angol vá-

rosban megtanult szer-
bül és horvátul, így az
angollal, franciával és
némettel együtt immár
öt nyelven beszél. Por-
tugálul még nem tud,
de Rióban valószínűleg
megértetné magát.
Londonban a vívástól
sem szakadt el, egy-
részt maga is edzésben
maradt, másrészt lét-
rehozott egy saját ví-

vóklubot, amelynek ma is közel száz
növendéke van. A válogatottságról
azonban le kellett mondani, az akkori
szövetségi kapitány szerint ugyanis
nem lehetett „külföldi” tagja a magyar
válogatottnak. Ezen a helyzeten vál-
toztatott Kovács Iván kinevezése, aki
Julit hazacsábította, és visszaadta a
lelkesedését és az önbizalmát. A zuglói
vívó legjobb egyéni eredménye a tavalyi
dohai Világkupán elért harmadik he-
lyezés, de több versenyen is közel
volt a döntőhöz. Révész Juli oly-
annyira lendületbe jött, hogy szerinte
a lelkesedése akár a tokiói olimpiáig
is kitarthat.                              R. T.

Öt nyelven beszél a vívónő

Szegedi Döme 
bronzérmes búcsúja

Hivatalosan is átadták a Laky Károly uszoda új
szárnyát február 13-án. Az eseményt egy há-
romnapos nemzetközi vízilabdatornával ünne-
pelte a zuglói és a magyar sporttársadalom.

Kilencedik alkalommal rendezte meg a Magyar
Vízilabda Szövetség a Volvo-kupát, amely tornának
először egy fővárosi uszoda volt a színhelye. Február
13-án a Volvo-kupával avatták fel a BVSC-Zugló új
uszodaépületét, amelyet rekordidő, tíz hónap alatt
569 millió forintból építettek fel. A létesítményt
Simicskó István sportért felelős államtitkár, Szat-
máry Kristóf, a BVSC-Zugló elnöke, Karácsony
Gergely, Zugló polgármestere és Kemény Dénes, a
Magyar Vízilabda Szövetség elnöke közösen avatta

fel. Az államtitkár szerint az új uszoda átadásával
a Szőnyi úton három dolog valósult meg: az új,
modern létesítményben sok gyerek jutott sportolási
lehetőséghez, ahol immár olyan rangos nemzetközi
események is megrendezhetővé váltak, mint az
idei Volvo-kupa. Karácsony Gergely szerint Zugló
mindenkori vezetése felelősséggel tartozik a kerületi
gyerekek sportolási lehetőségeiért, ezért a jövőben
is támogatni fogják a BVSC-Zugló megújulását
célzó fejlesztéseket.

Az új uszodaépület néhány nappal a nyitóün-
nepség előtt kapta meg a használatbavételi enge-
délyét, így azt az egyesület utánpótlása mellett
már a lakosság is használhatja.  Riersch Tamás

Knoch Viktor a Világkupán

Tornagyőztes lett a magyar válogatott
A IX. Volvo-kupa nemzetközi vízilabdatornát először rendezték fővárosi uszodában. A Szőnyi úti
létesítményben három napon keresztül négy csapat mérkőzött meg egymással. A nyitónapon a magyar
válogatott gólzáporos mérkőzésen 21-11-re győzött az amerikaiak ellen. A sok gól két dolognak is
köszönhető: egyrészt a meccset (és az egész tornát) az új szabályoknak köszönhetően öt méterrel rövidebb
pályán játszották, másrészt a főszponzor minden magyar gól után 90 ezer forintot fizetett a magyar
utánpótlás számára. A pekingi olimpián ezüstérmes amerikaiak elleni mérkőzésen a legtöbb izgalmat az
jelentette, hogy a találkozót Colleen Bell új amerikai nagykövet is a helyszínen tekintette meg. A második
napon az aktuális olimpiai bajnok horvátok voltak a magyarok ellenfelei. Benedek Tibor legénysége
azonban telt ház előtt ismét magabiztosan nyert (9-6-ra), ezzel pedig két nap után a tornagyőzelmet is meg-
szerezte. Nem mellesleg az olimpiai és a világbajnok csatáját két zuglói sportoló vezette fel. Az első
negyedben ugyanis a show kedvéért a BVSC-Zugló két kiváló úszója, az Európa-bajnok Kapás Boglárka és
a világbajnok Bernek Péter úszott a labdáért. Az utolsó nap tétje mindössze az volt, hogy a magyar csapat
veretlenül zárja-e a négycsapatos tornát. A kanadaiak elleni találkozó a vártnál kicsit döcögősebbre
sikerült, ám az utolsó negyedben mutatott jó játéknak köszönhetően a Benedek-csapat végül 9-7-re nyert.
A sikerből több volt BVSC-s játékos is kivette a részét: Nagy Viktor, a két Decker fiú, Ádám és Attila, Madaras
Norbert, Gór-Nagy Miklós és Böde Krisztián egyaránt otthon érezhette magát a Szőnyi úti medencében.

