ADHD-centrum

Pécsi Ildikó

Szokatlan tüneteik vannak a hiperaktív,
figyelemzavaros gyerekeknek: túlmozgékonyak, figyelemzavarral küzdenek, feledékenyek, néha szórakozottnak tűnnek,
vagy éppen türelmetlenek. A kívülállók
rossznak vagy neveletlennek tartják őket,
pedig egyszerűen célzott és pontos kezelésre van szükségük. Ebből a célból
hozta létre ADHD-centrumát a Bethesda
Gyermekkórház. A központot magánszemélyek, alaptványok, illetve a BKIK támogatásával alakították ki.
12. oldal

Önálló estjein különleges kapcsolata van
a közönségével: nem játszik nekik, sokkal
inkább beszélget velük. Hiába az eltervezett műsor, az akár percről percre is változhat, ha a nézők hangulata úgy kívánja.
Hálás a szüleinek, mert megtanították neki
a fekete humort, ami még a legnehezebb
napokon is átsegíti. A színésznő – aki 1994
és 1998 között Zugló országgyűlési képviselője volt – idén töltötte be 75. életévét,
és ezúttal játszani jön, az ő közönségének.
8. oldal
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INGYENES KÉTHETI LAP

Öt bérházat kiürítenek
Három Cserei utcai és egy-egy Egressy
úti, illetve Nagy Lajos király útjai épületből
költöztetik ki a bérlőket a képviselő-testület döntése nyomán. A szóban forgó
bérházak ugyanis olyan rossz állapotban
vannak, hogy helyenként életveszélyesek. A bennük található lakások nagy része egyébként egyszobás és alacsony
komfortfokozatú. A bérleti szerződéseket
a jogszabályoknak megfelelően megszüntetik, az elhelyezési kötelezettséget pedig
elsősorban pénzbeli térítéssel váltja meg
az önkormányzat. A jogcím nélküli lakáshasználók lakhatásáról a törvényeknek
megfelelően és emberiességi szempontok alapján gondoskodnak. Az épületek
további sorsáról egyelőre nem született
döntés. A mostani határozat a bérlakásépítési program első lépése, minden további döntés ugyanígy, a nyilvánosság
előtt születik majd meg.
5. oldal

Megújuló terek, parkok, játszóterek
A nyári hőség elmúltával megkezdődött
az Örs vezér tere délkeleti részének felújítása, a munkálatok ott várhatóan jövő hónap
végéig tartanak. Az egyik leglátványosabb
változás az lesz, hogy különleges, színes
betonburkolat kerül majd a jelenlegi, rossz
állapotú kövezet helyére, nagyjából 700
négyzetméteres területen. A beruházás összköltsége csaknem 30 millió forintot tesz ki.

Viszont nem csak az Örs újul meg: számos
játszóteret és parkot is birtokba vesznek
a munkások. A Zuglói Zrt. vezérigazgatója
lapunknak azt mondta: a játszóterek ellenőrzése során a fogyasztóvédelem semmilyen
hibát nem talált, így ki lehet jelenteni, hogy
a 44 játszótéren található 307 darab eszköz
mindegyikét biztonságosan vehetik igénybe a gyerekek. Ennek egyik oka az is, hogy

az elmúlt években valamennyi játékot legalább egyszer felújítottak – tette hozzá
Baracskai Gábor. A közelmúltban a Zuglói Szülők Közössége készített felmérést
a játszóterek állapotáról. A kérdőívet 277
szülő töltötte ki, észrevételeiket a Zuglói
Zrt. igyekszik figyelembe venni a felújításkor. Régóta problémát jelent a Paskál tömb
közepén található, úgynevezett Sárkányos

játszótér állapota. Bár a terület nem Zuglóé,
a képviselő-testület tavaly 5 millió forintot
biztosított az ottani eszközök felújítására.
Legkésőbb tavasszal megkezdődik a Rákosfalva park rekonstrukciója, és már tervezik
a Csertő park megújítását is. Bár ez utóbbi
egy része, a Zuglói Civil Ház előtti terület gondozott látványt nyújt, két oldalán még a régi
burkolat rontja az összképet.
3. oldal
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Rövid hírek

Kollázsok a
Liget Galériában

Fekete Szilvia festőművész kollázsaiból nyílt kiállítás szeptember 30-án a Liget Galériában. A fiatal
művésznő első önálló tárlatát Baksai József festő,
grafikusművész nyitotta meg.
Fekete Szilvia kiállításon szereplő kollázsai tartalmilag két csoportra oszthatók, egyik részük játékos,
súlytalan munka, míg a másik részük komolyabb,
személyes hangvételű alkotás. A fiatal festőnő művészi elképzeléseit általában olajfestmény, illetve
festett és rajzolt elemekkel kiegészített kollázs formájában is megvalósítja.
Nagyon szeretem a vegyes technikákat, ezért az olajképeim is kollázsok, mert azokon belül is használok
papírt, aranyfüstöt vagy éppen linómetszetet – mesélte a Zuglói Lapoknak a művésznő. Hozzáfűzte:
a kollázs műfaj számára tökéletesen megfelel az érzelmek és gondolatok kommunikálására. – Főként
az arcok és a kezek érdekelnek, ezek valamennyi
alkotásomon megtalálhatók – hangsúlyozta Fekete
Szilvia. Szerinte ugyanis a gesztusok és a mimikák
a társadalmi szerepjáték részei. Ezek segítségével
lehet azonosulni, vagy megszabadulni a társadalmi
elvárásoktól. – Az arcot csak egy lépés választja el
a maszktól, ami a megtévesztést szolgálja, magabiztosságot is adhat, de el is lehet mögé rejteni a törékeny személyiséget – vallotta Fekete Szilvia.
A kiállított képek mind nyitott kompozíciójúak,
képelemei sokszor a látottakon túlmutató gondolatokat ébresztenek – hangsúlyozta Baksai József
tárlatnyitó beszédében. A falra került alkotásokat
elemezve rámutatott: a művésznő által használt
szimbólumok gyakran kifutnak a kép határain kívülre, és megbontják a zárt struktúrát. Ettől a képei
egyénivé válnak.
Fekete Szilvia Prozodiac című kiállítása október
22-ig tekinthető meg a Liget Galériában.
P. D.

Nem kellenek
monstrumok!
A Civil Zugló Egyesület az elmúlt félévben húszezer aláírást gyűjtött össze a Városliget beépítése
ellen, melyet petíció formájában szerettek volna
átnyújtani a Parlamentnek. A tiltakozásuknak szeptember 26-án a Városligetből az Országházig tartó
sétával adtak nyomatékot. A ligetben Ráday Mihály,
a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke beszélt az
egyesület és a Magyar Urbanisztikai Társaság közös állásfoglalásáról, mely szerint nem támogatják
Európa első közparkjának beépítését, hanem ellenkezőleg, a zöld terület növelését, és a park helyreállítását kezdeményezik.
A petíciót a miniszterelnökségnek címezték, de
senki nem vette át a Kossuth téren. A szervezők
ígéretet tettek arra, hogy a rákövetkező héten Baán
László kormánybiztosnak, a Miniszterelnökségnek
és az államfőnek fogják átadni az aláírásokat. (ZL)

2015. október 8.

Jótékony Gasztrofesztivál
A szervezők 19-re lapot húztak, és
bejött nekik. Az idei, a kerület 80.
születésnapjára tervezett zuglói
Gasztrofesztiválra nem terveztek be
esőnapot. A cudar, esős idő ellenére
nemcsak a hangulat volt vidám, hanem a jótékonysági célt is magasan
túlteljesítették.
A tervek szerint nyolcvan tűzön főzték
volna a finomabbnál finomabb zuglói
ételkölteményeket. Az időjárás azonban
közbeszólt, ennek ellenére 43 csapat vállalta a megmérettetést. A gasztronómiai
kínálatot hatfős zsűri – Karácsony Gergely
polgármester, Papp László, a Szeretjük
Zuglót Egyesület alelnöke és a fesztivál
ötletgazdája, Horti Zsófia zuglói sajtóreferens, Bátki László, a rendezvényt szervező Zuglói Sport- és Rendezvényszervező
Kft. ügyvezető igazgatója, Ruszkai Katalin,
a zuglói Szőnyi Garden Hotel tulajdonosa
és Maros Géza, a szálloda séfje – kóstolta
és értékelte. A legfőbb jutalmazott azonban nem a győztes csapat volt, hanem
a Bethesda Gyermekkórház, a szervezők

ugyanis az eladott ételkuponokból származott bevételt a kórház alapítványának
ajánlották fel.
– Büszke vagyok rá, hogy Zuglóban ilyen
dolgok megtörténhetnek – mondta Karácsony Gergely polgármester a Gasztrofesztivál eredményhirdetésén, melyen
246 ezer forintot adott át Bencze Jánosnak,
a kórház képviselőjének.
A verseny fődíját, a Szőnyi Garden Hotel
150 ezer forint értékű wellnesscsomagját
az OTP Nagy Lajos király útjai fiókjának
csapata nyerte a legényfogó levessel.
A győztes csapat 50 ezer forintot ajánlott fel az alapítvány számára. A második
a ZUG Főzde, a harmadik pedig az IKEA
csapata lett. Az előbbi a Trófea étterem
100 ezer forintos, az utóbbi pedig a Csalogány vendéglő 80 ezer forintos kuponját
nyerte. Mintegy 500 adag étel fogyott el.
A szervezők jó programokkal csalogatták a helyieket. A legtöbb nézőt az est
sztárvendége, a Budapest Bár fellépése
vonzotta, de nagy sikert aratott a részben
zuglói Passed együttes koncertje is.
Riersch Tamás

Zuglói Lapok

Ajándékdoboz
Zuglóban is

A zuglói a második Ajándékdoboz az országban – adományokat gyűjtenek a rászorulóknak. A Füredi parkban lévő Ajándékdobozt október másodikán adták át.
Még egy nap sem telt el, és cipőket, ruhákat, játékokat, könyveket is vittek az emberek. Az Ajándékdobozt
a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat figyeli, hogy rendben működjön. Az intézmény vezetője azt
mondta, sok családnak lenne szüksége gyerekcipőkre, játékokra, mesekönyvekre, szezonális ruhaneműkre. Pataki Éva reméli, hogy az Ajándékdoboz közösségi
ügy lesz, és nem csak azok figyelnek majd rá, akik
hoznak vagy visznek valamit.
Az első Ajándékdobozt a Déli pályaudvar közelében,
a Mészáros utcában júniusban adták át. – Szinte
azonnal érdeklődtek szervezetek, önkormányzatok,
hogyan lehetne náluk is egy. Egyik sem tudott olyan
gyors eredmény elérni, mint Zugló. Nagyon örülünk
neki, mert jó helyen van, hiszen a családsegítő
egy forgalmas, parkos részen található – mondták
az Ajándékdoboz-projekt szervezői, Balogh Ágnes
és Breuer András.
A zuglói átadóra a polgármester sem érkezett üres
kézzel: nadrágokat vitt. – Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, mert meggyőződésem, hogy az emberekben megvan a jó szándék, csak lehetőséget kell nekik
adni, hogy segíthessenek. Az önkormányzat széles
körű szociális modellel próbál segíteni, de minden
kezdeményezés számít, hiszen sok a rászoruló család
– fogalmazott Karácsony Gergely. 		
-pr-

Referencia lett
a Radnóti
Referenciaintézménnyé minősítette az Educatio
Kft. a Radnóti Miklós Gimnáziumot. Az intézmény
igazgatója, Molnár Katalin lapunknak elmondta:
az uniós pályázatoknak köszönhetően már 2007ben elkezdték a korszerű oktatási módszerek bevezetését, így az infrastruktúrát is fejleszteni tudták,
és új taneszközöket is beszerezhettek. Az iskola
a kompetenciaalapú oktatás, a tehetséggondozás,
valamint az informatikai eszközök mintaértékű
használata terén rendelkezik kiváló gyakorlattal.
A minősítést azért is kívánta megszerezni a Radnóti, mert továbbra is fontos szerepet akar játszani
a tanártovábbképzésben és a köznevelés modernizációjában – tette hozzá az igazgatónő.
RT

Zuglói Lapok

Fókusz

2015. október 8.

