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Bővítés fakivágással
Csaknem 110 elöregedett és emiatt bal-
esetveszélyessé vált fát kell kivágni a BVSC 
Sporttelep bővítése miatt. Kétharmadukat 
már tavaly kivágták a műfüves focipályák 
környékén, erre az évre 41 maradt. A jege-
nyefákat szakértők vizsgálták meg. Egyönte-
tű véleményük szerint az 50 évesnél idősebb 
fák olyannyira veszélyesek, hogy minden-
képpen ki kellett, illetve ki kell vágni azokat. 
Helyettük hasonló számú facsemetét ültet-
nek a megújuló sporttelepre, ahol éppen  
az uszodát bővítik.                               15. oldal

Nyitott bölcsik, ovik
Rövidesen kezdődnek a bölcsődei és óvo-
dai beiratkozások, a nagyobb gyerekek 
szüleinek pedig az iskolaválasztás jelent-
het komoly feladatot. Lapunk mellékleté-
ben bemutatkoznak a zuglói intézmények: 
a családok tájékoztatást kapnak az egyes 
bölcsődék és óvodák pontos elérhetősé-
géről, a következő hetekben megtartandó 
nyílt napokról, a jelentkezés és a beiratko-
zás menetrendjéről, valamint az általános 
iskolai körzethatárokról.   
                Beiskolázás 2016/17 melléklet

Több segítség
a rászorulóknak

A szociális rendelet módosítása nyomán  
28 500 forintra emelkedett a garantált mi-
nimumjövedelem, a lakásfenntartási tá-
mogatás alsó határa pedig 2500 forint lett.  
A maximális hozzájárulás kiszámításánál fi-
gyelembe veszik az igénylő, illetve a háztar-
tás jövedelmét, valamint a lakás méretét is. 
Ennél a támogatásnál az Önkormányzat szo-
rosan együttműködik a Zuglói Családsegítő  
és Gyermekjóléti Szolgálattal, mert ez a szer-
vezet a családok adósságkezelésében is 
segít. A zuglóiak közül sokan nincsenek tisz-
tában azzal, hogy milyen támogatásra jogo-
sultak, sőt azzal sem, hogy kaphatnak segít-
séget. Ezért az alpolgármester arra biztatja  
a kerületieket, hogy keressék fel a Bácskai 
utcai ügyfélszolgálati irodát, ahol az ügyin-
tézők  a rendelkezésükre állnak.        3. oldal

Két testületi ülés kellett a költségvetéshez
Hét napon belül kétszer is össze kellett 
ülnie a képviselő-testületnek, hogy meg-
legyen Zugló 2016-os büdzséje. Febru-
ár 25-én elhalasztották a döntést, mert 
szokatlanul éles, személyeskedéstől sem 
mentes vita alakult ki a költségvetés elő-
készítéséről. A képviselők elsősorban azt 
kifogásolták, hogy a tervezet „túlzottan 
szakmai alapon” készült. Hiányolták, hogy 
a költségvetés összeállításakor a Hiva-
tal nem kért ajánlásokat a képviselőktől.  

Ennek nyomán pedig a javaslat nem tük-
rözhette megfelelően a lakosság kívánal-
mait. A vitában a polgármester elismerte, 
hogy kevés volt az idő a költségvetés elő-
készítésével kapcsolatos politikai egyezte-
tésekre, de hangsúlyozta, hogy a büdzsé  
a korábban elfogadott koncepció alapján 
készült. Tekintettel arra, hogy a képviselők 
további módosításokat akartak benyújtani, 
Karácsony Gergely végül a döntés elha-
lasztását javasolta. A költségvetést végül  

a március 2-ára összehívott rendkívüli kép-
viselő-testületi ülés egyhangúlag fogadta 
el. A konszenzushoz a bizottsági helyek 
újraosztására volt szükség. A kormánypár-
ti Fidesz–KDNP frakciója Rozgonyi Zoltán 
alpolgármester szerint azért szavazta meg 
a költségvetést, mert az egyeztetések 
nyomán a bizottságok kiegyensúlyozot-
tabbá váltak. Az MSZP országgyűlési kép-
viselője, Tóth Csaba a tartós lecsúszás 
költségvetésének nevezte az ideit, ame-

lyet a frakció Zugló érdekében szavazott 
meg. Karácsony Gergely polgármester 
pedig emlékeztetett: a büdzsé azért nem 
tud minden igényt kielégíteni, mert az álla-
mi támogatás évről évre csökken. A romló 
feltételek ellenére azonban a költségvetés 
fegyelmezett gazdálkodás mellett biztosít-
ja a forrásokat Zugló zavartalan működé-
séhez, a fejlesztésekhez és az önként vál-
lalt kötelezettségek teljesítéséhez – tette 
hozzá a polgármester.             3. és 5. oldal 
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Az eddigieknél is jobban odafigyel-
nek a vakokra és a gyengén látók-
ra a Zuglói Egészségügyi Szolgálat 
(ZESZ) szakrendelőiben. A Vakok 
Állami Intézetének (VÁI) munkatár-
sai pedig egyebek mellett előadáso-
kat tartanak arról, hogyan lehet ha-
tékonyan segíteni a látássérülteket.

Az intézmények közötti megállapodás to-
vább szélesíti az együttműködést a Zug-
lói Egészségügyi Szolgálat és a Vakok 
Állami Intézete között. A Hermina úti és 
az Örs vezér terei szakrendelőkben előre 
megbeszélt időpontokban várják a bete-
geket, akiknek minden segítséget meg-
adnak ahhoz, hogy biztonságban érezzék 
magukat. Révai Tamás, a ZESZ igazgató 
főorvosa azt mondta, kiemelten fontos, 
hogy nagyobb figyelmet fordítsanak azok-
ra a betegekre, akik egyáltalán nem vagy 
gyengén látnak. A VÁI ellátottjai pedig fel-
készülten mennek a vizsgálatokra. – Az 
orvosok és asszisztensek nagyon barátsá-
gosak és segítőkészek. Ez azért is nagyon 
fontos, mert egy látássérült embernek az 
is gondot okoz, ha sorszám alapján hívják 
a betegeket a rendelőbe, hiszen nem látják  
a kijelzőt – tudtuk meg az intézmény-
vezető ápolótól. Kincse Éva hozzátette:  
a rendszeres szűrőprogramjaik szerve-

zésébe, a vizsgálatok bővítésbe a tervek 
szerint a ZESZ is bekapcsolódik. 
Sok látássérült nem tudja, hogy a Vakok 
Állami Intézetében milyen segítséget kap-
hatnak. Ezért az intézmény munkatársai 
plakátokat tesznek ki a szakrendelőkben, 
amelyen felhívják az emberek figyelmét arra, 
hogy bátran forduljanak hozzájuk. Ha valaki 
csak foltokban lát, vagy jelentősen csökkent 
a látása, és az orvosok azt mondják neki, 
hogy nem tudnak segíteni, akkor a Vakok 
Állami Intézetének Országos Felnőtt Látás-
vizsgáló és Állapotfelmérő Központjához 
lehet fordulni (+36 1 872 9500), ahol ingye-
nesen megvizsgálják. – Ez mintegy négy- 
órás program, ahol a több szakember-
ből álló csapat például azt vizsgálja, hogy  
a betegnek milyen a látásmaradványa,  
és az mire használható, hogyan tréningez-
hető. Azokat is szívesen fogadjuk, akik már 
szemüveggel sem képesek elolvasni a me-
netrendet, vagy nem látják, hányas busz 
érkezik a megállóba – magyarázta Szabóné 
Berta Irén, az intézet igazgatója. 
Az együttműködés keretében érzékenyítő 
programokat is tartanak, ahol azt magya-
rázzák el, hogyan kell hatékonyan segíteni 
a látássérülteket. Erről egy kisfilmet is lát-
hatnak az érdeklődők a vakokintezete.hu 
weboldalon a kiadványok menüpont, szak-
mai kiadványok fül alatt.                        P. R.

Kiemelt figyelem a látássérülteknek

Ezentúl színezők, plüssállatok, űr-
hajók és autók között is játszhat-
nak azok a gyerekek, akiknek szülei 
vizsgálatra vagy beteglátogatóba 
mennek az Uzsoki Utcai Kórházba.

Az ingyenes gyermekmegőrzőt február 
29-én adták át. A „C” aulában lévő helyi-
ségben szakképzett személyzet vigyáz 
a három és tíz év közötti kicsikre reg-
gel fél nyolc és délután fél négy között.  
A gyermekmegőrzőt részben önerőből, 
részben támogatók segítségével hozta 
létre az intézmény.
– Tudjuk, hogy milyen nagy gondot okoz 
a szülőknek, hogy biztonságban tudják  
a gyerekeiket, amíg ők vizsgálatra vagy 
látogatóba érkeznek. Pár százezer forin-
tot fordítottunk a gyermekmegőrzőre, a 
bútorokat és a játékokat pedig támoga-
tóktól, az itt dolgozóktól kaptuk – mondta  

a kórház főigazgatója. Dr. Ficze-
re Andrea hozzátette azt is, 
hogy akinek van otthon olyan 

játéka, könyve, amit már nem használ, de 
jó minőségű, és szívesen felajánlaná va-
lakinek, nyugodtan vigye be az Uzsokiba.
Az átadón részt vett Karácsony Gergely pol-
gármester és Szabó Rebeka alpolgármester 
is, aki példaértékű, úttörő kezdeményezés-
nek nevezte a gyermekmegőrzőt.         potos

Ingyenes gyermekmegőrző az Uzsokiban

A tavaszi ünnepek ihlették a képeket
Rügyfakadás címmel megnyílt a Kassák Alkotóművészek Társasága Egyesület idei első csoportos kép-

zőművészeti kiállítása a Stefánia Palotában. Harminchat alkotó hatvanöt, a tavaszhoz kapcsolódó mun-

káját láthatják az érdeklődők. A kiállított képeket az anyák napja, a nőnap, a húsvéti ünnepkör, valamint  

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ihlette.

- Azt gondoljuk, művészeti munkánk egyik fontos feladata, hogy tagjaink alkotásaikkal bemutassák,  

a látogatók elé tárják azokat a benyomásokat, emlékeket, amelyekkel örömöt, mosolyt ébreszthetnek.  

A téma megjelenhet egy festményen, fotón, gobelinen, ikonon, textilen. A lényeg, hogy célba érjen az üzenet –  

mondta a megnyitón Hucskóné Kovács Mária, az egyesület elnök-titkára.

 Az ingyenes kiállítás március 17-ig látogatható.

Segítség az 
utcán élőknek

A hajléktalanság, a lakhatás elvesztése országos 

szinten egyre növekvő probléma, amelyet kormány-

zati akarat nélkül egy-egy önkormányzat sajnos 

nem képes megszüntetni. Lépéseket azonban tehet 

a megoldás irányába, ezért a zuglói képviselő-tes-

tület megduplázta a kerületben működő utcai szo-

ciális segítő szolgálatot, amely a meglévő jelző- és 

ellátórendszerrel együtt a hajléktalan emberek 

helyzetének javítása mellett a lakosság számára 

problémát jelentő tüneteket is kezelni igyekszik. 

A Myrai Vallási Közhasznú Egyesület 2005 óta 

segíti a hajléktalanokat, éjszakai szálláshelyet és 

nappali melegedőt is üzemeltet a kerületben az ut-

cán élők ellátása mellett. Több mint száz hajlékta-

lannal vannak szinte napi kapcsolatban. A probléma 

súlyossága és a kerület nagy területe indokolja az 

ellátókapacitás bővítését, ezért a feladatok ellá-

tásába idén a Menhely Alapítvány munkatársai is 

bekapcsolódnak. A szakemberek és a témában il-

letékes szervezetek február közepén egyeztetettek 

a kerület vezetésével  arról, hogyan dolgozhatnának 

még hatékonyabban. - Fontos, hogy segítsünk a kr-

ízishelyzetbe jutott embereken, és hogy a lakással 

rendelkező zuglóiak is lássák ennek az eredményét. 

Mi nem a hajléktalan emberek, hanem a hajlékta-

lanság ellen küzdünk, ezért vállaltuk, hogy hat és fél 

millió forintot fordítunk egy második utcai szolgálat 

beindítására – mondta az egyeztetés után a Zuglói 

Lapoknak Szabó Rebeka alpolgármester.

A szakemberek arra kérik a zuglóia-
kat, hogy ha hajléktalan, segítségre 
szoruló embert látnak, hívják fel va-
lamelyik szervezetet: 

Myrai Vallási Közhasznú Egyesület: 
0670/333 66 10 vagy 0670/607 47 74
Menhely Alapítvány: 061/338 41 86
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A képviselő-testület módosította  
a szociális rendeletet. Új támoga-
tási formákat hoztak létre, a meg-
lévők esetében pedig kibővítették  
a jogosultak körét, vagy megemelték  
az igényelhető összeget. 

A garantált minimumjövedelem 28.500 forint-
ra, a lakásfenntartási támogatás minimum- 
összege 2.500 forintra emelkedett. A maxi-
mális hozzájárulás kiszámításánál figyelembe 
veszik az igénylő és a háztartás jövedelmét, 
a lakás nagyságát is. Ennél a támogatásnál 
az önkormányzat szorosan együttműködik  
a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálattal, mert ők azok, akik az adósságkeze-
lésben is segítenek a családoknak.
Komoly változást jelent, hogy növelték az 
eseti segély és a tanévkezdési támoga-
tás jogosultságának küszöbét. – Ez azért 
nagyon fontos, mert vannak olyanok, 
akiknek picit magasabb a jövedelmük, 
mégis segítségre van szükségük. Az eseti 
segélynél 57 ezer forintra, a tanévkezdé-

si támogatásnál 85.500 forintra módosult 
a határ. Utóbbira már azok is jogosultak, 
akiknek zuglói tartózkodási helyük van. 
Azért döntöttünk így, mert sokan élnek 
albérletben, ami csak nagyon ritkán lehet 
a családok állandó lakcíme – magyarázta 
Szabó Rebeka alpolgármester. 
Több új támogatási formát is létrehozott 
a testület. Bevezették a temetési segélyt 
(eddig az eseti segélyt fordíthatták erre az 
emberek), továbbá támogatják azokat is, 
akik a jövedelmükhöz képest aránytalanul 
sokat költenek gyógyszerre. Ennek maxi-
mális összege a havi gyógyszerköltség öt-
ven százaléka lehet, a pénzt negyedéven-
te utalja az önkormányzat. 
Ezentúl egyes támogatások esetében mél-
tányossági jogköre is lesz a testületnek. 
Ha valaki valamilyen okból nem kapja meg 
első körben a támogatást, fellebbezhet.  
A képviselők mérlegelik az esetet, és méltá-
nyosságból megszavazhatják a segítséget.
Szabó Rebeka hangsúlyozta, hogy bár  
a rendelet mostani módosítását Karácsony 

Gergely polgármesterrel közösen nyújtotta 
be, azt többkörös egyeztetés előzte meg, 
és beleépítették a szociális, továbbá az 
idősügyi kerekasztal számos ajánlását is. 
Utóbbira példa - amelyet végül a Szociális 

Bizottság elnökének javaslatára fogadtak 
el -, hogy már nem csak a 90, 95, 100, va-
lamint a száz évnél idősebbeket köszönti 
az önkormányzat. A 80 éveseknél nyolc-
ezer, a 85 éveseknél pedig nyolcezer- 
ötszáz forinttal járul hozzá az önkormány-
zat az ünneplés költségeihez.
Az alpolgármester az is elmondta, tapasz-
talataik szerint még mindig sokan nincse-
nek tisztában azzal, hogy jogosultak len-
nének valamilyen támogatásra, ezért arra 
biztatja a zuglóiakat, keressék fel a Bács-
kai utca 53. szám alatt található ügyfél-
szolgálati irodát, ahol az ügyintézők min-
denben segítenek.                                  PR

Fókusz

Erősebb lett a szociális háló

A képviselő-testület egyhangúlag 
fogadta el Zugló 2016. évi költség-
vetését. Karácsony Gergely polgár-
mester lapunknak elmondta: az idei 
büdzsé a tavalyinál több mozgás-
teret enged a kerületnek. Az állami 
források csökkenése miatt Zuglónak 
növelnie kell a saját bevételeit, hogy 
minden vállalt feladatát el tudja lát-
ni. Ezen túlmenően az önkormányzat 
hazai és európai uniós pályázatokon 
is indul, hogy forrásokhoz jusson  
a fejlesztési tervek megvalósításához.