Rangos nemzetközi tornával debütált a BVSC-uszoda

Újabb zuglói bravúr 
Törökországban

OLIMPIA I  REMÉNYSÉGE INK

Zugló önkormányzata
2008-ban döntött arról,
hogy a BVSC nevében fel-
tüntetik a kerületi kötő-
dést. A 2011-es képvise-
lő-testületi döntés értel-
mében a BVSC-Zugló
működtetését átvették a
Magyar Államvasúttól.
Erre végül 2012-ben ke-
rült sor. A klub felújítása
2013-ban kezdődött el,
egyrészt a társasági adó-
ból befolyt összegből,
másrészt úgynevezett
sportágfejlesztési támo-
gatásokból. Az önrészt
azonban minden esetben
az önkormányzat vállalta.
Az elmúlt bő egy évben
megújult a strand, a nagy-
uszoda, a futballpálya,
három műfüves pálya és
egy új uszodaszárny épült,
felújították a labdarúgó-
öltözőket, a vívó- és ka-
ratetermet, illetve egy
sportóvodát is nyitottak.
Újabb jelentős lépés: a
kormány 2014-ben átvál-
lalta a BVSC-Zugló adós-
ságállományát. 
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MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT köny-
veit boldogan elszállítom! Nem vagyok
kereskedő! Tel: 06-20-956-4084

COMPUTER KLINIKA- számítógép
javítás, karbantartás, bővítés, vírusirtás,
telepítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-30-857-26-53 

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

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, ko-
pott fotók felújítása, átalakítása. Ne-
gatívok, videók digitalizálása. Tarján-
fotó, 1145 Thököly út 150., Ny: 10-
18h; Tel.: 363-1170 

ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST
KÖTNÉK idős hölggyel vagy úrral,
havi járadékfizetéssel vagy egyszeri
fix összeggel ingatlanért. Ügyvédi köz-
reműködéssel. Hívjon bizalommal!
Tel: 06-30-3222-850

Műtermünkben AZONNAL elkészül-
nek az igazolványképek, portrék és a
digitális nyomtatás pendriveról, tele-
fonról, tabletről.  Tarjánfotó, 1145
Thököly út 150., Ny: 10-18h; Tel.:
363-1170 

ÁGYNEMŰTARTÓS bézs színű FO-
TELÁGY KITŰNŐ állapotban 20.000
Ft és barna gardróbszekrény 183x53
cm, rakós-akasztós 10.000 Ft-ért el-
adó. Tel.: 06-20-351-9908

67 ÉVES ZUGLÓI ÖZVEGYASZ-
SZONY időskorú női és férfi barátokat
keres. Tel.: 06-30-313-9825

EGYÉB

SZÁMÍTÓGÉP

ÁLLÁS

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, parkettacsiszolás, laminált
lerakás. Gyors kezdéssel, garanciával,
referenciával. Tel.:06-30-942-47-35
vagy 360-23-45 Pap Gábor kisiparos,
www.festes-tapetazas.hu 

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
kaputelefon telepítés, beléptetők, sík-
mágnesek szerelése, villanytűzhely,
bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVE-
ZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóra-
csere. Tel.: 260-48-70, 06-20-979-
0624. Pungor

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PAR-
KETTALERAKÁS, parkettajavítás, par-
kettacsiszolás, vízszerelés, csempézés,
villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, illesz-
tés, kőműves-, lakatos- és asztalos-
munkák, takarítás garanciával.
Tel.:202-2505, 06-30-251-3800

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal is!
40 éves szakmai gyakorlattal, profi
gépekkel. Vízvezetékszerelés. Társas-
házaknak, zuglói lakosoknak nagy
kedvezmény. Zuglói víz-, gáz-, fű-
tésszerelés és lefolyószervíz. Tel.: 06-
1363-3272, 06-30-951-7849 