3

Megújulnak a köz- és játszóterek – a szülőkre is számítanak

Tizenkilenc játszótéren harminckét játszóeszközt újítanak fel, és
elkezdődött az Örs vezér tere délkeleti részének rendbehozatala is.
Az elbontott pavilonok közvetlen
környezetének felújítása november
végére fejeződhet be. A Rákosfalva
park rekonstrukciója legkésőbb tavaszra várható, a Csertő park felújítása pedig folyamatban.
A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgálati
Zrt. negyvennégy helyszínen háromszázhét darab játszóeszköz fenntartását, üzemeltetését végzi a kerületben. Baracskai
Gábor vezérigazgatótól megtudtuk, az elmúlt években valamennyi játékot legalább
egyszer már felújítottak.
– Minden Zuglóban található játszótéri
eszköz megfelel a jogszabályok által előírt biztonságossági követelményeknek, és
a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során
sem találtak biztonságossági hibát. Folyamatos a karbantartás, szakembereink
havi rendszerességgel felmérik az eszközök állapotát, és a tapasztalt balesetveszélyes helyzeteket, valamint a kisebb
hibákat azonnal javítják. Erre éves szinten
25 millió forintot biztosított az önkormányzat. Sajnos a játékok avulása miatt bizonyos funkciókat időnként meg kell szüntetnünk. Ilyen volt például a Kassai téri
játszón a csúszka, amit le kellett szerelni.
Értéknövelő, illetve érték-visszaállító beruházásokat is végzünk a tereken. Tizenkilenc helyszínen harminckét játszóeszközt
újítunk fel. Lesz, ahol szerkezeti elemeket,
máshol ütéscsillapító burkolatot cserélünk.
Ütéscsillapításra háromféle anyagot használnak. A kerületben lévő közterületi játszótereken összesen 2000 négyzetméternyi
felületen van erre a célra fenyőkéreg, és
ugyancsak ekkora területet borít gumiburkolat. A fenyőkéreg a fokozott használat
miatt hamar tömörödik és fogy, ezért azt
rendszeresen pótolják. Tavaly 100 köbméter új mulcsot terítettek szét, idén júliusig
pedig 110 négyzetméter gumiburkolatot
cseréltek ki. Bizonyos játszóeszközök alatt
úgynevezett folyami homok található – ami
nem azonos a homokozókban lévő, jól formázható homokkal –, az szintén ütéscsillapító szerepet tölt be.
A Zuglói Szülők Közössége (ZSZK) a közelmúltban készített egy felmérést a kerületi játszóterek állapotáról. A Játszótér-

osztályozó program kérdőíveit 277 szülő,
illetve pedagógus töltötte ki. A civil felmérésben például olyan problémákat vetettek fel, mint a játszóterek tisztántartása, az
árnyékolás megoldása, illetve WC-k kihelyezése. Azt is felvetették, hogy bizonyos
feladatokba a szülőket is be lehetne vonni.
– A felmérés számunkra is sok hasznos
észrevételt tartalmazott – ismerte el Baracskai Gábor –, és valóban jó lenne, ha
a helyi civilek is részt vállalnának bizonyos
feladatokban. Kisebb településeken jól
működik, hogy a lakók összefognak egyegy terv megvalósításához, mi örülnénk
a legjobban, ha ez Zuglóban is így lenne.
A karbantartásba ugyan nem vonhatunk
be szülőket, mert a játszóeszközök szabványnak megfelelő javítását csak speciális
szaktudással rendelkező szakemberek végezhetik, de környezetet szépítő munkákban tudnának segítséget nyújtani, hasonlóan a Virágzó Zugló programhoz.
Zugló közterületein – és ezáltal a játszótereken – található hulladékgyűjtő edényeket egyébként heti rendszerességgel ürítik
a zrt. munkatársai. Ezenkívül közmunkások is takarítják kéthetente a játszótereket.
A ZSZK észrevételeivel kapcsolatban
Baracskai Gábor megjegyezte, vécék
kihelyezésére és üzemeltetésére nincs
lehetőségük, de az árnyékolástechnika
lehetőségét megvizsgálják, amennyiben lesz rá önkormányzati forrás. Mint
mondta, a játszótéri kapukat és kerítéseket sokszor megrongálják, de a beérkezett
jelzések alapján igyekeznek azokat rövid
határidőn belül kijavítani. Az ivókutak és
a kerti csapok karbantartása is folyamatos,
ám amellett, hogy azok extrém időjárási
és üzemelési körülményeknek is ki vannak
téve, szintén rendszeresen megrongálják.

Trambulin és játszóvár is lesz
a Sárkányoson
Évek óta probléma az úgynevezett Sárkányos játszótér állapota. A Paskál tömb
közepén található tér azonban nem közterület – egy főiskola területén található –,
ezért annak fenntartása és karbantartása
nem a Zuglói Zrt.-hez tartozik. Ennek ellenére Zugló képviselő-testülete tavaly
5 millió forintot biztosított az ott található
játszóeszközök rendkívüli javítására, cseréjére. A kivitelezési munkára vonatkozó
vállalkozási szerződést 2015. szeptember
1-jén aláírták, a munkaterület átadás-át-

vétele a szerződéskötést követő 30 napon
belül, a munkák befejezésének határideje
a munkaterület átadás-átvételét követő
60 napon belül várható.
– Olyan játszóeszközök javítására fordítunk most pénzt, amelyek valójában nem
is a mi tulajdonunkban vannak – jegyezte
meg Baracskai Gábor. – A menthetetlen
játékok helyére egy játszóvárat, és egy
földbe süllyesztett trambulint helyezünk ki.
A játszótér teljes felújításhoz szükséges –
a tulajdonviszonyokat és helyszíni adottságokat érintő – jogi kérdések kidolgozása
is folyamatban van, sőt a képviselő-testület a konkrét megvalósulás lépéseit és elemeit meghatározó koncepcióterv elkészítésére is biztosított kétmillió forintot.

November végére megújul az Örs
vezér tere
Szeptember végén megkezdődött az Örs
vezér tere délkeleti részének a felújítása
is. A tér elsődleges közlekedési funkcióját
megtartva élhetőbb környezetet alakítanak
itt ki, ami a naponta itt áthaladó többezres
tömeg számára ad alkalmat pihenésre,
várakozásra, találkákra. Első körben az
elbontott pavilonok közvetlen környezetét
újítják meg. A jelenlegi, rossz állapotú térburkolat helyére 706 négyzetméter különleges, színes betonburkolat kerül.

– Budapesten még csak egy-két helyen
van ilyen – magyarázta a Zuglói Zrt. vezérigazgatója. – A burkolat különlegessége, hogy anyagában színezett, ezért nem
kopik. A beruházás során az árnyékolásra
és a zöld felület növelésére is figyelünk.
Összesen hat lombhullató fát és 607 talajtakaró cserjét ültetünk el. A felújítás végére a mostanihoz képest 175 négyzetméterrel több zöld felület lesz. A terület déli
részén kialakítunk egy kiemelt növénykazettát, amelynek szélén egyedi, íves padokat építünk ki betonelemekből, az ülőfelületen fadeszkázattal. A hulladékgyűjtőket
a teljes területen korszerűbb eszközökre
cseréljük. A terület középső részén íves
fából készült pergola lesz, várakozásra,
pihenésre alkalmas padokkal.
A közel 30 millió forintos összköltségű beruházás november végére készül el.
Az önkormányzat célja a tér további fejlesztése is, azonban a terület tagolt használati viszonyai miatt ez jelenleg nem lehetséges. Az Örs vezér terének fejlesztése
ugyanakkor a Fővárosi Önkormányzat tervei között is szerepel.

Célegyenesben a Rákosfalva park,
tervezés alatt a Csertő park
A Csertő park egy kis részének felújítása
már tavaly elkészült. A megépült Zuglói Civil Ház előtti rész ugyan gondozott,
rendezett városkép látványát nyújtja, annak két oldalán még a régi burkolat fedi
a közlekedőfelületet. Az említett részek
felújításának tervezése is megkezdődött.
A Rákosfalva park rekonstrukciójának
végrehajtása pedig még ennél is közelebb
van. A tervek elkészültek, a közbeszerzést
a napokban írják ki.
– Mindkét területnél lassítja a folyamatokat, hogy nem teljesen önkormányzati, hanem úgynevezett társasházi tulajdonban
van – magyarázta Baracskai Gábor –, ezért
egyeztetnünk kell a környező házak, üzletek
képviselőivel is. A Rákosfalva park esetében
ezen túl vagyunk, így ha a közbeszerzés lezárul, elindulhat a felújítás. Az időjárásra való
tekintettel erre valószínűleg tavasszal kerül
sor, de ha enyhe telünk lesz, előbb is megkezdődhetnek a munkálatok.
Forrai-Kiss Krisztina

4

Képviselők, fogadóórák

Tisztségviselők

Önkormányzati képviselők

Polgármester

Megválasztott képviselők

Karácsony Gergely

soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés a http://
www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmester/ címen.

Alpolgármesterek

Cseke Vanda
Fidesz–KDNP

Tildy Balázs
Fidesz–KDNP
Sápi Attila
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Kovács Balázs
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

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

Meseház Óvoda,
bejárat az Őrnagy utca
felőli gazdasági bejáraton

Minden hónap első kedd 15:00-17:00
Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0762

Polgármesteri Hivatal

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

Polgármesteri Hivatal

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

Polgármesteri Hivatal

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

Szabó Rebeka

soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés a http://www.zuglo.hu/
szabo-rebeka-2/ címen.

Rozgonyi Zoltán

polgármesteri hivatali fogadóórájára
előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri titkárságon, a 06-1872-9228-as telefonszámon és a
rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen.

Erdős Dóra
Fidesz–KDNP

Bihary Zoltán
Fidesz–KDNP

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. ügyfélfogadási időpontjai
Telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-426-2112
e-mail: csekevanda@zuglo.hu

Hajdu Flórián

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

Pécsi Diána
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Munkácsy Mihály Ált. Isk., November 03. 17:00 órától
Csáktornya park 1.
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

Polgármesteri Hivatal

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

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

Szabó Rebeka
PM

Parlamenti képviselők
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

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

Bérbe vehető önkormányzati
tulajdonú helyiségek

Hajdu Flórián
MSZP-Együtt-PM-DKÖsszefogás Zuglóért

Móra Ferenc Ált. Isk.
Újváros park 2.

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

Hevér László
György
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3

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

Rákosfalva Park 1-3

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

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
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Kaffka Margit
Minden hónap első csütörtök 17:00-18:00
Általános Iskola
Telefon: 06-70-436-0763
1148. Kaffka Margit köz 2-6. e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Sokacz Anikó
MSZP–
Összefogás Zuglóért

Sógor László
MSZPÖsszefogás Zuglóért

szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek

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

Polgármesteri Hivatal

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

listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve a hirdetmény
kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati

Felkai Tamás
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Város-

Polgármesteri Hivatal

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

Polgármesteri Hivatal

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

gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.
Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP

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

DÉLELŐTT
(08.00-12.00)

DÉLUTÁN
(12.00-16.00)
Jogi Csoport kintlévőség-kezelés 12.00-15.30
felszólítással és felmondással kapcsolatos ügyek

HÉTFŐ

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport kintlévőség-kezelés
felszólítással és felmondással kapcsolatos ügyek
0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

PÉNTEK

Ingatlangazdálkodási
Osztály
Bérleménygazdálkodási
ügyek (nem lakás céljára
szolgáló helyiségek,
telkek)

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

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik a Zuglói Városgazdálkodási 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
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői kiemelt ügyekben személyesen is fogadják az ügyfeleinket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet, melyet a www.
zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.)
található ügyfélpultnál átvehetnek. A kitöltött bejelentkező űrlapot személyesen 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

november 2.
december 7

Baranyai
Zsolt

Városüzemeltetési Osztályvezető

november 2.
december 1.

Szőlősi Zsolt

Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

november 11.
december 9.

dr. Csikós
Tibor

Jogtanácsos

október 30.
november 27.

Várbíró
András

Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető

Az önkormányzat 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.

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

Listás képviselők

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló bérbe vehető nem lakás céljára

Zuglói Lapok

2015. október 8.

Rozgonyi Zoltán
Fidesz–KDNP

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

Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy okmányirodánkban az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalással és napi sorszám kiadásával, ún. sorban
állással történik. A napi sorszámmal rendelkező ügyfelek várakozásának
csökkentése érdekében, 2015. június 15-től a jelenlegi nyitva tartási időn
belül a két ügyintézési mód egymástól elkülönül.
Kizárólag előzetes Kizárólag
időpont-foglalással sorban állással
HÉTFŐ

7.00 – 10.00

10.00 – 17.00

KEDD

17.00 – 20.00

10.00 – 17.00

SZERDA

08.00 – 11.00

11.00 – 17.00

CSÜTÖRTÖK

15.00 – 18.00

08.00 – 15.00

PÉNTEK

12.00 – 17.00

8.00 – 12.00

Eltérések: Népesség-nyilvántartási, ügyfélkapu regisztráció, diákigazolvány és hatósági (visszavont forgalmi engedély és vezetői engedély)
ügyekben, valamint az elkészült okmányokért időpontfoglalás nélkül,
a teljes ügyfélfogadási időben lehet ügyet intézni.

Kizárólag előre lefoglalt időpontban történő ügyintézésre van lehetőség
állampolgársági, egyéni vállalkozással, valamint a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyekben. Időpontfoglalásra
a www.magyarorszag.hu honlapon túl lehetőség van az okmányiroda
recepcióján személyesen vagy telefonon. Telefonszám: 872-9271 és
872-9392. Állampolgársági ügyekben az időpontfoglalás csak az ügyintézőnél, a 795-8546 telefonszámon lehetséges. Tájékoztatjuk a sorban
állással ügyet intéző ügyfeleinket, hogy a napi sorszámok kiosztása a helyi kapacitásokhoz mérten, és az ügyintézők leterheltségének függvényében történik. Rendkívüli ügyfélforgalom esetén előfordulhat a sorszámosztás átmeneti szüneteltetése.