– Nagy öröm a számomra, hogy Zugló 
költségvetését a testület ismét egyhangú-
lag fogadta el. A kerület az idén 24,6 mil-
liárd forintból gazdálkodhat – jelentette ki 
Karácsony Gergely polgármester. Hozzá-
tette: a büdzsé a testület által jóváhagyott 
fejlesztési koncepció figyelembevételé-
vel készült. A változó törvényi feltételek,  
a csökkenő állami támogatás és a saját 
források behatárolják a kerület lehetősé-
geit, így a felmerült igények mindegyikét 
nem lehetett kielégíteni. A költségvetés 
ugyanakkor biztosítja Zugló zavartalan 
működését, a fejlesztések és az önként 
vállalt feladatok fedezetét.
– Az idei büdzsé a tavalyinál több mozgás-
teret enged meg, ezért az intézményeknek 
már nem kell ötszázalékos tartalékot képez-
ni – magyarázta a polgármester, aki kiemel-
te: 2016-ban 2,4 milliárd forint jut fejleszté-
sekre és felújításokra, ezen túlmenően pedig 
megvan a fedezete a szociális rendszer mű-
ködtetésének is. Az idén többségében még 
olyan fejlesztések fejeződnek be, amelyeket 
az előző ciklusban készítettek elő. Ezek 
közé tartozik a Mogyoródi úti sportpavilon 
megépítése, a Rákosfalva, illetve Csertő 
park rendbetétele (részletek a 10. oldalon). 
A büdzsé vitájában több kritika is érte  
a polgármestert azért, hogy túlzottan 
szakmai a költségvetés, illetve hogy kevés 
idő állt rendelkezésre az anyag átbeszélé-
sére és az egyeztetésekre.
– Az észrevételeket jogosnak tartom – 
húzta alá Karácsony Gergely. - Azonbana 

következő évi költségvetési rendelet meg-
alkotása előtt megpróbáljuk megtalálni  
a módját, hogy ne csak a politikai szerep-
lők, hanem a lakosság is véleményezhes-
se a majd a büdzsét. 
A polgármester mint előterjesztő az idei 
költségvetéshez benyújtott valamennyi 
módosító indítványt befogadta. Így került 
be a költségvetésbe például Várnai Lász-
ló (CivilZugló) kezdeményezésére a Cser-
tő parki gyermekorvosi rendelő felújítása, 
Barta János (LMP) javaslatára az önkor-
mányzati fenntartású intézmények költség-
hatékonyságának és működésének átvilá-
gítása is, továbbá Rozgonyi Zoltán (Fidesz) 
előterjesztésére a BVSC fejlesztési támo-
gatásának növelése.
A költségvetés előkészítése során politi-
kai megegyezés született a közbeszerzési 
szabályzat megváltoztatásáról és a bizott-
sági struktúra átalakításáról is. 
– Az elmúlt év tapasztalatai alapján alakí-
tottuk át Zugló közbeszerzési szabályzatát 

– jegyezte meg Karácsony Gergely. Mint 
elmagyarázta, az új iránymutató rendkí-
vül szigorú, a pályáztatási folyamat telje-
sen nyílttá és még nyomon követhetőbbé 
vált, aminek – ahogy azt a Mogyoródi úti 
sportpavilon tendereztetése is bizonyítja – 
jelentős költségcsökkentő hatásai vannak. 
–  A közbeszerzési szabályzat átalakítá-
sával számos feladat visszakerült a kép-
viselő-testülethez, ami garancia arra, hogy 
a nagy fejlesztések átláthatóan és széles 
körű politikai konszenzussal valósuljanak 
meg. Ez pedig biztosíték arra, hogy az 
adófizetők pénzét a lehető legtisztessége-
sebben használjuk fel – tette hozzá.
Az idén az önkormányzat elsősorban 
tervező, előkészítő munkát végez majd.  
Ez teszi lehetővé, hogy 2017-től a kerület 
saját elképzeléseinek megfelelően való-
suljanak meg a fejlesztések. 
– Annak ellenére, hogy a Mundo beru-
házás megvalósulása kétségessé vált, 
továbbra sem mondok le az új városköz-

pont megépítéséről – hangsúlyozta Ka-
rácsony Gergely, akinek az a terve, hogy  
a kerületi centrumot a Bosnyák tér másik 
oldalán, Zugló saját tulajdonú területén 
valósítsa meg. Idén kezdődik ennek ter-
vezése, illetve a pályázat benyújtása az 
Európai Unióhoz a kivitelezés költségeire. 
A polgármester szerint ebben a ciklusban 
a törvényi változások miatt Zugló ötmilli-
árd forint bevételtől esik el. Ennek ellen-
súlyozására egyre nagyobb szerephez jut-
nak a saját bevételek. 
– A bevételnövelés egyik lehetősége  
a fizetős parkolás bevezetése – emlékez-
tetett Karácsony Gergely. Megjegyezte: 
bár a közbeszerzési eljárás lefolytatták, 
probléma merült fel, és most a közbeszer-
zési döntőbizottság állásfoglalását várják. 
Ennek megléte esetén lehet megtenni  
a további lépéseket. Rákosrendező hasz-
nosítása is jelentős bevételhez juttathatná 
a kerületet. Az önkormányzat már elkészí-
tette az erre vonatkozó koncepciót, amely 
a családi turizmusra fókuszál. 
– Az elmúlt napokban írták ki az Európai 
Unió az óvodák, bölcsődék fejlesztésére 
és rehabilitációjára vonatkozó pályázatát. 
Ezekre a magyar kormánynál lehet pályáz-
ni – mondta a polgármester. Megjegyezte: 
az idei év egyik fontos feladata az ezekre 
vonatkozó pályázatok beadása, hogy jö-
vőre meginduljanak azok a beruházások, 
amelyek már ehhez a ciklushoz köthetőek. 
Ezen túlmenően külön csoport foglalkozik 
a Brüsszelhez közvetlenül benyújtható pá-
lyázatokkal, amelyek főként az energiaha-
tékonysági beruházásokhoz nyújtanának 
támogatást.  A kerület indul a Főváros Tér-
köz pályázatán is, amiből a Bosnyák téri 
piac környékét szeretnénk felújítani.
A kerületben ugyan sok a zöld felület, azon-
ban ennek minősége nem megfelelő, ezek 
felújításába a polgármester a Csertő parkhoz 
hasonlóan a lakosságot be kívánja vonni. 
– Azt szeretném, ha a parkolási bevétele-
ket elsősorban a közterületek fejlesztésé-
re tudnánk fordítani – zárta szavait Kará-
csony Gergely.        

  Papp Dezső

Több mint kétmilliárd forint jut az idén fejlesztésekre

A Bácskai utcai ügyfélszolgálati 
iroda ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.15–12.00 és 12.30–17.30

Kedd: 8.15–12.00 és 12.30–15.30

Szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.00

Csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–15.30

Péntek: 8.15–12.30
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Polgármester
Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára fo-
lyamatos bejelentkezés a http://
www.zuglo.hu/karacsony-ger-
gely-polgarmester/ címen.

Alpolgármesterek
Hajdu Flórián
polgármesteri hivatali fogadóórájára 
előzetes bejelentkezés az alpolgár-
mesteri titkárságon,  
a  06-1-872-9457 telefonszámon.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap 
első kedd 14:00-15:00 óra, Polgár-
mesteri Hivatal, 1145 Budapest, 
Pétervárad utca 2.  

Szabó Rebeka
soron következő fogadóórájára folyama-
tos bejelentkezés a http://www.zuglo.hu/
szabo-rebeka-2/ címen.

Rozgonyi Zoltán
polgármesteri hivatali fogadóórájára 
előzetes bejelentkezés az alpol-
gármesteri titkárságon, a 06-1-
872-9228-as telefonszámon és a 
rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen.

Jegyző
Hoffmanné  
dr. Németh Ildikó
Bejelentkezés polgármesteri hivatali 
fogadóórájára a jegyzői titkárságon,  
a 06-1-872-9171-es telefonszámon.

Aljegyző
Makranczi László
Bejelentkezés polgármesteri hivatali 
fogadóórájára az aljegyzői titkárságon, 
a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

Megválasztott képviselők

Listás képviselők

Tisztségviselők Önkormányzati képviselők

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ér-
tékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megte-
kinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ 
hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesz-
tésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hir-
detőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tu-
lajdonában álló bérbe vehető nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek 
listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hir-
detmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény 
kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Ke-
rület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati  
tulajdonú helyiségek

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tu-

lajdonában álló, értékesítésre meghirdetett ingat-

lanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.

hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hir-

detmény kifüggesztésre került a Zuglói Városgaz-

dálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. 

Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt.  
tulajdonában álló ingatlanok

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

Szatmáry Kristóf (13. OEVK)
Előzetes bejelentkezés 
alapján.

 Tel.: 06-20-214-48-49

Parlamenti képviselők

Cseke Vanda 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-426-2112
e-mail: csekevanda@zuglo.hu

Tildy Balázs 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-395-5557 
e-mail: balazs.tildy@gmail.com

Sápi Attila
MSZP-
Összefogás Zuglóért

Kovács Balázs 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-215-1245
e-mail: kovacsbalazs@zuglo.hu

Erdős Dóra 
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-30-586-5559
e-mail: erdos.dora@fidesz.hu

Bihary Zoltán
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon, vagy e-mailen történő 
előzetes egyeztetést követően.
Telefon:  06-70-624-46-75
e-mail: bihary@zuglo.hu

Pécsi Diána
MSZP- 
Összefogás Zuglóért

Munkácsy Mihály Ált. Isk., 
Csáktornya park 1.

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0775

Barabás Ferenc
József 
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 

Szabó Rebeka 
PM Polgármesteri Hivatal

Folyamatos bejelentkezés a  
http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ 
címen.

Hajdu Flórián
MSZP-Együtt-PM-DK-
Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc Ált. Isk.
Újváros park 2.

Minden hónap első kedd 16:00-17:00
Telefon: 06-70-260-0795

Hevér László
György
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Rákosfalva Park 1-3.

Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó
MSZP–
Összefogás Zuglóért Rákosfalva Park 1-3.

Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0776

Sógor László
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes  
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-978-3725, 06-70-436-0766
e-mail:sogor.zuglo.mszp@gmail.com

Dr. Varga Péter
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-250-6469
e-mail: vargapdoktor@gmail.com

Lévai Sándor
MSZP- 
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

Barta János
LMP

Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-263-4961
e-mail:barta.janos.lmp14@gmail.com
http://zoldzuglo.blog.hu

Czeglédi János
Jobbik Budapest, Komócsy u. 5.

Telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-70-379-9102
e-mail: czegledi.janos@jobbik.hu

Felkai Tamás
MSZP- 
Összefogás Zuglóért Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-404-2416, 06-70-436-0765

Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Telefonon történő előzetes
időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-524-9069
e-mail: gyugyeiattila@fidesz.hu

Rozgonyi Zoltán
Fidesz–KDNP Polgármesteri Hivatal

Előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri 
titkárságon, a 06-1-872-9228-as telefon-
számon és a rozgonyi@zuglo.hu e-mail 
címen.

Várnai László
CivilZugló Egyesület

Telefonon történő előzetes  
időpont egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-436-0767   
e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com
www.varnailaszlo.blog.hu

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgálta-
tó Zrt. vezetői kiemelt ügyekben személyesen is fogadják az ügyfele-
inket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet, melyet a www.
zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Városgazdálko-
dási Közszolgáltató Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.) 
található ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelentkező űrlapot szemé-
lyesen az ügyfélpultnál, elektronikusan zugloizrt@zugloizrt.hu címre, vagy 
faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az ügyintéző kollégáink az 
egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a bejelentkező ügyfeleket. 

DÁTUM NÉV OSZTÁLY

2016. április 4.
2016 május 2.

Baranyai 
Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető

2016. április 1.
2016. május 2. Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

2016. április 6. 
2016. május 4.

dr. Csikós 
Tibor Jogtanácsos

2016. március 25.
2016. április 29.

Várbíró 
András Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető      

DÉLELŐTT
(08.00-12.00)

DÉLUTÁN
(12.00-16.00)

HÉTFŐ

Jogi Csoport kintlévő-
ség-kezelés 12.00-15.30
felszólítással és felmon-
dással kapcsolatos ügyek

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport kintlévő-
ség-kezelés 
felszólítással és felmon-
dással kapcsolatos ügyek

Ingatlangazdálkodási 
Osztály
Bérleménygazdálkodási
ügyek (nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek, 
telkek)0-s igazolások kérése

díjbeszedési iroda 304/A.

PÉNTEK

Ingatlangazdálkodási 
Osztály 08.00-10.00
Értékesítési ügyek
(nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, telkek)

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik  a Zuglói Városgazdálko-
dási Közszolgáltató Zrt.  épületében a 2. emeleten, 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

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

2016. január 19-étől előreláthatólag 2016. május 2-áig az Okmányiroda 
átalakítási munkálatok miatt zárva tart.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kerületi illetékességhez kötött lakcím-
változási ügyek és a kész okmányok kiadása kivételével ügyeik intézését a 
főváros bármely okmányirodában és kormányablakában kezdeményezhe-
tik. A fővárosi okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokról a http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest oldalon is tájékozódhatnak.
Az okmányiroda átalakítása miatt bizonyos ügytípusokban 2016. január 25. 
napjától ügyintézés kezdeményezhető az alábbi ideiglenes zuglói helyszíne-
ken, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat ügyfélszolgálatán:
Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
• XIV. kerületi lakó-, és tartózkodási helyre történő bejelentkezés • egyéni 
vállalkozói ügyek, folyamatban lévő lakcím fiktíválási eljárások, kizárólag 
előzetes időpont egyeztetés alapján. 
Telefon: (06-1) 872 9271, (06-1) 872-9392.

Cím: 1145 Budapest, Bácskai u. 53. 
• Korábban igényelt, és elkészült okmányok (személyazonosító igazolvány, 
útlevél, vezetői engedély, gépjármű törzskönyv, utángyártott rendszám, 
utángyártott regisztrációs matrica) átvétele; • lakcím fiktíválási kérelmek 
leadása • népesség nyilvántartási feladatok • gépjármű ügyintézés;

NYITVA TARTÁS

HÉTFŐ 08:15 – 17:45

KEDD 08:15 – 15:45

SZERDA 08:15 – 16:15

CSÜTÖRTÖK 08:15 – 15:45

PÉNTEK 08:15 – 13:15

Időpont foglalási lehetőség, az egyéni vállalkozói ügyek kivételével a 
fenti helyszíneken sajnos nem biztosított. 
Általános információkérés: (06-1) 872-9271 és (06-1) 872-9392 • e-mail: 
okmanyiroda@14kh.bfkh.gov.hu • Levelezési cím: 1145 Budapest, Péter-
várad u. 11-17. 

A Zuglói Városgazdálkodási Közszol- 
gáltató Zrt. ügyfélfogadási időpontjai

Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje

ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLFOGADÁS 
(PÉTERVÁRAD UTCA 2.)
TELEFON: 872-9000, 872-9100

hétfő 13.30–18.00 

szerda 8.15–16.30

péntek 8.15–11.30

Előzetes időpont-egyeztetés legfeljebb négy hétre előre
telefonon: 8729-392 • www.magyarorszag.hu • www.zuglo.hu •  
személyesen az okmányiroda recepcióján.

Az önkormányzat ügyfélfogadási rendje

Telefon: 06-70/681-08-20 
E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
Hétfő–csütörtök 08.00–18.00-ig, 
péntek 08.00–14.00-ig.

A kerületgondnokság 
elérhetőségei
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Egy héten belül kétszer is ülésezett 
Zugló képviselő-testülete. A képvi-
selők március 2-án rendkívüli ülé-
sen fogadták el a kerület 2016. évi 
büdzséjét. A február 25-i és március 
2-i ülésnapon a képviselők felülvizs-
gálták Zugló egy éve hatályos szo-
ciális rendeletét, megváltoztatták 
a testület szervezeti és működési 
szabályzatát, új vagyongazdálkodási 
rendeletet alkottak, illetve átalakítot-
ták a szakbizottságokat. Döntöttek 
arról is, hogy a víz- és csatornahasz-
nálat teljes díját az önkormányzati 
bérlakásokban élőkre hárítják, meg-
kezdik az ötven év alatti zuglóiak 
egészségi állapotának felmérését, 
és Energiahatékonysági Tanácsadó 
Irodát létesítenek a kerületben.

Egységes állásfoglalás
A február 25-i rendkívüli tanácskozáson 
a képviselők megvitatták Zugló 2016. évi 
költségvetését, azonban a beterjesztő, 
Karácsony Gergely polgármester (PM) ja-
vaslatára a rendeletalkotást későbbre ha-
lasztották. A kerületvezető indoklása sze-
rint erre azért volt szükség, mert az ülést 
megelőzően már látszott, kevés volt az idő 
a politikai egyeztetésekre, és a képviselők 
további módosításokat kívánnak benyújta-
ni. Ezt támasztották alá a vitában szót kérő 
képviselők által megfogalmazott észrevéte-
lek is. A felszólalók elsősorban azt nehez-
ményezték, hogy a költségvetés túlzottan 
szakmai alapon készült, az összeállítását 
végzők nem kértek ajánlásokat a képvi-
selőktől, nem biztosítottak kellő időt a ja-
vaslatok elkészítésére, ezért nem is tükrözi 
megfelelően a lakosság kívánalmait. 
Karácsony Gergely beterjesztése szóbeli 
kiegészítőjében elismerte, hogy valóban 
rövid volt az idő a szakmai és politikai 
egyeztetésekre, ezért javasolja a döntés 
elhalasztását. Hozzátette: a büdzsé a ko-
rábban elfogadott koncepció alapján ké-
szült, és a realitásokhoz igazodik. Rávilágí-
tott, hogy a költségvetés nem tud minden 
igényt kielégíteni, miután az állami támoga-
tás évről évre csökken. Mint fogalmazott, 
a romló feltételek ellenére a költségvetés 
fegyelmezett gazdálkodás mellett biztosítja 
Zugló zavartalan működéséhez, a fejleszté-
sekhez és az önként vállalt kötelezettségek 
teljesítéséhez a forrásokat. 
Az egyeztetéseket követően a képvise-
lő-testület március 2-án ismét rendkívüli 

ülést tartott, amelyen a jelen lévő 21 kép-
viselő a módosító indítványokkal együtt 
egyhangúlag fogadta el a kerület 2016. évi 
költségvetését.

