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Nyilatkozat a Városliget védelmében
Tiltakozik Zugló képviselő-testülete a Városliget tervezett
beépítése és múzeumi negyeddé történő átalakítása ellen –
erről legutóbbi ülésén határozatot fogadott el Karácsony
Gergely polgármester kezdeményezésére. A kormányt ebben arra kéri, hogy máshol
építse fel a múzeumnegyedet,
ne szüntesse meg a Városliget
közpark jellegét, ne alakítsa
át turisztikai látványossággá,
hanem őrizze meg a kikapcsolódásra, sportolásra tervezett eredeti jellegét. A kezdeményezés folytatása annak a
tiltakozási sorozatnak, amely
a kormányzati tervek megismerése óta napirenden van.
Zugló országgyűlési képviselője, Tóth Csaba a Parlamentben ismertette a nyilatkozatot.
(5. oldal)

A baloldali összefogás 2014. október 10-i élőlánca a Városliget beépítése ellen

Nagy Anna

Köszöntjük 75. születésnapján (11. oldal)

Verspiknik

A 80 éves Zugló évfordulós
rendezvénysorozatának megnyitóját József Attila egykori
lakóhelyén, a Korong utcában
tartották (15. oldal)

Olimpikonjaink Százéves házak

Kapás Boglárka és Bernek Péter
ott lesz Rióban (13. oldal)

Négy zuglói épület került be a Budapest100 programba (2–3. oldal)

www.zuglo.hu

Éless Béla

Kőszínház helyett vándorszínházat vezet (11. oldal)
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NÉgy zuglói Épület

Cházár András utca 18.

Száz év a mai lakók szemével
Öt éve indult el a százéves fővárosi házakat bemutató Budapest100 programsorozat.
Idén azok a lakóközösségek is
csatlakozhattak a programhoz,
amelyek 2011–2014 között már
részt vettek benne, illetve azok,
amelyek eddig kimaradtak a
sorozatból. Így került be a bemutatott épületek sorába a
Semsey Andor utca 12. és a
Cházár András utca 18. alatt
álló ház is. A Rózsafüzér Királynéja-plébánia és a Bosnyák
utca 1/A épülete pedig valóban
idén ünnepli 100. születésnapját. Igaz, utóbbinál a nyílt helytörténeti séták és rendezvények
az esedékes lomtalanítás miatt
elmaradtak, de a ház lakóitól
és Millisits Máté helytörténésztől – aki biciklis túrát is szervezett az érintett épületekhez
– számos érdekességet megtudtunk.

28-án, az I. világháború kitörésének napján költözhettek be.
Az épület bérháznak készült,
földszintjén üzlethelyiségek sorakoztak. Itt kapott helyet 1937-

A Bosnyák utcában
készült
a Mátyás-kálvária
– A Benedek Dezső által tervezett épületet azért emlegetik vasalóházként, mert annak falai –
az utcák vonalvezetéséhez igazodva – ék alakban kapcsolódnak
egymáshoz. Az építész eredetileg
1913 szeptemberében két lakóházat tervezett: a Bosnyák utca
1/A szám alatti négyemeletes és
a vele összeépült, de különálló,
háromemeletes Róna utca 143at. Az első lakók 1914. július

Rózsafűzér plébánia, Thököly út

ben a mai Róna patika elődje,
az Őrangyal gyógyszertár. Ennek
tulajdonosa Harsányi Károly volt,
majd fia, Harsányi János, aki
1994-ben közgazdasági Nobel-

díjat kapott. A házban működött
Rohonczy Vendel tánciskolája,
amely Zugló-szerte ismert volt,
és amelynek helyét 1949-ben a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
vette át.
– Karácsonykor az egész udvart
feldíszítjük – mesélte a BVSCZugló szabadidő-szakosztályának
vezetője. – Mindenki hoz valamilyen süteményt, és együtt forralt borozunk.
Janek György atléta és családja
a mai napig itt él.
– Nagyon örültem, amikor több
mint tíz évvel ezelőtt ideköltöztethettem a műhelyemet, hiszen
Zuglóban születtem, itt nőttem
fel, minden ide köt – mondta
Dorka József ötvösmester, akinek
olyan alkotások dicsérik a keze
munkáját, mint a szegedi Reökpalota külső cégére és belső berendezései, illetve a Sándor-palota
csillárjai.
– A Mátyás-kálvária az ötvöszszakma csúcsa, én pedig háromszor is elkészíthettem – mondta
Dorka József. – Az első másolatot
egy film forgatásához rendelték
meg tőlem, a másodikat pedig a
gyulai vár kápolnájába. A harA Bosnyák utca elnevezés előbb
született, mint a ma már ismertebb Bosnyák tér.
Maga a bosnyák kifejezés a közelben, a mai Fűrész és Lőcsei
utca között barakképületekben
állomásozó bosnyák csapatokra
emlékezve maradt fenn. A Bosnyák utca 1896. április 23-án,
a Bosnyák tér pedig 1901-ben
kapta a nevét.

madik, méretarányos darab jelenleg Zuglóban van, csakúgy,
mint az általam készített Mátyás-pajzs is.
A vasalóház két épületét a 90es évek második felében választották el egymástól. A házban
ma már csak a korlát eredeti. A
Bosnyák-lépcsőház falburkoló
csempéit az Öv utcai Zsolnaygyárban készítették, a világháború
és az 1956-os forradalom idején
pedig jó szolgálatot tett a ház légópincéje.

A felújítás során
leegyszerűsítették
a díszes
homlokzatot
A Semsey Andor utca 12. szám
alatti ház ugyan már 101 éves,
tavaly és az idén is ünnepelték.
A Grünwald Miksa által tervezett
ház a nagy városfejlődési korszak
kezdetét jelezte az akkor még
főként ipari területekkel, beépítetlen telkekkel és földszintes
házakkal tarkított Istvánmezőn.
Az utcasarokra épült négyemeletes, kétudvaros ház mindkét
homlokzatát zárt erkélyek tagolják, antik és keleties motívumok
díszítik, a belső függőfolyosók
felett díszesen faragott gerendázat
tartja az ereszt. Eredetileg a teljes
homlokzatot geometrikus vakolatdísz borította, az erkélyek tetejét girlandok díszítették. A ház
építtetője, Goldberg Zsigmond
később maga is itt lakott. A bérház lakásait 1945 után államo-
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A BudApeSt100 prOgrAmSOrOzAtBAN

Bosnyák u. 1/A

sították, a rendszerváltásig az
Ingatlankezelő Vállalat kezelte.
A házat 1973-ban újították fel
Orbán Lajosné tervei alapján.
Ekkor verték le a korábbi vakolatdíszeket, helyettük egyszerű,
csupasz vakolat készült. A pincében a Vegypapírgyár áramellátását biztosító transzformátorállomás, később papírraktár épült.
A Semsey Andor utca 12. szám
alatt található Sorki Dala Andor
kortárs költő, képzőművész otthona és alkotóműhelye is.

Százéves recept
volt a meglepetés
A Cházár András 18. alatti
ház történetéről ugyan keveset
tudni, ám az ott lakók és a Budapest100 program szervezői
annál különlegesebb módon fogadták az épület iránt érdeklődőket. Amellett, hogy április 18án és 19-én mindenkit körbevezettek a házban, 100 éves recept alapján készült süteményekkel kedveskedtek a látoga-

lakók az egyik házból

tóknak, és egy kiállítást is szerveztek a 100 évvel ezelőtti divatról. A háztörténeti séta során
azért annyi kiderült, hogy a szecessziós épületet Bauer Emil és
Guttmann Gyula tervezte a vasúti tisztviselők Bálint utcai villaszövetkezetének megbízásából.
Ma már csak egy kisebb utcafronti kerttel rendelkezik, de az
1900-as években még teniszpálya és egy nagy hátsó kert is
tartozott a házhoz. Eredetileg
minden szinten csak egy polgári
lakás volt, míg a padláson műteremlakás. Itt élt Illés Sándor
újságíró, író-költő, a Magyar
Nemzet egykori főmunkatársa,
valamint Gádor István kétszeres
Kossuth-díjas keramikus. A művész lánya, Gádor Magda ma is
a házban lakik.
– 1945-ben költözünk ide társbérlőként, miután a mi lakásunkat lebombázták – mesélte a 90
éves, szintén keramikus asszony.
– Édesapámnak a ház bejáratánál
volt a műterme, amelyet 1984es halála után második felesége
még öt évig fenntartott.

Gádor Magda a mai napig dolgozik, igaz, már a Százados úti
művésztelepen van a műhelye.
Jelenleg két kisebb szobrot készít
Szentendrére.

A templomtoronyból nézik
a tűzijátékot

semsey Andor u. 12.