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

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS
KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS, elekt-
romos hálózatkiépítés és –felújítás.
HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás, víz-

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 beüzemelés! 
Tel.: 06-20-471-8871

ABLAK JAVÍTÁS!
www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve vállalom
kedvező árakon ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését, hő-

szigetelő üvegezését és szigetelését 1 év
garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth

Ákos Tel.: 06-70-550-0269 

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ áron
vállalunk: víz-, fűtésszerelést, szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, kőműves bur-
koló munkákat, parkettázást. ZUGLÓI
MEGRENDELŐKNEK, NYUGDÍJASOK-

NAK KEDVEZMÉNY! 
Tel.: 06-30-9524-725

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! Gyors
ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel.
Igény szerint kartondobozok. 10%-os
hétvégi kedvezmény. Tel: 06-70-2144-

235, 06-1-280-2542

kőtelenítés garanciával. Érintésvédelmi
felülvizsgálat, nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel: 06-30-440-1586,
252-0813

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

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FEL-
ÚJÍTÁSA, átalakítása! Csempebur-
kolás, kőművesmunkák, vízszerelés!
Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzés-
sel,garanciával! www.burkolomester.hu
Tel: 06-20-961-6153

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST vala-
mint épületi műkövezést vállalok ked-
vezményes áron. Tel.: 363-0402, 06-
3 0 - 2 9 3 - 2 2 1 0
www.juhaszburkolas.5mp.eu

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK
VÍZKŐTELENÍTÉSE, javítása, csapok,
szifonok, WC-csészék, WC-tartályok
cseréje javítása. Mosó-, mosogatógépek
bekötése. Tel: 06-30-447-3603

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KI-
SZÁLLÁSSAL, garanciával a hét min-
den napján. Tel:405-3553, 06-20-
9344-874

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók,
klímák, autóklímák javítását vállalom
hétvégén 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

IRODÁK NAPI-, NAGYTAKARÍTÁ-
SÁT, szőnyeg-, padlószőnyeg helybeni,
ülőgarnitúrák, fotelek, székkárpitok
gépi tisztítását vállalom, számlaké-
pesen, hétvégén is. Tel.: 06-30-716-
9656

ASZTALOSMUNKÁK vállalása! Egye-
di elképzelések megvalósítása! Ajtók,
ablakok helyszíni javítása, passzítása,
bútorok készítése, összeszerelése, zá-
rak cseréje. Tel: 06-70-512-9743 

APRÓMUNKA? NEM PROBLÉMA!
Asztalosmunkát vállalok: javítások,
bútor összeszerelés, polcok, gyerek-
bútor készítés, egyéb kis- és nagy mun-
kák. Tavaszváró akció: Zuglóban most
kiszállási díj nélkül házhoz megyek!
Tel.: 06-30-664-8684, Varga László

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ HI-
BÁTLAN bevallása 2000 Ft-tól 3000
Ft-ig. Czakóné Balázs Piroska mér-
legképes könyvelő, Egressy tér. Tel.:
06-30-368-8318

KATÁS, EVÁS, ÁTALÁNYADÓZÓ
egyéni vállalkozások könyvelése. Cza-
kóné Balázs Piroska mérlegképes
könyvelő, Egressy tér. Tel.: 06-30-
368-8318

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja
fogpótlások készítését, javítását ga-
ranciával. Fogfehérítő sablon és éj-
szakai harapásemelő készítése. Tel.:
252-40-67, 06-20-445-84-21. Petőfalvi,
Ilosvai utca 25.

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, keze-
lése. Házhoz megyek! Manikűr. Hét-
köznap és hétvégén! Ajándékutalvány
vásárolható! Tel: 06-30-319-1178 

ÁRPÁD GYÓGYMASSZÁZS, TALP-
MASSZÁZS, blokkolt láb tünetegyüttes
kezelése. T:06-30-477-2330

TP. PSZICHOLÓGIAI INNOVATÍV
TERAPEUTAKÉNT segítek gyermek-
ek és felnőttek lelki problémáinak
megoldásában, feldolgozásában. Ren-
delő: Örs vezér tere. Forduljon hoz-
zám bizalommal! www.segitofigye-
lem.com Tel.: 06-20-973-8232

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

TELJESKÖRŰ KUTYAKIKÉPZÉS az Ön
OTTHONÁBAN! Tel.: 06-70-567-5986

www.okoskutya.com

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST 
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezmény-

nyel. Falfestés 400 Ft/nm, mázolás 1500
Ft/nm, burkolás 1500 Ft/nm. 