Zuglói Lapok

Önkormányzat

2015. október 8.
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Kiürítenek öt elhanyagolt, rossz állapotú bérházat
Öt önkormányzati bérház kiürítéséről döntött szeptember 24-i
ülésén Zugló képviselő-testülete.
Az érintett házak jelenlegi bérlőinek
cserelakást, illetve pénzt ajánl fel
az önkormányzat. A döntés az ígért
bérlakás-építési, -felújítási program
első lépése.
A szeptember 24-i döntés a önkormányzati tulajdonban lévő Cserei utca 3., Cserei
utca 6., Cserei utca 10., Egressy út 4., valamint Nagy Lajos király útja 104. szám alatti
épületeket érinti. Az itt található ingatlanok
nagy része egyszobás, alacsony komfortfokozatú, erősen leromlott műszaki állapotú, illetve esetenként életveszélyes. Az említett öt bérházban lévő lakásokra fennálló
bérleti szerződéseket a jogszabályoknak
megfelelően megszüntetik, a jelenlegi bérlőknél pedig az önkormányzat az elhelyezési kötelezettségét elsősorban pénzbeli
térítés fizetésével váltja meg. A jogcím nélküli lakáshasználók lakhatásáról a törvényeknek megfelelően és az emberiességi
szempontok alapján gondoskodnak.
A határozatot – Barta János LMP-s képviselő tartózkodása mellett – minden képviselő megszavazta. A döntést azonban
hosszú vita előzte meg. Rozgonyi Zoltán
alpolgármester az alapelképzelést jónak
tartja, de mint lapunknak elmondta, a határozat következményeinek és a program
következő lépéseinek tisztázását hiányolta.
– Kicsit úgy érzem, mintha elindítottunk
volna egy követ, amiről nem tudjuk, hol
áll majd meg – mondta Zugló fideszes
alpolgármestere. – Nem látjuk pontosan,
hogy hova, milyen körülmények közé kerülnek ezek a lakók, illetve honnan lesz
pénz az esetleges további beruházásokra.
Az egyik félelmünk, hogy a 2012-ben elfogadott kerületi szabályozási terv (kszt)
szerint ma már csak kisebb társasházak
építhetők, ezért mindenképpen kevesebb lakás lesz egy-egy új épületben.
A Fidesz-frakció nem szeretné, ha emiatt
módosítani kellene a kszt-t, azaz nagyobb
beépíthetőséget engedni a kerületben.
Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési
képviselője a Zuglói Lapoknak adott interjújában azt hangsúlyozta, hogy a bérlakásprogram volt az egyik legfontosabb választási ígéretük, amelynek megvalósításához
a mostani döntés volt az első lépés.

– Tény, hogy valószínűleg kevesebb bérlakás épülhet annál, amennyi most van,
viszont azok nagyobbak és jobb minőségűek lesznek – magyarázta Tóth Csaba.
– A telkeket nem akarja eladni az önkormányzat, mint ahogy egyéb vagyonát sem.
Az biztos, hogy bármi is lesz a döntés
a további hasznosításról, annak költségének terhét is le kell majd venni a kerület válláról. Ezt úgy érhetjük el, hogy az esetleg
épülő új házakban a telkek biztosításáért
cserébe a beruházó lakásokat adhat át az
önkormányzat számára. Vannak még tisztázatlan kérdések, de muszáj volt elindítani
a folyamatot, hogy a ciklus végéig legyen
idő a befejezésre – tette hozzá Tóth Csaba.
Karácsony Gergely polgármester kérdésünkre kifejtette, a rossz állapotú házak
kiürítésével a bérlők mindenképpen jól járnak, hiszen igényesebb helyre költözhetnek.
– A bérleti szerződések pénzbeli megváltására is elkülönítettünk 500 millió forintot a
költségvetésben, de a bérlők cserelakást is
kérhetnek. Azokat ugyan még fel kell újítani,

Zugló 80: muffinnal ünnepeltek
A kerület vezetői muffinnal ajándékozták meg a járókelőket október
1-jén, Zugló 80. születésnapján.
Az Örs vezér terén, a Bosnyák téren
és a Varsó utca–Thököly út kereszteződésében kínálták süteménnyel
a zuglóiakat.
Sokan csodálkoztak, mert nem tudtak
a rendhagyó ünneplésről. Tímár Évát és családját is váratlanul érte a kezdeményezés,
de mint mondta, nagyon jó ötletnek tartja
az akciót. Karácsony Gergely, Zugló polgármestere szerint fontos, hogy a kerület születésnapját együtt ünnepeljék a városrészben
élőkkel. – Ma van a nagy nap, ma lett Zugló
80 éves. Egy sokszínű kerület sokszínű történelemmel, ezekből kell megterveznünk

a következő 80 évünket – fogalmazott
a Zuglói Lapoknak a kerület vezetője.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester azt
mondta, bár egy fiatal városrészről van
szó, amelynek nincsenek több száz éves
hagyományai, de a meglévőkre nagyon
büszke. Ilyen például a jótékonykodás,
a fesztiválok. Elismerően beszélt az Uzsoki-modellről és a polgárőrségről is. Mint
fogalmazott, sok jó és rossz dolgot megéltek a zuglóiakkal. Azt reméli, a jövőben a közösség erősítése, az építkezés,
a fejlődés lesz az, ami jellemezni fogja
a kerületet. Tóth Csaba, Zugló MSZP-s
országgyűlési képviselője szerint a közös ünneplés összehozza az embereket,
közösséget épít, és több ilyen programra
lenne szükség. 			
Potos

Szeptember 24-i ülésén a testület határozott arról is, hogy a Füredi park 2–4. szám
alatt térfigyelőkamera-rendszert telepítenek. A képviselők egy napirendi pontról
nem szavaztak. A Nemzetiségek Házának áthelyezésről nem tudtak dönteni, mert
a Fidesz-frakció hosszú vita után elhagyta az üléstermet.
Hevér László György szocialista képviselő kezdeményezésére a testület megszavazta az Idősügyi Kerekasztal létrehozását. A képviselő elmondta, a nyugdíjrendszer visszásságai és az idősek átlagosnál kisebb érdekérvényesítő képessége miatt
fontosnak tartja, hogy Zuglóban erős érdekképviselete legyen a szépkorúaknak is.
A Besnyő utca Stefánia út–Mogyoródi út közötti szakaszát névvel ellátott utcává
nyilvánították. Több lehetőség közül a tűzvédelem megszervezésére törekvő Széchenyi Ödön nevet kapta Sápi Attila szocialista képviselő javaslata alapján, amit
indokol, hogy szomszédságában van az Országos és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is.
A polgármester a testületi ülésen azt is bejelentette, hogy dr. Teimer Gábor, aki
2012. november elsejétől volt Zugló aljegyzője, szeptember 25-én töltötte utolsó
munkanapját a kerületben.

de hamarosan kiírásra kerül egy városrehabilitációs EU-s pályázat, amiből remélhetőleg ezeket a felújításokat finanszírozni tudjuk
majd. A kiürítés hosszú, talán többéves fo-

lyamat lesz, ezért kellett minél előbb elindítani a folyamatot. És az önkormányzat minden bérlőről gondoskodik, senki nem kerül
utcára – mondta a polgármester.
FKK

6

Civil élet

2015. október 8.

Híd az önkormányzat és a zuglóiak között

A civil szervezetek tevékenységeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők október harmadikán a Csertő
parkban és a Zuglói Civil Házban.
Megnyílt a „Civilek Uccája”.
A programon 25 civil szervezet várta
a kerületben élőket. A Zuglói Babahordozó Klub például azt mutatta meg az érdeklődőknek, hogyan használják a különböző hordozókendőket. Dobiné Olasz-Papp
Dóra, a Válaszkész Szülők Egyesületének
vezetője pedig azt mondta, nagyon jó látni, hogy a kicsiktől az idősekig minden
korosztály képviselteti magát a programon, sokan kíváncsiak. Kerényi János
grafikusművész is hasonlóan vélekedik.
Mint mondta, szerinte a „Civilek Uccája”
összehozza a családokat, az embereket.

Amíg a gyerekeket többek között arcfestés várta, a felnőttek szókirakózhattak is.
Saller Józsefné férje kártyaklubba jár, onnan szereztek tudomást a kezdeményezésről. – A színpadi programok, a zenék is
jók, örülök, hogy kijöttünk – fogalmazott.
– Sokan nem tudják, hogy milyen civil
szervezetek működnek a kerületben, pedig ezek hidat képeznek az önkormányzat és a zuglóiak között, szerintem ők
a demokrácia iskolája – mondta Sokacz
Anikó civil- és nemzetiségi tanácsnok.
A program fővédnöke Tóth Csaba, Zugló
MSZP-s országgyűlési képviselője volt,
védnöke pedig a kerület polgármestere, Karácsony Gergely, aki szerint a civil
szervezetek nélkülözhetetlenek a kerület
életében: – nélkülük az önkormányzat
félkarú óriás. 		
PR

Idősek világnapja: köszöntötték a szépkorúakat
Zuglóban hagyomány, hogy az idősek
világnapján, október 1-jén az önkormányzat nagyszabású rendezvényen
köszönti a kerület szépkorú lakóit.
Az idei esemény sztárvendége Esztergályos Cecília színművész volt.
– Az idősek egy nehéz, fáradságos életet
tudhatnak maguk mögött – hangsúlyozta
köszöntőjében Tóth Csaba, Zugló MSZP-s
országgyűlési képviselője azon a rendezvényen, amelyet az 1991-ben az ENSZ
közgyűlése által kinyilvánított idősek napja
alkalmából tartottak a Zuglói Civil Házban.
Hozzátette: a mai szépkorúaknak a második világháború után kemény gyermekkoruk volt, aktív éveikben rendkívül sokat
tettek Magyarország gyarapodásáért.
A városvezetés kötelességének tartja,
hogy a tisztességben megöregedett zuglóiaknak az önkormányzat a korábbiaknál
még több segítséget nyújtson – jelentette
ki az MSZP-s politikus.
Zugló országgyűlési képviselője befejezésül Az öregember és a pokróc című tanulságos népmese elmondásával tisztelgett
a szépkorúak előtt.
– Amikor az időseket köszöntjük, egy kicsit mindig irigykedem, mert a korral járó
bölcsességük semmivel nem pótolható
– jelentette ki Karácsony Gergely, Zugló
polgármestere köszöntőjében. A továbbiakban kifejtette: arra a bölcsességre és
hatalmas élettapasztalatra, amit az idősek
összegyűjtöttek, a városvezetésnek és
a családoknak egyaránt nagy szükségük
van a mindennapokban. A kerületvezető

tapasztalataira hivatkozva megjegyezte,
az idős emberek többsége lélekben fiatalabb, mint saját generációja, pedig nehéz
életük volt, koruknál fogva számos egészségügyi problémával küzdenek, mégis
erőt sugároznak, megélhetési nehézségeik ellenére is mosolyognak és kedvesek.
A kerületvezető beszédében arról biztosította az időseket, hogy az önkormányzat
lehetőségeihez mérten mindent megtesz
nyugdíjaséveik szebbé, jobbá, kellemesebbé tétele érdekében. Karácsony Ger-

gely zárszavában emlékeztette hallgatóságát, hogy az idősek világnapja egybeesik
Zugló önálló kerületté válásának napjával,
ami éppen nyolcvan éve történt.
A rendezvény a Rocky Nagyik Tánccsoport
fergeteges műsorával vette kezdetét, majd
Esztergályos Cecília színművésznő vidám
előadása csalt mosolyt az idősek arcára. Az
esemény zárásaként a Parlando énekegyüttes népszerű magyar operettekkel és sanzonokkal szórakoztatta a termet zsúfolásig
megtöltő szépkorúakat.
PaD

Zuglói Lapok

Zuglói Lapok
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A domonkosok zuglói temploma