A Thököly úti templomot tartják Hofhauser Antal főművének.
1904-ben az épület helyén még
csak ideiglenes kápolna volt, a
Szent Domonkos-szerzetesrend
1905-ben nyitott itt nyilvános kápolnát. A templom alapkövét
1912-ben tették le, az épületet
1915-ben szentelték fel. A főoltárt
Möller István tervezte carrarai
márványból. A két mellékoltáron

álló Jézus Szíve- és Szent József-szobor Ligeti Lajos műve. A
kereszthajó oltárait – az Árpádházi Szent Margit- és Szent Domonkos-oltárokat – Petrovácz
Gyula tervezte. Fölöttük Kontuly
Béla 1940-es években készült
freskói láthatók.
A színes üvegablakok Róth Miksa műhelyében készültek. A bejárat melletti hatalmas feszület,
a "tiroli kereszt" Andreas Crepaz
munkája, amelyet tiroliak hoztak
1930-ban Budapestre a Szent
Imre-év alkalmából. Ez a kereszt
ékesítette II. János Pál pápa
1991-ben, a Hősök terén tartott
szentmiséjének oltárát.
1997-ben tűzvész pusztított,
ekkor semmisült meg a 3,5 méter
átmérőjű, színes ólomüveg rózsaablak is, amelynek felújítása
tavaly készült el.
– A legszükségesebb felújítások és az életveszély elhárítása
után 2009-ben, éppen advent
első vasárnapján nyílt meg újra
a templom, és örömmel újságolhatom, hogy ismét nagyon
sokan járnak ide, gyerektől az
idősig – mondta Nagy Károly
atya. A centenáriumi évet már
tavaly október 3-án megnyitották, és azóta – a jubileum jegyében – több programot is szerveztek. Volt Száz perc vers című
rendezvényük, majd 100 tized
rózsafüzér, amikor a hívek reggeltől estig imádkoztak. A programsorozatot idén október 3án zárják a rózsafüzért imádkozók országos találkozójával.
Hamarosan egy múzeumot is
szeretnének nyitni a templomban, ahol a régi kegytárgyakat
állítanák ki.
Forrai-Kiss Krisztina
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Ételosztás a Bosnyákon

500 adag ételt osztottak szét

Újabb jótékonysági akcióval várta a rászorulókat az MSZP zuglói
szervezete a Bosnyák téren.
Ahogy februárban, a szervezet
tagjai most is gulyáslevest, kenyeret és almát osztottak a szegény sorsúaknak. Mintegy ötszáz
adag ételt készítettek.

Hosszú sor kígyózott a Bosnyák
téren a közelmúltban, több százan
álltak sorba ételért.
– Évről évre több a szegény ember a XIV. kerületben is, sokan hetekig, hónapokig nem esznek meleg
ételt, ezért fontos feladatunknak
tartjuk, hogy foglalkozzunk velük,

lehetőségeinkhez képest segítsük
az éhezőket – mondta Zugló MSZPs országgyűlési képviselője. Tóth
Csaba hangsúlyozta, nem csak a
hajléktalanok várják az ételt, vannak köztük nyugdíjasok is. Ez azt
mutatja, hogy egyre többen elszegényednek. A jótékonysági akció a

közelmúltban elfogadott helyi szociális rendelet egyfajta kiegészítése,
amely a mélyszegénységben élők
mindennapjait próbálja segíteni –
tette hozzá. Legközelebb – május
végén – a tervek szerint 500–1000
csomag ruhát osztanak szét a Bosnyák téren.
-hozsu-

A roma
világnap elé
A romák szociális helyzetének
feltérképezését tartja legfontosabb feladatának a Zuglói Roma
Önkormányzat. A városrészben
mintegy 3500 cigány él.
A Zuglóban élő romák életkörülményeit, egészségi állapotát
vizsgálná a kisebbségi önkormányzat. Samu Zoltán elnök elmondta,
a kerületben évek óta nem volt
hasonló felmérés. Szerinte ez azért
fontos, mert így célirányosan tudnak segíteni az embereknek.
– Fontos az is, hogy a cigányokat
olyanoknak ismerjék meg, amilyenek valójában. Hogy rendes
emberek, ehhez azonban közelebbről kellene ismerni őket.
A szemléletváltást elsősorban az óvodákban és iskolákban szeretnénk
kezdeni – fogalmazott az elnök.
A romák elsősorban lakásproblémáikkal fordulnak a kisebbségi önkormányzathoz, ahol nemcsak ebben,
hanem az adatlapok kitöltésében is
segítenek nekik. Sokan dolgozni szeretnének, hogy boldogulni tudjanak.
Május első felében tervezik megemlékezésüket a roma világnapról a
Bosnyák téren az önkormányzat támogatásával. Elsősorban a kisebbség
hagyományait szeretnék bemutatni:
lesz tánc, zene, népviseleti bemutató
és festőművészek, versmondók mutatkoznak be. A tradicionális cigány
szakmákat - kosárfonás és a kovácsmesterség - is megismertetnék
az érdeklődőkkel.
(PR)

túljelentkezés esetén sorsolás gyorsvillamos Újpalotáig
A 18 kerületi általános iskolába
összesen 1051 elsős iratkozott
be április 18-19-én. Az elmúlt
évekkel ellentétben az idén
egyik népszerű zuglói iskolánál
sem reggeli roham a beiratkozás első napján. Az intézmények igazgatói ugyanis előre
felkészítették a szülőket, hogy
túljelentkezés esetén nem az
érkezési sorrend, hanem sorsolás dönt majd a helyekről.
– A kormányhivatal adatai szerint idén 1454 tanköteles korú
gyermek van Zuglóban. Közülük
403-an óvodában maradnak. Mivel
a következő tanévben 43 első osztály indul, és 1124 férőhely van,
minden gyermeket el tudunk helyezni - tájékoztatta lapunkat Mogyorósi Attila tankerületi igazgató.
– Vannak olyan iskolák, például a
Herman és a Munkácsy, ahová

több körzetes gyerek jelentkezett,
mint ahány hely van, ott április
27-én sorsolás dönt a bekerülő
gyerekekről. Akik nem nyertek
felvételt az adott intézménybe,
azoknak másik kerületi iskolában
biztosítunk helyet.
Egy osztályba normál esetben
27 gyerek járhat, de fenntartói
engedéllyel maximum 32 főig bővíthető a létszám, ezeket a kérelmeket a napokban várják az intézményektől.
Néhány éve még kígyózó sor,
kis sámli és rengeteg szülő látványa fogadta jópár iskola előtt az
arra járókat, idén reggel nyolckor
éppen csak néhány szülő várakozott a kapu előtt.
– Úgy látom, átment az üzenet,
megértették a szülők, hogy nincs
értelme hajnaltól sorban állni –
mondta Tószegi Attila, a Herman

A herman Ottó Általános Iskolába 139-en jelentkeztek, de csak 96
férőhely van, ezért sorsolás dönt az elsősök névsoráról

Ottó iskola igazgatója, aki ennek
ellenére figyelt arra, hogy ásványvíz
és ropogtatnivaló legyen kikészítve
a várakozó anyukáknak.
– Én is csak azért jöttem már
reggel beíratni a fiamat, mert ide
jár a lányom, és most hoztam iskolába – tudtuk meg Juhász Andreától, aki elárulta, ők nem osztályt, hanem pedagógust választottak gyermeküknek. – Örülök,
hogy nincs olyan roham, mint három éve, a lányomnál volt.
A Munkácsy Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolánál is elmaradt a szokásos
sorban állás.
– Tudják a szülők, hogy a körzetesek élveznek előnyt, és ha túljelentkezés van, akkor sorsolás
dönt, hiszen mindenkit lajstromba
veszünk – magyarázta Losonczi
Julianna igazgató. –
(forrai)

A Bosnyák tér a kerület központja,
ahol az idén városközpont építésébe kezdenek. Ehhez elengedhetetlen lenne a Keleti pályaudvar
és a Bosnyák tér közötti gyorsvillamos is, amiről a Fővárosi Közgyűlés hamarosan dönt.
Tóth Csaba, Zugló országgyűlési képviselője a villamos kiépítésének lehetőségéről kérdezte a parlamentben az illetékes minisztert. Mint mondta,
az önkormányzat nagyszabású
fejlesztésbe kezd a Bosnyák téren, ahol városközpont jön létre. A munkálatok még az idén
elkezdődnek. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges a jó
tömegközlekedési kapcsolat.
Mivel a M4-es metró meghoszszabbítását bizonytalan időre
elnapolták, a 120 ezres lélek-

számú kerület ehelyett gyorsvillamost érdemelne, amivel Rákospalotát is el lehet érni.
Fónagy János államtitkár válaszában elmondta, mivel a 4-es
metró meghosszabbítása a közlejövőben valóban nem várható,
de a közösségi utazási igények
indokolttá teszik, a gyors villamos
vonal megépülhet – a metróberuházásnál jóval kisebb költséggel
– Újpalota és belváros között.
Kormányhatározat emelte be ezt
a fejlesztést a beruházások közé,
s a főváros számára előírányzott
330 millliárdból a közösségi közlekedés fejlesztésére 180 milliárd
jut 2014-2020 között. A Thököly
út-Zugló-Újpalota gyorsvillamos
vonala ennek megfelelően megépülhet – ígérte Fónagy János.
(ZL)

Tóth Csaba a parlamentben kérdezi a minisztert
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Nyilatkozat a Városliget védelmében

Tüntetés a Városliget beépítése ellen

Nyilatkozatban kéri Zugló képviselő-testülete a kormányt arra,
hogy máshol építsék fel a múzeumi negyedet. A dokumentumot Karácsony Gergely polgármester kezdeményezésére elfogadta a testület, a fideszes képviselők nem szavazták meg.