Személyi változások
A képviselők Karácsony Gergely elő-
terjesztésére arról is határoztak, hogy 
a jövőben takarékossági okokból a víz-  
és csatornahasználat teljes díját az önkor-
mányzati tulajdonú lakások bérlőire hárít-
ják, ezért mindenhová vízórát szereltetnek 
fel. Ennek hatására az önkormányzat ed-
digi évi 60 millió forintos víz- és csatorna-
díja várhatóan 5-10 millió forintra csökken. 
A testület a polgármester beterjesztésé-
re döntött továbbá a Zuglói Energiahaté-
konysági Tanácsadó Iroda létrehozásáról, 
amely energetikai kérdésekben nyújt majd 
segítséget a lakosságnak.  A kerület tavaly 
csatlakozott azokhoz az önkormányzatok-
hoz, amelyek vállalták, hogy megvalósítják 
az Európai Unió klíma- és energiafelhasz-
nálási célkitűzéseit, és 2030-ig területü-
kön legalább 30 százalékkal csökkentik  
a szén-dioxidkibocsátást. 
A képviselő-testület emellett jóváhagyta 
dr. Varga Péter, az egészségügyi bizottság 
fideszes elnökének beterjesztését. A hatá-
rozat lehetővé teszi, hogy a korábban elfo-
gadott egészségmegőrzési program kere-
tében a szakemberek elvégezzék az ötven 
év alatti zuglóiak egészségfelmérését.  
A képviselők ennek megvalósítására bruttó 
2,2 millió forint fedezetet biztosítottak. 
A grémium Karácsony Gergely javaslatára 
– Rozgonyi Zoltán alpolgármester (Fidesz) 
és Várnai László (CivilZugló Egyesület) 
módosító indítványának a befogadásá-
val – megváltoztatta a képviselő-testület  
szervezeti és működési szabályzatát, il-
letve vagyonrendeletét. A határozat ér-
telmében a jövőben a közbeszerzési és  
a tulajdonosi bizottság csak 50 millió fo-
rintos értékhatárig dönthet saját hatáskö-
rében, e fölött a képviselő-testület jóváha-
gyása szükséges. Arról is döntés született, 
hogy a közbeszerzéseket a jövőben nyíltan 
pályáztatják. A képviselők a bizottságok 
szavazati arányainak kiegyelsúlyozására  
a képviselő-testület jelenlegi összetételé-
nek megfelelően átalakították a bizottságok 
felépítését és összetételét. Az új bizottsági 
struktúráról és tagjaikról részletesen tájé-
kozódhatnak a kerület honlapján, a www.
zuglo.hu/egyhangulag-fogadtak-el-a-kolt-
segvetest/ címen.                        Papp Dezső

Önkormányzat

Az egyeztetések miatt csúszással kezdődött a március 2-i testületi ülés

Rozgonyi Zoltán alpolgármester, frakcióvezető (Fidesz–KDNP)

A büdzséből több, korábban megkezdett program finanszírozását 
biztosító tétel is hiányzik, ezek forrását év közben kell megtalálni.  
A politikai egyeztetésre kevés volt az idő. A problémák ellenére a jegyző 

egy nagyon szigorú, óvatos pénzfelhasználást engedő költségvetést készített, amely 
garantálja Zugló működését és az önként vállalt feladatok teljesítését. Javaslatunkra 
a büdzsében 40 millió forintra emelkedett a Bethesda kórház, illetve 80 millióra nőtt  
a BVSC fejlesztési támogatása. A büdzsét azért szavaztuk meg, mert az SZMSZ 
átalakításával megszűnt az MSZP bizottságokon belüli túlreprezentáltsága, és a jö-
vőben a pénzek felhasználásáról csak konszenzussal lehet dönteni.

Tóth Csaba Zugló MSZP-s országgyűlési képviselője

Az első vitanapon elmondtuk a fenntartásainkat. A büdzsét ugyan 
Zugló érdekében megszavaztuk, de ez nem azt jelenti, hogy annak 
tartalmával egyetértünk. Szerintünk ez egy érdemi egyeztetések nél-

küli, szakmai büdzsé, amely a tartós lecsúszás költségvetése, mert nem tartalmaz 
olyan léptékű fejlesztéseket, beruházásokat, felújításokat, amelyekre a kerületnek 
szüksége lenne. A politikai egyeztetetések az idén csak személyi kérdésekről szól-
tak. A Fidesz, a CivilZugló, illetve az LMP összefogott és megzsarolta a polgár-
mestert, aki kénytelen volt bizottsági helyekkel megvásárolni a szavazataikat, hogy  
át tudja tuszkolni a költségvetést. 

Barta János képviselő (LMP)

A benyújtott költségvetést elfogadhatónak találtam, ennek ellenére több 
módosító javaslattal éltem. Ezek a különböző keretek felhasználásának 
szigorítására vonatkoztak. Szerintem az idei büdzsé a tavalyinál meg-

alapozottabb, az adókból és az ingatlanok értékesítéséből származó bevételtervek  
a korábbinál reálisabbak. A büdzsé lényeges eleme, hogy az idén csak olyan kiadások 
lehetnek, melyekről koncepcionálisan már tavaly döntés született. Jónak tartom, hogy  
a költségvetésben nincsenek szabadon felhasználható összegek, helyettük nagyon sok 
céltartalék van. Bízom benne, hogy az idén a tervezett beruházások megvalósulnak.

Ceglédi János képviselő (Jobbik)

Tavaly az MSZP és a Fidesz alkujaként született meg Zugló költségvetése.  
Ez komoly problémát hordozott magában, ugyanis fennállt annak a ve-
szélye, hogy az önkormányzatnak novembertől likviditási gondjai lesznek.  

Az idei büdzsé egyik legfőbb pozitívumának tartom, hogy a Polgármesteri Hivatal szak-
emberei készítették el, és a pártoknak nem volt beleszólásuk. Ennek köszönhetően egy 
megalapozott, reális célkitűzéseket tartalmazó, szigorúan szakmai költségvetés szüle-
tett, aminek az elfogadását támogattam. Véleményem szerint az idei büdzsé teljesíthető, 
megfelelő odafigyeléssel kockázatmentes működést és feladatellátást biztosít Zuglónak.   

Várnai László képviselő (CivilZugló Egyesület)

Az idei büdzsé elfogadása arról is szólt, hogy a betervezett összegeket 
az önkormányzat milyen kontrollal költheti el. Ezért volt fontos a bizott-
ságok összetételének testületi arány szerinti megváltoztatása. Nagyon 

örülök, hogy a grémium három módosító indítványomat is elfogadta, így megvaló-
sulhat a Csertő parki gyermekrendelő felújítása, a Vezér utcai Tündérkert kialakí-
tása, illetve a minimálbértől alig többet kereső óvodai és bölcsődei dolgozók havi  
10 000 forintos bérkiegészítése. Továbbra sem támogatok egyetlen olyan döntést 
sem, amely az önkormányzat vagyontárgyainak az értékesítésére irányul. Támoga-
tom viszont azt, hogy minél többet fordítsunk intézményeink felújítására.

Hosszú viták a költségvetés egyhangú elfogadása előtt
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A Polgári Összefogás Kerületünkért 
Alapítvány és a Szeretjük Zuglót 
Egyesület idén is megválasztotta  
az Év Embereit Zuglóban. 

– Nagyon büszke vagyok rá, hogy valami-
kor alapítóként mind az egyesület, mind 
pedig az alapítvány létrejöttében részt ve-
hettem – mondta Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester. – A célunk az volt, és ez ma 
sem változott, hogy erősítsük a közössé-
get, mert csak egy erős közösség képes  
a terveit maradéktalanul megvalósítani. Ezt 
a célt szolgálja az Év Embere Zuglóban díj 
is, mellyel azokat a személyeket díjazzuk, 
akik tettükkel, hozzáállásukkal, életútjukkal 
erősítették a közösségünket.
Barabás Ferenc, az alapítvány képviselője 
szerint ez egy erkölcsi díj, mely egy civil kö-
zösség elismerését fejezi ki.
– Alapítványunk és egyesületünk vezetése 
minden évben kerületünk lakosainak javas-
latai alapján dönt a díjazottak személyéről. 
A kerületben rejlő potenciált bizonyítja, 
hogy idén is több jelölt közül választhattuk 
ki a legjobbakat – mondta Rátonyi Gábor,  
a Szeretjük Zuglót Egyesület elnöke.
Az Év Embere elismerés egyik díjazottja  
a mindössze 18 esztendős Dolfin Ba-
lázs. A Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskola idén érettségiző diákja 
eddigi sikeres pályafutásával érdemelte 
ki a zuglói közösség elismerését. Balázs 
a zene szeretetét a szüleitől és a nagyszü-
leitől örökölte. Már 4,5 évesen csellózni 
kezdett, 6 éves korában Antók Zsuzsan-
na lett a tanára, az ő segítségével pedig 
már 12 évesen felvételt nyert a Zeneaka-
démia különleges tehetségek osztályába. 
Azóta a zenei tanulmányait Mező László 
professzor irányítja, de a közismereti tár-
gyakat továbbra is a Columbus utcában 
tanulja. Balázs kétszer nyert már első díjat  
a Friss Antal Országos Csellóversenyen, 
két olaszországi zenei versenynek is ab-
szolút győztese lett, és nyert már zenei 
versenyt Ausztriában. Szólistaként fellé-
pett már a MÁV és a Zuglói Filharmoniku-
sokkal, emellett a MOL tehetségtámogató 
programjának is az egyik patronáltja.
– Ez az egyik legkülönlegesebb elisme-
résem, amit nagy megtiszteltetés meg-
kapni – mondta Balázs, aki az elismerést 
nemcsak a tehetségével, hanem a hozzá-
állásával is kiérdemelte. Zuglói diákként 
több kerületi rendezvényen fellépett már,  
és a játékával minden alkalommal színesí-
tette a programot. 
Ugyancsak az Év Embere Zuglóban kitün-
tetésre jelölték a KSI SE két kiváló 
kenusát, Mike Róbertet és Vas-
bányai Henriket, akik 
2013 óta, amióta 
egy hajóban 

eveznek, rendre az 1-2. helyen végeznek 
a világversenyeken. A kuratórium a tavalyi 
vébéezüstjük miatt javasolta őket a díjra. 
Robi és Henrik más szempontból is üde 
színfoltnak számít a KSI-ben. Ők ugyanis 
nem a KSI SE utánpótlás-nevelő műhe-
lyéből kerültek ki. Az előbbi az UTE-ból,  
az utóbbi pedig a BKV Előréből igazolt  
a zuglói klubba, hogy aztán már KSI-sként 
érjék el a legnagyobb sikereket. 
– Első feladatunk, hogy a válogatókra felké-
szüljünk, utána viszont már csak az olimpi-
ára szeretnénk koncentrálni – mondta Mike 
Róbert. – A magyar kajak-kenu sportban 
még senkinek sem sikerült C2 1000 méte-
ren olimpiai aranyérmet szereznie, mi meg-
próbálunk szakítani ezzel a hagyománnyal.
– Sokáig azt hittem, hogy egyesben érek el 
sikereket – tette hozzá a korábban ifjúsági vi-
lágbajnoki címet nyerő Vasbányai Henrik –, 

aztán egy véletlennek köszönhettem, hogy 
egy hajóba ülhettem Robival. Úgy érzem, 
megtaláltam a helyemet, tudunk együtt 
dolgozni, és élvezzük a versenyeket.
Az Év Embere díjjal jutalmazott Mike Ró-
bert és Vasbányai Henrik olyan kiválósá-
gokkal került egy sorba, mint Talmácsi 
Gábor, Szabó Gabriella, Kökény Roland, 
Zsivóczky Attila vagy Szécsi Zoltán.
Az egyesület és az alapítvány hetedik alka-
lommal jelölt valakit Zuglóból az úgyneve-
zett életműdíjra. Ezt az elismerést ezúttal 
egy KSI-s szakember kapta. Hazsik Endre, 
a zuglói egyesület elnöke 25 év után úgy 
döntött, az idei tisztújító közgyűlé-

sen már nem jelölteti magát, 
hanem átadja a staféta-

botot a helyettesének, Zsoldos Péternek.  
Ez persze nem azt jelenti, hogy végleg há-
tat fordítana a szeretett klubjának, amelyet 
szeretne a tapasztalatával, szakértelmével 
a jövőben is segíteni.
– A váltásra még az olimpia előtt sor kerül, 
ám ez cseppet sem fogja zavarni a spor-
tolóink felkészülését – mondta a leköszönő 
elnök. – Reményeink szerint az idei olim-
pián is 5-8 sportolóval képviseltetjük majd 
magunkat, akik nemcsak résztvevőként, 
hanem éremesélyesként utazhatnak Rióba. 
Hazsik Endre 1991-ben lett a Központi 
Sportiskola elnöke. A sportszervezet egé-
szen 2000-ig fenntartóként működtette  
a zuglói Csanádi iskolát, ahonnan olimpi-

ai-, világ- és Európa-bajnokok sora 
került ki. A KSI-s nevelésű spor-
tolók az elmúlt olimpiákon rend-

re főszerepet vállaltak, Londonban 
Szabó Gabriella, Kozák Danuta és 

Berki Krisztián révén három arany-, 
Lőrinc Tamás és Módos Péter révén pe-
dig két ezüstérmet szereztek. A leköszönő 
elnök szerint erre a teljesítményre Rióban 
is képesek lehetnek majd.

Riersch Tamás

Ők lettek az év emberei
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Lóversenypálya Zuglóban
E heti sétánk során Istvánmezőre 
látogattunk, pontosabban a Dózsa 
György út, Thököly út, Stefánia út, 
Ifjúság útja által határolt területet 
kerestük fel. Itt működött hajdan  
a hatalmas tömegeket vonzó új ló-
versenytér, aminek a helyén jelen-
leg a Puskás Ferenc Stadion és az 
edzőpályák állnak. A lóversenypá-
lyának ma már nyoma sincs Zug-
lóban, az emlékét sem őrzi semmi.  
A stadion mellett elhaladóknak fo-
galmuk sincs róla, hogy itt már száz 
évvel ezelőtt is egy sokak által láto-
gatott sportlétesítmény működött.  

Az első pesti lóversenyt gróf Széche-
nyi István kezdeményezésére 1827-ben  
az Üllői út és  Soroksári út közötti „pesti 
gyepen” rendezték meg. A lóversenytér 
körül az 1870-es évekre számos ipari üzem 
telepedett le, ezért a versenyeket szerve-
ző Magyar Lovaregylet új helyet keresett  
a nemzeti létesítmény számára. 

Az új versenypálya
A Lovaregylet Istvánmezőn, az Aréna út 
(ma Dózsa György út), Csömöri út (ma 
Thököly út), Stefánia út háromszögében 
lévő homokos pusztát bérelte ki az új ló-
versenypályának. A sportpályát 1878-ban 
kezdték építeni. Az épületegyüttes terveit 
Feszty Adolf építész készítette el. 
Az új lóversenytér a Csömöri út mentén,  
az úgynevezett száz ház végénél kezdő-
dött, és a Kerepesi útig nyúlt. A pályát az 
Aréna úttól faragott kapukkal ellátott, fehér 
rácsos kerítés választotta el. A főkapunál 
állt a pályaőr háza, ettől kissé távolabb volt 
a nyergelőház és a versenylovak istállója. 
A versenypályát park vette körül, amely-
nek területén 15 000 fát, 10 000 cserjét 
ültettek el, illetve 20 000 szálból álló feny-
vest telepítettek. A rendszeresen locsolt 
és hengerelt füves futtatópálya erősen el-
nyújtott ellipszisre hasonlított. Hosszten-
gelye 1056, kereszttengelye 300 méter, 
kerülete másfél angol mérföld volt. Az el-
lipszisen belül gróf Batthyány Elemér ter-
ve alapján épített, nyolcas alakú akadály-
verseny-pálya működött, ahol a lovasnak 
a kanyaroknál fel- és leugrató akadályt, 

illetve falat, a versenybíró páholya előtt 
pedig vizesárkot kellett leküzdeni. 