Tel: 06-30-422-1739, 06-1-222-3513

ÉRSZŰKÜLET kezelése, teljes érrend-
szer tisztítása. A világon egyedülálló

módszer! Akciós állapotfelmérés! SONO-
TERÁPIA  Örs vezér tere 16. Bejelentke-

zés: 220-4641, 20/349-4277

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.

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

VUK – bábjáték

Fabula Bábszínház
Belépő: 900 Ft/fő

FÁBÓL TÁRGYAT KALÁKÁBAN – A FA EREJE:

Belépő: 500 Ft/fő

Müller Péter
SZERETETKÖNYV SZÍNPADON

Szereplők:

Belépő: 1.000 Ft/fő

CSALÁDI VASÁRNAPOK :

„Zene, Játék, Öröm”

kézműves játszóház

Csalafintaságok a csalitosban

Az előadást kézműves játszóház követi.

Belépő: 900 Ft/fő, 2.700 Ft/4 fő

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS:
SZEGÉNY FESTŐ, GAZDAG FESTŐ

A belépés díjtalan.

Március 8-án  10.00 órától
a előadásában

kerti szélforgó-makett tervezés, készítés
Március 14-én 10.00–13.00 óráig
Vezeti: Varga Zoltán képző- és iparművész

:

Zenés monológ, a szeretet fontosságáról
a Spirit Színház előadásban
Március 21-én 15.00 órától

Papadimitriu Athina, Kutik
Rezső, Rendező: Perjés János

Március 1-jén 10.00 órától:

népi táncház és foglalkozás családoknak
Kovács Henrik néptáncpedagógussal
és Szedlacsek Katalin zenepedagógussal
11.00 órától Somody
Beáta iparművész tanárral.

Március 22-én 10.00 órától:
–

az Óperenciás Bábszínház bábjátéka.

–
művészet és üzlet
Réti Tamás közgazdász, amatőr
festőművész előadása
Március 12-én 17.00 órától.

Zuglói Ifjúsági Centrum

Zuglói Civil Ház

1145 Budapest, Uzsoki u. 57.
T.: 251-19-10
www.zic.hu

1144 Budapest, Csertő park 12.
T.: 789-23-97, 799-90-67
www.zugloicivilhaz.hu

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ –
Balázs Ágnes írónővel

FILMKÉSZÍTŐ MŰHELY

Munkavállalást segítő tanácsadás fiatal
felnőtteknek

Európai Unión belüli önkéntességgel
kapcsolatos tanácsadás fiatal felnőttek
számára

Minden program ingyenes, de előzetes
jelentkezés szükséges:

+36/70-673-8898

KALANDOZÁS A KULISSZÁK VILÁGÁBAN
Előadó: Dráfi Mátyás

Belépés díjtalan!

„MŰVÉSZZÁSZLÓK” – Kortárs iparművé-
szek zászlói a március 15-ei NEMZETI
ÜNNEP alkalmából.

GALLA MIKLÓS humorista, zenész
a Holló Színház vezetője

Belépő: 1.500 Ft

Március 20-án 14.30 órától
Mesedélutánunkra 3–4. osztályos
gyerekeket várunk.

– Kisfilmek össze-
állítása, egyszerűbb trükkök, otthoni vágás,
fényképezés és videózás alapjai
Március 6., 13., 20., és 27-én 17.00–19.00 óráig
Vezeti: Nyitrai Balázs filmszakos hallgató

– Segítség álláshirdetések
böngészésében, önéletrajzírás, állás-
keresési technikák személyre szabottan.

– Fogadó országgal kapcsolatos
információk, segítségnyújtás a
jelentkezésben.

Jászai Mari díjas
Érdemes művész, a Komáromi Jókai Színház
örökös tagja. Március 5-én 14.00 órától

Március 13-án  17.00 órától
Megnyitja: Feledy Balázs művészeti író
Megtekinthető: március 13 – április 4.