Meghívott vendégelőadóként
Baán László, a Liget Budapest
projekt kormánybiztosa a vitában
kifejtette: a tervek megvalósításával a liget zöld felülete 60-ról
65 százalékra nő. Arra kérte a
képviselőket, hogy a nyilatkozat
elfogadását halasszák el, a döntés

meghozatala előtt ismerjék meg
a szakértői véleményeket. Szabó
Rebeka alpolgármester (PM) szerint a szakértői vélemények a
Városliget ügyében nem egységesek. A múzeumi negyedet szerinte például Rákosrendezőn lehetne megvalósítani. Rozgonyi

Zoltán alpolgármester (Fidesz–
KDNP) azt mondta: a Városligetet
nem Zugló, hanem a főváros adta
át 99 évre a magyar államnak,
ugyanis a terület Budapest tulajdona. Hozzátette: pártja a polgármester előterjesztését minden szakmai alapot nélkülöző politikai akciónak tekinti.
Hevér László (MSZP) úgy vélte,
az ügyben az építészszakma megosztott, sőt a beruházást a lakosság sem támogatja. Barta János (LMP) kijelentette: pártja a
liget közparki funkcióinak fenntartását támogatja, s elképzelhetőnek tart egy, a három kerületet
érintő népszavazást is. Várnai
László (CivilZugló) elhibázottnak
tartja a kormányzati koncepciót,

a múzeumi negyedet ezért más
területen kell megvalósítani. Czeglédi János (Jobbik) bejelentette,
pártja sem támogatja a Liget Budapest projekt megvalósulását,
más helyszíneket javasolna.
Karácsony Gergely polgármester (PM) szerint ha a beruházás
megvalósul, akkor másik Városliget lesz a mostani helyén, egészen más funkciókkal. Támogat
ugyanakkor minden olyan kormányzati szándékot, amely a
park megújítását szolgálja.
A nyilatkozatra az MSZP, az
LMP, a Jobbik, a CivilZugló
Egyesület és a PM igennel, míg
a Fidesz–KDNP képviselői nemmel szavaztak.
Papp Dezső

Karácsony Gergely polgármester

Baán László kormánybiztos

Nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen, a kerületet érintő
ügyben a képviselő-testületnek legyen állásfoglalása. Szerencsére a testület minden egyes tagja úgy gondolja, hogy a ligetet
fejleszteni kell, a közlekedését át kell szervezni, meglévő épületeit fel kell újítani. Véleménykülönbség köztünk abban van,
hogy kellenek-e új épületek a ligetben vagy sem. A képviselők
többsége – velem együtt – azon a véleményen van, hogy nem
kellenek, mert azok megépítésével a terület elveszíti eddigi
jellegét, turistainváziót zúdít a Városligetre. Az elfogadott
nyilatkozat arra hívja fel a kormányt, hogy a beruházást célszerűbb lenne Budapest más pontján megvalósítani. Ilyen hely lehet többek között Rákosrendező területe, ahol számos elképzelés megvalósítható.

Amire a beterjesztés épült, hogy a Liget zöld felülete csökkenni fog, tényszerűen nem igaz. A projekt nem csak a
meglévő zöld felület megóvását, hanem annak bővítését is
tartalmazza. Arra kértem a testületet, hogy halassza el a
szavazást, előtte ismerje meg a terveket, hisz például a Kós
Károly sétány lezárásával javul a terület levegője is.
Sajnos nem sikerült meggyőznöm a képviselőket. Az ülésen
politikai vita zajlott, előre borítékolható volt a kimenetele.
A képviselők párthovatartozásuk szerint szavaztak.
A kormány meghallgatja a zuglói képviselő-testület véleményét, de az nem befolyásolja a terv véghezvitelét. A kormány eltökélt a Liget Budapest projekt 2018ra ígért megvalósításában.

múzeumi negyed
viták kereszttüzében

Mi a kormányzat valódi szándéka
a Városligettel? Napirend előtti felszólalásban Tóth Csaba Zugló szocialista országgyűlési képviselője a
parlamentben ismertette a zuglói
képviselőtestület minap megszavazott, kormányhoz intézett üzenetét. Elmondta, a közadakozásból
csaknem 200 éve kikapcsolódásra,
sétára, sportolásra létrehozott,
csaknem 100 hektáros közparknak
nem szabad megváltoztatni sem a
jellegét, sem a funkcióját.
Egyetértve a közismert véleményekkel, miszerint csak azért,
hogy a miniszterelnök felköltözhessen a várba, nem érdemes a

Városligetet tönkretenni és az
összes jelentős közgyűjteményt
megmozgatni, feltette a kérdést:
továbbra is ragaszkodik a kormány az értelmetlen gigaberuházáshoz? Bírálta Baán László hozzászólását, mivel egyoldalú megközelítésében a kormánybiztos
nem beszélt sem a Liget közlekedési terveiről, sem a közbiztonságáról és a park megújulásáról. Viszont már elköltöttek 1 milliárd
forintot úgy, hogy valójában még
el sem kezdődött a projekt megvalósítása. Hangsúlyozta, hogy közös felelősség a Liget jellegének a
megőrzése. Karácsony Gergely,
Zugló polgármestere a vitát a vendégpáholyból követte.

A zöldfelületek vitatott növeléséről lapunk megkérdezte Bardóczi
Sándor tájépítész mérnököt, a Corvinus Egyetem címzetes docensét,
aki a kormányzati állításokat cáfolva lapunknak elmondta, a zöld
felületi arányt jogi értelemben többféleképpen lehet növelni.
– A Városliget esetében az történt,
hogy telkének területéből nemrég
leválasztották az addig oda tartozó
Hősök terét a múzeumokkal együtt.
A maradék telek területének zöld
felülete máris nőtt 1,5 százalékot,
pedig csak játszottak a számokkal.
1951-ben, a Sztálin-szobor létesítésekor a Városliget zöld felületéből
elvettek 5,5 hektárt, és leburkolták.
Több mint 60 évvel később erre a

burkolatra ráépítenek 3 múzeumot,
a többi alá mélygarázst tesznek, és
a tetején létrehoznak egy "tetőkertet".
További két múzeumot pedig beépítenek a ligetbe. Majd azt mondják,
hogy nőni fog a zöld felületi arány.
Természetesen nőni fog. No persze
nem a park eredeti méretéhez viszonyítva. Viszont a zöld felület minősége romlik, illetve a terhelése
nő. A parknak jelenleg is ez a fő
baja. Nagy rajta a terhelés. Mivel
orvosolják ezt? Még nagyobb terheléssel. Logikus. Egy parkot pedig
nem új épületekkel kellene rehabilitálni – fogalmazott Bardóczi.
Civilek, érdekvédők tiltakozása
után politikusok és a kormányhoz
közel álló szakemberek is bírálják

a múzeumi negyed tervét. L. Simon
László államtitkár szerint a Nemzeti
Galériának a budai Várban kellene
maradnia, s nincs értelme minden
múzeumot a Városligetbe zsúfolni.
Hasonló véleményen van az első
Orbán-kormány idején a Művészetek Palotáját tervező Zoboki Gábor,
akinek a Nemzeti Galériára kiírt
pályázata nem nyert. A napokban
hirdették ki a Liget Budapest Projekt a Petőfi Csarnok helyére tervezett, a Ludwig Múzeummal kiegészülő Új Nemzeti Galéria nyertes
pályázatait. A japán SANAA és a
norvég Snöhetta iroda nyerte el az
első díjat. A végleges tervezőt később
választják ki.
CS.J.

Befogadó családokat keresünk
Mi legyen a gyerekkel, ha egy
egyedülálló szülőnek kórházba
kell mennie? Ki fog vigyázni
rá néhány hétig, ha a rokonok
messze laknak, a barátok, ismerősök pedig maguk sincsenek abban a helyzetben, hogy
segíteni tudjanak? Mi történik
egy családdal, ha hirtelen el
kell hagyni otthonukat és a
szülőknek minden idejükre
szükségük van, hogy dolgozni
tudjanak, hogy újból megfelelő
lakhatást találjanak?
A Fehér Kereszt Közhasznú
Egyesület helyettes szülő hálózata
az ilyen típusú problémákra nyújt
megoldást. Tagjai olyan családok,
akik szívesen megnyitják otthonukat a bajba jutottak előtt: saját
gyermekeik mellett, vagy éppen
helyettük bármikor készek egykét vendég gyerekekről gondoskodni néhány napig, hétig, vagy
több hónapig.
Sok helyettes szülő azért vállalja
ezt a feladatot, mert emlékszik

arra, hogy nehéz helyzetben maga
is segítséget kapott a környezetétől, sokan pedig azért, mert
megtapasztalták, hogy milyen nehéz egyedül megbirkózni a problémákkal és szolidárisak a fiatal
szülőkkel.
A helyettes szülők között vannak nagycsaládosok és egygyermekesek, egyedülállók és nyugdíjasok - családi házban vagy
társasházban lakók egyaránt. A
helyettes szülői feladat vállalása
az egész család közös döntése: a
gyerekek érkezése mindenki számára változást, új élményeket jelent. Azoknak ajánljuk, akik szeretik a gyermekeket, van szabad
idejük és szeretnének segíteni a
gyermekeknek és a szülőknek,
hogy a gondokból ne váljanak
súlyos, családot szétbomlasztó
problémák.
Zugló Önkormányzata a Fehér
Kereszt Közhasznú Egyesülettel
kötött ellátási szerződése keretében biztosítja Budapest XIV.

kerületében a helyettes szülői
gondozást. A helyettes szülő hálózat akkor tudja jól végezni a
feladatát, ha minél több segítő
családot lehet számba venni egyegy kérés teljesítésekor. A helyettesítő család kiválasztásánál fontos szempont, hogy a gyerekek a
lehető legkevesebb változást szenvedjék el, míg szüleiktől távol
vannak, járhassanak megszokott
iskolájukba, óvodájukba.
A feladatra való felkészülés egy
ingyenes 50 órás felkészítő tanfolyam elvégzésével indul, amely várhatóan 2015. májusában kezdődik.
A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület munkatársai a (06-1)-3436680
vezetékes telefonszámon, illetve a
06-20-9619359 és 06-70-3175354
mobilon vagy az egyesulet@feherkereszt.hu e-mail címen várják a
helyettes szülőséghez kedvet érző
családok jelentkezését.
Rabi Edina,
szakmai vezető,
Fehér Kereszt KE

Idén is megrendezésre kerül
a Zuglói Egyesített Bölcsõdék
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utcát neveznének el Ocskayról
A javaslat a Fővárosi Közgyűlés előtt
A II. világháborúban történt családi tragédiák túlélői, rokonai és
– vallási hovatartozástól függetlenül – zuglóiak, emlékezők vettek
részt az idén is azon a hagyományos sétán, amelyet kerület önkormányzata április 16-ára, a holokauszt áldozatainak magyarországi emléknapjára szervezett.
Végigjárták a vészkorszakot idéző
emlékhelyeket, és tisztelettel
adóztak a hősök, ártatlan áldozatok emlékének.
Az emlékséta a Mexikói úti metróállomástól, az egykori KISOKpályától indult. Kardos Péter zuglói
főrabbi 70 éve kínzó betegséghez
hasonlította a holokauszt miatti
szorongást, amely megfertőzte a
szavakat, és amely azóta is fogva
tartja a túlélőket. A helyszín kapcsán elmondta, hogy itt gyűjtötték