A két tribün
A fakerítéssel körülvett versenytér észak-
nyugati részén – háttal a délutáni napnak 
– két tribün állt, közülük az előkelőségek-
nek létesített I. osztályúnak szeglettornyai 
is voltak. Ezt nagycsarnoknak nevezték, ide 
hat forint volt a belépőjegy. A tribün osz-
lopos előcsarnokának egyik falán a lóver-
senytér térképét helyezték el. Az előtérből 
nyílt az I. osztályú jegypénztár, az étterem, 
a ruhatár, a rendőrőrszoba, a titkári iroda, 
a zsokék, az úrlovasok, illetve a hölgyek 
öltözője, valamint a tribünre vezető lépcső. 
Ezen feljutva a szabad ég alatti I. osztályú 
nézőtér fogadta a látogatót, ahol 1200 ülő-
hely várta az előkelő nézőket. Eső esetén  
a közönség a két szeglettorony közötti, pa-
lával fedett nézőtérről figyelhette a versenyt. 
A tribün jobb oldali tornyában lépcső veze-
tett fel a tetőre. Innen tökéletesen látszott 
az egész versenypálya, és lehetett gyö-
nyörködni a környező tájban. 
Az 1400 férőhelyes II. osztályú tribünt  
a régi lóversenypályáról származó anya-
gából építették fel. Ez a nagycsarnoknál 
szerényebb méretű, kivitelű és berende-
zésű volt. A két tribün között álltak a fo-
gadóirodák. A tribünöktől távolabb voltak 
az állóhelyek. Ide 60 fillérbe került a jegy. 

A királyi páholy
Az I. osztályú tribün bal szárnyában volt  
a királyi páholy, amelyhez tölgyfa korlátú, 
vörös szőnyeggel borított lépcső vezetett, 
amit nagy ablakok világítottak meg. A feljá-
ró egy előszobába vezetett, innen lehetett a 
fejedelmi pompával berendezett társalgóba 
jutni. Ebből nyílt a vörös bársonnyal és gaz-
dag aranyozással díszített páholy, amelynek 
pálya felőli részét acélredőny zárta le. Ennek 
felhúzásával vált láthatóvá a versenytér, illet-
ve szabaddá az út a teraszra.  

Az építkezés költségei
Az új lóversenypálya megépítése és fenn-
tartása nagyon sokba került a Lovaregy-
letnek. A társulat a földdarabot 49 évre 
vette bérbe Pest Város Tanácsától évi 
négy aranyért. A terület kiegészítésére 

megvett magántelkekért 63 000 forintot 
fizettek ki. A futtatópálya 70 000, a par-
kosítás 4000, vízvezetékrendszer 17 000, 
az akadálypálya 2000, a nagycsarnok  
73 000, annak belső tere 10 000, az udvari 
páholy ugyancsak 10 000, a régi tribün át-
dolgozása szintén 10 000, míg a vaskeríté-
sek 8000 forintba kerültek. Ehhez jött még 
a nyergelő, az istálló, az őrház, az utak, 
a külső kerítés, a gyomtalanítás, a járdák 
és a kövezés ára. Az összköltség megkö-
zelítette a félmillió forintot, ami akkoriban 
nagy összegnek számított.

Az első versenynap
Az új versenypályát 1880. október 17-én 
nyitották meg. Az idő borongós volt, en-
nek ellenére óriási érdeklődés övezte az 
első versenynapot. „Déli egy órakor már 
a kocsik és omnibuszok szakadatlan sora 
szállította a közönséget a kerepesi uton és 
sugáruton végig” – számolt be a Vasár-
napi Ujság. Sokan gyalog érkeztek, mert 
a pálya közel volt a városközponthoz.  
Az eseményen megjelent a főváros szinte 
valamennyi előkelősége, köztük a királyné is.
A szervezők nem számítottak ekkora ér-
deklődésre. A jegyváltóhelyeken sorok 
kígyóztak. A rendezők és a rendőrök kép-
telenek voltak fenntartani rendet. Az em-
berek még a versenytérre is bementek, és 
elállták a lovak útját. 

A futtatások két órakor kezdődtek. Az első 
versenynapon Blaskovits Miklós, báró 
Springer Gusztáv, Sáska István, gróf Zichy 
Béla, gróf Kinsky Zdenko és gróf Batthyá-
ny Elemér lova nyert futamot. Gróf Zichy 
Béla lova az árokugrásnál a nyakát törte.  

Szigorú szabályok
A versenyeket minden alkalommal hatal-
mas érdeklődés övezte, megteltek a szál-
lodák, és a vendéglátóhelyek is szépen 
profitáltak az eseményből. „Versenynap 
délutánján szinte életveszélyes a Kerepe-
si-uton járkálni. Fogatok, bérkocsik, lóvo-
natúak alig győzik kiszállítani a verseny-
térre tóduló közönséget, mely a hosszú 
út széles járdáit is tömegesen ellepi” – írta  
a Vasárnapi Ujság.
A lóversenyt számos illusztris vendég fel-
kereste, köztük Mazaffer-ed-Din perzsa 
sah, aki európai körútja során 1900 szep-
temberében érkezett Budapestre. 
A szervezők a lovak pillanatnyi állapotá-
val kapcsolatos információkat titkosan ke-
zelték. A versenyszabály kimondta, hogy 
a reggeli galoppokon csak közvetlenül az 
istállóhoz tartozók lehettek jelen. Akit rajta-
kaptak, hogy illetéktelenül nézte végig a pró-
bafutást, örökre kitiltották a versenytérről. 
A tiltás ellenére mindig voltak olyanok, akik 
a fogadáshoz információt akartak szerezni 
a lovak képességeiről. Ők reggel öt órakor 
a víztoronynál gyülekeztek, innen ugyanis 
be lehetett látni a pályára.

Felszántották és beültették
Az Aréna úti lóversenypálya több mint 
harmincéves zavartalan működés után 
kicsinek bizonyult, ezért a szervezők 
1913-ban megállapodtak, hogy új helyre 
költöztetik. A tervet azonban az első vi-
lágháború kitörése miatt el kellett halasz-
tani. A létesítményben 1918-ig rendeztek 
lóversenyeket. 1919 tavaszán, a Tanács-
köztársaság kikiáltását követően a fővá-
ros vezetése elrendelte a lóversenytér 
felszántását, hogy a területén élelmiszert 
termeljenek a nép számára.  
A szűkös esztendőket követően csak 
1923-ban nyílt lehetőség a Budapesti Új 
Lóversenytér (ma Kincsem Park) megépí-
tésére a Kerepesi út mellett, az 1913-ban 
kiválasztott, Kőbányához tartozó területen. 
Az új pályát 1925. május 10-én adták át. 
A városligeti lóversenytér megmaradt 
épületeit 1948-ban, a Népstadion építését 
megelőzően bontották le.         Papp Dezső
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Farkas Klára igazgatónőről el-
mondható, hogy hűséges Zuglóhoz.  
Az itt töltött diákévei után ugyanis 
pályakezdő pedagógusként is visz-
szatért a kerületbe. 

Az 1983-as első tanéve óta a Liszt Fe-
rencben oktatja földrajzra és testnevelésre 
a gyerekeket. 1991-ben a kerület földrajz- 
munkaközösségének a vezetésével, hat 
évvel később pedig tantárgygondozói fel-
adatokkal bízták meg. 2011-ben a Hermi-
na úti iskola igazgatóhelyettesévé, tavaly 
pedig igazgatójává nevezték ki. A mindig 
fiatalos lendületű tanárnő – aki évtizedek 
óta az iskola egyik meghatározó pedagó-
gusa, valamint földrajzból sok szép ered-
ményt ért el diákjaival – évtizedeken át 
az iskola diákjainak kedvence volt. Mint 
mondta, ennek mindössze egyetlen titka 
lehetett: a földrajzot és a testnevelést is 
úgy tanította, hogy a tananyagba a saját 
élményeit, példáját is belevitte.
– Már gyerekkoromban is nagyon érdekel-
tek a távoli tájak és kultúrák – mesélte Far-
kas Klára a hagyományos egyhetes ausztriai 
sítábort követő első zuglói munkanapján –, 
akkoriban azonban még nem lehetett utaz-
gatni, ezért jobb híján az útikönyveket búj-
tam. Még ma is tele van a polcom ezekkel 
az útleírásokkal. Az első világatlaszomat 
nyolcadikos koromban kaphattam, azt is 
rongyosra nézegettem. Mikor a pályaválasz-
táshoz érkeztem, szinte természetes volt 
számomra, hogy a földrajzzal foglalkozzam, 
hiszen tanítani is csak azt lehet igazán, amit 
a tanár is a legjobban szeret.

Kezdjük a testneveléssel, amely mindig is 
közel állt a túrázáshoz szokott pedagó-
gushoz. Kedvenc sportága a tenisz, ame-
lyet ma is aktívan űz, régebben oktatta is, 
illetve a kerékpározás, hisz a mai napig  
a bicikli a legfőbb közlekedési eszköze.  
Az előbbi eredménye, hogy minden elsős 
gyerek megismerkedik a tenisz alapjaival 
az iskolában, illetve az, hogy az intézmény 
vezetője kerékpárral jár dolgozni, sok gye-
rek számára követendő példának számít. 
– 1985-ben nagy nehézségek árán utaz-
hattam Görögországba, ami aztán életre 
szóló élményt jelentett számomra. Aztán 
a következő évek enyhülését kihasználva 
több dél-európai országba is eljutottam. 
Az utazások során a gyermekkori vágya-
im elevenedtek meg, és fokozatosan erő-
södtek bennem az érzések, hogy újabb és 
újabb helyekre eljuthassak. A legtöbbször 
önerőből oldottam meg a dolgokat. Ha tá-
voli helyekre mentem, a repülőjegyen kívül 
más szolgáltatást nem vettem igénybe, 
hanem helyette szakkönyvekből vagy az 
internet segítségével magam készültem 
fel az utazásaimra. 
Első nagy kalandjára 1998-ban került sor, 
amikor is a zuglói földrajztanárnő az USA 
és Kanada nemzeti parkjait látogatta meg. 
A héthetes utazás során számtalan él-
ményben volt része, a Niagarától kezdve 
a Yellowstone Parkban percre pontosan 
kitörő gejzíren keresztül egészen a vad-
nyugati filmekből ismert Monument Valley 
hegyei közötti lovaglásig.
Az azt követő évek pedig az évközi tanítás 
és a nyári utazás ritmusában teltek. Far-

kas Klára bejárta Dél-Amerikát, végigment 
az inkák ösvényén, majd sorban beutazta 
Kenyát, Tanzániát és ahhoz tartozó Zanzi-
bárt, Mexikót, azon belül a maják nyomait 
követve a Yucatán-félszigetet, Guatema-
lát, Hondurast és Belize-t, illetve Kínát, 
Japánt, Indiát és Nepált is. Járt 4800 mé-
ter magasban az Andokban, ítéletidőben  
a skót felvidéken, hatalmas ködben a Hi-
malája lábainál, és csípte meg már isme-
retlen pók a Távol-Keleten, illetve látta 
mind az öt nagyvadat (elefántot, orrszarvút, 
kafferbivalyt, leopárdot és oroszlánt) a Se-
rengeti Nemzeti Parkban.
– Az utolsó nagyobb utam 2013-ban, Nor-
végiában volt, ám már akkor is csak rövid 
időre tudtam elszakadni az iskolától. Pe-
dig még nagyon sok hely lenne – Délke-
let-Ázsia, Kuba, Ausztrália és Új-Zéland –, 

ahova szívesen elmennék. Talán egyszer 
majd erre is nyílik lehetőség.
A Liszt diákjai eddig sem panaszkodtak. 
Sőt nyolcadik után nem győznek hálálkod-
ni földrajztanáruknak azért a rengeteg él-
ményért, melyet egy-egy nagyobb útjáról 
hazahozott, és velük megosztott. Igazga-
tóként azonban a tanításra is kevés ide-
je jut, ennek hátrányát a mostani diákok 
érezhetik majd, akik az internetről szerez-
hetik be az információkat Klári néni kaland-
jai helyett. De amennyire hátrány, annyira 
előny is, hogy egy tapasztalt, sokat látott 
pedagógus vezeti a zuglói iskolát. Az in-
tézményben ugyanis minden rendben mű-
ködik. Ráadásul nyugalom van, mindenki 
tudja a dolgát, senki sem idegeskedik, ami 
a napi munkára is hatással van. 

Riersch Tamás

Világot járt igazgatónő
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Beiskolázás 2016/17
Bölcsődei és óvodai nyílt napok, általános iskolai felvételi körzetek a következő tanévre

Gyermekközpontú bölcsődei részlegeinkben családias, nyugodt, kiegyensúlyozott 
légkörben neveljük-gondozzuk a zuglói lakosok 0–3 éves korú gyermekeit. 

Legfontosabb feladataink:
– Megteremteni a feltételeit annak, hogy a gyermekek a bölcsődében biztonságban és 
jól érezzék magukat.
– Szem előtt tartjuk az egyéni szükségleteiket és ebből adódóan az egyéni bánásmódot.
– A gyermekeket mindig olyannak fogadjuk el, amilyenek. 
– Az érzelmi biztonság megteremtése mellett a saját ütemükben, az egyéni szükséglete-
iknek megfelelően biztosítjuk számukra személyiségfejlődésük feltételeit.
– A gyermekeket őszinte, szeretetteljes légkör veszi körül, ahol minden problémájukhoz 
megkapják a szükséges segítséget a kisgyermeknevelőktől.

A bölcsődei nevelés célja: 
Az egészséges életvitel megalapozásával testileg, lelkileg edzett, egészséges önbiza-
lommal rendelkező, az óvodai környezetbe beilleszkedni tudó, kiegyensúlyozott gyerme-
kek nevelése-gondozása, együttműködve a családdal.
A Zuglói Egyesített Bölcsődék 12 részlegében 993 férőhelyen fogadják a zuglói szülők 
0–3 éves korú gyermekeit. A bölcsődei részlegek a helyi sajátosságok figyelembevételével 
egyéni – nevelési – gondozási programjaik szerint működnek, de alapelveik azonosak.

2016. szeptemberi felvételre a jelentkezés:
2016. április 25–április 29. között történik valamennyi bölcsődénkben
• hétfő–szerda–péntek  délelőtt 9–11 óra között,
• kedd–csütörtök délután 15–17 óra között.

A bölcsődei jelentkezés személyesen, a gyermekkel együtt történik.
Jelentkezni lehet: zuglói lakhellyel rendelkező családoknak bármely választott bölcsődé-
ben, ahol a telephelyvezetők mindenre kiterjedő, részletes felvilágosítással szolgálnak.
Sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele a Mályva Kerületi Vezető és a Mesevonat 
Bölcsődében történik, melynek feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság véleménye. 
Az átlagtól eltérő étkezést (tej-, tojás-, zöldség-, gyümölcs-, gyümölcscukor- stb. al-
lergia) igénylőknek gasztroenterológus szakorvosi vélemény szükséges, jelentkezésüket 
minden intézményünk fogadja. Speciális ételallergia esetén, pl. lisztérzékenység (glutén-
mentesség), szakorvos igazolása alapján a Mályva Kerületi Vezető és a Mazsola Bölcső-
de fogad jelentkezéseket. 
A pontosan kitöltött jelentkezési lapok leadási határideje: 2016. május 29.
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor a Zuglói Egyesí-
tett Bölcsődék vezetője bizottságot szervez, ahol a vezetők javaslatot tesznek a felvételre. 
A bölcsődei telephelyvezetők a felvett gyermekek névsoráról és az elutasításokról a szü-
lő által megadott elérhetőségek egyikén e-mailben vagy postai úton 2016. június 25-ig 
értesítik a szülőket.
Az elutasított bölcsődei felvétellel kapcsolatos határozatok közzétételétől számított 15 
napon belül – 2016. július 20-ig – a szülő fellebbezést nyújthat be a Zuglói Egyesített 
Bölcsődék vezetőjéhez (1141 Budapest, Mályva köz 12.).

Minden bölcsődés korú gyermeket nevelő családot szeretettel várunk, friss információ-
kat honlapunkon, a www.zugloibolcsik.hu oldalon talál. 

Kissné Kalló Györgyi, Zuglói Egyesített Bölcsődék vezetője

Bemutatkoznak a zuglói bölcsődék

Zuglói Egyesített Bölcsődék Központja: 1141 Budapest, Mályva köz 12. • Tel: 223 – 0490 • Zuglói Egyesített Bölcsődék vezetője: Kissné Kalló Györgyi

BÖLCSŐDEI RÉSZLEGEK NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI

INTÉZMÉNY NEVE CÍME BÖLCSŐDE- 
VEZETŐ TELEFONSZÁMA DÉLELŐTT

9–11 ÓRA KÖZÖTT 
DÉLUTÁN 
15–17 ÓRA KÖZÖTT 

Aprótalpak Bölcsőde 1141 Bp., Jerney u. 32. Sáfi Ágnes 363-0053 2016. április 12. 2016. április 14.

Csibe Bölcsőde 1143 Bp., Utász u. 23. Tibor Györgyné 252-7080 2016. április 12. 2016. április 14.

Mazsola Bölcsőde 1141 Bp., Tihany tér 37-39. Dömök Jánosné 363-1605 2016. április 12. 2016. április 14.

Mályva Kerületi Vezető Bölcsőde 1141 Bp., Mályva köz 12. Egerszegi Attiláné 384-0356 2016. április 14. 2016. április 12.