–
Az ÉLESS SZÍN meghívott vendége
Március 13-án 18.00 órától

info.zic@cserepeskft.hu;

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS
műgyűjtőnő külföldi magas áron, hely-
színen, készpénzért vásárol antik és
modern festményeket, bútorokat (fi-
gurálisak előnyben) ezüsttárgyakat,
aranyakat, elefántcsontokat, kardokat,
asztali álló, fali - és karórákat, porce-
lánokat (Herendi, Zsolnay) Kovács
Margit, Gorka Géza, Kissróz Ilona,
kerámiákat, szőnyegeket, bronz tár-
gyakat, kitüntetéseket, teljes hagya-
tékot, értékbecslés, kiszállás díjtalan.
Életjáradéki szerződést is vállalok.
Üzletünk: II.ker. Fő u.67. Tel.: 06-
1/789-1693, 06-30-382-7020

BOROSTYÁN ÉKSZER FELVÁSÁR-
LÁS 10.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig.
Arany 8500 Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól.
Órákat, bútorokat, festményeket,
porcelánt, mindent ami régi. V. Ke-
rület, Szent István krt. 25. Tel.: 06-
20-9140-150 

ZSAZSA GALÉRIA azonnali kész-
pénzért vásárol! Tört-, fazonarany
6500-12000 Ft-ig. Tört-, fazonezüst
150-800 Ft-ig. Továbbá: Antik búto-
rokat, festményeket, órákat, porcelá-
nokat, pénzérméket és mindent ami
régi! Valamint teljes hagyatékot! FI-
GYELEM! A Mézsárga 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: antikic-
ko87@gmail.com

KIEMELKEDŐ KVALITÁSÚ 19-20.
századi magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele, eladása. Tel.:
06-30-949-29-00, Email: nemes.gyu-
la@nemesgaleria.hu; Nemes Galéria:
1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

RÉGISÉG

FELVÁSÁRLÁS! FALIÓRA 100.000 Ft-
tól 900.000 Ft-ig. Kar-, és zsebórák, ék-

szerek, kitüntetések, régi pénzek,
porcelánok, festmények, régiség A-Z-ig
vétele kiemelt, MAGAS ÁRON, helyszí-
nen és üzletünkben. Kiszállás, érték-

becslés díjtalan. VII. kerület, Wesselényi
u. 64. (Izabella sarok), Tel.: 321-0089,

06-30-932-5949

KÖNYV

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

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere,
rövid határidővel! Redőny, reluxa,
harmonika ajtó, szúnyogháló, szalag-
függöny-készítés, javítás. Tel.: 410-
7924, 06-20-934-57-28 

MAGÁNSZEMÉLY, egyetemista lá-
nyának keres emeleti, felújítandó
öröklakást, készpénzfizetéssel. Tel.:
06-20-496-6601

KISEBB LAKÁST keresek saját ré-
szemre magánszemélytől csak XIV.
kerületben. KÉSZPÉNZÉRT. Lehető-
ség szerint második emeletig. Házrészt,
alagsorit nem. Tel.: 06-70-9442-300  

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISE-
LETÉT vállaljuk nagy gyakorlattal,
jogi, műszaki háttérrel! Tel: 06-1-222-
8561, 06-30-966-5751;
petszolg@gmail.com

EGYEDI FŰTÉSES tégla társasházi
lakást, garzont vásárolna készpénz
fizetéssel magánszemély. 9 millió fo-
rintig. Tel.: 06-30-312-4650

ANGOLTANÍTÁS ZUGLÓBAN DIP-
LOMÁS nyelvtanártól, kezdő szinttől
a felsőfokú nyelvvizsgáig. Tel.: 06-20-
364-1620; email:
juliatorok@hotmail.com

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

5260

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZ-
FIZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI szer-
ződéssel. (roncs autót is) Házhoz
megyünk, hétvégén is! Tel.: 06-30-
253-2248  

OKTATÁS

INGATLAN

REDŐNY, RELUXA

JÁRMŰ



Idén tavasszal elkezdődik a Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum
eredeti kiviteli tervek alapján tör-
ténő helyreállítása. A munkálatok
miatt április 15-én zár be a múzeum
a nagyközönség előtt. A beruházás
költségkerete 7 milliárd forint.

A kiállítási tárgyak egy része a
felújítás idejére raktárba kerül. A
másik, könnyebben mobilizálható
részét pedig ideiglenes kiállításon
lehet majd megtekinteni, de ennek
részletei még kidolgozás alatt áll-
nak – vázolta a közeljövő terveit
Krámli Mihály főigazgató, aki azt
is hozzátette: a felújítást követően
a múzeum funkciói bővülnek majd,
a kiállító- és közönségforgalmi te-
rek megújulnak, valamint az épület
térszint alatt része újabb kiállító-
terekkel bővül.