össze a környék zsidó lakosait,
és innen hajtották őket gyalogosan
a nyugati határ felé, Balf-Hidegség,
illetve Hegyeshalom irányába,
Ausztria felé. Az úton, aki lemaradt, lelőtték. Az induló több tízezer emberből csak kevesen jutottak el a célig, ahol azután újabb
borzalmak várták őket. Kardos
lapunknak nyilatkozva figyelmeztetett: „Unokáink jövője nehogy
olyan legyen, mint a mi múltunk!”
A következő helyszín a múltban
zsidó szeretetkórházként, ma Országos Idegtudományi Intézetként
működő épületnél volt. Itt egy zsidó
fogorvos történetét idézték fel, aki
bár végigharcolta az első világháborút magyarként, a második világháborúban mégis zsidó származása miatt végezték ki. Innen
az Ocskay László-emlékkőhöz

menetelt a tömeg. A Városligetben
már a szomorú emlékekben is
megbúvó öröm került a középpontba: mindig akadtak olyanok,
akik az embertelen körülmények
között is emberek maradtak, és
ilyen volt Ocskay László százados
is, akinek több mint 2500 zsidó
ember köszönhette az életét. Róla
egyébként Karácsony Gergely javaslatára szeretnének egy utcát
is elnevezni a Városligetben, amiről
lapunk megjelenésekor feltehetően
dönt a Fővárosi Közgyűlés.
A Radnóti Miklós Gimnáziumban ért véget az emlékséta, ahol
a gyerekek személyes történeteket
felidéző kiállítással, a szervezők
pedig egy rövid műsorral készültek mindazoknak, akik eljöttek
a megemlékezésre.
-berger-

Vasárnap is nyitva lesz
a piac zuglóban
A képviselő-testület április
23-i ülésén úgy határozott,
hogy a zuglói Bosnyák téri
piac nemcsak pénteken és
szombaton, hanem vasárnap
is működhet a jövőben.
A március 15-én hatályba lépett,
vasárnapi munkavégzést tiltó tör-

vény miatt döntött így a képviselőtestület és módosította a piacokról és vásárokról szóló rendeletét. A piros betűs ünnepek
kivételével a piac pénteken és
szombaton 6 órától 13 óráig, vasárnap pedig 8 órától 13 óráig
lehet nyitva.

elment a tanár úr

A Mexikói úttól indult az emlékmenet

CSEREPESHÁZ

Lipták Villa

1144 Budapest, Vezér u. 28/b.
T.: 363-26-56
www.cserepeshaz.hu

1146 Budapest, Hermina út 3.
T.: 220-67-77
www.liptakvilla.hu

Életének 97. évében elhunyt Záborszky
József zenetanár, karmester, zeneszerző. A
Zuglói Filharmónia alapítóját Zugló önkormányzata saját halottjának tekinti.
Záborszky József 1918. november 10-én
Tokajban született. Zenei tanulmányait Thomán Mária hegedűtanárnál kezdte. Tehetséges
diák volt, ezért tanulmányait a Zeneakadémián folytathatta. A nemzetközi hírű intézményben hegedű és zeneszerzői szakon
tanult Országh Tivadar és Kókai Rezső professzoroknál. Zenekar-alapítói törekvéseit a
Vámigazgatóság szimfonikus zenekaránál
alapozta meg, az együttest közel tíz éven át
vezette. Visszaemlékezései szerint életének
már ebben a szakaszában is jobban érdekelte
őt az ifjúság zenei nevelése.

NYÁRI TÁBOROK A CSEREPESHÁZBAN ÉS A LIPTÁK VILLÁBAN
általános iskolásoknak
Időpont: 2015. június 16-19, 22-26.
naponta: 8-16 óráig, ügyelet: 7.00-17.00 óráig
Ellátás: meleg ebéd
Délelőtti választható szakfoglalkozások:
Cserepesházban: akrobatikus rock and roll, balerina, fazekas, rajzfilmkészítő
Lipták Villában: balett, szín-játékos, kézműves
Délutánra tervezett programjaink: Városligeti zöldtúra, látogatás a Zugló TV stúdiójába,
a zuglói japánkertbe, főzőcske a Kukta Tanodában, sétahajózás a Dunán, autóbuszos
kirándulás a veresegyházi Medveotthonba
Részvételi díj: 15.800 Ft / 4 nap ( június 16-19.), 19.800 Ft / 5 nap, 29.900 Ft / 9 nap
Anyagköltségek:
rajzfilmkészítő
1.500 Ft / fő / 5nap, 1.200 Ft / fő / 4 nap
kézműves
2.500 Ft / fő / hét

További részletek: www.cserepeshaz.hu, www.liptakvilla.hu

Zuglói Civil Ház

Lipták Villa

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

1146 Budapest, Hermina út 3.
T.: 220-67-77
www.liptakvilla.hu

KOLTAI RÓBERT zenés, interaktív
KABARÉJA
TISZTA KABARÉ!
Április 25 -én 19.00 órától
Kávéházi est két részben,
Belépő: 1.500Ft
Hacsekről és Sajóról.
Május 9-én 19.00 órától
MÁJUSI KERTI KONCERT: BELICA
Fellépők: Szitás Barbara,
EGYÜTTES népzenei koncertje
Bor Viktor
Május 7-én 18.00 órától
Venczel Hajnalka, Kósa Dénes
/Helyszín: Zuglói Civil Ház melletti Belépő: 1.500.- Ft.
park/

„1954 őszén verbuváltam össze a gimnázium
növendékeiből egy 16 tagú vonós-kamarazenekart – nyilatkozta egykor, ami most a zuglói
szimfonikus zenekar 40. évfordulójára kiadott
emlékkönyvben olvasható. – Ez volt az alapja
a mai nagy létszámú együttesnek. Később az
énekkarból a tehetségesebb gyerekeket rábeszéltem a kevésbé népszerű nagyzenekari
hangszerek (nagybőgő, rézfúvók, fagott) tanulására. Neves operaházi muzsikusokat – Egerland Istvánt, Montag Lajost, Romagnoli tanár
urat – kértem fel a hangszeres tanításra.”
A kezdetben 16 tagú együttes két év
múlva 80 fővel mutatkozott be a Zeneakadémián. A zuglói gimnázium innentől kezdve
a hazai hangversenyélet meghatározó és
kiemelkedő műhelyévé vált.

Záborszky Józsefet 1968-ban, a zeneiskola-mozgalom elindításakor (minden
kerületben és nagyvárosban létrehoztak
egy ilyen intézményt) a XIV. kerületi létesítmény igazgatójává nevezték ki. Az intézmény népszerűsége olyan nagy volt,
hogy a zeneiskola rövidesen zeneművészeti
szakközépiskolává alakult. Az igazgatópedagógus fáradhatatlan szervezőmunkájának köszönhetően sorra alakultak az
együttesek. (Ma már tíz különféle zenei
formáció működik a Columbus utcában.)
A Tanár úr mindezen feladatok végzése mellett még komponált is. Munkásságát olyan
művek jellemzik, mint A szarvassá változott
fiú, a Passió, a Requiem Mátyás király emlékére
vagy éppen a Szent Erzsébet opera. Az I.
István szimfonikus zenekart a kezdetektől
számos világhírű zeneművész pártfogolta. Ferencsik János, Koródi András, Banda Ede,
Kovács Dénes, Brenton Langbein, a világhírű
bázeli kamarazenekar néhai koncertmestere,
vagy Váczy Károly. 1970-ben még az Esti Hírlapban a következő történet jelent meg: „Amikor
egy alkalommal Ferencsik János a dán zenekart
vezényelte, a tiszteletére rendezett fogadáson
megkérdezte tőle az uralkodó: Mester, melyik
zenekarral foglalkozik Ön a legszívesebben?
Ferencsik így válaszolt: Felség! Van Magyarországon egy ifjúsági zenekar, kitűnően muzsikálnak. Velük.” Záborszky József ennél nagyobb
dicséretet nem is kaphatott volna.
„A felnőtt zenekaroknál szerzett tapasztalataim után nagy felfedezés volt, hogy
mennyi mindenre képesek a gyerekek, akik
friss, tiszta aggyal s a zene iránti ösztönös
vonzalommal ülnek le muzsikálni. Benne
volt ebben a kor szelleme is és a történelmi
események sodrása. Valamit ők is hozzá
akartak tenni a maguk módján a változásokhoz, hogy az ő saját tetteikkel tegyenek
valami kiemelkedőt, figyelemre méltót. Nekem csupán az volt a dolgom, hogy ezt az
energiát megfelelő irányítással kellő mederbe
tereljem, és hozzásegítsem őket ahhoz, hogy
a külvilág tudomást szerezzen erről.”
R.T.

rendvédelmi és szociális
dolgozók kaptak elismerést
Az ingyenes programok
Budapest Főváros
XIV. Kerület
Zugló Önkormányzatának
támogatásával
valósulnak meg.