Meseház Bölcsőde 1144 Bp., Ond vezér sétány 9–11. Mikó Lajosné 383-7570 2016. április 14. 2016. április 12.

Mesevonat Bölcsőde 1142 Bp., Öv utca 204–208 Mészáros Krisztina 790-1861 2016. április 14. 2016. április 12.

Micimackó Kuckója Bölcsőde 1149 Bp., Bölcsőde u. 1. Birksteiner Judit 383-2916 2016. április 14. 2016. április 12.

Móka-kacagás Bölcsőde 1142 Bp., Róna park 5–9. Nagy Józsefné 251-2208 2016. április 12. 2016. április 14.

Patakparti Bölcsőde 1147 Bp., Ilosvay S. tér 5–7. Császár Lászlóné 252-0144 2016. április 12. 2016. április 14.

Ringató Bölcsőde 1145 Bp., Bácskai u. 17/a. Keresztesi Krisztina 383-6916 2016. április 12. 2016. április 14.

Tipegő Kert Bölcsőde 1144 Bp., Tipegő u. 3–5. Kiss Lászlóné 384-0117 2016. április 12. 2016. április 14.

Vadvirág Bölcsőde 1146 Bp., Thököly út 92. Balázs Katalin 383-3318 2016. április 14. 2016. április 12.
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Óvodai nyílt napok

INTÉZMÉNY NEVE CÍME TELEFONSZÁMA NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI

Aprófalva Óvoda 1148 Bánki D. park 12/G. 06-1-460-0356 2016. április 12.

Bóbita Óvoda 1147 Ilosvai Selymes u. 118. 06-1-460-0968 2016. március 24., 29.

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel u. 21. 06-1-460-0344 2016. április 20.

Csicsergő Óvoda 1149 Fráter Gy. tér 12. 06-1-363-1919 2016. április 14. 10.00–12.00 

Herminka Óvoda 1143 Ida u. 6.–Erzsébet királyné útja 17. 06-1-460-0969 (Erzsébet k. ú.)
061-3830940 (Ida u.)

Tájékoztató szülői értekezletek
Ida utca – április 19. 16.30, Erzsébet kir. útja – április 27. 16.30

Hétszínvirág Óvoda 1141 Egressy út 182. 06-1-273-1488 2016. március 30. 

Játékszín Óvoda 1144 Tipegő u. 3-5. 06-1-467-0945 2016. április 19.

Kerékgyártó Óvoda 1147 Kerékgyártó u. 35-39. 06-1-467-0902 2016. április 18.

Kincskereső Óvoda 1148 Nagy L. k. útja 92. – Szugló u. 75. 06-1-467-0904 Nagy L.
06-1-383-1186 Szugló u. 2016. április 6.

Mályva Óvoda 1141 Mályva tér 12. 06-1-383-4183 2016. április 13., du. és utána 17.00 szülői beszélgetés április 14. de.

Meseház Óvoda 1143 Őrnagy u. 11. – Egressy út 1/F. 06-1-467-0921 Őrnagy u.
06-1-220-4770 Egressy út Mindennap 10.30 és 12.00 között nyitott az óvoda

Mókavár Óvoda 1142 Róna park 5-7. 06-1-460-0120 2016. április 12. 17.00 óvodabemutatás és szülői értekezlet

Napköziotthonos Óvoda 1146 Dózsa Gy. u. 25. 06-1-343-4335 2016. április 14.

Napraforgó Óvoda 1145 Emma u. 18. - Újvidék sétány 2. 06-1-363-5290 Újvidék s.
06-1-363-2488 Emma u.

Emma utca – április 12. kedd 10.00–12.00
Újvidék sétány – április 14. csütörtök 10.00–12.00 

Napsugár Óvoda 1144 Ond v. sétány 9-11. 06-1-363-5885 2016. április 14. 

Narancs Óvoda 1144 Gvadányi u. 40-42. 06-1-364-3216
március 22–23: Narancs Napok (nyílt nap az óvodába járó gyermekek szüleinek)
április 6.: nyílt nap érdeklődő kiscsoportosoknak
Április végén 2 alkalommal játszóház. 

Óperenciás Óvoda 1148 Bolgárkertész u. 12. 06-1-363-0607 2016. március 24. du. 15.00–17.00

Örökzöld Óvoda 1142 Ungvár u. 24/A. 06-1-467-0922 2016. április 25., 26.

Pöttöm Park Óvoda 1144 Újváros park 1. 06-1-383-5777 2016. április 25., 26. de 8.00–12.00., 2016. április 27. 15.30–17.00 játszóház 

Rózsavár Óvoda 1141 Szugló utca 90/A. 06-1-363-2635 2016. március 25. 

Tücsöktanya Óvoda 1147 Ilosvai tér 21. 06-1-460-0284 2016. április 27. 11.00

Tündérkert Óvoda 1144 Kántorné sétány 9. 06-1-799-9048 2016. április 13. du., április 14. de.

Zöld Lurkók Óvoda 1144 Füredi park 6. 06-1-363-5209 2016. április 25., 17.00 szülői értekezlet, 2016. április 26., 15.00–17.00 nyílt nap

Zuglói Tihany Óvoda 1141 Tihany tér 39. 06-1-799-9059 2016. április 20. 
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A számítógépek helyét egyre inkább az okostelefonok veszik át. Az új nemze-
dékek informatikai képzése azonban nem tud lépést tartani ezzel a fejlődéssel. 
Ennek legfőbb oka, hogy az iskolák általában csak hiányos informatikai parkkal 
rendelkeznek, az eszközök fejlesztése nem megoldott, és a tananyag sem tud 
lépést tartani a fejlődéssel. Mindezek tükrében jó, ha be tudunk számolni egy-egy 
kivételes esetről. A zuglói Németh Imre Általános Iskolában az idei tanévben az 
informatika terén nagy változások történtek.

– Szeptembertől a hetedik évfolyamosoknak emelt szinten oktatjuk az informatikát – 
mondta Kovács Pál informatikatanár, az iskola igazgatóhelyettese –, ami azt jelenti, hogy 
már heti két alkalommal foglalkozunk a tananyaggal. Ez óriási előrelépés a korábbi ál-
lapotokhoz képest, amit a kollégákkal még egy másik lehetőséggel is megtoldottunk.  
A felsős diákoknak hetente egyszer másfél órában informatikai szakköröket tartunk.  
Jelenleg két, de hamarosan három csoport vesz részt ezeken a foglalkozásokon.
A Lengyel utcai iskolában azonban nemcsak a feltételeket teremtették meg, hanem a kép-
zésre is nagy hangsúlyt helyeztek. A négy informatikatanár ugyanis olyan tudást szeretne 
átadni a diákoknak, amelyet a későbbiekben is hasznosítani tudnak. 
– Olyan programozást oktatunk, melyet aztán az okos telefonokon is alkalmazni tudnak. 
Ez persze nem megy egyik napról a másikra, előbb az alapokat kell megtanítanunk, ezért 
indítottuk a szakköröket. A tervek szerint a tehetséges diákok jövőre már az emelt szintű 
informatikai képzés órakeretein belül tanulhatják az androidos programozást.
Hogy a tehetségek máris a felszínre bukkantak, bizonyítja, hogy a Németh Imre diákjai már 
két játékprogramot elkészítettek, mely a Google Playen ingyenesen elérhető (csak az iskola 

nevét kell beírni a keresőbe). Ugyanitt egy komolyabb program is található. A Lengyel utcai 
iskola négy informatika szakos pedagógusa – Kothencz Edit, Opráné Vécsei Éva, Lackó Gá-
bor és Kovács Pál – készített egy beiratkozást segítő applikációt is, mely szintén ingyenesen 
letölthető a szülők számára.
– Eredetileg egy iskolai információs alkalmazást terveztünk, ám az idő rövidsége miatt előbb 
ez a beiratkozást segítő applikáció készült el. Ugyanakkor az előbbi fejlesztésről sem mond-
tunk le, ez lesz a közeljövő egyik feladata.
Kovács Pál szerint ezek az applikációk nem az iskolai weboldal kiváltására, helyettesítésére 
készülnek, hanem csak a kor igényeinek kívánnak megfelelni. Ma már a szülők nagy része 
rendelkezik okostelefonnal, így az intézménnyel kapcsolatos információkat ezeken az esz-
közökön keresztül is elérhetővé kell tenni számukra. Az pedig csak hab a tortán, ha ezeket  
a programokat előbb vagy utóbb már a saját gyermekeik fogják számukra elkészíteni.

Naprakész tananyag

Új módszerek a zuglói iskolákban

A kreativitásra építenek Neumann-projektnap

Új módszerrel próbálták a tanulók kreativitását növelni a Szent István Gimná-
ziumban. Az Ajtósi Dürer sori intézményben február 23–26. között projekthetet 
rendeztek, amelyen a gimnázium összes évfolyama részt vett.

– Már az előző évben is próbálkoztunk hasonlóval, ám akkor még csak a tizedik évfolya-
mosokat vontuk be a programba – mondta Lázár Tibor igazgató. 
Idén azonban ennél többről volt szó. A gimnázium tantestülete januárban meghirdetett egy 
34 témakörből álló programtervezetet, melyet az iskolában, illetve a honlapon is közzétettek.
– A témaköröket tantárgyanként állítottuk össze, de minden projekt több tárgyat is érin-
tett – mondta Györgyné Maklári Zsuzsa általános igazgató–helyettes. – Egy-egy témára 
maximum 15 diák tudott jelentkezni. A programban való részvétel minden 9–11. évfo-
lyamos diák számára kötelező volt. A 7–8. évfolyamos tanulók a projekthét során külső 
programokon (Füvészkert, Parlament, Régészeti Intézet) vettek részt, a 12.-esek pedig 
az érettségire készültek.
A projekthét első három napja a felkészülésről szólt, míg a negyedik napon a projektek 
bemutatására került sor. Ez utóbbi meglehetősen változatosra sikeredett, a sajtgyár-
tástól kezdve a társasjáték-készítésen keresztül egészen a sporttörténeti kiállításig.  
A projektek megtekintése mindenki számára kötelező volt, így egymás munkáit is meg-
ismerhették a diákok.
– Újszerű kezdeményezés volt, de úgy ítélem meg, hogy elérte a célját, a tanárok és  
a diákok is nagyon élvezték – értékelte a projekthetet az igazgató.      

Vetélkedőkkel, sportversenyekkel és filmvetítéssel színesített projektnapot tar-
tottak  a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában március 5-én.

Körülbelül 50 programot állítottunk össze, ezek közül a tanulók szabadon választhattak.  
Az idei év újdonsága volt, hogy mindezt egy saját fejlesztésű jelentkezési felületen tehették 
meg – mondta a projektnapot koordináló pedagógus, Krisha Ádám. Az idei rendezvényen 
szó esett egyebek közt a brandépítésről, azaz hogy miként lehet eladhatóvá tenni a tehetsé-
get, de a Microsoft Magyarország szakemberei is több izgalmas témában tartottak előadást.
A projektnap az idén 15 éves Fugato Orchestra koncertjével kezdődött, a szakmai progra-
mokon túl pedig sportversenyeket, vetélkedőket, filmvetítéseket is szerveztek a diákoknak. 

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás
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Eredményes 
volt a kurzus

Purhabbal  
védik a fákat

Lezárult a kerületi diákoknak szervezett Még egy 

jó szó Zuglóban elnevezésű bűn- és probléma-

megelőzési képzéssorozat. 

A záró foglalkozást követően a felkészítő szak-

emberek röviden értékelték a tanfolyamot, majd 

Hajnal György atya, a Regnum Marianum plébá-

nos-protonotárius kanonoka, a Zuglóiak Egymá-

sért Alapítvány (ZEA) kuratóriumi elnöke átadta  

a fiataloknak a kurzus elvégzését tanúsító okleve-

let. Az eseményen megjelent Sokacz Anikó tanács-

nok, a szituációs foglalkozásokat vezető rendőrtisz-

tek, valamint a kerületi polgárőrség képviseletében 

Kardos Pál és Kaposi István.  

A ZEA kezdeményezésére, az önkormányzat tá-

mogatásával megvalósult tanfolyamon a gyerekeket 

a számukra kockázatot jelentő váratlan helyzetek 

kezelésére készítették fel. 

A Regnum Marianum Plébánia közösségi házában 

kéthetente, szombaton megtartott foglalkozásokon 

a 10–15 év közötti fiatalok sok egyéb mellett megis-

merkedhettek az önvédelem alapfogásaival, a ren-

dészeti szervek tevékenységével, a drogfogyasz-

tás, a Facebook- és általában az internethasználat 

veszélyeivel. A diákok képzésében fontos szerepet 

töltöttek be a szituációs játékok.  

A gyerekek felkészítését a ZEA a Zuglói Polgárőr 

és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Zuglói Kábító-

szerügyi Fórum, valamint a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészettudományi Karának Tonfa Cso-

portja közreműködésével valósította meg.

Faápolási munkákat végeztek a Stefánia úton: a Zug-

lói Zrt. szakemberei gallyazták az ostorfákat, az odú-

kat pedig szakszerűen, purhabbal fújták be, ahogy az 

az index.hu olvasója által készített képeken is látszik. 

Ez sok embert megijeszthet, pedig szakszerű 

munkáról van szó – hangsúlyozta Megyeri Szabolcs 

kertészmérnök. A kertészek kitisztították és fertőt-

lenítették is az odúkat, majd befújták purhabbal. 

Korábban egyébként betont öntöttek az üregekbe. 

Ezzel a módszerrel fák egészségét óvják, meghosz-

szabbítják az életüket.  – Nemsokára visszamennek 

a szakemberek, levágják a kitüremkedő purhabot, 

és bekenik egy olyan anyaggal, amellyel szintén  

a fákat védik. Az ostorfák gyorsan és dúsan nőnek, 

ezért rendszeresen gallyazni kell őket – magyaráz-

ta Megyeri Szabolcs, aki azt is hozzátette, ha nem 

gondoznák a fákat, odaszoknának a galambok,  

és madárürülékkel lenne tele a Stefánia út. 

A XV. kerület polgármestere a kerü-
leti televízióban beszélt arról febru-
ár végén, hogy egyelőre nem épül 
meg az újpalotai gyorsvillamos. Haj-
du László akkor azt mondta, Tarlós 
István főpolgármester már tájékoz-
tatta őt a fejlesztés leállításáról.

A főpolgármester március 4-ei sajtótá-
jékoztatóján azt közölte, gondolkodnak 
azon, hogy az újpalotai villamos meg-
építése helyett az arra szánt pénzeket az 
M3-as metró rekonstrukciójára fordítsák,  
de hosszú távon nem vetik el a beruházást.
Karácsony Gergely a gyorsvillamossal 
kapcsolatban közösségi oldalán azt írta, 
annak csak akkor lett volna értelme, ha 
legalább a Belvárost eléri. A zuglói pol-
gármester úgy véli, ha a főváros forráshi-
ánnyal küzd, akkor a buszforgalmat úgy 
kellene átalakítani, hogy védett sávokban 
nagy kapacitású járművek közlekedhes-
senek. Karácsony szerint ez a BRT (Bus 
Rapid Transit) rendszer a gyorsvillamos 
költségeinek töredékébe kerülne. 
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 
eközben közleményben hívta fel a figyel-

met arra, hogy módosulhat több zuglói 
buszjárat útvonala is. A társaság a haté-
konyabb működés érdekében átalakítaná 
az M4-es metróval párhuzamos autó-
busz-közlekedést. Terveik szerint a 8-as 
járat útvonalát meghosszabbítanák Új-
palota, Nyírpalota útig, és a busz a Blaha 
Lujza tér, valamint Újpalota között gyor-
sjáratként közlekedne. Ez a járat a jövő-
ben nem állna meg a Március 15. téren és  
a Huszár utcánál. A hosszabb útvonal mi-
att a 8-as kiválthatná a 239-est, a pesti 
szakaszon pedig teljes mértékben helyet-
tesíthetné a 107-es járatot.
A 110-es és a 112-es autóbuszok hétköz-
nap késő este, szombaton kora reggel és 
késő este, illetve vasárnap egész nap csak 
a Thomán István utca és a Keleti pályaud-
var között közlekednének. A 133-as járat 
a belvárosi szakaszon megállna a Március 
15. tér és az Uránia megállókban, 233-as 
busz helyett azonban a pesti oldal és Buda 
között a 8-as és a 133-as gyorsjáratok 
közlekedhetnek majd. Az M4-es metróhoz 
kapcsolódó átszervezések a BKK honlap-
ján március 16-ig véleményezhetők.