Október harmadikán volt száz éve,
hogy a Thököly úton felszentelték a Domonkos-rendi szerzetesek
által építtetett Rózsafüzér Királynéja-templomot. A neves művészek
alkotásaival díszített, impozáns szentélyben 1997-ben tűz pusztított. Ezt
követően használaton kívül helyezték a templomot. Az újjáépítés csak
tizenkét évvel később, Nagy Károly
plébános hivatalba lépését követően
kezdődött meg. A folyamatosan megújuló templom a rózsafüzért imádkozók országos találkozóhelye is lett.
A domonkosok 1903-ban telepedtek le
újra Budapesten, ezen belül Zuglóban.
1905-ben a Thököly úton nyitottak nyilvános kápolnát. A hívek számának gyors
gyarapodása hamarosan szükségessé
tette a kápolna helyén egy nagy befogadó
képességű templom építését. Ennek megvalósítására tervpályázatot írtak ki.
– A templom és a zárda terveit Hofhauser
Antal műépítész készítette. A kivitelezésre
Paulheim Ferenc kapott megbízást – mesélte Nagy Károly atya, a Rózsafüzér Királynéja-templom plébánosa.
Az építkezés 1912-ben kezdődött.
A szentély 1914 végére már használható
állapotban volt, ezért ideiglenes berendezésekkel látták el. A templomot mint
a Rózsafüzér Ima Országos Szentélyét
1915. október 3-án ünnepélyes külsőségek között Csernoch János hercegprímás szentelte fel. A plébánia 1919-ben
alakult meg.
– A templom egyhajós, egy magasabb és
egy alacsonyabb toronnyal rendelkezik.
Alaprajza latinkereszt alakú, amely félkörös apszissal végződik. A templom hossza
47, szélessége 30, magassága 22 méter.
Tornya 67 méteres. 4000 ember befogadására alkalmas – ismertette Károly atya
a szentély méreteit.
A templom főoltárát Möller István építész,
műegyetemi tanár tervezete. A carrarai
márványból faragott alkotás főmotívuma Rózsafüzér Királynéja karjában a kis
Jézussal, melynek jobbján Sienai Szent
Katalin, balján Szent Domonkos látható.
Lejjebb, az oltár két szélén külön fülkében
V. Pius pápa és Nagy Szent Albert püspök szobra áll.
A két mellékoltár Ligeti Lajos műve. A kereszthajóban Szent Margit és Szent Domonkos oltára Petrovácz Gyula munkája.
Az oltárok feletti szekkókat Kontuly Béla készítette az 1940-es években. Ezeken a két
szent életével kapcsolatos jelenet látható.
– A színes ólomüveg ablakok többsége
Róth Miksa üvegfestő- és mozaikművész

alkotása, de vannak olyan ablakok, amelyeket Palka József üvegfestő, illetve Róth
tanítványa, Zsellér Imre készített – magyarázta Károly atya.
A templomhajó üvegablakain az Ó- és
Újszövetségből, illetve Szent Margit és
Szent Domonkos életéből vett jelenetek
láthatók. A szentélyben a hét szentséget
mintázták meg a művészek.
– A főbejárattól balra található, tiroli kereszt néven ismert feszületet Andreas
Crepaz készítette. Tiroli testvéreink hozták Budapestre 1930-ban a Szent Imre-év
alkalmából. Az ünnepséget követően
a templomnak adományozták. Ez a kereszt díszítette 1991-ben a Hősök terén
a II. János Pál pápa által celebrált misén
az oltárt – idézte fel a kereszt történetét
Károly atya.
A templom a második világháború során
megsérült. A háborús sebek eltüntetése után 1977-ben Perczel Dénes tervei
alapján a szentélyben új liturgikus teret
alakítottak ki.
1997-ben a templomban tűz ütött ki.
Elégett a Mátyás-templomtól kapott Angster-orgona és a kottatár, a hőségtől megolvadtak az ablakok ólomkeretei, a falak
kormosak, füstösek lettek. A templomot
állapota miatt használaton kívül helyezték.
A bezárást követően a hívők többsége
a környéken más templomot keresett magának. Akik megmaradtak, 12 éven keresztül az oltár mögötti, 100 fő befogadására
alkalmas oratóriumban jöhettek össze.
A plébánia és templom 2007-ben az Esztergom–Budapest Főegyházmegyéhez került, ekkor indult meg a szentély nagyívű
belső felújítása.
– Erdő Péter bíboros 2007. augusztus
1-jével helyezett a Rózsafüzér Királynéja-plébániára. Azt a feladatot kaptam
a bíboros atyától, hogy a templomot minél előbb hozzam megnyitható állapotba,
és szervezzem újjá a közösséget – emlékezett vissza Károly atya.
A felújítás 2007 óta folyamatosan zajlik.
A templomot 2009-ben, advent első vasárnapján nyitották meg újra. A renoválással egy időben indult meg a hívők szervezése. A plébániai közösség tagjainak
száma ma is napról napra gyarapszik,
a különböző korosztályok körében számos csoport működik.
– 2000 novemberében a templom a thüringiai Mühlhausenben működő Szent József-plébániától egy 1909-ben épített Johannes Klais-orgonát kapott ajándékba.
Ennek felújítása és továbbépítése jelenleg
is folyik – mondta a plébános. Hozzátette:
a fa és fém anyagú 2888 orgonasíp közül
a leghosszabb ötméteres, míg a legrövi-

debb csupán nyolc milliméteres. Az orgona jelenleg 47 regiszteres, de szeretnék
a templom akusztikájának jobban megfelelő 65 regiszteresre bővíteni.
A templom látványos rózsaablakát, ami
még az 1997-es tűzoltás során rongálódott meg, a közelmúltban teljesen újjáépítették. Az ablak helyreállítását Zugló Önkormányzata is támogatta.
– Az eltelt száz esztendő története négy
szakaszra osztható – mondta Károly
atya. – Az első a kezdetektől 1950-ig,
a szerzetesrendek felszámolásáig tartott. A második 1950-től 1989-ig terjedt.
Ezen időszakban egyházmegyés papok
vezették a plébániát. A harmadik szakasz 1989-ben kezdődött, és 2007-ig
tartott. Ekkor ismét domonkos szerzetesek látták el itt a szolgálatot. A domonkosok 2007-ben kivonultak Budapestről,
a templom pedig visszakerült az egyházmegye tulajdonába. Ez templomunk
történetében egy új szakasz kezdetét jelentette – magyarázta a plébános.
A megújuló templom egyik kiemelkedő
eseménye az évente október első hétvégéjén megrendezésre kerülő „Rózsafüzért Imádkozók Országos Találkozója”.

Az idén hatodik alkalommal megrendezett
összejövetelt október 3-án, a Rózsafüzér Királynéja-templom felszentelésének
100. évfordulóján tartották meg. Az évek
óta egyre több résztvevőt vonzó eseményen
a hazaiak mellett határon túli magyar katolikus közösségek is képviseltetik magukat.
– A rendezvénynek két fontos funkciója
van, az egyik a rózsafüzér közös imádkozása, míg a másik, hogy a különböző
helyekről érkezők találkozhatnak, és megismerkedhetnek egymással – jegyezte
meg Károly atya.
A szervezők minden évben színes programokkal igyekeznek emlékezetessé tenni
az egész napos találkozót. Az idén Mohos
Gábor atya, a püspöki kar titkára és Barna
Máté Domonkos-rendi atya, általános vikárius tartott előadást. Az ünnepi szentmisét
Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius
celebrálta. A nap során versek, zenedarabok hangzottak el, Maczkó Mária Magyar
Örökség díjas népdalénekes Mária-énekeket adott elő. Emellett tartottak tanúságtételt, amely során a jelenlévők elmondhatták,
hogy számukra mit jelent a rózsafüzérima
vagy a Máriával való kapcsolat.
Papp Dezső

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
1146 Budapest, Hermina út 3.
T: 220-67-77,
06/70-675-8393
www.liptakvilla.hu

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

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

MOZI MONTÁZS
Nemzetközi mozifilm vetítése
budapesti forgatási helyszínekkel.
Részletek a www.liptakvilla.hu
weboldalon!
Október 9-én 19.00 órától

ARCÉLEK - Közéleti témák,
közismert emberek
Vendég: Gálvölgyi János
Műsorvezető: Pikó András
Október 8-án 18.00 órától

Bodai János és Bálint Éva
a Patrónus Nappali Otthon
fiatal alkotóinak festményeit és
fotóit bemutató kiállítása. Megnyitó: október 20-án 13.00 órától

Zelena András: Orvos - beteg
kommunikáció
Silver Akadémia előadássorozata
Október 16-án 16.00 órától

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
- és játékos foglalkozás fiataloknak
Vendégünk: Maros Krisztina
grafikus, illusztrátor
Október 21 –én 14.00 órától

SAMODAI JÓZSEF ZUGLÓI
HELYTÖRTÉNETI MŰHELY
"A protestáns gályarabok, de
Ruyter admirális és II. János
Pál pápa emlékezete"
A tárlat megtekinthető október
26-ig a Lipták Villában.
(Kedd: 10.00 – 16.00,
Szerda: 12.00 – 18.00,
Csütörtök: 12.30 – 18.30,
Szombat: 10.00 – 14.00)

Programjaink Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának
támogatásával valósulnak meg.

„Dimenziók”: Kőrösi Papp
Kálmán életmű kiállítása
Megnyitó: október 16-án 18.00
órától
Együtt a babákért, együtt a
mamákért - előadássorozat
Október 17-18 –án 9.00-18.00
óráig
Szervező: Válaszkész Szülők
Egyesülete

„LÁJKOLJ”, NAGYI - Interaktív
kiscsoportos foglalkozás, mely az
időskorúak internethasználatát
hivatott elősegíteni keddenként
16.00 órától.
Előzetes jelentkezés szükséges minden
programunkra telefonon vagy az
info.zic@cserepeskft.hu e-mail címen.

A PROGRAMOKON A RÉSZVÉTEL
INGYENES!

Interjú
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Minden előadás beszélgetés a közönséggel

A kerttől indítottuk a beszélgetést,
és a kertben kötöttünk ki végül.
Vissza-visszatérő témánk lett a kert.
Mert Pécsi Ildikó életét gyerekkorától végigkísérik a fák, virágok és
a sorsuk. Kezdve azzal a gesztenyefával, ami alatt az édesapja ringatta
a születésekor. S folytatva a sort a
fák tövében örök álmukat alvó kutyákkal. Végeláthatatlanok a művésznő kertről szóló történetei.
Az idén 75. életévét betöltött, érdemes és kiváló művész Zuglóba jön önálló estjével: sanzonokkal és versekkel. Meghívták barátai, Éless Béla és Valler Gabi, s örül, mert
nem járt még a Zuglói Civil Házban. A műsor menet közben változhat, mondja, mert
a közönség szeme mindig beszél. Ráérez, mit
szeretnének hallani, ezért minden előadóest
számára – beszélgetés a közönséggel.
– A „Dal rólam” saját szerzemény. Igazából nemcsak rólam szól, hanem mindan�nyiunkról, mert sokunkkal történik egy és
ugyanaz. Van, aki jobban bírja, mert több
humora van, s van, aki kevésbé. Hálás vagyok a szüleimnek, mert a fekete humort
megtanították nekem. Ez gyakran átlendít
a gondokon. És persze az sem baj, ha van
az embernek egy Szűcs Lajos nevű férje is
(labdarúgó olimpiai bajnok). Sokat tanultam tőle. Fegyelmet, felkészültséget, ami
a sporthoz és az élethez is kell. Nem kellett miattam kétszer felvenni egy jelenetet
sem. Amikor Páger Antal, Sulyok Mária,
Básti Lajos, Senyei Vera, Ruttkai Éva vagy

éppen Antal Imre a társad, és velük játszol,
akkor nem lehet hibázni. Antal Imre volt
a mérce, mert ő fejből tudta a forgatókönyveket. Nem lehetett mellette téveszteni.
Rajongásig imádott férjéről – akinek serlegei, oklevelei és fényképei zsúfolásig megtöltik a nappalit – elmondja, ha kikapott
a csapata, soha nem szidta le őket. Csak
másnap. Ez a mentalitás meghatározó volt
a számára, amikor rendezett. Mindig tudta, milyen helyzet mit követel, hol a határ.
A kertből bejőve a konyhában, kávé mellett folytatjuk a csevegést, s közben elejti,
az idősek otthonába megy aznap délután.
Állandó program az életében, a több ezer
előadóest egy, de nem mellékes állomása.
A Mammama rovata is fut még egy hetilapban. Ír szakadatlanul. Megint könyvön
dolgozik, amelyben kertje történeteit eleveníti fel életrajzi keretben. Sok-sok színházi előadás ajándék emlékfái idézik kollégái alakításait. Egykor volt kutyái is vele
vannak a kertben a születésekor elültetett
cserjék, rózsabokrok, fenyőfák mellett.
Mostani két vizslája le nem veszi a szemét
róla beszélgetésünk idején.
– Zugló a szívem csücske, csak jó dolgok
történtek itt velem. Első lakásunk Kelenföldön volt, de még a fiam születése előtt
Zuglóban találtuk meg otthonunkat, ahol
évtizedekig maradtunk. Fiam a Radnótiban kezdte iskoláit, és ott is érettségizett.
S ha már gyerekkornál tartunk, elmeséli,
hogy nagyanyja kertjében a paprikáknak
mondta el először, mi több, ígérte meg
háromévesen, hogy ő „színésznó!” lesz.