A képviselő-testület ülésén Karácsony
Gergely polgármester elismeréseket
adott át az elmúlt időszakban kimagasló
munkát végző rendvédelmi és szociális
dolgozónak. Zugló polgármes-terétől

Kelemen András rendőr őrnagy a Hónap
Rendőre, Vázsonyi László tűzoltó zászlós
a Hónap Tűzoltója, Boda Krisztina és
Deme Lajosné a Hónap Szociális Dolgozója kitüntetést vehette át.

www.zuglo.hu
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Fény az aulában
ELÕZETES TÁJÉKOZTATÓ
– integrált településfejlesztési stratégia és
településfejlesztési koncepció készítésérõl –
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) számú korm.
rendelet alapján tájékoztatjuk, hogy Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata is csatlakozott azon
fõvárosi kerületekhez, melyek a Belügyminisztérium KMOP-6.2.1./K-13-2014-0002 jelû projekt keretében
kidogozzák új Integrált Településfejlesztési Stratégiájukat (ITS). Az ITS elkészítésével párhuzamosan Településfejlesztési Koncepció (TFK) elkészítésének szükségességérõl, és a vonatkozó tervezési folyamat és eljárás
elindításáról képviselõ-testületi döntés született. Szándékaink szerint a tervezési folyamat a vonatkozó jogszabályi
elõírásokban foglalt tartalomnak megfelelõen 2015. év elsõ félévében lezárul. Az új ITS és TFK tervezési folyamata során összesített tapasztalatok, egyeztetések, adatok alapján helyzetértékelést készül, és ennek megfelelõen
VALAMINTÒAÒHELYIÒADOTTSGOKRAÒµGYELEMMELÒKRVONALAZDNAKÒAÒJAVASOLTÒBEAVATKOZSIÒHELYEK ÒSÒ:UGLÒJVĈKPEÒ
A fejlesztési dokumentumok Zugló közigazgatási területére vonatkoztatva kerülnek kidolgozásra. A koncepció
SÒAÒSTRATGIAÒAÒTELEPLSÒMRETNEK ÒSAJTOSSGAINAKÒSÒAÒTELEPLSHLZATBANÒBETLTTTÒSZEREPNEKÒµGYELEM
bevételével, egymással tartalmi összhangban készül.

Ismét nagy lépést tett a műemlékvédelemért jótékonykodás keretében a Radnóti. Egykori növendékei a földszinti aula korábbi neonvilágítását szecessziós
stílusú csillárokra cserélték le.
– Nagy ajándék volt ez az egykori
növendékeinktől – mondta Molnár
Katalin, az ELTE Radnóti Miklós
Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium igazgatónője. – A
lámpák cseréjét teljes egészében ők
bonyolították le és finanszírozták.
Az ötletgazda két egykori radnótis diák, Rudas Gábor és Décsi
Gábor volt, akik kitalálták, megszervezték és lebonyolították a
gyűjtőakciót az öregdiákok körében. Az új lámpatestek pedig pontosan úgy néznek ki, mint a két
világháború közötti időben, kö-

szönhetően az akkor készült fényképeknek, illetve Grünberger Tamás művészi csillárkészítőnek,
aki az öt lámpát elkészítette.
– Egyelőre még csak a földszint
aula került „reflektorfénybe” –
mondta az igazgatónő –, de szóba
került, hogy a földszinti folyosó
neonvilágítását is érdemes lenne
csillárokra cserélni. Ez azonban
nem kis összeget jelentene, amit
sem az iskola, sem a fenntartó
nem tudna egyedül vállalni.
A Cházár András utcai iskolában
nem ez volt az első alkalom, amikor
az intézmény érdekében az öregdiákok összefogtak. Az iskola vezetése
néhány éve téglajegyet bocsátott ki,
amely szintén nagyon kelendő az
egykori radnótisok körében.
Riersch Tamás

Az új ITS és TFK megalkotását szükségessé teszi a vonatkozó jogszabályi környezet jelentõs módosulása és az EU
támogatási rendszerében és támogatási körében bekövetkezett változások. A jelenlegi városfejlesztési koncepció és integrált városfejlesztési stratégia nem felel meg a jelenlegi jogszabályok által meghatározott új tartalmi
követelményeknek. Ahhoz, hogy kerületünk önkormányzata a 2014-2019-es önkormányzati ciklusban minden
tekintetben hatékony és megfontolt munkát végezhessen, indokolttá vált, hogy a TFK és ITS vonatkozásában új
dokumentumokat készítessen és meghatározza a hosszú és középtávú idõszak céljait, fejlesztési prioritásait.
Az ITS és TKF elkészítésével kapcsolatos információkat a www.zuglo.hu honlapon tesszük közzé.
A civil és gazdálkodó szervezet az adott véleményezési eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez benyújtott írásbeli kérelemmel bejelentkezhet, a bejelentkezésnek tartalmaznia kell a szervezet nevét, képviselõjét,
postai címét és e-mail címét, a véleményezési eljárás tárgyát, továbbá civil szervezet esetén – elsõ bejelentkezéskor – az alapító okiratot és a bírósági bejegyzésrõl szóló jogerõs végzést.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) számú
korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján a polgármester
a) a készítendõ koncepcióról elõzetes tájékoztatót küld a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási
szerveknek, az érintett területi (megyei és fõvárosi) és a közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatnak (a továbbiakban együtt: érintett területi, települési önkormányzat),
b) az elõzetes tájékoztatót ismerteti a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett résztvevõkkel.
Ugyanezen kormányrendelet 30.§ (2) bekezdése szerint az elõzetes tájékoztató átvételétõl számított 21 napon
(a fõváros esetében 30 napon) belül, az abban foglalt önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett
területtel kapcsolatban:
a) az államigazgatási szerv
aa) ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a településre vonatkozó jogszabályon alapuló követelményeit
és a koncepció tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, a települést érintõ ágazati elhatározásokat,
ab) nyilatkozik arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni,
ac) teljesíti a 9. melléklet szerinti adatszolgáltatási témakörben adatszolgáltatási kötelezettségét, és
ad) felhasználásra biztosítja a koncepció készítéséhez szükséges adatokat;
b) az érintett területi, települési önkormányzat, továbbá a fõvárosi kerület esetében a fõvárosi önkormányzat
tájékoztatást ad a koncepció készítését befolyásoló terveirõl;
c) a partner a partnerségi egyeztetés szabályai szerint javaslatokat, észrevételeket tesz, véleményt nyilvánít.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény helyi önkormányzatokról szóló
RSZÒ Ò r TÒ ISÒ µGYELEMBEÒ VVE Ò AÒ FĈVROSIÒ KERLETIÒ NKORMNYZATOKÒ ISÒ TELEPLSIÒ NKORMNYZATOKNAKÒ
számítanak, így kérem, hogy észrevételeiket, javaslataikat, nyilatkozataikat az elõzetes tájékoztató kifüggesztésétõl számított 21 napon belül, az abban foglalt önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett
területtel kapcsolatban tegyék meg.
Hatékony együttmûködésünkben bízva várom szíves válaszukat.
Budapest, 2015. április 16.
Tisztelettel:
Karácsony Gergely
polgármester

egykori diákok jótékonysági akciója a Radnótiban

Színház a sötétben
Egy misztikus, romantikus mesejátékkal szórakoztatta a Vakrepülés Színjátszó Egyesület a
nagyérdeműt a Lipták Villában.
Mint a darabok többségét, A varázskert örököseit is sötétben
mutatták be.
A művészek ezúttal is megmozgatták a közönséget, gyümölcsöket
is kóstoltattak velük, és a hangszerek megszólaltatásában is segítséget kértek tőlük. Igazi interaktív színházi előadás volt, hiszen
a társulat nem titkolt célja, hogy
a látás kizárásával valódi élményt
nyújtsanak az embereknek. Úgynevezett érzékenyítő programok
ezek, de a Vakrepülés Színjátszó
Egyesület sajtóreferense szerint

ez csak egy manapság használatos
divatos szó. A lényeg, hogy a közönség jól érezze magát, levessék
a gátlásaikat, merjenek kérdezni,
barátkozni. – Mindenkinek vannak
gondjai. Lehet, hogy az egyik ember nem lát, a másik pedig testileg
egészséges, de lelki problémái
vannak. Az lenne a jó, ha nem
külön csoportokban, hanem
együtt beszélgetnénk, szórakoznánk – magyarázta Pál Zsolt.
Úgy gondolja, egy-egy színházi
darab bemutatásával sokkal közelebb kerülhetnek társaikhoz,
mintha előadásokat tartanának
öltönyben, kosztümben, képeket
mutogatva a vakokról és a segédeszközeikről.
(potos)

MEGHÍVÓ
Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP- ÉMOP- ÉAOPKDOP- KMOP- NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú „Fenntartható településfejlesztés a kis- és
középvárosokban (fõvárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” címû projektjének keretében tisztelettel meghívja Önt az új integrált településfejlesztési stratégiával és településfejlesztési
koncepcióval kapcsolatos lakossági fórumra.
Idõpont: 2015. május 7. 16.30 órától
Helyszín: Budapest XIV. kerület, Pétervárad u. 10-12. Házasságkötõ terem
Véleménye fontos számomra, megjelenését ezúton elõre is köszönöm!
Budapest, 2015. április 16.