(szt)

Gyorsvillamos helyett 
ritkábban jöhet a busz

Tizennégy hét után, február 28-án be-
zárt az ingyenes korcsolyapálya. Csak-
nem húszezren siklottak a szezonban, 
és korcsolyát is térítésmentesen bé-
relhettek azok, akiknek szükségük volt 
rá. Tanítási napokon 15 óráig a pályát  
a gyerekek használták – a testneve-

lésórák keretein belül korcsolyáztak –, 
délutánonként és hétvégén pedig min-
denki kedvére csúszkálhatott, és ingye-
nes wifit is használhattak. Az adventi 
időszakban minden vasárnap meggyúj-
tottak egy gyertyát a téren lévő koszo-
rún, ezenkívül a hét utolsó napján kultu-

rális programokat láthatott a közönség.   
A gyerekek versenyezhettek is: jégko-
rongkupán mutathatták meg tehetségü-
ket, de együtt ünnepelték a farsangot is,  
sőt olyan hírességek látogattak ki a pá-
lyára, mint Almássy Zsuzsa Európa-baj-
nok műkorcsolyázó.                             PR

Hatalmas siker volt az I. Zuglói Kori

A Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportja 
Zugló régi arculatának megismerése, illetve  
a fotóarchívum bővítése érdekében azon 
kerületi lakosok jelentkezését várja, akik a város-
rész nevezetességeit, épületeit, közterületeit, 
lakóházait ábrázoló korabeli papír, vagy digita- 
lizált fényképekkel rendelkeznek. 

A Főépítészi Csoport a személyesen átadott, vagy 
postán küldött régi papírképeket rövid időn belül 
beszkenneli és visszajutatja tulajdonosának. 

A Főépítészi Csoport a képeket postán vagy  
elektronikusan az alábbi címekre várja:
Levelezési cím: Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport, 
1145 Budapest, Pétervárad utca. 2.
E-mail: foepitesz@zuglo.hu
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A hagyományos fajtáktól az újdonsá-
gokig széles skálán mozgott azoknak 
a növényeknek a száma, amelyeket 
megismerhettek azok, akik ellátogat-
tak a harmadik Magbörzére a Zuglói 
Civil Házba. A zöldségek, gyümöl-
csök, virágok termesztéséhez taná-
csot is kaptak az érdeklődők.

– Tavaly kezdtünk el kertet művelni Sü-
lysápon: krumplit, kukoricát, hagymát is 
ültettünk. Csak magyar zöldségfajtákat 
szeretnénk elvetni, azért jöttünk, hogy 
megtudjuk, melyek azok. Az is fontos, 
hogy szárazságtűrő növények legyenek, 
mert csak hétvégén tudunk lemenni – 
mondta a Zuglói Lapoknak Detre Mónika. 
Szabó Józsefné a közösségi kert tagja, 
mind a három börzén részt vett. A prog-
ramon vásárolja meg a vetőmagokat. Idén 
zöldborsót, sárgarépát, fehérrépát, ba-
bot, retket és paradicsomot fog ültetni.  
Azt mesélte, nagyon szeret a kertben len-
ni, mert egy igazi közösségé formálódtak, 
és a kerti munkákon kívül sokszor főznek 
együtt. Az előadásokkal tarkított Magbör-
ze híre nem csak a fővárosban terjedt el. 
Nyisztor Ferenc rendszeresen jár hasonló 
programokra az országban, a zuglói ese-
ményről Szegeden hallott. Mivel Budapes-
ten dolgozik, elment a Zuglói Civil Házba, 
hogy meghallgassa, miről szólnak a be-
mutatók. – Megszállottan gyűjtöm a ma-
gokat, főleg az ehető növényeket, sokszor 
csereberélek is. Minden börzén érdemes 

részt venni, hiszen a biogazdálkodásról és 
a permakultúráról is sokat hallani. Nagyon 
fontos, hogy változtassunk – vélekedett 
Ferenc. Szerinte az lenne a legjobb, ha mi-
nél többen felhagynának a hagyományos 
módszerekkel, például a permetezéssel. 
Úgy gondolja, hogy ehelyett a talaj javí-
tásával, a talajélet támogatásával kellene 

foglalkozni. Ezt segíti a komposztálás is. 
Az előadásokon szó esett a talajgyógyításról, 
az egzotikus és ehető növényekről, valamint 
a diverzitásnövelésről is. Közben vásárolni 
lehetett a vetőmagokból, a szakemberek 
pedig abban is segítettek, hogyan kell szak-
szerűen elültetni és gondozni a kiválasztott 
növényt. A börzét idén is a ZUG Közösségi 

Kertekért Egyesület szervezte. Cserhalmi 
Marcell alelnök megjegyezte, egyre többen 
gondolják úgy, hogy élmény megtermelni  
a zöldségeket, gyümölcsöket, amik ráadá-
sul finomabbak a boltban megvásárolható 
termékeknél. Még most is sokan keresik 
meg azt tudakolva, mikor alakítják ki a má-
sodik közösségi kertet.     potos

Különleges növényekkel ismerkedhettek a Magbörzén 

Évről évre nagyobb az érdeklődés a természetes alapanyagok iránt

A közösség véleményére is kíváncsiak a Csertő park átépítése előtt
Közös gondolkodásra hívták a Csertő 
parkban élőket. A szervezők a zöld 
felület felfrissítésével kapcsolatban 
várták a javaslatokat, véleménye-
ket – a parkolásról, a fák állapotáról,  
a játszóterekről, a kutyafuttatókról 
is beszélgettek február 20-án a Zug-
lói Civil Házban. 

A közösségi tervezés egy előadással kez-
dődött. Az érdeklődők megtudhatták, hogy 
eddig geodéziai felméréseket, lakossági 
interjúkat, fa-, valamint parkkatasztert ké-
szítettek, talajmintát vettek a szakemberek.
A legtöbben a sok zöld felület miatt sze-
retnek a Csertő parkban (Füredi út–Vezér 
utca–Tihany utca–Zsálya utca–Csertő utca 
közötti terület) lakni, és azt szeret-
nék, ha megmaradna a környék jellege. 
Poszlovszky Gézáné azért ment el a ta-
lálkozóra, hogy a kutyapiszokkal kapcso-
latos problémákra találjanak megoldást, 
és a fák gondozása, pótlása is érdekelte. 
Ezek mellett a parkolást is fontos témá-
nak tartotta Tarcaliné Weszely Katalin. 
Szerinte az lehetne a megoldás, ha felfes-
tés mutatná az autósoknak, hol állhatnak 
meg szabályosan.  
A zuglói önkormányzat tavaly november-
ben bízott meg egy céget, hogy készítse-
nek tervet a Csertő park zöld felületeinek 
megújításáról. – A Csertő parkot az elő-
kertek, a közösségi kertek és a kutyások, 
nem kutyások jó viszonya emeli ki más 
lakótelepek közül, valamint az, hogy a he-
lyiek rendkívül nagy figyelmet fordítanak  
a fákra. Azt azonban mindenkinek el kell 
fogadnia, hogy a balesetveszélyes, laiku-

sok áltál egészségesnek vélt, ám beteg fá-
kat ki kell vágni – mondta lapunknak Nagy 
Ildikó Réka tájépítész. 
A közös gondolkodást segítette, hogy a 
szervezők több kreatív játékkal készültek. 
Az egyik asztalnál több, a park lehetséges 
arculatát bemutató képeslap közül választ-

hattak az emberek, üzenhettek a szakér-
tőknek. Az érdeklődők arra is lehetőséget 
kaptak, hogy térképeken helyezzék el, hol 
szeretnének padokat, térfigyelő kamerákat. 
Azt is megmondhatták, hova gondolnak 
játszóteret, kutyafuttatót, sportpályát. 
Nemcsak a tervezés és a kivitelezés,  

hanem a karbantartás is fontos – jelentette 
ki Hajdu Flórián alpolgármester. Szerinte 
muszáj több forrást biztosítani a régóta 
elhanyagolt zöld felületek gondozására.  
Azt reméli, hogy a következő évek  
költségvetése forrást biztosít ezekre  
a feladatokra.          PR

Közösen tervezik, hogy milyen legyen a park, egyelőre még térképen
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Egy író a regényével, egy rendező 
a filmjével, egy festő pedig a ké-
peivel teheti halhatatlanná magát.  
Ha ez így van, akkor Czétényi Vilmos 
zuglói festő még ma is ezerszere-
sen él. Ennyi ugyanis a 2003-ban 
elhunyt művész életműve, amely 
özvegyének hála mind  
a mai napig „életben 
tartja” a férjét.

– A legfőbb törekvésem, 
hogy ezt a gazdag életmű-
vet ápoljam, s hogy a fér-
jem hírnevét megőrizzem 
– mondta Czétényi Rózsa.   
Nagyon büszke vagyok rá, 
hogy a szülővárosában, 
Pesterzsébeten méltó mó-
don ápolják az emlékét. 
2008-ban például posz-
tumusz a kerület dísz- 
polgárává választották, 
illetve a XX. kerületi Átlók 
Galériában egy állandó 
kiállítása is van, ahol 40 
alkotása látható. Nem-
rég hallottam, hogy egy 
olasz házaspár egyene-
sen azért ment ki a Bel-
városból az erzsébeti 
galériába, hogy a férjem 
képeit megnézhesse. 
Az interneten találkoz-
tak a Czétényi-képek-
kel, és élőben is látni 
szerették volna őket.
Czétényi Vilmos 1928-
ban valóban Pester-
zsébeten született, 
ahol aztán ifjúsága 
jelentős részét el-
töltötte. Ám élete 
nagy része még-
sem ehhez a város-
részhez kötődik, 
hanem Zuglóhoz. 
Először 1947-ben,  

főiskolás kollégistaként került a kerületbe 
(a Thököly útra), majd többévnyi fővárosi 
albérletezést követően 1969-ben a Var-
ga Gyula András (ma Pillangó) park egyik 
újonnan átadott lakásában telepedett le.
– 1970-ben házasodtunk össze – mesélte 
az özvegye –, majd kilenc évvel azt köve-
tően költöztünk a Stefánia úti műteremla-
kásba, ahol a férjem egészen a 2003-ban 
bekövetkezett haláláig alkotott. 2003 má-
jusában Újpesten volt egy életmű-kiállítá-
sa, és tulajdonképpen akkor csatlakozott 
a Zuglói Képzőművészek Köréhez is. Saj-
nálatos módon azonban a néhány hónap 
múlva bekövetkezett halála megakadá-
lyozta abban, hogy aktívan kivehesse a ré-
szét Zugló művészeti és kulturális életéből.
Czétényi Vilmosnak életében is csak két 
kiállítása volt Zuglóban: egyszer a Stefá-
nia, egyszer pedig a Herman Ottó Galériá-
ban. A halála óta pedig egyszer sem sike-
rült még a kerületben bemutatni a műveit.
– Nagy hangsúlyt helyezek arra, hogy  
a férjem művészetét élővé tegyem. Egy 
honlapot is készítettem, melyet próbálok 
aktualizálni, illetve több művészeti társa-
ságban is fenntartottam a tagságát. Eze-
ken a rendezvényeken természetesen már 
csak én tudok részt venni, ám fontosnak 
tartom, hogy ezeken a társaságokon ke-
resztül minél több kiállítást szervezzek, 
ahol bemutathatom az alkotásait.

2003 óta hat Czétényi-Emlékkiállítást ren-
deztek már, sorrendben a Csili Galériában, 
Sopronban, a Magyar Borok Házában és 
hármat az Átlók Galériában. Ugyanakkor 
Czétényi Vilmos zuglói „bemutatkozása” 
még várat magára. Többek között annak a 
háznak a faláról is hiányzik az emléktábla, 

mely az egykori lakóháza és a műterme 
volt, és 13 éve várat 
magára egy komolyabb 
életmű-kiállítása is  
a kerületben. Ami már 
csak azért is járna neki,  
mert egyrészt a képei, 
grafikái és monotípiái 

még mindig itt vannak a kerületben, más-
részt Zugló önkormányzata 2004-ben 
posztumusz Zuglóért Emlékéremmel is-
merte el a munkásságát. Amely elismerés 
akkoriban a díszpolgári címnek felelt meg. 
Márpedig egy díszpolgárt nem szabadna 
ennyire elfeledni.      Riersch Tamás

(El)felejthetetlen életmű
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Az ókorban ördögűzéssel, később 
frászkarikával kezelték, ma pedig 
már gyógyszerrel gyógyítják az epi-
lepsziát. Sokan félnek, megijednek 
e betegség hallatán, hiszen a leg-
többen egy rángatózó, habzó szájú 
ember képével párosítják.
 

Pedig rendkívül jól kezelhető, bizonyos 
esetekben gyógyítható is. Gyerekkorban 
gyakori, de a kicsik fele kinövi az epilep-
sziát. Van, akinél genetikai hiba okoz-
za a betegséget – ezt a típust kevésbé 
részletesen ismerik, mint az agyi sérülés 
miatt kialakuló megbetegedést. Utóbbi 
lehet agyhártyagyulladástól, valamilyen 
fertőzéstől vagy a szülés közben fellépő 
oxigénhiányos állapottól is. A csecse-
mőknél apró tünetek formájában jelent-
kezik az epilepszia: sokszor egymás után 
előrebiccen a gyerek feje, de bármilyen 
szokatlan, hirtelen kezdődő, néhány má-
sodpercig tartó jelenség is utalhat a be-
tegségre. – Azt szoktam kérni a szülőktől, 
hogy vegyék fel telefonnal azt, amiről azt 
gondolják, hogy kóros viselkedés lehet. 
Ez nagyon sokat segít nekünk, mert meg 
tudom állapítani, hogy epilepszia-e, vagy 
sem. Az is lehet, hogy alvás közbeni meg-
rándulásról van szó, ami teljesen normális 
jelenség, mint ahogy az is, amikor a gyere-
kek játék közben annyira izgatottak, hogy 
megrázkódnak – fejtette ki a Zuglói La-
poknak a Bethesda Gyermekkórház neu-
rológiai osztályának főorvosa. – Ha valaki 
rángatózik, az általában epilepsziára utal 
– jelentette ki dr. Fogarasi András. 
A pontos diagnózis felállításához egyes 
betegeknél koponya-MRI-t csinálnak, és 
EEG-vizsgálatot végeznek. Előbbi segít-
ségével megállapítható, hogy van-e elvál-
tozás az agyban, utóbbinál az agy elektro-
mos aktivitását mutatja ki a gép. Normális 
agyműködésnél az elektromos impulzu-
sok áramlása meghatározott sorrendben, 
összehangoltan történik az idegsejtek 
között. Epilepsziás roham közben az agy 
egy területén az idegsejtek működésében 
felborul a rend, kóros kisülés keletkezik.  
Az epilepszia kis, közepes és nagy ro-
hamokban jelentkezhet. A kicsik közé 
tartozik, amikor valaki elréved, felakad  
a szeme, rángatóznak az ujjai. A követke-
ző fokozat már tudatvesztéssel, görccsel 

jár. A legsúlyosabb a szinte mindenki által 
ismert roham, amikor a betegek megfe-
szülnek, összeesnek, rángatóznak, habzik  
a szájuk. Ez a gyerekeknél viszonylag ritka. 
Herczeg Zoltán kislánya nyolc hónapos 
volt, amikor először jelentkezett nála az 
epilepszia. Zoltán elmondta, hogy Jázmin 
agyának egy néma területén (nem érint 
semmilyen központot) fizikai elváltozás 
van. Nem tudják mitől, azt gyanítják, hogy 
a terhesség ideje alatt valamilyen fertő-

zést kapott. Az első rohamot valószínűleg  
az ijedtség váltotta ki. A most nagycsopor-
tos kislány folyamatosan gyógyszert szed, 
de azok közé tartozik, akiknek a szervezete 
hozzászokik a hatóanyagokhoz, ezért időn-
ként változtatni kell. – Szerencsére nincse-
nek nagy rohamai, sőt másfél évig tünet-
mentes volt. Akkor jött újra a roham, amikor 
fülbevalót szeretett volna, és érzéstelenítés 
nélkül lőtték át a fülét. Nagyon megijedt, és 
fájt is neki. Ezután pár héttel ismét görcsölt. 
Ilyenkor egyre gyakrabban jönnek a roha-
mok, és bejövünk a kórházba. Addig tartják 
bent, amíg ki nem derül, melyik gyógyszer 
hat éppen – fűzte hozzá Zoltán.
Tízből nyolc gyerek teljesen tünetmentes 
lesz, ha szedi a gyógyszert, kettő szer-
vezete pedig rezisztens, vagyis ellenáll, 
és továbbra is rohamok gyötrik. Ők időn-
ként kórházi kezelést igényelnek, ahol egy 
másik gyógyszert állítanak be. Ha három 