Zuglói Lapok
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Ez 1943-ban volt, s ekkor felvillan egy kép
a II. világháborúról.
– A család elhatározta, hogy elmegyünk.
Menekültünk a háború elől. Gyalogoltunk, gyalogoltunk, és elfagyott a lábam.
A szüleim egymásra néztek, és azt mondták, maradunk. Hazaértünk Görbeházára,
és nagymamám gyógynövényei csodát
műveltek a lábammal. Igaz, hinni kellett benne. A hit fontos szerepet játszott
az életemben, vallásos nevelést kaptam.
Nem az a lényeg, hogy milyen vallású
vagy, hanem az, ha baj van, hinni tudj,
van tovább is.
Éván kívül mindent eljátszott. Talán ez hiányzott csak a repertoárból, mondja. Igaz,
Éva is volt egyszer. Másodéves korában
a beszédvizsgán a tragédia paradicsomi jelenetét játszották. Évaként Ádám-kosztümben bejött a darabbéli Ádámmal, és elkezdte a monológot: „Ah, élni, élni: mily édes,
mi szép!”, amikor a nézőtéren lévő tanári
kar egyszerre hangos nevetésben tört ki.
Ők rémülten hallgattak el, Szinetár Miklós
osztályvezető tanár gyorsan megnyugtatta őket, minden rendben van, csak Keleti
tanár úr azt mondta: „Ez az a nő, akiért
a vidéki tanácselnökök sikkasztani fognak.”
– Ez sosem derült ki, de mi sikeresen befejeztük a jelentet és a főiskolát is.
A 60-as években az Aranyember Noémijét
alakítva szexbálványnak titulálták, emlékeiben a szexibombi kifejezés ragadt meg:
– Nem kellett melltartót hordanom. Mindennel megajándékoztak az égiek. Ilyenkor szoktam idézni a Zongora a levegőben

című filmet. Ebben Kállay Ferenc játszotta
a férjemet, aki váratlanul hazaért, ijedtemben a zongora alá bújtam az ott tartózkodó
zongorista növendékével. Testhez simuló,
fekete szatén kombinéban játszottam.
Másnap az FTC Győrben játszott. Édes jó
Lajosom éppen leszerelte az ellenfél játékosát, amikor a pálya széléről bekiáltott
egy férfi: Miért nem azzal foglalkozol, mit
csinált tegnap este a feleséged a zongora
alatt? Ez feldühítette, előreküldte a labdát,
átugrott a reklámtáblán, és behúzott egyet
az őt cukkoló szurkolónak. A következő
lendülettel visszaadta a labdát, és Albert
Flórián gólt lőtt. Lehet, hogy nem teljesen
így volt, de illik édes jó Lajosomra.
A szexbálvány volt 132 kiló is, de ilyennek
is szerette a közönség. Nem egy könyvet
írt arról, hogy ne hízzunk el, vagy éppen
hogyan fogyózzunk. Okulásul másoknak,
mert az egészség mindennél fontosabb,
véli. A közönség mindig olyannak szerette,
amilyen. Országgyűlési képviselőként is.
A kertben sétálva megjegyzem, biztos
nincs olyan kérdés, amit még ne kérdeztek
volna meg tőle az elmúlt fél évszázadban.
Elgondolkodik, a migránsokról még nem
kérdezték, pedig nap mint nap megérinti
a sorsuk. Megérti, hogy egyszerre megoldani az ő életüket és megvédeni a magunkét is lehetetlen.
– Azonban a tévé képeit nézve, amint az
anya karján a kicsivel megy előre, felmerül
bennem is a kérdés, mi viszi őket előre. Szerintem a hit. Ami engem is átsegített minden
nehéz időszakon. A menekült sem tud mást
tenni, mint hinni, hogy menni és menni kell,
mert az út mindig vezet valahová.
Csernyánszky Judit

GERINCTRÉNING
Kedden és csütörtökön 8.30-9.30
óráig
1144 Budapest, Vezér u. 28/b
T: 363-26-56
www.cserepeshaz.hu
MESESZÍHÁZ GYEREKEKNEK
A NÉGY VÁNDOR
a Portéka Színpad zenés bábjátéka
Október 11-én 10.00 órától
HÓFEHÉR ÉS RÓZSAPIROS
a Batyu Színház bábjátéka
November 15-én 10.00 órától
A FURFANGOS KRAMPUSZ
a Maskara Társulat előadása
December 5-én 16.00 órától
Belépő: 900 Ft / fő
Bérlet ára október 11-ig:
2.500 Ft / fő / 3 alkalom
KULTÚRKUPON felhasználásával:
2.300 Ft / fő
MAGYAR TÁNCHÁZ
GYEREKEKNEK
– APRÓK TÁNCA
10.00-11.00 kézműves foglalkozás
11.00-12.00 táncház
Október 18. Vendel napi
pásztorünnep
Október 25. Dömötör napi
juhászújév
Közreműködik a Mező együttes
Belépő: 500 Ft /fő
A program a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg

Zuglói Lapok

CSALÁDI BARKÁCS KÖR
Október 10-én 10.00-13.00
óráig Népmesék hősei
Vezeti: Varga Zoltán képző-és
iparművész
Belépő: 500 Ft / fő
ZENE, JÁTÉK, ÖRÖM - Zenebölcsi, zenei képességfejlesztés
1,5-2,5 évesek számára
Kedd 10.00-10.30 óráig
KOMPLEX ZENEI
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
Kokas - módszer 1-3 éveseknek
Kedd 9.30-10.00 óráig
ZÖLD TEA ÍRÓMŰHELY
14 éves kortól, irodalmi hobbiműhely
Hétfő 18.00 - 20.00 óráig

1146 Budapest,
Hermina út 3
T: 220-67-77, 06/70-675-8393
www.liptakvilla.hu
CSALÁDI VASÁRNAPOK Maszmók a tengerentúlon – A
Picaro Művészeti Produkciós
Műhely zenés mesejátéka
Október 11-én 10.00 órától
Belépő: 900 Ft / fő, 2 700 Ft / 4 fő

DOKUMENTUM FILMKLUB
MÁSIK MAGYARORSZÁG
- TÖREDÉKEK EGY FALU
HÉTKÖZNAPJAIBÓL
Október 16-án 19.00 órától
Nagy Dénes rendezővel
Katona Zsuzsa klubvezető
beszélget
Belépő: 500 Ft/fő

IDEGENBEN KESERŰBB
A SÍRÁS…- Karády Katalin
történetéről
Zenés duett dráma Varga Klári és
Rusz Milán előadásában.
Október 17-én 19.00 órától
Jegyek kaphatók a jegy.hu honlapon, a Lipták Villában elővételben
és a helyszínen!

PILATES
Hétfőnként 9.00-10.00 óráig
Szerdánként 10.00-11.00 óráig

ÚJ! FELNŐTT BALETT
Hétfőnként 16.50-17.50 óráig

LIPTÁK PÓDIUM
SZENESNEK ÁLL A VILÁG
Szenes Iván slágerei Nagyváradi
Erzsébet és Vasicsek János előadásában élő zenekari kísérettel
Október 10-én 19.00 órától
ÚJ! LIPTÁK STÚDIÓ
Komplex színjátékos foglalkozás
10-99 éveseknek
Október 13-tól keddenként
15.30–17.00 és 17.00–18.30 óráig
ÚJ! BOSZORKÁNYKONYHA
Tematizált főzőkurzusok és az
étkezésekhez köthető etikett.
Október 15-től páros héten:
csütörtökönként 17.00-18.30 óráig
Október 10-től páratlan héten:
szombatonként 14.00 – 16.00 óráig
ÚJ! BORKABINET
Borismereti kurzus alapoktól a
kulturált kóstolásig
Csütörtök 17.00-18.30 óráig vagy
szombat 14.00-16.00 óráig
ÚJ! VARÁZSLATOS
HANGTÁLAK
– HANGMASSZÁZS
Péntekenként 16.00-17.00 óráig

1144 Budapest,
Csertő park 12.
T: 789-23-97,799-90-67
www.zugloicivilhaz.hu
AZ ÉLET SZÉP, TENÉKED
MAGYARÁZZAM?
Pécsi Ildikó estje –az Éless –szín
előadása
Október 9-én 19.00 órától
Belépő : 1.500 Ft

Programjaink Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának
támogatásával valósulnak meg.
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Szemléletváltás a Telekiben

Új tagozatokat hirdetett meg a zuglói Teleki Blanka Gimnázium, amely
ezt az évet a változásokra való felkészülésre szánja.
– Átnéztük a pedagógiai programunkat, és
a szemléletváltás mellett döntöttünk – tudtuk meg Pukli István igazgatótól. – A régi
tagozatainkat szeretnénk megszüntetni,
és helyette felmenő rendszerben új tanulmányi területeket vezetünk be.
Ennek megfelelően a januári és a februári felvételi időszakban négy régi és négy új tanulmányi területre lehet majd jelentkezni.

– Az elsődleges szempont volt, hogy tartalmat adjunk a nyelvi előkészítős osztályainknak, amelyek eddig az egyéves nyelvi
felkészítést követően az általános gimnáziumi tantervet követték. A jövőben azonban a 9/Ny évfolyamra jelentkező diákok
a matematika–történelem, a biológia–kémia,
a matematika–fizika és a magyar–történelem tagozatok között választhatnak majd.
Változás, hogy a nyelvi előkészítős osztályokba is csak felvételivel lehet majd bekerülni.
Mivel ez két osztályt érint, a következő tanévben a négy új tagozat félosztályos bontásban
indul, ám a 2017–18-as tanévben már a négy

Nini, a gyógyító négylábú
A zuglói oktatást már sok szempontból megvizsgáltuk, ám egy aspektus még számunkra is tartogatott
meglepetést. Az iskolapszichológusok munkájával eddig kevesebbet
foglalkoztunk, pedig ők azok, akik
legmélyebbre láthatnak a gyermeki
lélekben. Nekünk viszont nem kellett
nagyon mélyre merülni ebbe a témába, hogy megállapítsuk, Zugló nemcsak az oktatás területén, hanem az
iskolapszichológia témakörében is
egyedülálló az országban.
– Nini egy másfél éves labrador – mutatta
be a Németh Imre Általános Iskola terápiás kutyusát a gazda, Fukker Ágnes iskolapszichológus. – Eredetileg vakvezető
kutyának képezték volna ki, de egyéves
korában diszpláziát szűrtek ki nála, ami
nem teszi alkalmassá a vakvezetésre.
Ugyanakkor a temperamentuma, a gyerekekhez és az idegenekhez való hozzáállása, a motiválhatósága révén kiváló terápiás kutya válhatott belőle.
Nini rövid idő alatt a gyerekek és a pedagógusok kedvence lett. A tavalyi tanév elején állt munkába, és attól a naptól
kezdve valami megváltozott az iskolában.
– Amikor meglátják őt a gyerekek és
a pedagógusok, azonnal simogatni kezdik,
vagy legalább elmosolyodnak, és ezekből
a mosolyokból legtöbbször a tanórákra

is marad. Nini hatása egzakt módon nem
mérhető, de rendszeresen tapasztalom,
hogy a jelenlétében sokkal jobban megnyílnak a gyerekek.
Nini a nevét is a diszpláziának köszönheti.
A gazdája, Fukker Ágnes ugyanis kölyöknevelő, azaz vakvezetésre tenyésztett kutyakölyköket nevel egyéves korukig. Nini
az ötödik volt a sorban, az elődei közül három eb ma már vak emberek életét kön�nyíti meg. Ninire is ez a sors várt volna, ha
a szűrővizsgálat nem jelzi nála a fajtájára
jellemző betegséget.
– Nini, egy kutya maradt a nyakamon – magyarázta Fukker Ágnes az érdekes nevet –,
de ennek nagyon örülök, mert mindig nehéz
szívvel váltam meg a rám bízott kutyustól.
Nini az aktív terápiás kutyusok közé
tartozik, azaz nemcsak simogathatják
a gyerekek, hanem a tanórákon is szerepet
tud vállalni. A logopédiai osztály növendékei könnyebben számolnak, ha Nini az
abakusz (két szem, két fül, négy láb stb.),
és a testnevelésórákon is vannak gyakorlatok, melyeket Ninivel könnyebben
végeznek a gyerekek. A legvidámabb
pillanatok azonban a szünetre maradnak,
amikor Nini önfeledt örömmel együtt játszik
a gyerekekkel. A tavalyi tanév legfőbb
eredménye, hogy Nininek köszönhetően
szívesebben járnak iskolába a gyerekek.
Pedig a gyógyító kutyus hetente csak
kétszer rendel.			
RT

évfolyamos képzésre is az új szisztéma alapján lehet jelentkezni, így a tagozatok létszáma
két éven belül osztálynyi létszámra nő.
– A szemléletváltásnak több célja van.
Egyrészt szeretnénk az oktatásunk színvonalát is jelentős mértékben növelni.
Ennek érdekében a pedagógusainkat is
folyamatosan arra képezzük, hogy minél
aktívabban bevonják a digitális eszközöket az oktatásba. Ezenkívül a továbbtanulásra is felkészítjük a diákjainkat,
illetve az egykori humán szakos gimnázium-sztereotípiát is lebontanánk, mert
a felsőoktatási keretszámok az utóbbi

időben észrevehető módon a reáltudományok irányába tolódtak el.
A Telekiben az idén lesz jó pár változás.
Az eddigi három nyílt nap helyett öt lesz.
A szülőket minden szerdán tájékoztatják a felvételi eljárásról, illetve az iskola honlapján egy nyereményjátékot
is elindítottak a jelentkezőknek. A februári szóbeli vizsga sem egy kötött időpontban lesz majd, a dikoknak egy héten
át bármikor lehetőségük nyílik arra, hogy
a felvételi bizottság előtt megjelenjenek.
Mindössze online kell regisztrálniuk.
Riersch Tamás
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Kutyusokkal piknikeltek
Október 4-én ünnepeltük az állatok
világnapját, mivel ezen a napon halt
meg az állatok védőszentje, Assisi
Szent Ferenc, aki a legenda szerint
értette az állatok nyelvét, és kommunikálni is tudott velük.
Ha ilyen méretű csodát nem is, de elképesztő mutatványokat mindenképpen lát-

hattak a Zuglói Ifjúsági Centrum programján részt vevő diákok, akik az állatok
világnapja alkalmából terápiás, mentő- és keresőkutyákkal találkozhattak.
Az Azúr Kutyaiskola két szakembere,
Bernáth Zsóka és Belényi Bea összesen
hat kutyát hozott a rendezvényre. Az állatok között akadt amerikai staffordshire
terrier, belga juhász, labrador, drótszőrű