Tisztelettel:
Karácsony Gergely
polgármester
A Vakrepülés társulata sötétben tartja előadásait
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Rókatetemet és róka jelenlétére utaló
egyéb jeleket fedeztek fel Zuglóban. A
hír nem szokatlan, mert szinte minden
évben előfordulnak Budapest egyes kerületeiben, így a XIV.-ben is rókák. Addig
nincs baj, amíg ki nem derül, hogy veszettek. Ilyenről eddig nem tudunk, de
azért jobb az óvatosság.
Az elmúlt hónapban két alkalommal is
megkeresték a helybéliek Kerekes János
állatorvost rókanyomokra panaszkodva.
Az egyik állatot elpusztulva találták a Komáromi útnál. – A tetemet veszettségvizsgálatra laboratóriumba küldtem, az eredmény negatív lett – nyugtat meg minket Kerekes doktor. Az állat nem volt veszett.
Nem sokkal később egy sérült macskához
hívták a BVSC Teleki úti telephelyére. Az
ott dolgozók feltételezték, hogy az állatot
róka marta meg, mivel az elmúlt napokban
többször is láttak a területen rókát. Kikérdezve az embereket, egyértelművé vált,
hogy nem ugyanarról az állatról van szó.
A kerületgondnokkal közösen bejárták
a környéket, feltételezve, hogy több róka
is lehet a területen, de erre utaló nyomokat nem találtak. A sérült macskát
veszettségi vizsgálatra szintén laborba
A Zuglói Civil házban várják az önkéntesek a harcra kész anyukákat

Ingyenes női önvédelmi tanfolyamot
szervezett a Válaszkész Szülők Egyesülete. A könnyen elsajátítható gyakorlatokkal az utcai támadások ellen
védekezhetnek a résztvevők.
A foglalkozásokat a Karate-Do International Mamoru Dojo fekete öves edzője,
Novák Dóra tartja. Szerinte a karaténak
sok olyan része van, amelyet a mindennapi
életben is használni lehet. Főleg akkor,
ha valakit megtámadnak az utcán. – Amikor hirtelen idegenek ellen kell védekeznünk, a tudatos hozzáállás sokat segít.
Ezek hatékony, könnyen elsajátítható gyakorlatok – magyarázta Dóra.
– Korábban rendszeresen sportoltam, ez
a program pedig nagyon érdekelt. Szerencsére
időm is van, mert otthon vagyok a kisfiammal.

Hirdetmény
Cím

Nem bántam meg, hogy eljöttem, mert a
speciális mozdulatok helyett egyszerű fogásokat gyakoroltunk, amelyeket könnyen meg
lehet tanulni – mondta lapunknak Hosszú
Zsófia, aki az áprilisban indult tanfolyam
egyik résztvevője.
Novák Dóra felhívását – amely szerint
ingyenes oktatást tartana – egy közösségi
oldalon látta a Válaszkész Szülők Egyesületének elnöke. Dobiné Olasz-Papp
Dóra azt mesélte, felvették a kapcsolatot,
és meg is szervezték a négyalkalmas
tanfolyamot. Aki szeretne, április 29-én
és május 6-án csatlakozhat a fél tíztől
kezdődő programhoz. A Zuglói Civil
Ház is a kezdeményezés mellé állt, ingyenesen biztosítja a termet.
(potos)

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára
szolgáló bérbe vehető helyiségek listája.

t m é n y

Helyrajzi szám Alapterület Rendeltetés KözmÎvesítettség

Minimálisan
Az ajánlatok
Meghirdetés
ajánlható
beérkezésének
dátuma
bérleti díj
határideje

Angol utca 46.

31824/0/A/8

22 m2

üzlethelyiség

összközmÎves

30.800,- Ft/hó 2015.04.09.

2015.05.08

Angol utca 51.

31770/0/A/42

69 m2

üzlethelyiség

összközmÎves

82.800,- Ft/hó 2015.04.09.

2015.05.08

31924/20/A/67

165 m2

üzlethelyiség

víz, villany,
198.000,- Ft/hó 2015.04.09.
csatorna (távfÎtés)

2015.05.08

31738/1

129 m2

üzlethelyiség

összközmÎves

131.600,- Ft/hó 2015.04.09.

2015.05.08

32737/0/A/1

118 m²

egyéb helyiség

víz, villany,
csatorna

53.454,- Ft/hó 2014.08.15.

folyamatosan

üzlethelyiség

összközmÎves

132.600,- Ft/hó 2015.04.09.

2015.05.08

összközmÎves

61.200,- Ft/hó 2014.10.28.

folyamatosan

Bolgárkerék utca 3.
(természetben:
Bolgárkertész utca 29.
Bosnyák tér 3.
Dózsa György út 11. alagsor

2

Erzsébet királyné útja 20.

29817/7/A/16

102 m

Erzsébet királyné útja 89.

30360/0/A/1

34 m²

üzlethelyiség

30337/5

29 m²

üzlethelyiség

villany

33.959,- Ft/hó 2014.10.28.

folyamatosan

egyéb helyiség

víz, villany,
csatorna

65.400,- Ft/hó 2014.10.28.

folyamatosan

összközmÎves

146.200,- Ft/hó 2015.04.09.

2015.05.08

Erzsébet királyné útja 119.
(Jobb oldali üzlethelyiség)
FÎrész u. 23. alagsor 1. sz.
Gyarmat utca 47/A. lh. 3.
(természetben:
Bácskai utca 42.)

31337/0/A/12

109 m²

31693/20/A/146
33+46+7
31693/20/A/147
egyéb helyiség
m2
31693/20/A/148

Ilka utca 20.

32605/0/A/6

61 m2

üzlethelyiség

víz, villany,
csatorna

67.100,- Ft/hó 2015.04.09.

2015.05.08

Ilosvai Selymes utca 65.

30714/2/A/1

20 m2

raktár

összközmÎves

17.760,- Ft/hó 2015.04.09.

2015.05.08

29977/21

8 m2

üzlethelyiség

víz, villany,
csatorna

16.800,- Ft/hó 2014.10.28.

folyamatosan

32442/0/A/15

112 m2

egyéb helyiség

összközmÎves

172.480,- Ft/hó 2015.04.09.

2015.05.08

39695/4

33 m2

üzlethelyiség

víz, villany,
75.900,- Ft/hó 2015.04.09
csatorna (távfÎtés)

2015.05.08

Nagy Lajos király útja 104.

31766

12 m2

üzlethelyiség

víz, villany,
csatorna

15.600,- Ft/hó 2014.08.15.

folyamatosan

Nagy Lajos király útja 198.

31497/1/A/2

25 m²

üzlethelyiség

összközmÎves

50.000,-Ft/hó 2014.10.28.

folyamatosan

Thököly út 43.

32835/0/A/19

61 m2

üzlethelyiség

víz, villany,
csatorna

67.100,- Ft/hó 2015.04.09

2015.05.08

Thököly út 85.

32583/0/A/11

29 m2

mÎhely

összközmÎves

46.400,- Ft/hó 2015.04.09

2015.05.08

Kassai tér 17.
Kerepesi út 40.
Nagy Lajos király útja 73-77.

Semmi baj...(?)

Orvosi tanácsok

„Kicsit elcsaptam a hasam.” „Megülte a
nehéz ebéd a gyomromat.” „Ideges vagyok, nem kívánok enni.” Ezek a mondatok bármilyen hétköznapi szituációban
elhangozhatnak, senki nem fog azonnal
mentőt hívni, orvosért kiáltani. Ám vannak emésztőrendszeri panaszok, tünetek,
amelyekre nem legyinthetünk rá azzal:
semmi baj, elmúlik.
A rendszeres vagy tartós hasmenés biztosan nem természetes. Lehet pl. táplálékintolerancia vagy táplálékallergia jele.
Gasztroenterológus segítségével kideríthető,
mi okozza a bajt, a következetesen betartott
diéta teljes tünetmentességet hoz. Bizonyos
autoimmun-betegségek (Crohn-betegség,

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek
bérletének szabályozásáról szóló Budapest
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Képviselő- testületének többszörösen módosított 18/2005. (V. 2.) rendelete 7.§ *3
értelmében:
„(4) Helyiség bérbevételére ajánlatot tenni
a Hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet.
Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia
kell a havi bérleti díjra tett ajánlat összegét
és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység
pontos megnevezését.
(5) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik a helyiség bérbe vételére ajánlat, a
helyiség a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján bérbe adható az
első olyan jelentkező részére, aki a bérleti
díj hirdetményben meghatározott alsó határát elérő ajánlatot tesz.*
(6) *4 A szakbizottságok javaslata alapján
a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság
eltérhet a meghirdetett bérleti díj mértékétől
a következők szerint:
a) Ameddig a bérlő méltányosságra okot
adó művelődési, sport, oktatási, kulturális,
egészségügyi, szociális, egyházi, művészeti,
egyéb társadalmi, közszolgálati célokat szolgáló tevékenységet folytat és a feladat ellátására a szervezet együttműködési megállapodást köt az önkormányzattal, a bérleti
díj realitás vizsgálat alapján megállapított
bérleti díj maximum 30%-kal mérsékelhető,
kivéve a b) pontban meghatározott esetet.
b) Közhasznú szervezetként bírósági nyilvántartásba vett szervezet számára közhasznú feladatával megegyező célra legalább
1 éve üresen álló helyiség esetén, maximum
70%-os bérleti díj kedvezmény biztosítható

Képünk illusztráció

Önvédelem a karate alapjaival róka a kertek alatt

küldte az állatorvos. Mivel mind a két
róka a vasút mentén fordult elő, valószínűleg a sínek mellett jöttek be a városba élelmet keresve.
Mindketten hangsúlyozták, egyelőre nem
utalt semmi veszettségre, de azért jobb
óvatosnak lenni. A veszett róka ugyanis általában barátságos, nem szalad el az embertől félelmében. Ezekkel az állatokkal
találkozva, semmiképpen ne próbálják
megfogni, megsimogatni őket!
Kérjük, ha hasonló esetre utaló nyomokat, észlelnek, esetleg találkoznak ilyen,
„betévedt” állattal, jelezzék a keruletgondnoksag@zugloizrt.hu címen, helyszín, és
időpont megjelöléssel.
(ZL)
colitis ulcerosa) vezető tünete is lehet.
A tartós étvágytalanság hátterében is betegségek állhatnak. Például depresszió esetén jellegzetes tünet az étvágytalanság és
az alvászavar, míg anorexia nervosa esetén
az étel visszautasítása akár életveszélyes
állapothoz is vezethet. Súlyosabb eset az
irritábilis bélszindróma, bizonyos májbetegségek, pajzsmirigybetegség vagy egyes
daganatos megbetegedések.
A hányás vírusos vagy bakteriális fertőzések jellegzetes tünete, de idegrendszeri
betegségekre is utalhat. Komolyan kell
venni, ha fertőzés nélkül is újra és újra
megjelenik, illetve ha egyensúlyzavar, látászavar kíséri. A hányás pl. napszúrás, agyrázkódás vagy egyes daganatos megbetegedések tünete is lehet. Dr. Székely Anetta
adjunktus belgyógyász,
gasztroenterológus, Uzsoki Utcai Kórház