A főpolgármester a Corvinus Egye-
temen minap tartott előadáson azt
mondta: „A Városliget-projekt meg-
valósításának üteme kérdésessé vált
finanszírozási kérdések miatt.” Több
forrás szerint az állatkert fejlesztése,
a Közlekedési Múzeum újjáépítése
és a Szépművészeti Múzeum re-
konstrukciója készül el 2018-ig. Vi-
szont Baán László egy korábbi rá-
dióinterjúban az új múzeumépületek
2018-as átadását erősítette meg. Az
atlatszo.hu arról számolt be, hogy
még egy kapavágás sem történt, a
projektet szervező cég lassan egy-
milliárd forintot költött el, s például
az irodáik bérleti díja is viszi a pénzt.

A Közlekedési Múzeum teljesen
átalakul. A címlapunkon látható
archív fotó azt az épületet mutatja,
amilyenné visszaépítik a múzeumot.

A mostani elődje az 1896-os világ-
kiállítás Közlekedésügyi Csarnoka
volt. A kiállított tárgyak iránti nagy
érdeklődésre tekintettel döntöttek
az intézmény megalapításáról Magyar
Királyi Közlekedési Múzeum néven.
A Pfaff Ferenc által romantikus-ek-
lektikus stílusban tervezett temp-
lomszerű épület eredetileg egy jár-
műcsarnokból és egy kupolacsar-
nokból állt. A múzeum díszüvegeit
Róth Miksa készítette. A II. világhá-
borús bombázások idején a többi
múzeummal együtt a közlekedési
is jelentősen megsérült, a tetőszer-
kezet egyharmada leomlott. A háború
után csak a romeltakarításra maradt
pénz. A múzeum az 1964–65-ös új-
jáépítések során nyerte el jelenlegi
állapotát, amely az eredetitől jelen-
tősen különbözött.         (berger/zl) 

Szalóki Ági, a többszörös Fonogram
díjas énekesnő mostanában ritkán jár
Zuglóban, de emlékei nem kopnak.

– Zugló a gyerekkoromat jelenti – mesélte
a művész. – Anyai nagymamám a Fogarasi
úti lakótelepen élt, és az édesanyám is itt
nőtt fel, aki sokat mesélt nekem erről az
időszakról. Amíg a nagyi élt, addig magam
is kijártam ide, de erre már csak a szüleim
elbeszéléseiből emlékszem. A család másik
ága is kötődik a kerülethez: az apai nagy-
mamám ugyanis a negyvenes években
könyvelőként dolgozott a XIV. kerületi ön-
kormányzatnál.

Az általános iskola után a Radnóti Miklós
Gimnázium volt a következő zuglói állomás. 

– Ezt a döntést sosem bántam meg,
mert kiváló pedagógusoktól tanulhattam,
akik képesek voltak a diákokból a leg-
jobbat kihozni. Talán nem véletlen, hogy
az iskolából annyi elismert művész, kö-
zéleti személyiség került ki.

Szalóki Ági egyike azon volt radnótis di-
ákoknak, akiket ma is izgat az alma mater
sorsa. Sokat hallott az iskola körüli prob-
lémákról, többek között a műemlék épület
katasztrofális állapotáról, amelyen lehető-
ségeihez képest maga is próbált már segí-
teni. A Cházár András utcai intézményben
nagy hagyománya van az itt végzett művé-
szek fellépéseinek. Szalóki Ági jótékonysági
estjére is sokan voltak kíváncsiak.

– Felnőttként már csak elvétve jutok
el a kerületbe, a kutyámmal például
sokat sétáltam a Városligetben, amelynek
minden zugát imádom, de tovább már
nem nagyon jutok.

Nosztalgiázásra egyre kevesebb idő ma-
rad, mert szorosan követik egymást a fel-
lépések tavasszal: a Művészetek Palotájá-
ban, a MOM Művelődési Központban és a
Marczibányi Téri Művelődési Központban,
ahol gyermekzenekarának 10. születés-
napját ünneplik meg.                          R. T.
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Zugló a gyerekkorát jelentette

A HALLÁS NEMJÁTÉK

Hallásunk csökkenése komoly
akadályát jelent heti annak,
hogy teljes életet éljünk.