Kertész lehetsz, fát nevelhetsz
Állatok örökbefogadása mellett növények patronálására is van lehetőség Zuglóban. Előbbire az állatkertben, utóbbiakra a Mogyoródi úti
Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskolában, az ország
legrégebbi japánkertjében.
– Az örökbefogadási programunk két éve
indult – tudtuk meg Pintér Karolinától,
a zuglói iskola igazgatónőjétől –, és a célja, hogy a kertészetünkben található növények ápolásához külső segítségeket is
igénybe vegyünk.
Az örökbe fogadható növényeket lajstromba vették, amelyben azt is meghatározták,
mekkora összegért lehet valaki fogadott
szülő. Az értékek 1000 és 20 000 Ft között
mozognak, s a különbséget nem a növény
valós értéke, hanem a népszerűsége jelenti.
– A piros levelű nyárfából Budapesten itt
van az egyedüli példány. A csüngő ágú

japánakác a tavalyi Év fája versenyben
a tizedik volt, a kínai mamutfenyőnk a legmagasabb Kínán kívül élő fa, de a télálló
kenderpálmánk is a maga 26 évével a legöregebb ilyen fa Magyarországon – mutatta be az iskola kertjének ritkaságait Ács
Antal kertész-tanár.
A növények örökbefogadása az iskola
weboldalán, illetve személyesen az intézmény titkárságán történik. Az iskola nyitottsága azonban nemcsak az örökbe fogadó
szülőkre vonatkozik, hanem bárkire, akit
érdekelnek a különleges növények.
– Bejelentkezés után bárki látogathatja
a japánkertet – tette hozzá Pintér Karolina. – Mindig tudnunk kell a vendégekről,
hiszen ott permetezés vagy egyéb növényvédelmi munkák folyhatnak. Osztályokat,
általános és középiskolai csoportokat kihelyezett természetismeret- vagy biológiaórán is szívesen látunk.
Riersch Tamás

magyar vizsla és puli is. A két kutyakiképző azt szerette volna bizonyítani,
minden fajta alkalmas arra, hogy segítse
az emberek életét.
– A kutyák rendkívül sok mindenre használhatók, mindez csak a képzéstől és
a hozzáállástól függ – mondta Bernáth
Zsóka, aki a gyakorlatban is bizonyítani
tudta az elmondottakat. Az általuk hozott
állatok békésen tűrték a közel harminc
gyerek simogatását, hajlandók voltak
játszani velük, és alig várták, hogy vég-

Zuglói Lapok

re valamilyen feladatot – eldugott tárgy
megkeresése, eldobott labda visszahozása, a földre szórt holmi felszedése –
is végrehajthassanak.
Belényi Bea azt is elárulta, hogy a bemutatott állatok mindegyike terápiás vizsgával
rendelkezik, és arra lettek kiképezve, hogy
a gazdájukkal idegen csoportokba menjenek el, ahol már puszta jelenlétükkel javítani tudják az ott lévők közérzetét. Nos, ezt
a Zuglói Ifjúsági Centrumban is megtették.
(riersch)
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Pavarotti kedvenc filmje
Luciano Pavarotti, a többszörös
Grammy-díjas olasz operaénekes
október 12-én lenne 80 esztendős.
A nyolc évvel ezelőtt elhunyt művészre ezen a napon a közszolgálati
média A tenorkirály című dokumentumfilmmel fog emlékezni. A filmnek
zuglói kötődése is van: a kerületünkben élő Kárpáthy Mariann rendezte.

hogy mit akar.” Már ez is megtiszteltetés
volt tőle, de ő továbbment, és megkérdezte, hogy szeretnék-e egy igazi portrét készíteni róla. Egy ilyen felkérést pedig nem
lehetett visszautasítani.
Így történt, hogy 1989-ben már egy nagyobb
stáb elindult Dél-Olaszországba, Pesaróba,
ahol Pavarotti és a családja nyaralni szokott.
A mester nem hazudtolta meg önmagát, itt
is alaposan megváratta a magyar forgatócsoportot, ám ezt követően bőven kárpótolta őket. Egyrészt azzal, hogy bepillantást
engedett nekik az otthonába, másrészt
hogy a rendező kérésére még arra is hajlandó volt, hogy kerékpározzon, ússzon, autót
vezessen vagy bocsát (olasz golyós játékot)
játsszon. A stáb elkísérhette őt modenai otthonába, és első dokumentumfilmes csapatként – még Pesaróban – Pavarotti szüleit is
megszólaltathatta.
– Felejthetetlen öt nap volt, amelynek számos különleges pillanata akadt. Az egyik
legszebb az volt, amikor az apa és a fia
együtt énekelt nekünk. Csodás élmény
volt együtt látni őket.
A tenorkirályt természetesen Pavarotti is
megtekintette, és el volt ragadtatva a magyar stáb munkájától. Elmondása szerint
ez volt a legjobb portréfilm, amely róla készült. Ennél nagyobb dicséretet a zuglói
rendező nem is kaphatott volna.
A tenorkirály című alkotás a hazai filmvilágban alapműnek számít. 2007. szeptember
6-án is ezzel a filmmel emlékeztek az aznap
elhunyt művészre, akárcsak most.
R. T.

– Egy véletlennek köszönhettem a Pavarottival való találkozást, és még nagyobb
véletlen volt, hogy később egy riportfilmet
forgathattam róla – mesélte a rendező. –
Egy ismerősöm, a Bécsben élő Kovács
Judit lett a mester titkárnője, és ő hívott fel
egyszer, hogy ha szeretném, el tudná intézni, hogy egy rövid interjút készíthessek
Pavarottival a bécsi koncertje után.
A riportfilm a Stúdió ’89 című kulturális
műsor számára készült. Pavarotti bécsi
koncertje hatalmas siker volt, a magyar
stáb jó néhány áriát rögzíthetett, majd az
osztrák főváros legelőkelőbb szállodájában várt az énekesre. Aki szokásához
híven késett. Méghozzá nem is keveset.
A stáb azonban kitartó volt, aminek bőségesen meglett a jutalma.
– Pavarotti a zajos hallban akart nekünk
interjút adni, amit én visszautasítottam.
A lakosztályába azonban rendetlenségre
hivatkozva nem engedett fel. Erre a szállodaigazgatóval kinyittattam az elnöki lakosztályt, ahol már nyugodtan beszélgethettünk. Ez annyira tetszett a mesternek,
hogy meg is jegyezte: „Maga mindig tudja,

Egymásra hangoltak

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
szeretettel meghívja

központi Önkormányzati megemlékezésre.

Helyszín: Bosnyák téri Páduai Szent Antal plébánia templom,
Szitakötő utca, Forradalom tere
Időpont: 2015. október 23. 10:00 óra
Találkozó:10:00 órakor a Bosnyák téri
Páduai Szent Antal plébánia templom előtti
ötvenhatos emléktáblánál.
További információ: www. zuglo.hu
Koszorúzási szándékukat kérem jelezzék
legkésőbb 2015.október 21-ig, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
06-1/363-26-56 vagy titkarsag@cserepeskft.hu
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EgyMásra hangolva – ez volt a címe
a Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány programzáró koncertjének.
Együtt zenéltek a vak, a hallássérült
és a látó gyerekek a Vakok Általános Iskolájának Nádor Termében
október elsején.
Az alapítvány egy évvel ezelőtt nyert
egy pályázatot, amelynek köszönhetően
2014-ben és 2015-ben számos programot szerveztek a gyerekeknek. Céljuk, hogy a diákok jobban megismerjék
és elfogadják egymást. Ehhez az egyik
legfontosabb eszköz a zene volt. A próbák, a tábor során megtanultak figyelni
a másikra, megtapasztalták a közös alkotás örömét. A program záróeseménye
az EgyMásra hangolva koncert volt, ahol
a gyerekek abban a pólóban léptek fel,
amit a táborban készítettek.

Az est védnöke Érdi Tamás volt, aki köszöntőjében elmondta, boldog, hogy újra
egykori iskolájában játszhat. Szerinte
a zene segítségével szinte minden legyőzhető. Bartók Béla halálának 70. évfordulója alkalmából a zongoraművész
két Bartók-művet játszott a közönségnek. „Fontos, hogy mindenki megismerje
a zene csodálatos világát. Az integrációs
programok, táborok pedig nagyon hasznosak. A leglényegesebb az elfogadás.
Ha ez megvan, akkor létrejön az összhang,
nyitottak lesznek a gyerekek” – részletezte
a Zuglói Lapoknak Érdi Tamás. Az is elmondta, hogy neki természetes az integrálás, mert ebben nőtt fel. Gyerekkorában
gyakran táborozott együtt látó társaival.
A koncerten, amelynek fővédnöke és díszvendége Herczeg Anita, a köztársasági
elnök felesége volt, fellépett Ruth Montgomery siket fuvolaművész is.
Potos
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Zuglói Lapok

Bethesda: centrum a figyelemzavaros gyerekeknek

Támogatóknak és jótékony rendezvénynek köszönhetően megnyílt
a fél éve beharangozott ADHD-centrum a Bethesda Gyermekkórházban. A központban a hiperaktív és
figyelemzavaros gyerekeket kezelik.

Túlmozgékonyság, figyelemzavar, feledékenység, szórakozottság, esetenként
türelmetlenség – ezek a tünetek jellemzők
az ADHD-s (hiperaktív, figyelemzavaros)
gyerekekre. Rájuk sokszor mondják, hogy
rosszak, neveletlenek, pedig nem.

„A betegek nem tudnak tartósan figyelni
valamire, ám ha érdekli őket valami, abban nagyon elmerülnek. Csapongók, álmodozók, feledékenyek, szórakozottak,
gyakran belevágnak mások szavába. Nagyon fontos a célzott és pontos kezelés.

A kivizsgálás után gyógyszeres terápiát
alkalmazunk, tanácsot adunk a családnak, és gondozzuk, figyelemmel kísérjük a gyerekeket” – magyarázta a Zuglói
Lapoknak dr. Csiky Miklós gyermekgyógyász pszichiáter, az ADHD-centrum vezetője. Magyarországon csupán ötezren
részesülnek szakszerű ellátásban, holott
húszezer gyereknek lenne rá szüksége.
Pedig az ADHD hatékonyan kezelhető,
ha időben felismerik. Az intézményben
19 éves korig kezelik a betegeket, akiknek 20 százaléka kinövi a kórt.
A kórház főigazgatója csaknem fél évvel
ezelőtt, márciusban jelentette be, hogy
a támogatóknak köszönhetően megnyithatják a centrumot. A szeptember 28-i
megnyitón pedig örömünnepnek nevezte
az átadót. Dr. Velkey György azt mondta,
hatalmas összefogás eredményeképpen
jött létre a központ, többen is melléjük álltak a jó cél érdekében. Több magánszemély, alapítvány támogatta őket, sőt egy
kecskeméti református iskola diákjai is segítettek. A legtöbb pénzt – 3 millió forintot
– a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarától kapták, amit a szervezet jótékonysági bálon gyűjtött. – Tudjuk, hogy 3 millió
forint csak csepp a tengerben. Bár többet tudnánk adni. Ígérem, hogy a kamara
a jövőben is minden lehetséges módon
támogatni fogja az intézményt, és a maga
eszközeivel hozzájárul a kis betegek gyógyulásához – fogalmazott az ünnepségen
Szatmáry Kristóf, a BKIK elnöke.
Potos Rita

Búcsú Lukács doktortól
Élvezzen minden
szót a modern
hallókészülékek
segítségével!
• tisztán érthető
beszélgetések a
zajos utcán
• visszhang nélküli
templom
• egyénre szabott,
kényelmes viselet
• televízióval,
mobiltelefonnal
összekapcsolható

„A VILÁG HANGJAI NÉLKÜL ÉLNI
NAGYON NEHÉZ ÉS FÁRASZTÓ”

GYSGY REHA Egészségcentrum
1149 Budapest,
Pillangó u. 12. I/10
Bejelentkezés:
06-30/509-5769
06-1/220-0823
Vegyen részt DÍJMENTES
hallásvizsgálaton, melyet összehajtható
BEVÁSÁRLÓTÁSKÁVAL jutalmazunk.*
* Az akció 2015. november 13-ig vagy a készlet erejéig tart. Az ajándék
bevásárlótáskára csak a hallásvizsgálaton részt vevők jogosultak.
A részvételhez hozza magával a hirdetést!