azon szervezetnek, amely a közhasznú
feladat ellátására együttműködési megállapodást köt az önkormányzattal, és az együttműködési megállapodásban a támogatás
(bérleti díjkedvezmény) összegéhez mérten
az önkormányzat vagy a kerületi lakosok
részére kölcsönös előnyt biztosít. A bérleti
díjkedvezmény legfeljebb az együttműködési
megállapodás időtartamára szól.”
Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2005.
(V.2.) rendelete a Budapest főváros XIV.
kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában
álló helyiségek bérletének szabályozásáról
9/A § *2 bekezdése szerint:
„A szerződéskötéskor a bérlőnek óvadékot
kell fizetnie, melynek mértéke háromhavi
bérleti díjjal azonos összeg.”
A bérlésre kínált helyiségek bérleti díját
a járműtárolásra meghirdetett ingatlanok
kivételével nem terheli ÁFA.
Az ajánlatok benyújthatók a 'Kérelem Bejelentő Űrlap' formanyomtatvány kitöltésével,
mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. recepcióján
(Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.).
A bérlemények megtekinthetőek előzetes
időpont-egyeztetéssel a 469-8156-os telefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, a Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu).
A hirdetményt kifüggesztette:
Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt.
Megújuló Zugló
Zuglói Városgazda
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A Föld Napja: ilyen is lehetne a rákos-patak
A tervek már nyertek az Europan pályázaton

utcai rózsák szezonja
Az utcafrontok felvirágoztatására, színesítésére kevés alkalmasabb dísznövény van,
mint a rózsa. A rózsák gazdag
szín- és formaváltozatban hozzáférhetők, szépségük bármilyen ágyásban érvényesül, dekoratív megjelenésükkel pedig
nagyban hozzájárulhatnak az
utcakép és ezáltal a városkép
javításához.
A rózsák ültetésének fő szezonja a tavasz, így ezekben a hetekben már esedékes a telepítésük. Tapasztalataim szerint sokakat tart vissza a rózsaültetéstől,
hogy ezek a dísznövények kényes,
sok gondozást igénylő virágok
hírében állnak, ez azonban csak
részben igaz. Tartásuk nem bonyolult, kezdő kertészek is könynyedén sikert érhetnek el velük.
Utcafronti ágyásokba elsősorban
az alacsonyabb fajtákat ajánlom,
ezek közül is inkább a betegségekkel szemben ellenállóbb változatokat. Fontos, hogy minden
rózsatípus sok, napi 6-8 óra közvetlen napsütést igényel, így árnyékos utcafronti ágyásokba, sötétebb belső udvarokba ne telepítsük! Az ültetés nem igényel
sok előkészületet: átforgató ásást
és alapos gyommentesítést, valamint szerves trágyát (utóbbi
helyett kiváló, szagmentes tápanyagkeverékeket is lehet használni). Érdemes az ültetőgödröket

előre kiásni, sorba ültetés esetén
pedig egy hosszanti árok kialakításával biztosítható az esztétikus, egyenes vonalú rózsasor. A
növények nyáron már virágba is
borulnak, a legtöbb fajta hosszan,
késő őszig virágzik, így több hónapon keresztül emeli az utcai
ágyások fényét. Minden rózsa
rendszeres öntözésre szorul, ám
elegendő 8-10 naponta tövenként
10-15 liter vizet kijuttatni a növényekhez, így társasházi ültetés
esetén sem kell magas locsolási
kiadásokkal számolni. Ápolásukkor a legfőbb feladat a metszés,
ami egyrészt kora tavaszi alakító,
ifjító visszavágásból és a nyári
kondicionáló, másrészt a teleltetésre előkészítő metszésből áll.
Minden közösségnek bátran ajánlom a rózsaültetést a közös használatú területekre!

Rákos-patak élővilágának és környezetének fejlesztési elképzeléseiről is szóltak a föld napja
alkalmából rendezett előadások
a Zuglói Civil Házban. A csaknem 40 kilométeres patak rendbetételének első gondolata 20
évre nyúlik vissza.
A főváros a „gesztora” (végrehajtója) annak a fejlesztésnek,
ami a Rákos-patak vízminőségének, környezetének helyreállítását
célozza. Budapest önkormányzata
két éve vállalta, hogy komplexen
kezeli a patak által érintett kerületek és települések ügyét. Miután
nem történt előrelépés az ügyben,
Zugló önkormányzata elhatározta,
hogy a jövőben érdemi intézkedéseket tesz a kerületben 6,8 kilométer hosszan csordogáló patak

ügyében – tájékoztatta a Zuglói
Lapokat a kerület főépítésze.
– Első lépésként hatástanulmányt készítünk a Rákos-patak
vizére, élővilágára és környezetére
is kiterjedő információkkal, amely
meghatározza egyebek mellett az
érintett terület tulajdoni viszonyait,
a közművek átépítésének lehetőségeit, mert például a villamos
hálózat a terveink szerint a föld
alá kerülne – részletezte Barta Ferenc. A hatástanulmány 10 millió
forintba kerül.
A fejlesztési tervekről már ötletpályázat is készült. Az Europan-pályázatot egy háromfős, építészekből álló csapat nyerte meg
több mint egy éve, az eredményt
Párizsban hirdették ki – mondta
el Besenyei Balázs építészmérnök.

– Ötleteink nagy része közösségi
összefogással, a lakosság bevonásával valósul majd meg. A tervben újragondoltuk a patak menti
úthálózatot, úgy, hogy csökkentenénk a sávok számát, és több lehetőségük lenne a kerékpárosoknak. A bicikliúton gumitöltő állomást, helyenként kerékpártárolót
építenénk – beszélt az elképzelésekről az építészmérnök.
Az önkormányzat az Europanpályázat nyerteseivel a hatástanulmány elkészítése után kezdheti
meg a közös munkát. Arról, hogy
készül-e hatástanulmány, legkésőbb a júniusi testületi ülésen
döntenek a zuglói képviselők.
A teljes beruházás az előzetes
becslések szerint több milliárd
forintba kerül.
(hozsu)

A megújuló patakpart egyik látványterve

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök
info@megyeriszabolcskerteszmernok.hu

Önkormányzati
komposztprogram
Idén a zuglói kertes házak kaphatnak ingyenesen komposztkereteket, jövőre pedig a társasházakat
is bevonjuk majd a programba.
A keretek igénylése történhet
a zuglo.hu weblapon található
jelentkezési lapon keresztül, illetve
személyesen az ügyfélszolgálaton. Az igények benyújtásának
határideje május 8.
A keretek átvétele május 15-én,
péntek délután történik majd,
a pontos időpontról és helyszínről minden jelentkezőt értesítünk e-mailben vagy telefonon.
Az átvétel alkalmával a keretek
bemutatása mellett a komposztálás rejtelmeibe bevezető előadást is tartunk.
Kellemes tavaszt kívánva,
üdvözlettel:
Szabó Rebeka
alpolgármester

Épülhet a második közösségi kert
A képviselő-testület április 23-i ülésén az Angol utca
59–61. szám alatti ingatlant jelölte ki a második zuglói
közösségi kert megvalósítására. A ZUG Közösségi Kertekért
Egyesület három évig használhatja a területet. A terület
használatba vétele az egyesület számára ingyenes.

egy szemétkupaccal kevesebb
A lakosság értesítette az önkormányzatot, hogy illegális szemétkupac van a Kerepesi út és a Padlizsán utca kereszteződésénél.
A hivatal munkatársai rövid időn
belül intézkedtek. Helyszíni szemlét
tartottak, majd a vagyonkezelő
közreműködésével elszállították a
szabálytalanul lerakott szemetet.
A kerület alpolgármestere, Szabó

Rebeka ennek kapcsán arra figyelmeztetett, csak akkor cselekedhetnek gyorsan, ha önkormányzati tulajdonban lévő területre
helyezik a kommunális hulladékot,
építési törmeléket. Amennyiben
magántulajdonban lévő részről
van szó, felszólítást kell küldeniük.
Ez hatósági folyamat, ami azt jelenti, hogy a jogszabályok, törvé-

nyek szerint folytatják az eljárást.
Az alpolgármester elmondta, az
is gyakran előfordul, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek köré
mindenféle hulladékot raknak.
Volt, hogy cigarettakartonokat vagy
tévédobozt találtak. Ezért az önkormányzat újragondolja a hulladékgyűjtő szigetek helyét.
(PotosR)
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FOgAdóórÁK
PoLGÁRMESTER
Karácsony
Gergely
polgármester
Bejelentkezés:
8:00-18:00 óráig
a 872-9488-as telefonszámon.
Folyamatos bejelentkezés a
www.zuglo.hu oldalon.

Önkormányzati képviselõk
Egyéni
választókerület

tisztségviselõk

1.

Szabó Rebeka
alpolgármester
Folyamatos bejelentkezés a
www.zuglo.hu-n.

2.

4.

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

Polgármesteri
Hivatal

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

Polgármesteri
Hivatal

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

MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

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

Kovács Balázs
4. vk.

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

Munkácsy M. Ált.
Isk. Csáktornya
park 1.,
Polgármesteri
Hivatal II. em. 218.

Május 05. 17:00 órától
Telefon: 06-70-436-0775
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökeként: Május 11. 17:00-18:00

Barabás Ferenc Fidesz iroda
Bp.,
József
Cinkotai u. 92.
8. vk.

Minden hónap első
hétfő 17:00-20:00
Telefon: 06-30-987-4011
e-mail:barabas08vk@gmail.com

Szabó Rebeka
9. vk.