„Tapasztalatom sze rint azok a hallás -
veszteséggel élő embe rek, akik nem kezel-
tetik problémájukat, idővel befelé
fordulóvá válnak. Ennek oka, hogy nem
értik meg pontosan, hogy mit mondanak
nekik, és kényelmetlennek érzik, hogy
gyakran vissza kell kér dez niük.” – meséli
el nekünk Dr. Tibold Eszter fül-orr-
gégész, az Amplifon Hallás központok
audiológus főorvosa. Az érintettek szá -
má ra a hallás csökkenés az elszigeteltség

érzését hozza magával, amely
súlyo sabb esetben akár dep -
resszi ó hoz is vezethet.
A halláscsökkenés okozta kö -
vet kez mények hallókészülék
segítsé gével a legtöbb esetben
or vo  solhatóak. A szakember
nem győzte hang sú lyozni,
milyen fontos, hogy idő ben
eljussunk egy hallás speci a -
lis tához. „Az agyunk hal-
lásközpontja hosszan  tartó
halláskárosodás esetén elfelej -
ti, hogyan hangzottak régen a
különböző hangok. Ha túl sokat
várunk, akkor lehet, hogy már késő lesz,
és a legmodernebb halló készülékkel sem
tudunk segíteni. A hangok valóban
hangosabbak lesznek, de az érintett
ennek ellenére sem fogja érteni a
beszédet.” – világított rá a probléma
lényegére a szak ember.

Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni
egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelőző kam-
pányának köszönhetően most le he -
 tősége van arra, hogy részt ve gyen egy
ingyenes, teljes körű hallásvizsgála-
ton. Kérjen idő pontot most!  
Kérjen időpontot most!
Bejelentkezés: 06-1 220-1210

Szilveszterkor sokan elha tá rozzák,
hogy egészségesebb, teljesebb életet
fognak élni. Talán nem is gondol-
nánk, hogy hallásunk egészsége mi-
lyen óriási hatással van éle tünkre.
Miért érdemes meg      fogadnunk,
hogy sokkal inkább odafigyelünk
hallásunk épségére? 

A hallás nem játék

Ha túl sokat várunk, akkor lehet, 
hogy már késő lesz.

Újévi fogadalom

Amplifon Hallásközpont
Budapest XIV., Örs Vezér tere 3.

amplifon.hu

Ingyenes hallásszűrést szervezünk 
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget 
biztosítunk zuglói lakosok számára 
2015. február 23-tól március 13-ig
az Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja 
a 06-1 220-1210-es telefonszámot.

EZT LÁTTA 
A TV-BEN

XIX. századi lesz a Közlekedési Múzeum XIX. századi lesz a Közlekedési Múzeum 



Kos – Erősek, kedvesek,
hódítóak és természetesen

szerelmesek, nincs, akit ne ven-
nének le a lábáról. Nincs előttük
akadály! 

Bika – Ők is érzik már a
tavasz közeledtét, a sze-

relem hatással lehet rájuk. Pénz-
ügyi vonalon is bőség érkezhet,
az életörömöket még inkább tud-
ják fokozni – szépen öltözködni,
étterembe, színházba menni. 

Ikrek – Barátaikkal nem
győznek beszélgetni, annyi

mondani- és mesélnivalójuk van
– s ha új telefonnal, autóval lepik
meg őket, azon se csodálkozzanak! 

Rák – Próbáljanak a való-
ságba visszatérni, nem ál-

modozni, mert elszalasztják a jelen
csodáját! Ha csalódás érte őket,
vessenek számot a helyzettel.

Oroszlán – Egyik oldalról
ragyognak, tele vannak
hittel, lendülettel, tenni

vágyással. A másik oldalon vi-
szont valami bizonytalanság le-
het körülöttük.

Szűz – Sok munka érkez-
het. Szívesen vállalják, hi-
szen fontos céljaik vannak,

amelyeket szeretnének elérni. 
Mérleg – Munkájukban,
munkatársaikkal előfor-
dulhatnak nehézségek,

akadályok, akár még változásra
is sor kerülhet – merjenek vál-
toztatni, engedni!

Skorpió – A pénzügyi vo-
nal bizonytalansága, ne-
hézsége mellett a mun-

kájuk hozhat örömet, lendüle-
tet, valamint megoldást az anya-
giak kérdésére. 