Életének 68. évében elhunyt dr. Lukács György István, aki negyvenkét
évet élt és dolgozott Zuglóban szülész-nőgyógyászként.
A Hermina úti, később az Örs vezér terei
rendelőintézet kerületszerte ismert, tisztelt és szeretett főorvosától 2015. október
15-én, csütörtökön délután két órakor
vesznek végső búcsút a Szent Gellért-plébánia urnasírtemetőjében (1115 Budapest, Bartók Béla út 149.).
ZL

A vitaminpótlás is része
az egészséges életmódnak
Az egészség megőrzése érdekében vitaminokra is szüksége van
a szervezetnek. Ezért nagyon fontos a pótlásuk.
A legszerencsésebb, ha a szervezet vitaminszükségletét a kiegyensúlyozott,
arányos, vegyes táplálkozás biztosítja.
Ügyeljünk arra, hogy ételeinkben megfelelő mennyiségben legyenek azok az anyagok, amelyek a vitaminokat tartalmazzák,
illetve azok, amelyek a felszívódásukat segítik. A vitaminpótlás hosszabb folyamat,
hiszen időbe kerül, amíg a szervezet kellő
mennyiséggel „feltölti a raktárait”. Például
a C-vitamint a szervezetünk nem is képes
raktározni, a felesleget kiüríti, ebből mindig utánpótlásra szorul. Ma már sok olyan

készítmény kapható, amely akár egyetlen
tablettában vagy kapszulában a szervezet
teljes napi szükségletét fedezi az adott
vitaminból, vagy akár többféléből is, sőt
a szintén nélkülözhetetlen ásványi anyagokból, nyomelemekből is.
Fontos azonban a mértéktartás, hiszen
a vitamin is túladagolható. Ez kellemetlen
elváltozásokhoz vezethet. Gondoskodni
kell arról is, hogy a felszívódáshoz szükséges anyag, víz, fehérje vagy zsiradék
szintén jelen legyen – elégtelen táplálkozás mellett a vízzel bevett zsíroldékony
vitaminok felszívódására nincs garancia.
Dr. habil Révai Tamás Ph.D.
címzetes egyetemi tanár
igazgató főorvos
Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Zuglói Lapok

Közbiztonság

2015. október 8.
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Mobil rendőrségi pont
Mobil rendőrségi pont kezdte meg
működését október 6-án a Füredi
utca és a Vezér utca kereszteződésénél. A Tesco parkolóból áttelepített konténer a bűnmegelőzést és
a lakosság biztonságérzetének fokozását szolgálja.
– A zuglói közbiztonsági rendszer hatékonyabbá tételét a környéken élők biztonságának növelését szolgálja az állomás
áthelyezése – nyilatkozta Hajdu Flórián alpolgármester. Hozzátette: a mobil rendőrségi pont környezetét az elkövetkezendő
hetekben teszik majd rendbe.
– A körzetben számos erőszakos és vagyon elleni bűncselekmény történt, ezért

vált szükségessé a Fogarasi út–Pillangó
utca kereszteződésében működő rendőr
állomás áttelepítése – magyarázta Dragon
Sándor rendőr ezredes, Zugló rendőrkapitánya. A mobil rendőrségi ponton hétfőn
és pénteken 10-től 12,-ig, szerdán 15-től
17 óráig tartanak fogadóórát a kerületi kapitányság munkatársai. Félfogadási időn
túl a konténert feladattal felkereső rendőrök
fogadják majd a lakossági bejelentéseket.
– A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
(ZKNP) a helyszín kiválasztásában és
a konténer áthelyezésében vett részt
– mondta el Kovács-Csincsák László,
a mobil rendőrségi pontot üzemeltető
ZKNP ügyvezetője.
Papp Dezső

Csalók próbálják átverni az időseket
Jubileumot ünnepeltek az áruházláncok, ezért nyereményjátékot hirdettek. Az önkormányzat is ott
volt a sorsoláson, ahol kihúzták a nevét, ajándékcsomagot nyert – nemrégiben így próbáltak átverni
egy 79 éves nőt Zuglóban.
– Éppen szálltam le a troliról a Róna utcában, amikor odalépett hozzám egy férfi. Azt mondta, már többször keresett, a postással is beszélt, hogy mikor lehetek otthon – mesélte lapunknak az egyedül élő idős
asszony. – Feljöttünk a lakásba, és egy műanyag ruháskosárból kipakolt nekem mint a nyereményjáték
győztesének fürdőszabai szőnyeget, vízmelegítőt, ételhordó edényeket, konyhai eszközöket. Közölte,
hogy csak a szállítási díjat, 19 ezer forintot kell kifizetnem. Amikor mondtam, hogy nem kérem ezeket,
gyorsan összepakolt, és elment – részletezte.
A csalások, trükkös lopások miatt több felvilágosító előadást szervezett tavasszal a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP) és a XIV. kerületi rendőrkapitányság. Ha igény van rá, a jövőben is folytatják
a programot. – A hét minden napján 24 órás segélyhívó ügyeletet tartunk fenn a rendészettel, a rendőrkapitánysággal és a polgárőrséggel közösen. A 061 211 22 33-as telefonszámon érhető el a segítség,
szükség esetén munkatársunk járőrt is küldhet a helyszínre – mondta a Zuglói Lapoknak a ZKNP ügyvezetője, Kovács-Csincsák László. 						
PR

Ne légy tétlen és közömbös!
Ha sérelem, bántalmazás éri az iskolásokat, azt könnyebb feldolgozni
közösségben, mint egyedül, esetleg
szülői segítséggel. Habár utóbbinak
gyakran híján vannak a tinédzserek.
Sőt a problémák egy része már az
óvodában is jelentkezik. S ilyenkor elkel a segítség, például Adler Katalintól, a Zuglói Közbiztonsági non-profit
Kft. prevenciós koordinátorától.
Több mint ezer gyereket és csaknem
száz pedagógust sikerült bevonni azokba
a programokba, amelyeket prevenciós
célból szervez bő egy éve a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP).
– Az iskola légkörét kell alapvetően
megváltoztatni ahhoz, hogy kevesebb legyen
a konfliktus, és eszközöket kell adni
a pedagógusok kezébe, hogy azokat fel
is tudják dolgozni a gyerekekkel közösen
– mondja Adler Katalin, a ZKNP prevenciós koordinátora.
Felső tagozatosoknak és pedagógusoknak tart olyan foglalkozásokat a Tiéd
a döntés! program keretében, amelyek során a konfliktusok megelőzésének és kezelésének újfajta módszereit sajátítják el.
Tavaly 5 iskolát vontak be a programba,
az idén még többet terveznek. A program
további elemei az áldozattá válás elkerülésére, a bűnmegelőzésre fókuszálnak.
Adler szerint a sok kötelezettség és elfoglaltság miatt alig jut idő a gyerekekkel való
nyugodt beszélgetésekre. Inkább okítja-kioktatja őket a tanár és a szülő is, ahelyett hogy megkérdezné tőlük, hogy érzik
magukat, és miről mit gondolnak.
Hasonló céllal hirdették meg a Békés iskolák programot is, aminek népszerűségére
jellemző, hogy már más kerületből is jelentkeztek érdeklődők. Az önkénteskedés
egyébként a program fontos része.
– Ne légy tétlen szemlélő! Ne engedd,
hogy a te közösségedben előforduljon
olyan testi vagy lelki bántalmazás, ami
nemcsak az adott személy, de a közösség
egészére is hatással van – mondja Adler,
aki szerint legalább 3-5 év kell ahhoz,
hogy egy iskola légköre visszavonhatatlanul megváltozzon.
A Móra Ferenc Általános Iskolában például
ennek nyomán vezették be a köszönés hetét, s bélyegekkel jutalmazták a gyerekeket.
Ennek mintájára tervezik az önvédelemre
koncentráló Békés harcos program bein-

dítását is neves aikidómester bevonásával.
A Zuglói Pedagógus Műhelyt is szervezi
Adler, Sándor Éva iskola- és óvodapszichológus koordinator közreműködésével,
ahol a tanárokkal dolgoznak fel különféle, az agresszió kezelésének témaköréhez kapcsolódó eseteket. Legközelebb
a drogproblémák kerülnek terítékre a Zuglói Ifjúsági Centrumban.
A munkáját szívvel-lélekkel végző szakember sorolja a terveket is: például a családon
belüli erőszak női áldozatainak megszólítását, az iskolaihoz hasonlóan a Békés
óvodák program beindítását is, mert már
az óvodásoknál is jelentkezik a közösségen belüli erőszak problémája. Fontosnak
tartja, hogy az emberi jogok kérdéseivel is
tisztában legyenek a tanulók, ezért konkrét életutak, sorsok bemutatásán keresztül
foglalkoznak például az emberkereskedelemmel, a gyermekmunkával, tehát a modern kori rabszolgaság különféle formáival.
Ezeket az úgynevezett érzékenyítő órákat
a társadalomismeret- vagy erkölcstanórák
keretében tartják meg.
(CsJ)
(Adler Katalin elérhetősége:
0670 316 3941, adler@zknp.hu)
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Szolgáltatás
FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása
Víz, gáz, fűtésszerelés
garanciával!
Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtésszerelés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, WC tartályok cseréje. Ingyenes
kiszállás. Tel: 402-4330, 06-20-491-5089
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS,
parkettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garanciával, referenciával. Tel:06-30942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kisiparos, www.festes-tapetazas.hu
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés,
VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624
ABLAK JAVÍTÁS!
www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve vállalom
kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1
év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth
Ákos Tel: 06-70-550-0269
KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal. Tel: 2212392, 06-20-553-8582. XIV. ker. Nagy Lajos király útja 43/B. (Fogarasi sarok)
KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető
szigetelés, egyéb szigetelési munkák, kémény,
kerítésépítés kicsitől a teljes lakásfelújításig.
Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény. Tel: 4064095, 06-30-734-0411
MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ áron
vállalunk: víz-, fűtésszerelést,
szobafestést, mázolást, tapétázást,
kőműves burkoló munkákat, parkettázást.
ZUGLÓI MEGRENDELŐKNEK,
NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY!
Tel: 06-30-9524-725
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS,
parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés,
csempézés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, illesztés, kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák,
takarítás garanciával. Tel:202-2505, 06-30-2513800
LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk,
kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11
AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását garanciával, rövid határidővel vállalom zuglói műhellyel.
Marton Tamás technikus. Tel: 221-1693, Mobil:06-20-342-7898
ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás
profi gépekkel, szerelvények javítása,
cseréje, gázkészülékek javítása, csőtörés,
hibaelhárítás azonnal. Gáz- és fűtésszerelés, javítás. 40 éves gyakorlattal.
Tel: 3633-272, 06-30-9517-849
HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák, autóklímák javítását vállalom hétvégén is, garanciával! Tel: 419-82-64, 06-70-211-77-60
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal is! 40 éves
szakmai gyakorlattal, profi gépekkel. Vízvezetékszerelés. Társasházaknak, zuglói lakosoknak nagy kedvezmény. Zuglói víz-, gáz-,
fűtésszerelés és lefolyószervíz. Tel: 06-1-3633272, 06-30-951-7849
HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más nem
vállal, mi elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő,
asztalos, vízszerelő szakemberek állnak rendelkezésre. Társasházak felújítását, karbantartását, konyhák, fürdőszobák felújítását vállaljuk.
Tel: 06-30-457-2666, 06-20-514-7876 11
TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY
kisebb-nagyobb takarítást, ablaktisztítást, vasalást vállal. Irodák és társasházak részére is!
Gyors és precíz munkavégzés. Tel:06-30-2942227
VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS, elektromos hálózatkiépítés
és –felújítás. HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás,
vízkőtelenítés garanciával. Érintésvédelmi felülvizsgálat, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel: 06-30-440-1586, 252-0813
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KISZÁLLÁSSAL, garanciával a hét minden napján. Tel:4053553, 06-20-9344-874
KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE régi kádját, a bontás árának töredékéért felújítjuk. www.
kad-felujitas.hu Tel.: 06-20-529-4180
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VÍZVEZETÉK, VÍZÓRA, FŰTÉSSZERELÉS,
duguláselhárítás. WC-k, csapok, szifonok
javítása, cseréje, csőrepedés elhárítás,
lakásfelújítás, ingyenes kiszállás. Tel.:
06-70-676-8278
KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA asztalosmunkával, széles szövetválasztékkal. Konyhaés beépített szekrények méretre készítése. Tel.:
06-1-416-7412; 06-30-940-63-42
KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. Igény szerint kartondobozok.
10%-os hétvégi kedvezmény.
Tel: 06-70-2144-235, 06-1-280-2542
FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA,
átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, garanciával! www.burkolomester.
hu Tel: 06-20-961-6153
FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel.
Falfestés 400 Ft/nm, mázolás 1500 Ft/nm,
burkolás 1500 Ft/nm. Tel: 06-30-422-1739
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, javítása, csapok, szifonok,
WC-csészék, WC-tartályok cseréje javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel: 06-30447-3603
TELJES KÖRŰ KÖNYVELÉS, bérszámfejtés,
NAV előtti képviselet. Tel.: 06-1-466-9412
KERTFENNTARTÁS: LOMBELTAKARÍTÁS,
FŰNYÍRÁS, sövénynyírás, metszés, mulcsozás,
gyepszellőztetés. Szakszerűen, igényesen, legálisan. Tel.: 06-30-578-4394
ESZTERGÁLYOS, KÖSZÖRŰS MUNKÁT vállal zuglói műhely. Kis- és nagy szériát, egyedi
darabokat, lakossági munkát egyaránt. Tel.: 0620-9351-288
JÁRÓLAPOZÁST, CSEMPÉZÉS, kisebb kőműves munkákat vállalok referenciákkal! Tel:
06-30-227-9616
RUHAJAVÍTÁS! FELHAJTÁS, CIPZÁRCSERE,
szűkítés, bővítés, béléscsere stb., minden fajta
ruhaneműben. Függöny- és ágynemű varrás.
Érdeklődni a 06-20-317-6720-as telefonszámon.