évig tünetmentes valaki, akkor orvosi el-
lenőrzés melett fokozatosan csökkenthető 
a gyógyszer mennyisége. A gyerekek fele 
egyébként kinövi az epilepsziát. – A mai 
gyógyszerek pedig már nem nyugtatók, 
hanem kimondottan az epilepsziás aktivi-
tást szorítják vissza. Sőt azt is meg tudjuk 
nézni, hogy milyen a vér gyógyszerszint-
je, így még pontosabban be tudjuk állítani  
a megfelelő adagot – magyarázta dr. Fo-
garasi András, aki azt is elmondta, hogy 

még manapság is sok téveszme kering  
a betegséggel kapcsolatban. Hangsúlyoz-
ta, hogy aki epilepsziás, az nem fogyatékos, 
a legtöbb kezelt gyerek nagyon jól tanul.  
Az persze rossz, hogy nem tudják, mikor 
jön a roham, fára mászni és úszni sem sza-
bad, de ezek elhanyagolhatóak ahhoz ké-
pest, hogy egyébként teljes életet élhetnek. 
Az epilepszia kevesebb középkorút érint, 
ebben az életkorban az egyik leggyako-
ribb ok az alkoholizmus. Az időseknél fő-
leg agyi érbetegség (stroke), daganatok, 
agysorvadással járó betegséek miatt je-
lentkezik a betegség. Marschall Borbála 
azonban nem ilyen szerencsés. Több mint 
tíz évvel ezelőtt kerékpározás közben el-
esett, és beütötte a fejét. Az orvosok öt 
százalék esélyt adtak arra, hogy felépül. 
Azóta fokozatosan gyógyul, de a homlok-
lebeny-sérülés miatt epilepsziás rohamok 
is jelentkeztek nála. Rendszeresen sze-
di a gyógyszert, ezért a kezdeti gyakori 
és súlyos görcsei ritkultak és enyhültek.  
Azt mondta, már megérzi ha jön a roham, 
és előtte iszik egy pohár vizet, így könnyeb-
ben viseli a pár pillanatig tartó görcsöt. 
Mint a gyerekeknél, a felnőtteknél is 
gyógyszerrel, vagy ha ezek nem segí-
tenek, esetenként műtéttel kezelik az 
epilepsziát. Az érintettek mintegy 70 
százaléka lesz tünetmentes. Bizonyos 
rohamfajtáknál (alkalmi görcsök) ismerik 
a kiváltó okot, és ha azt megszüntetik, 
vagy elkerülik, eltűnnek a rohamok is. – 
Alkoholistáknál is gyakoriak az alkalmi 
görcsök. Nagyon nehéz leszokni az alko-
holról, de ha valakinek sikerül, elmúlik az 
epilepszia. Vannak olyan betegek, akiknél 
a villogó fények váltanak ki rohamot, ezért 
kerülniük kell azokat a helyeket (diszkó), 
ahol ilyen hatás érheti őket – magyarázta 
lapunknak dr. Gyulai Ádám, az Uzsoki Ut-
cai Kórház neurológiai osztályának osz-
tályvezető főorvoshelyettese. 
A közhidelemmel ellentétben roham ese-
tén nem szabad a betegek szájába nyúlni, 
hanem stabil oldalfekvésbe kell helyezni 
őket. Ha nem hatnak a gyógyszerek, és az 
epilepsziát kiváltó terület eltávolítása nem 
okoz károsodást az agyműködésben, ak-
kor azt a részt kivágják. Ma már megoldás 
lehet az is, ha az egyik, agyból kifutó ideg 
környékére idegserkentő berendezést ül-
tetnek, ami az ideg ingerlésével csökkenti 
a rohamok számát.                             potos

Az epilepszia jól kezelhető, gyógyítható
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Az önkormányzati rendészeket so-
kan hajlamosak a büntetésekkel 
azonosítani. Pedig ők a közterületek 
védelme mellett sokkal komplexebb 
feladatokat is ellátnak. Ennek lehe-
tett tanúja az a hölgy is, akinek janu-
ár végén három zuglói közterület-fel-
ügyelő az életét mentette meg. 

– Éppen az Örs vezér terei újságosbódé 
mellett ácsorogtunk, amikor megtörtént 
a baj – mesélte Erdősi Róbert közterü-
let-felügyelő. – Két kollégámmal, Balázs 
Zoltánnal és Hadi Mártonnal járőröztünk 
a csomóponton, s mivel az újságosbódé 
stratégiailag jó helyszínnek tűnt, megáll-
tunk egy rövid időre. 
Amíg a három közterület-felügyelő a terepet 
figyelte, a bódé túloldalán rosszul lett egy 
hölgy, aki magatehetetlenül a földre zuhant.
– Mi semmit sem láttunk az esetből, de 
néhány járókelő azonnal felhívta a figyel-
münket, így szinte pillanatokon belül a baj-
ba jutott asszony segítségére siethettünk.
Mint utólag kiderült, a gyorsaság ezúttal 
életet mentett. A hölgynek ugyanis agyi 
trombózisa volt, ami a halálához vezet-
hetett volna. A három közterület-felügye-
lő egyből értesítette a mentőket, majd  
a rohamkocsi kiérkezéséig stabil oldalfek-

vésbehelyezték az asszonyt, a fejét pedig 
alátámasztották. Még arra is maradt ener-
giájuk, hogy a bámészkodókat eloszlas-
sák, így őrizve meg a beteg nő méltóságát. 
– Szerencsére az egyik járókelő egy orvos 
volt, aki azonnal felajánlotta a segítségét. 
A láthatóan bódult állapotban levő asz-
szony által elővett gyógyszereket így leg- 
alább egy szakember is ellenőrizhette.
A közterület-felügyelők többször meg-
sürgették a mentőket, akik a helyszínre 
érve átvették a beteg ellátását. A kiérkező  

orvos is megerősítette, hogy csak perce-
ken múlt a nő élete.
Azóta több hét telt el. A beteg kikerült  
az Uzsoki utcai kórházból, s bár még min-
dig bottal közlekedik, az első útja a zug-
lói önkormányzati rendészekhez vezetett. 
Ez utóbbi helyre elkísérte őt a kislánya 
is, aki három szív alakú levelet vitt a hős 
közterület-felügyelőknek. A levélen pedig 
ez állt: „Köszönöm, hogy a segítségeddel 
visszakaptam az anyukámat, és azt, hogy 
életben maradt.”             RT

Rendhagyó tanórával, majd egy rög-
tönzött avatóünnepséggel kezdő-
dött a hétfő a Móra Ferenc Általános 
Iskolában. Pontosabban még csak 
az egyik negyedik osztály számá-
ra, amely elsőként vett részt a Zuglói 
Közbiztonsági Nonprofit Kft Békés 
harcos programjában, és amely kö-
zösség március 7-én a felkészítés 
első állomásának végéhez érkezett. 
Az oktató és a diákok ezt szerették 
volna bemutatni az iskolába érkezett 
vendégeknek, Szabó Rebeka és Hajdu 
Flórián alpolgármestereknek, akik a 
programot támogató önkormányzatot 
képviselték a március 7-i eseményen.

A Móra Ferenc Általános Iskolában tavaly 
vezették be az úgynevezett Békés iskolák 
programot, mely több pedagógus tetszését 
is elnyerte, akik vállalták, hogy az osztá-
lyukkal részt vesznek a programban. Nem 
véletlen, hogy a Békés iskolák projekt egyik 
fő modulja, a Békés harcos program is ép-
pen a zuglói Mórában debütált, ahol három 
osztályban kezdték meg a képzéseket. 
Kárászi Sándor 5 danos aikidómester 13 
héten keresztül találkozott a diákokkal, akik 
számára olyan játékos feladatokat talált ki, 
amelyekkel a türelmüket, a toleranciakész-
ségüket, az önértékelésüket, az együttmű-
ködési készségüket és az empátiájukat is 
sikerült fejlesztenie. Ennek egyébként más 
órákon is érezhető volt a hatása. Kárászi 
Sándor a program fenntarthatósága érde-
kében két alkalommal az iskola pedagógu-
sai számára is tartott bemutatókat, aminek 
révén újabb pedagógusokat sikerült meg-
nyernie a projektnek. 
– A ZKNP azt vállalta, hogy ezt a 13 alkal-
mas kurzust biztosítja az iskola számára, 
ám azért, hogy ez a program valóban hosz-
szú távú lehessen, a pedagógusok segítsé-

gére is szükségünk van. Ők azok, akik min-
dennap találkoznak a diákokkal – mondta 
Adler Katalin, a Békés iskola és Békés har-
cos programok zuglói koordinátora.
Hasonló véleménnyel volt minderről a két 
alpolgármester is, akik egyrészt a program 
folytatását, másrészt a többi iskolára való 
kiterjesztését javasolták. 
– A legfontosabb feladat, hogy tudjatok 
majd a következő fázisba lépni, s hogy 
kamatoztatni tudjátok az itt tanultakat – 
mondta Szabó Rebeka alpolgármester  
a március 7-i bemutatót követően. 

A 13 alkalmas képzésen részt vevő zuglói 
osztály valamennyi tagja egy-egy okleve-
let, ajándékcsomagot és kitűzőt kapott  
a vendégektől.
A Békés harcos program a másik két 
mórás osztályban folytatódik, illetve  
a Békés iskola projekt is folytatódni fog 
az intézményben. A szervezők azonban 
remélik, rövid időn belül más iskolában is 
el tudnak majd indulni ugyanezen az úton.  
A programot erőltetni nem lehet, arra ön-
kéntes alapon kell jelentkezniük az oktatá-
si intézményeknek.                Riersch Tamás

Fele barát, fele nem

Az egyik zuglói lakásban az anya és 
az apa együtt töltötte az időt a nevelt 
fiukkal és annak 22 esztendős ba-
rátjával. A prímet ez utóbbi vitte, aki 
egyszer csak felpattant, kiviharzott 
a lakásból, és eltűnt a család szeme 
elől. Egy darabig fel sem tűnt a hiá-
nya, ám jó félóra elteltével a család-
tagok keresni kezdték a vendégüket. 
Ám akkor már sem őt, sem a ház 
előtt parkoló személyautójukat nem 
találták. A fiatalember az előszoba-
szekrényen talált kulccsal tulajdonít-
hatta el az autót, és magával vihette 
az egyik családtag mobiltelefonját is.  
A sértettek jelezték az esetet a ren-
dőrségnek, akik azonnal körözést 
adtak ki a jármű ellen. Nem sokkal 
később a Puskás Ferenc Stadion kö-
zelében megtalálták az autót, mely-
nek kulcsát az elkövető az ülésen 
hagyta. A rendőrök még aznap este 
elfogták a gyanúsítottat, aki tagadta 
az autó ellopását, ám arra már nem 
tudott felelni, hogy miként kerülhetett 
a kocsi utasterébe az öngyújtója.

Nem utazott, mégis ellenőrt vert

A Zuglói Vasútállomásnál két jegy 
nélkül utazó nőt szállítottak le az elle-
nőrök az egyik buszról. Egy közelben 
dolgozó munkás az esetet látva több-
ször inzultálta az intézkedő ellen- 
őröket. Akiknek sikerült is elvonnia  
a figyelmét a két bliccelőről, így azok 
el tudtak futni a helyszínről. Az elle-
nőrök és a munkás közötti szóvál-
tás ezt követően sem fejeződött be,  
a felek egészen közel mentek egy-
máshoz, és a vitától felhergelődött 
férfi többször bántalmazta az egyik 
ellenőrt. A vitának végül a közelben 
tartózkodó járókelők vetettek véget. 
A támadó ezt követően bement az 
egyik közeli kocsmába, és az időköz-
ben értesített rendőrök itt fogták el. 
Az 50 éves férfit garázdaság vétsé-
gével gyanúsítják.

Lemondhatatlan kapcsolat

Február végén egy este dörömböltek 
az egyik zuglói lakás ajtaján. A volt férj 
akart az ingatlanba bejutni, aki a nagy 
dörömbölés közben az ajtót is meg-
rongálta. A férfi már korábban is zak-
latta a volt feleségét, akitől egy éve 
vált el. A zaklatás sokszor tettleges-
ségig fajult, és a férfi a volt feleségét, 
illetve tízéves fiát is többször bántal-
mazta. A sértett nő ezúttal értesítet-
te a rendőrséget, akik előállították  
a férfit. A férj szerelmi bánattal indo-
kolta tettét, ám ez sem mentesítette 
őt a rongálás alól. A férfi azonban 
nem ijedt meg a rendőrségi vizsgá-
lattól, másnap ismét visszatért a volt 
feleségéhez, újból zaklatni kezdte, 
ajtaját megrongálta, majd feltörte  
a tárolójukat, ahonnan eltulajdonítot-
ta a kisfia kerékpárját. A rendőrök ezt 
követően ismét előállították a férfit, 
aki ellen immár dolog elleni erőszak-
kal elkövetett lopás és garázdaság 
vétség gyanúja miatt is vizsgálatot 
indítottak, illetve a család védelme 
miatt elrendelték a férfi távoltartását.

Rendőrségi hírekBékés harcosokat avattak

A megmentett hölgy az Önkormányzati Rendészeten mondott köszönetet

A legnagyobb ajándék
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ZUGLÓI KÖZJEGYZŐ iroda AZONNALI kezdés-
sel heti 3x3 órás munkaidőben-kézbesítői, pos-
tázási feladatokra- megbízható, fiatal nyugdíjas 
munkatársat keres. Bérezés megegyezés szerint. 
E-mail: bujaky.attila@gmail.com. Tel: 467-03-20. 
Mobil: 06-30-773-58-71 (délelőtti órákban). 

Zuglói Közjegyzői Irodánk KIVA könyvelésre, lehe-
tőleg NOVITAX könyvelői programot ismerő KÖNY-
VELŐT keres. Jelentkezéseket a 06-30-94-84-332 
mobil számon és bujaky.attila@gmail.com címre kérjük. 

Zuglói Közjegyzői Irodánk NAPI 2-4 órás elfog-
laltságot jelentő munkakörre JOGHALLGATÓ 
munkatársat keres. Bérezés megegyezés szerint. 
bujaky.attila@gmail.com, Tel: 467-03-20. Mobil: 
06-30-773-58-71 (délelőtti órákban). 

Heti GYERMEKFELÜGYELETET és IDŐSGON-
DOZÁST vállalok. SZAKÁPOLÓI tapasztalattal. 
Tel: 06-30-585-0989.

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL értékbecsléssel 
legmagasabb áron bútorokat, festményeket, dísz-
tárgyakat, porcelánokat, csillárt, hangszert, órákat, 
könyveket, csipkét, bizsukat, borostyánokat, kitünte-
tést, írógépet, varrógépet, rádiót, tv-t, szőrmét, ha-
gyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-20-597-8280

19-20. SZÁZADI magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 
értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu; NEMES GALÉRIA: 1024 
Szilágyi Erzsébet fasor 3. 

KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol BOROS-
TYÁN ékszereket 2000-6000 Ft/gramm áron, antik 
bútorokat és ékszereket, festményeket, asztali-, fali-, 
zseb-, és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb., 
porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerá-
miákat, bronz és ezüsttárgyakat, háború előtti katonai 
kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat, hagya-
tékokat, tört és fog aranyat. Értékbecslés és kiszállás 
díjtalan! XV.ker. Páskomliget u.8. (Vásárcsarnokkal 
szemben) Tel: 06-1-708-2878, 06-20-358-8217

ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL régi és új köny-
veket, papír régiségeket-plakát, képeslap, térkép-
CD-ket, hanglemezeket, DVD-ket. Készpénzért. 
Tel.:06-20-922-0001, 266-3277.

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karban-
tartás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén 
is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcse-
re garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 
06-70-519-2470 Email: szerviz@szerviz.info

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújí-
tása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek 
digitalizálása. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., 
Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST KÖTNÉK idős höl-
ggyel vagy úrral, havi járadékfizetéssel vagy egy-
szeri fix összeggel ingatlanért. Ügyvédi közremű-
ködéssel. Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-3222-850

Zuglói Kuckó Magánóvoda szeretettel várja óvo-
dás korú gyermekek jelentkezését óvodai, illetve 
ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORTJAIBA. Jelent-
kezni lehet a 223-2031-es telefonszámon Sugár 
Andreánál, illetve az info@kukckomaganovoda.hu 
e-mail címen. További információ a www.kucko-
maganovoda.hu web oldalon található. 

LAKÁSSZÖVETKEZETEK, TÁRSASHÁZAK! 
Közgyűlési beszámolók A4 fekete sokszorosítása 
kiszállítással 6,- forinttól. Érdeklődni: 06-20-348-
0928, ocs2000btmail.com

Hirdetések 
KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE régi kádját, a bon-

tás árának töredékéért felújítjuk. www.kad-felujitas.hu   
Keressen minket a facebookon is: Kád-felújítás. Tel.: 
06-20-529-4180

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák, autóklímák 
javítását vállalom hétvégén is, garanciával! Tel: 419-82-
64, 06-70-211-77-60

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, par-
kettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, 
ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, 
takarítás garanciával. Tel:202-2505, 06-30-251-3800

KERT-TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés, 
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, reális 
áron. www.telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mo-
bil: 06-20-259-63-19

ÉPÜLETFELÚJÍTÁS! Épületek teljes körű felújítása, 
térkő, homlokzatszigetelés, kőműves munkák, tetőjaví-
tás, belső munkák, INGYENES ÁRAJÁNLAT! Tel:06-1-
781-4021, Mobil: 06-20-259-63-19

CSEMPÉZÉS- PADLÓBURKOLÁS, BURKOLATJAVÍ-
TÁST vállalunk. További szolgáltatásaink: vízszerelés, 
festés-mázolás-tapétázás. Tel: 06-70-541-9022

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelése, javí-
tása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ minden 
megrendeléshez! Zuglói redőnyös. Tel.: 06-70-341-
9489, 06-20-341-0043 

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

ZUGLÓI INGATLANOK adás-vétele, magyar iroda, nagy 
hatékonysággal, alacsony jutalékkal. Tel: 06-70-682-59-94

KÉSZPÉNZZEL FIZETŐ MAGÁNSZEMÉLY tulajdo-
nostól sürgősen venne kis lakást, rendezett házban és 
környéken. Lehet felújítandó. Tel: 06-20-461-89-93

ÉPÜLŐ ikerház-fél eladó, XVI. RÁKOSSZENTMIHÁ-
LYON. Fa nyílászárók, hőszivattyús légkondicionálás. 
127 nm, 4 szoba, kertkapcsolat. Tel: 06-30-348-0702

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁSÁROLUNK. In-
gyenes kiszállás, azonnali fizetés. Tel: 06-30-256-16-40

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

ANGOL és NÉMET nyelvből diákok KORREPÁTÁ-
LÁSÁT otthonukban vállalom, nagy gyakorlattal. Kor-
rekt áron! Nebenmayer Viola, tel: 06-20-375-17-47

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖRÖM, 
tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg lábak kezelése. 
Házhoz megyek! Hétköznap és hétvégén! 18 ÉVES 
szakmai gyakorlattal. Tel: 06-30-319-1178 

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás kö-
röm, tyúkszem eltávolítás, diabéteszes, érszűkü-
letes lábak szakszerű kezelése. TALPMASSZÁZS 
AJÁNDÉKBA! Házhoz is megyek! Fontos számom-
ra a bizalom! Tel.: 06-30-343-4443

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások 
készítését, javítását garanciával. Fogfehérítő sab-
lon és éjszakai harapásemelő készítése. Tel: 252-
40-67, 06-20-445-84-21. Petőfalvi, Ilosvai utca 25. 