Nyilas – Ötleteikkel elkápráz-
tathatnak mindenkit. A tanu-

lásban most jeleskednek. Jogi ügyekben
szintén sikereik lehetnek. A hiúságuk
csapdájába eshetnek, aminek ára van.
Bak – Előkerülhetnek titkos ira-

tok, a felszínre jöhetnek
eddig nem tisztázott dol-

gok. Társukkal való kapcsola-
tukban csalódást érezhetnek.
Vízöntő – Ha a szerelem megérinti

őket, akkor annak itt az
ideje! Szívük feloldódhat a

nagy érzésben, amire szükség is
van, hiszen ha nem figyelnek, be-
leragadhatnak a hatalmaskodás
csapdájába, komolyságába.

Halak– Munkájukban sikere-
ket érhetnek el, akár kinevezés

is érkezhet. Társuk szeretettel mellettük
áll, mélyen érzik egymás szívdobba-
nását.          www.asztrocsillag.hu
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Tisztább motor, nagyobb teljesítmény
már az első tankolástól!363.90

358.90

351.90

341.90

202.90

Minden gazdi rémálma, hogy ked-
vence egyszer elveszik vagy elszökik.
Ezt a tragédiát pár óvintézkedéssel
könnyedén megelőzhetjük. Ilyen
például macskák esetében a macs-
kaháló használata, amellyel a ma-
gasból történő kizuhanással járó
súlyos sérülésektől is megóvjuk
őket, kinti kutyák esetében pedig
a kerítés megerősítése, illetve az
ivartalanítás, aminek révén a kan
kutyák kóborlási vágya lényegesen
lecsökken egy-egy tüzelési időszak
alatt. Ha kedvencünknek nyoma
vész, a legfontosabb teendőnk, hogy
azonnal értesítsük állatorvosunkat,
aki az állat chipszáma (az oltási
könyv második oldalának alján
lévő 15 jegyű szám) alapján az or-
szágos rendszerben feltünteti, hogy
az állat eltűnt. Kulcsfontosságú,

hogy ellenőriztessük a regisztráci-
ónál megadott adataink érvényes-
ségét, illetve adjuk meg valamelyik
közeli családtagunk telefonszámát

is, ha mi nem lennénk elérhetők.
Ezután érdemes kedvencünk fotó-
ját, leírását kiplakátolni, illetve fel-
tenni az internet erre szakosodott
oldalaira. A leírásnál nagyon fontos,
hogy állatunk egy-egy apró jelleg-
zetességét kihagyjuk belőle, hiszen
sajnos sokan valótlanul, csupán a
jutalom reményében hívhatnak
minket. Megkérdezve, hogy mik
ezek az apró ismertetőjelek, elke-
rülhető a kellemetlenség. Ha elkó-
borolt állatot találunk, vigyük a
legközelebbi állatorvosi rendelőbe,
ahol – ha az állat rendelkezik chip-
pel, és az adatok érvényesek – egy
apró pittyenés már jelzi is azt a 15
jegyű egyedi azonosító számot,
amely újra összehozza a gazdit
kedvencével. Dr. Schuster Norbert 

zugloallatorvos.hu
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Eltűnt a kis kedvenc

A Katasztrófavédelem Zugló
30 pontján telepített vegyi
monitoring- és lakossági ri-
asztórendszert (MoLaRi) a
Chinoin és az Egis Gyógy-
szergyár közelsége miatt. A
próbák minden hónap első
hétfőjén vannak, ünnepnap
esetén egy héttel később. Az
ellenőrzést csökkentett, illetve
hangos üzemű szirénapróba
formájában végezhetik. Ilyen-
kor a végpontokon keresztül
mintegy 10 perc időtartamban
hangképeket és „élőbeszédet”
sugároznak. A következő pró-
bariasztás az előzetes tájé-
koztatás szerint: 2015. már-
cius 2. 11.00 óra. 

Próbariasztások
Zuglóban

10 éves a zuglói HIGH-CARE kozmetika,

Születésnapi
március 13-án, pénteken 16 órától

és bűvésszel!

parti

Huszárik Katával
Badár Tamás

Jelentkezzen be, várjuk szeretettel!

Bio-kezelés: teljes megújulás,
tetőtől talpig 1,5 órában

34.000 Ft helyett

5 kezeléssel

csak Ft23.800 !

MÁRCIUS 5–15-ig!születésnapi akció MÁRCIUS 5–15-ig!
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