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

Ingatlan
MAGÁNSZEMÉLY, egyetemista lányának keres emeleti, felújítandó öröklakást, készpénzfizetéssel. Tel.: 06-20-496-6601
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJÁN, 3 emeletes
társasházban, a Mexikói úthoz közel ELADÓ
egy 53 nm-es, tégla építésű, felújítandó öröklakás. Külön gépkocsibejáró, garázs megoldható.
Iá.: 17 M Ft Tel.: 06-31-322-5982
KÉSZPÉNZZEL VÁSÁROLOK 20-60 nm-es,
felújítandó lakást, házrészt, házat. MAGÁNSZEMÉLY! Lőrincz Péter. Tel.: 06-70-383-5004
GARÁZS ELADÓ! Nagyon biztonságos. Teremgarázsban 18 nm, az Ilka utcában, a diplomata negyed mellett! Irányár: 2,8 M Ft! Tel:
06-20-251-6759

Könyv
MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT könyveit boldogan elszállítom! Nem vagyok kereskedő! Tel:
06-20-956-4084
KÖNYVEK VÉTELE. Tel.: 06-20-923-4677

Oktatás
NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást, korrepetálást vállal, valamint felkészítést érettségire,
nyelvvizsgára és külföldi munkavállalásra, a
Bosnyák téren. Tel: 221-2376, 06-30-959-6759
MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS általános és
középiskolások készére, nagy hatékonysággal
szaktanártól. Házhoz megyek! Tel: 06-20-9590134
ANGOLOKTATÁS gyakorlott, diplomás tanárnál. Társalgás már kezdő szinten. Eredményes
felkészítés bármely vizsgára. Tel: 383-0461, kacika@t-online.hu
GONDOLKODÁSKÖZPONTÚ, ALAPOS, barátságos légkörű MATEMATIKA oktatást, felkészítést vállal szaktanár középiskolásoknak,
felsősöknek, 24 éves gyakorlattal. Házhoz is
megyek! Tel.: 06-20-580-2758

Egészség, életmód
FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások készítését, javítását garanciával. Fogfehérítő sablon és éjszakai harapásemelő készítése.
Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-21. Petőfalvi,
Ilosvai utca 25.
GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖRÖM, tyúkszem eltávolítása, kezelése. Házhoz megyek!
Manikűr. Hétköznap és hétvégén! Ajándékutalvány vásárolható! Tel: 06-30-319-1178
DR. SÁRAY ANDREA fogszakorvos rendel
hétfő-szerda délután, kedd-csütörtök délelőtt.
Címe: 1148 EGRESSY ÚT 73/C. 5. lépcs. fsz. 1.
Tel.: 06-1-252-8234

Számítógép
COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás,
karbantartás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel: 0630-857-26-53
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi
Zoltán. Tel.: 06-70-519-2470 Email: szerviz@
szerviz.info

Régiség
GÁBOR ESMERALDA BECSÜS műgyűjtőnő
külföldi magas áron, helyszínen, készpénzért vásárol antik és modern festményeket,
bútorokat (figurálisak előnyben) ezüsttárgyakat, aranyakat, borostyánt, elefántcsontokat,
kardokat, asztali álló, fali - és karórákat, porcelánokat (Herendi, Zsolnay) Kovács Margit, Gorka Géza, Kissróz Ilona, kerámiákat,
szőnyegeket, bronz tárgyakat, kitüntetéseket, teljes hagyatékot, értékbecslés, kiszállás
díjtalan. Életjáradéki szerződést is vállalok.
Üzletünk: II.ker. Fő u.67. Tel: 06-1/789-1693,
06-30-382-7020
ZSAZSA GALÉRIA gyűjtői árakon vásárol! Antik ezüst: 175-500 Ft. Brilles ékszer:
50.000-1.000.000 Ft. Továbbá: Törtaranyat,
ezüst, fogaranyat, festményeket, porcelánokat, márkás kar- és zsebórákat, dísztárgyakat és teljes hagyatékot! KIEMELT AJÁNLATUNK! Borostyán és korall ékszerek, akár
250.000 Ft. Mi mindent megveszünk, várjuk
Önt! 13. kerület, Hollán Ernő utca 4.; Tel.: 0670/884-4084, 350-43-08; email cím: antikicko87@gmail.com
KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol magas áron BOROSTYÁN ékszereket
15.000-200.000 Ft-ig, antik bútorokat és ékszereket, festményeket, asztali-, fali-, zseb-,
és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..
stb., porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat, háború előtti katonai kitüntetéseket,
levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat, tört és fog aranyat. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! XV.ker. Páskomliget u.8. (Vásárcsarnokkal szemben) Tel: 06-1-708-2878,
06-20-358-8217

Zuglói Lapok

Állás
ELADÓKAT KERESÜNK XIV. KERÜLETI
Fogarasi úton lévő savanyúságos üzletbe.
Jelentkezni e-mailben:
allashirdetes1974@gmail.com;
telefonon8-14-ig: 06-30-920-4706
Nyugdíjas éveit kezdő ÓVÓNŐ, GYERMEK
vagy IDŐSGONDOZÁST vállal. Tel.: 06-70-7091054
Budapesti társasházak kertfenntartási
munkálatainak elvégzésére friss nyugdíjas KERTÉSZ SZAKEMBERT KERESÜNK
teljes munkaidőben. A munkát szakmai
irányítás mellett kell végezni. Kölcsönös elégedettség esetén, egész éves
hosszú távú munkavégzést biztosítunk!
Fényképes szakmai önéletrajzát, fizetési
igény megjelölésével a Juhasz.Monika@
futureal.hu-ra kérjük!

Egyéb
ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST KÖTNÉK idős
hölggyel vagy úrral, havi járadékfizetéssel vagy
egyszeri fix összeggel ingatlanért. Ügyvédi közreműködéssel. Hívjon bizalommal! Tel: 06-303222-850
DIPLOMÁS, FIATAL HÁZASPÁR, eltartási
vagy életjáradéki szerződést kötne idős hölg�gyel vagy úrral. Tel.: 06-30-965-0495

Zuglói Lapok
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Szabó Gabi: London óta Rióra készül
A londoni olimpián a női kajak négyessel aranyérmet szerző Szabó
Gabriella ezen a nyáron is kiváló
eredményeket ért el. Zugló díszpolgárával a közelmúlt sikereiről és
a jövő évi olimpiáról is beszélgettünk.

sportesemény volt. Nagyszerű érzés volt,
hogy a négyes tagjaként részese lehettem
az első magyar sikernek. Gyakorlatilag
ott beszéltük meg Danutával is a párost,
amely hazatértünket követően rövid időn
belül realizálódott. Már a hazai válogatón
is kiválóan mentünk, amit a milánói vébén
és a riói előolimpián is sikerült megismételnünk. Sajnos a négyes hosszú idő után
vereséget szenvedett a vébén, amit nehéz
volt megemészteni. Hibákat követtünk el,
ezekből tanulnunk kell, mert Rióban mindenképpen nyerni szeretnénk.
– Apropó, Rió, te már rendelkezel egy brazil aranyéremmel.
– Az előolimpián szereztük Danával, aminek nagyon örültünk, mert meglepően
erős mezőnyben sikerült nyernünk. A helyszín nagyon tetszett, de a betegségekre
fel kell készülnünk. Mint utólag kiderült,
a palackos víztől lett beteg a magyar csapat nagy része, így jövőre vagy itthonról
kell majd vizet vinnünk, vagy csak ismert
cégek termékeit fogyaszthatjuk.
– A milánói vébén tagja voltál a kvótát szerzett egységnek, de még nem vagy biztos
olimpiai résztvevő.
– Ehhez jövőre a két hazai válogatón kell
majd jól szerepelni. Danutával már most
erre készülünk, de tudjuk, hogy a riválisaink is hasonlóképpen tesznek. Nagy harc
lesz az olimpiáért, melyet remélhetőleg sikerrel vívunk majd meg.
Riersch Tamás

– Nemrég ismét összeállt a Szabó Gabi–
Kozák Danuta sikerpáros. Ez újabb lendületet adhat a karrieredben?
– Már London óta erre vágytam. Danutával
azért váltunk szét, mert az olimpián nagyon
közel volt egymáshoz az egyes és a páros, így nem engedték neki, hogy mindkét
számban rajthoz álljon. Az olimpia óta más
versenyzőkkel (Fazekas-Zur Krisztinával
és Csipes Tamarával) is sikeres voltam, de
hiányzott Danuta, akit 9 éves kora óta ismerek, és akivel gyerekkorunk óta barátok
vagyunk. Az idei első válogató nem sikerült, egyesben még a döntőről is lemaradtam, ezek után meglepetésként ért, amikor
felmerült, hogy ismét együtt evezhetnénk.
A lehetőségért azonban versenyeznem kellett Kárász Annával, aki mindkét válogatón
Danuta előtt végzett egyesben, így érthető,
hogy rá is kíváncsiak voltak. Szerencsére
velem jobb időt ment, így rám esett a választása. Azóta pedig több versenyen is
sikerült már bizonyítanunk.
– Mozgalmas nyár van mögötted, értékelnéd a legfontosabb eseményeket?
– A bakui Európa-játékok egy fantasztikus

A BVSC-ben nem áll le a munka
A BVSC-Zugló Szőnyi úti sporttelepén az előző évekhez hasonlóan
most is munkagépeket látni, folyamatosan dolgoznak. A műfüves
pályát fedik be.
– Most zajlik az egyik kisméretű műfüves
pálya befedése – tudtuk meg a munkálatok okát Szentpáli Gábor ügyvezető
elnöktől. – A kivitelező október végére
ígérte a projekt befejezését, így a létesítményt már a téli hónapokban használni
tudják utánpótláscsapataink.
A pálya befedése az MLSZ programjának
keretein belül valósult meg, a támogatás
önrészét a zuglói önkormányzat vállalta.
A nyár elején 71 darab nyárfát kellett ki-

vágni, amit az elöregedett fák állapota
indokolt. A fák többsége nagyjából azt
a műfüves pályát övezte, amelynek
az árnyékolását a jövőben az új sátorponyva oldja majd meg. A pálya befedése mellett a létesítmény környezetét
is rendbe teszik, ahol kell, ott viacolor
borítást tesznek le, máshol pedig füvesítenek. Emellett a másik kisméretű műfüves pályáját is minél előbb szeretnék
befedni, ugyanis a futballszakosztály létszáma folyamatosan nő. Tervezik, hogy
a jövőben felújítják a parkolót is. Akkor
ugyanis a gyerekekért érkező szülők már
az új, modern sporttelephez méltó körülmények között parkolhatnak majd.
(riersch)
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XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA
SAJTÓKÖZLEMÉNY		
BEFEJEZŐDÖTT A HUNYADI
JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának keretében kiírásra kerülő épületenergetikai fejlesztési pályázaton elnyert 120,30
millió forint támogatással valósította meg Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata a Hunyadi János Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítését.
A projekt keretében az iskola fő- és melléképületének épületenergetikai korszerűsítése történt meg. A projekt
elsőszámú célja olyan energetikai konstrukció megvalósítása volt, amely ésszerű időn belül biztosítja az
üzemeltetési költségek vonatkozásában a beruházás megtérülését.
A beruházás által utólagos hőszigeteléssel, valamint külső nyílászárók cseréjével lehetővé vált az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségek csökkentése, ezáltal az energia felhasználás minimalizálása és költségmegtakarítás. Az épület korszerűsítésének megvalósulásával állapotának nagymértékű javulása, az épített
környezet esztétikai változása is bekövetkezett és jelentősen javult az épületeket használók komfortérzete is.
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AKCIÓ! AKCIÓ!
OKTÓBER

INGYENES
ÉRSZŰKÜLETMÉRÉS

SONOTERÁPIA CENTRUM
XI. Örs vezér tere 16.
Tel.: 220-4641, 20/349-4277

338,90
333,90

Tisztább motor,
nagyobb teljesítmény
már az első tankolástól!

336,90
326,90
189,90

álja
Próbki!