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, 
ADÁS-VÉTELI szerződéssel. (roncs autót is) Ház-
hoz megyünk, hétvégén is, ingyenes kiszállással! 
Tel: 06-30-253-2248

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Oktatás

Számítógép

Régiség

Könyv

Redőny, reluxa

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtésszere-
lés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, WC 
tartályok cseréje. Ingyenes kiszállás. Tel: 402-4330, 06-
20-491-5089 

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok 
üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak, hőszigetelő 
üvegek beépítése. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós Tel.: 06-30-2664-666

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását garanciával, rö-
vid határidővel vállalom zuglói műhellyel. Marton Tamás 
technikus. Tel: 221-1693, Mobil: 06-20-342-7898

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szige-
telés, egyéb szigetelési munkák, kémény, kerítésépítés 
kicsitől a teljes lakásfelújításig. Díjtalan kiszállás. 10% 
kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-30-734-0411

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

ÜVEGEZÉS minden fajtája a helyszínen is. Hagyomá-
nyos ablakok hőszigetelő üvegre való átalakítása, utóla-
gos szigetelése. BIZTONSÁGI hő és fényvédő fóliázás. 
RÉSSZELLŐZŐK készítése gáz engedélyhez. Tel.: 06-
20-956-7241

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal is! 40 éves szakmai 
gyakorlattal, profi gépekkel. Vízvezetékszerelés. Tár-
sasházaknak, zuglói lakosoknak nagy kedvezmény. 
Zuglói víz-, gáz-, fűtésszerelés és lefolyószervíz. Tel: 
06-1-363-3272, 06-30-951-7849

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS munkát: ajtó- ab-
lakillesztést, zárszerelést, küszöbkészítést, szigetelést, 
mázolást, pántok, zsanérok cseréjét! Szigeti László, Tel: 
251-9483, 06-20-381-6703

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KAPUTELEFON-TE-
LEPÍTÉS, elektromos hálózatkiépítés és –felújítás. HAJ-
DÚ VILLANYBOJLER javítás, vízkőtelenítés garanciá-
val. Érintésvédelmi felülvizsgálat, nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel: 06-30-440-1586, 252-0813

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KISZÁLLÁSSAL, 
garanciával a hét minden napján. Tel:405-3553, 06-20-
9344-874

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítá-
sa! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, vil-
lanyszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, 
határidőre, garanciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 
06-20-961-6153

GYAKORLOTT fodrász, idős hölgyek és urak hajvá-
gását vállalja háznál. HÍVJON BIZALOMMAL! Tel.: 06-
30-952-7363

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parketta-
csiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garanciá-
val, referenciával. Tel.: 06-30-942-47-35 vagy 360-23-
45 Pap Gábor kisiparos, www.festes-tapetazas.hu

APRÓMUNKA? NEM PROBLÉMA! Asztalos munkákat 
vállalok: javítások, bútor- összeszerelés, polcok, kisbúto-
rok készítése. Tel.: 06-30-664-8684, Varga László

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más nem vállal, 
mi elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő, asztalos, víz-, 
gáz-, villanyszerelő szakemberek állnak rendelkezésre. 
Konyhák, fürdőszobák felújítását vállaljuk. Tel: 06-30-
457-2666, 06-20-514-7876 

OTTHONSZERVÍZ: fürdők, konyhák, szobák teljes körű 
felújítása, javítása. Képek, karnisok, lámpák felszerelése, 
„fürdőkád cseréje kabinra”. Tel.: 06-30-782-2025

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon te-
lepítés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villany-
tűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, 
VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-
20-979-0624

LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, 
zárszerelés azonnal. Rácsok,  kapuk, kerítések, galériák 
készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

ABLAK JAVÍTÁS! 
www.ajtoablakdoktor.hu 22 éve vállalom ked-

vező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését 
és szigetelését1 év garanciával. Felmérés díjta-

lan. Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, parket-
tázást, kisebb asztalosmunkát és tetőjavítást 

vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 
Takarítással és bútormozgatással. Tel: 06-30-

422-1739

VÍZSZERELÉS, DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csőtörés, 
hibaelhárítás, csapok, szelepek cseréje, mo-
sógépek és mosogatógépek bekötése, egyéb 

vízszerelési problémák megoldása.  
Tel: 06-30-204-6530

Zsazsa galéria azonnali készpénzért vásárol! 
Arany-ezüst dísztárgyakat, briliáns ékszereket 

kimagasló felárral! BOROSTYÁNT és korallt 
ARANYÁRBAN MEGVESSZÜK! 13. ker, Hollán 

Ernő u.4, Tel: 350-43-08, 06-70-884-40-84.TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, teljes lakás-
felújítás. Árengedménnyel, garanciával! Tel: 

06-20-234-8285, email: festogabor1@gmail.com, 
Rozmaring Gábor.

Eladót keresünk XIV. kerületi Fogarasi úton levő 
savanyúságos üzletbe. Jelentkezni emailben: 
allashirdetes1974@gmail.com, telefonon 8-14-

ig: 06-30-920-4706.

VÍZSZERELÉS, DUGULÁSELHÁRÍTÁS GARAN-
CIÁVAL, csapok, WC-tartályok cseréje, javítása. 

Tel: 06-70-676-8278

54 éves megbízható hölgy gyakorlattal és 
referenciával lakás és irodatakarítást vállal. Tel: 

06-30-6685-605. 

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ áron vállalunk: 
víz-, fűtésszerelést, szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, kőműves burkoló munkákat, parkettázást. 
ZUGLÓI MEGRENDELŐKNEK, NYUGDÍJASOK-

NAK KEDVEZMÉNY! Tel: 06-30-9524-725

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
GYORSSZOLGÁLAT!  

Dugulás elhárítás profi gépekkel, szerelvények 
javítása, cseréje, gázkészülékek javítása, csőtö-
rés, hibaelhárítás azonnal. Gáz- és fűtésszerelés, 

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

Gyógynövény-ismereti tanfolyam indul a Csere-
pesházban 2016 március elejétől! Témakörök: 
legfontosabb vadon termő gyógynövényeink, 
gyűjtésük, hatóanyagaik, élettani hatásaik és 

felhasználási lehetőségeik sok ötlettel, recepttel. 
Érdeklődni a Cserepesházban vagy a gyogyno-

venysuli@gmail.com e-mail címen lehet! 

Jármű

Állás

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163

Egyéb

Ingatlan

Zugló Önkormányzatának jóvoltából 2015. november 29-én megnyílt az első zuglói 
korcsolyapálya a Bosnyák téren.  Bizonyára sokan örökítették meg fényképeken a 
közös iskolai, vagy családi korizás élményét, vagy az első bátortalan lépéseket.    

Pályázatunkra olyan fotókat, videó felvételeket várunk, melyek az I. Zuglói Korcsolya-
pályán illetve a kísérő programok alkalmával készültek, s érzékeltetik az adott pillanat, 
esemény hangulatát. 

NEVEZNI LEHET: 

- 1-3 perces videófelvétellel
- max. 5 db digitális, jpg formátumú fotóval /méret: min. 2 megapixel (1600x1200)/
- szabadon választott technikával készült, egyéni, vagy osztályközösségek, óvodai 
  csoportok által közösen készített gyerekrajzokkal, kollázzsal, max. A/2 méretben  
  (három kategóriában: I. óvodás korosztály, II. 1-4. osztály, III. 5-8. osztály)
  Egy nevező max. 2 db rajzzal pályázhat!

A fotókat, videó felvételeket a  zugloikori@gmail.com  email címre, a rajzokat a 
Cserepesház címére - 1144 Bp., Vezér u. 28/b. -  kérjük küldeni 2016. április 30-ig. 

A beküldött munkák értékelése szakmai zsűri által és a Zuglói Kori facebook oldalán 
leadott 
szavazatok alapján történik.  A legjobb pályázatok értékes jutalomban részesülnek. A 
díjazott fotók, rajzok bemutatásra kerülnek a II. Zuglói Kori nyitórendezvényén 2016. 
novemberében és 2016. december 6-tól kiállítás keretében láthatóak lesznek a Zuglói 
Cserepes Kulturális Non-profit Kft. tagintézményében, a Zuglói I�úsági Centrumban is.
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Azzal, hogy tao-támogatásból (és az 
önkormányzat által biztosított 30%-
os önrészből) megépült a BVSC- 
Zugló új uszodaszárnya, még nem 
oldódtak meg dolgok. Sőt… Az új 
medence, illetve a felújított régi 
uszodaszárny olyannyira vonzóvá 
tette a Szőnyi úti sportlétesítményt, 
hogy az ismét abban a helyzetben ta-
lálta magát, mint korábban volt: víz-
felülethiánnyal kellett megküzdenie.

– A Magyar Vízilabda Szövetségnek  
a tao-támogatás biztosításakor feltétele 
volt, hogy a gyerekekre jutó 1 órás víz-
használati időt legalább 1,5 óra/főre emel-

jük, amit a megnövekedett létszám miatt 
nem sikerült még biztosítanunk – mondta 
Szentpáli Gábor ügyvezető elnök.
Mit tesz ilyenkor egy egyesület vezetése? 
Nos, a BVSC-nél is új vízfelület kialakítá-
sában kezdtek gondolkozni. Kapóra jött 
nekik, hogy 2017-ben Magyarország ren-
dezi majd a vizes világbajnokságot, amely 
a tavalyi kazanyi adatokból következően 
minimum, de szinte biztos, hogy több mint 
3000 sportolót vonz majd Budapestre. 
Ennyi versenyzőnek edzéslehetőséget kell 
majd biztosítani, a Hajós Alfréd és a Kom-
jádi uszoda pedig nem elegendő erre. 
– Az érdekek találkoztak, és ennek remél-
hetőleg mi leszünk a haszonélvezői – tet-
te hozzá az elnök. – A Magyar Vízilabda 
Szövetség közvetítésével állami támo-
gatásból még tavasszal egy 50 méteres, 
nyolcpályás medence épül majd a jelenle-
gi strandmedencénk mellé.
Az új medence miatt lebontják a futballpá-
lya kapu mögötti lelátórészét (a túloldalit 
már tavaly a nagyméretű műfüves pálya 
építése miatt lebontották), illetve meg-
szűnik az az út is, amely az uszodát és 
az asztalitenisz-csarnokot összekötötte.  
A tervezett új medence nyitott lesz, de egy 
könnyűszerkezetes sátort építenek fölé, így 
a létesítmény télen is használhatóvá válik.
– Az új medence építése előtt még egy 
fontos feladat vár ránk, be kell fejeznünk  
a Szőnyi úti sporttelep zöld területének ren-
dezését. Ebben nagy segítségünkre volt 
Móczár Béla kertészmérnök, az Igazságügyi 
Szakértői Kamara Agrár Osztályának az el-
nöke, akit az önkormányzat ajánlott nekünk, 

és aki tavaly elvégezte a sporttelepen levő 
fák állapotának felmérését. 
Ennek pedig az lett az eredménye, hogy kö-
zel 110 előregedett (több mint 50 éves) és 
emiatt balesetveszélyessé vált jegenyefát ki 
kell vágni. Ennek kétharmadát – 71 fát – már 
tavaly kivágtak a műfüves focipályák környé-
kén, és minden egyes kivágott fa igazolta  
a szakértői véleményt. Ez a folyamat folytató-
dik, pontosabban fejeződik be hamarosan a 
maradék 41 jegenyefa kivágásával, amelyek 
állapota hasonlóan rossz, mint a tavaly kivá-
gottaké volt. Egy éve még csak a már emlí-
tett 71 fára volt elegendő forrás, idén azon-
ban változott a helyzet, mivel az új medence 
építése miatt amúgy is terepet kell rendezni,  
a maradék 41 fa kivágására is sort kerítenek.
– Az új medence nagyban hozzájárulhat ah-
hoz, hogy a jövőben még több gyerek úsz-

hasson a BVSC-ben. Ez pedig remélhetőleg 
több tehetséget is a felszínre hoz majd. 
Információink szerint az új medencével 
kibővített Szőnyi úti uszoda 2017-ben 
nemcsak edzéshelyszín, hanem akár 
vízilabda-mérkőzések helyszíne is lehet. 
Ha egy nagyobb esőzés és áradás miatt 
a margitszigeti Hajós Alfréd uszodát be-
zárnák, akkor csak a Laky Károly uszoda 
jöhetne számításba, ahol 2500 nézőt is el 
tudnának helyezni a medence körül. Az új 
zuglói létesítmény mielőbbi megépítését 
szintén a margitszigeti, illetve a Komjádi 
uszoda felújítása indokolja. A két uszodát 
ugyanis szeptemberben bezárják majd, 
és a rekonstrukció ideje alatt a válogatott 
úszók és vízilabdázók számára a Szőnyi 
úti létesítményben biztosítanak vízfelületet 
és edzéslehetőséget.             Riersch Tamás
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Uszodabővítés favágással

2015. november 15. és 2016. február 
27. között, szombat délelőttönként 
bárki felkereshette a Móra Ferenc 
és a Kaffka Margit Általános Iskolát, 
hogy a legnagyobb hidegben is fe-
dett helyen, ingyen sportolhasson. 
A Nyitott tornatermek elnevezésű 
program ötletgazdája, Lévai Sándor 
önkormányzati képviselő lapunknak 
azt mondta, a következő szezont 
hosszabbra tervezik, és Hermina-
mezőről is szeretnének bevonni egy 
intézményt a kezdeményezésbe. 

A Nyitott tornatermek program nem új-
donság Zuglóban. 2010 előtt már volt 
hasonló kezdeményezés, akkor a Móra 
Ferenc Általános Iskolában és a Szent  
István Gimnáziumban.  
– A korábbi évek tapasztalatai alapján me-
rült fel bennem, hogy újra megszervezzük 
– mondta Lévai Sándor önkormányzati kép-
viselő. – A Mórában már az első szombati 
napon sokan voltak, igaz, ott a környékbeli-
ek ismerték a lehetőséget, mert a mi progra-
munk előtt a főváros finanszírozásában már 
volt négy nyílt nap. A második alkalomra 

pedig a Kaffkában is népszerű lett a hétvégi 
sportolás. Az Újváros parki iskolában alkal-
manként 70-80, a másik helyszínen pedig 
40-50 zuglói fordult meg egy-egy szombat 
délelőtt. A Kaffkába jellemzően családok ér-
keztek, a Mórába pedig inkább baráti társa-
ságok, egyetemisták, nyugdíjasok.  
A Nyitott tornatermekben – testnevelés 
szakos tanár felügyelete mellett – lehetett 
sorversenyeket játszani, kosarazni, ping-
pongozni, teremfocizni. Az érdeklődők 
körében utóbbi volt a legnépszerűbb vá-
lasztható sportág. 

Lévai Sándortól megtudtuk, mivel a képvi-
selő-testület erre az évre már megszava-
zott 2,5 millió forintot a programra, biztos, 
hogy idén ősszel is nyitnak meg tornater-
meket a lakosok számára. 
– Szeretnénk kibővíteni a lehetőségeket 
– folytatta Lévai Sándor –, például azzal, 
hogy a Mórában tavasszal a műfüves pálya 
használatát tesszük lehetővé a zuglóiaknak.  
Az őszi szezont is hosszabbra akarjuk nyúj-
tani, és arról sem mondunk le, hogy a kerület 
másik részén, akár Herminamezőn is bevon-
junk egy intézményt a programba.             FKK

Ősszel tovább lesznek nyitva a tornatermek

A Nyitott tornatermek Zuglóban program 591 érdeklődőt vonzott
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Üljön le
nálunk egy

ingyen
kávéra!

* Minimum 10000 Ft
 értékű tankolás esetén

Az akció március 31-ig tart.
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