Soron következő fogadóórájának időpontja: április 29. Bejelentkezés április 20-án 8-18 óráig a 872-9488-as
telefonszámon. Folyamatos bejelentkezés a www.zuglo.hu oldalon.

Tildy Balázs
2. vk.

Sápi Attila
3. vk.

Fidesz–KDNP

5.

Erdős Dóra
5. vk.
Fidesz–KDNP

6.

Bihary Zoltán
6. vk.
Fidesz–KDNP

7.

Pécsi Diána
7. vk.
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Fidesz–KDNP

9.

MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

10.

JEGyZő

Cseke Vanda
1. vk.

Fidesz–KDNP

8.

Rozgonyi Zoltán
alpolgármester
Bejelentkezés a
06-1-872-9228-as
telefonszámon.

Fogadóóra helye

Fidesz–KDNP

3.

ALPoLGÁRMESTEREK
Hajdu Flórián
alpolgármester
fogadóórájára
bejelentkezés a
06-70-260-0795-os telefonszámon. Fogadóóra időpontja: Minden hónap
első kedd 14:00-15:00 óra,
Polgármesteri Hivatal, 1145
Budapest, Pétervárad utca 2.

Megválasztott képviselõ neve

11.

Polgármesteri
Hivatal
II. emelet
218. tárgyaló

MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc
Általános Iskola
1144 Budapest,
Újváros park 2.

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

Hevér László
György 11. vk.

Rákosfalva,
park 1-3.

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

Sokacz Anikó
12. vk.

Rákosfalva
park 1-3.

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

Hajdu Flórián
10. vk.

MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

12.

MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

ALJEGyZő
Bejelentkezés dr.
Teimer Gábor
aljegyző polgármesteri hivatali
fogadóórájára az
aljegyzői titkárságon, a 8729164-es telefonszámon.

13.

Németh Imre
Általános
Iskola

Minden hónap első hétfő
17:00–18:00 Telefon: 06-20-9783725, 06-70-436-0766, e-mail:
sogor.zuglo.mszp@gmail.com

Dr. Varga Péter
14. vk.

Polgármesteri
Hivatal

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

Fidesz–KDNP

15.

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

Sógor László
13. vk.

MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

14.

Lévai Sándor
15. vk.

MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Sorszám

1.

Listás képviselõ neve

3.

Czeglédi János

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.

Felkai Tamás

MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

4.

Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP

5.
Dr. Papcsák
Ferenc
Előzetes bejelentkezés alapján.
Tel.: 06-30
669-54-84

Fogadóóra helye

Rozgonyi
Zoltán
Fidesz–KDNP

6.

Minden hónap első csütörtök
17:00-18:00
Telefon: 06-70-436-0763
e-mail: levai.sandor@zuglo.hu
Fogadóóra idõpontja

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

Barta János

Jobbik

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

Kaffka Margit
Általános Iskola
1148 Kaffka
Margit köz 2-6.

LMP

2.

Fogadóóra idõpontja

Bp.,
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

Polgármesteri
Hivatal

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

Polgármesteri
Hivatal
képviselői
tárgyaló

Várnai László
CivilZugló
Egyesület

Soron következő fogadóóra időpontja: 2015. április 13.
15:00-17:00 Telefon: 06-1-8729228, e-mail:rozgonyiz@zuglo.hu

Telefonon történő előzetes időpontegyeztetés alapján. Tel.: 06-70-4360767, e-mail: varnai.laszlo14@
gmail.com, www.varnailaszlo.blog.hu

Az önkormányzat ügyfélfogadási rendje
Általános ügyfélfogadás
(Pétervárad utca 2.)
Telefon: 872-9000, 872-9100.
hétfõ:
13.30–18.00,
szerda:
8.15–16.30,
péntek:
8.15–11.30 óráig.

ügyfélszolgálat (Pétervárad utca 2.):
hétfõ:
8.15–12.00 és 12.30–18.00,
kedd:
8.15–12.00 és 12.30–16.00,
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.30,
csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–16.00,
péntek:
8.15–11.30 óráig.

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

Ingyenes fogyasztóvédelmi tanácsadás

Ingyenes jogsegélyszolgálat

Dr. szabó Tibor ingyenes jogi tanácsa-

A Budapesti Békéltető Testület ingyenes
fogyasztóvédelmi tanácsadást tart minden hónap
második keddjén13–16 óráig
a Budapest FővárosXIV. kerület
Zugló Polgármesteri hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.)
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.

dást tart minden hétfőn 14–18 óráig
a Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Polgármesteri hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).

Előzetes bejelentkezés a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatánál minden kedden a 8729119-es vagy a 872-9241-es telefonszámokon.

Név

Divízió

Baranyai Zsolt

Városüzemeltetési Igazgató

Csikó Melinda

Ingatlangazdálkodási Igazgató

dr. Csikós Tibor

Jogtanácsos

Várbíró András

Ingatlanüzemeltetési Igazgató

Dátum
Április 13.
Május 04.
Június 01.
Július 06.
Április 10.
Május 08.
Június 01.
Július 01.
Április 02.
Május 06.
Június 03.
Július 01.
Május 29.
Június 26.
Július 31.

A zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató zrt.
ügyfélfogadási idõpontjai
Hétfő

Délelőtt

Szerda

Péntek

Behajtási iroda

Ingatlangazdálkodási Igazgatóság

(felszólítással és felmondással
kapcsolatos ügyek)

(8.00-12.00)

0-s igazolások kérése
elidegenítési iroda 304/A

Délután
(12.0016.00)

Behajtási iroda

(felszólítással és felmondással
kapcsolatos ügyek)
Bérleményekhez kapcsolódó
0-s igazolások kiadása 304/A
iroda

Ingatlangazdálkodási
Igazgatóság
Helyiség ügyek

8.00–10.00
Értékesítési ügyek
A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat
működik a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében a bejárattól jobb oldali pultnál
hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig és
pénteken 8.00–13.00 óráig.
Pénztári nyitva tartás:
hétfőn 12.00–15.30, szerdán 8–15.30, pénteken 8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

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

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 vehetõ önkormányzati tulajdonú helyiségek

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló bérbe vehető nem lakás céljára
szolgáló
helyiségek,
gépkocsi
beállók
és
területek
listája
megtekinthető
a
http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett, a 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.).
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isten éltesse, Nagy Anna!
Egykori iskolájának jótékonykodik
Nagy Anna Jászai Mari-díjas együtt. Mindenesetre végig ez a
színművész, Zugló díszpolgára hektikusság jellemezte a pályámat.
idén jubileumi születésnapot Volt, amikor felkaptak, máskor
ünnepelhet. Ennek kapcsán pá- meg teljesen elfelejtettek.
– Érthetetlen egy olyan szílyafutásának alakulásáról benésznő esetében, aki mindjárt
szélgettünk vele.
az első szerepével berobbant a
– Hogy van?
– Köszönöm jól. Csak kissé ne- filmvilágba.
– Ranódy László Pacsirtája hahéz megbarátkozni azzal, hogy
talmas siker volt. Már az is meghamarosan 75 éves leszek.
– Munkával vagy a családdal lepetésnek számított, hogy engem
fog ünnepelni?
– A családdal, Kata lányommal és Gergő unokámmal. Persze munkával is ünnepelhetnék, de jelenleg nem
vagyok nagyon leterhelve.
Mindössze egy darabban,
Tamási Áron Vitéz lélek
című drámájában játszom
Sára szerepét, és ez az előadás is csak ritkán van műsoron a Nemzetiben. Mondhatnánk azt is, hogy nekem
már az is ünnep, ha játszhatok.
– Nem tűnik túlságosan
feldobottnak.
– Nem tagadom, kicsit elkeseredett vagyok. Annak
idején a főiskolai osztályfőnököm, Ádám Ottó azzal a
mondattal búcsúzott tőlem:
„Maga nagyon tehetséges,
de nagyon nehéz pályája
lesz.” Nem gondoltam volna,
75 éves a művésznő
hogy ennyire igaza lesz.
– Ha most nem is találják
meg önt a szerepek, azért ez is beválogattak a színészgárdába,
ahol olyan nagy sztárok játszottak,
nem volt mindig így.
– Valamikor sok, ha jól emlék- mint Tolnay Klári vagy Páger Antal.
szem, összesen 41 játékfilmben, Óriási élmény volt velük együtt
számos tévéfilmben és sok szín- dolgozni, és még nagyobb elismedarabban szerepeltem. De ennél rést jelentett, hogy a film a köis fontosabb, hogy olyan kiváló zönségnek és a szakmai zsűrinek
rendezőkkel, mint Ranódy László, is nagyon tetszett. Páger Antal a
Huszárik Zoltán, Sára Sándor cannes-i filmfesztiválon Ugo Togvagy Ádám Ottó, és olyan színész- nazzival megosztva a legjobb férfi
legendákkal, mint Tolnay Klári, szereplőnek járó elismerést kapta.
Pécsi Sándor, Domján Edit, Psota A legjobb női alakításra pedig enIrén vagy Páger Antal dolgozhattam gem is jelöltek.

– Úgy tűnt, sínen van a pályája.
Jött a Szinbád, az Árvácska, a
Tótágas, majd később a Szamba,
a Vakvagányok, legutóbb pedig
a Mansfeld. Azután mi történt?
– Gyakorlatilag semmi. 75 éves
lettem, és a rendezőknek már
nem én jutok elsőre az eszükbe.
De ez az élet rendje. El kell fogadni,
hogy jönnek a fiatalok.
– Huszárik Zoltán filmrendezőtől van egy gyermeke,
Huszárik Kata. Ő is színésznő lett, és nem mondható idősnek sem. Mégsem
dúskál a szerepekben.
– Ez egy ilyen világ. Érte
persze sokkal jobban izgulok, mint saját magamért.
– Azért kettejüknek van
egy közös darabja, Lázár
Ervin műveiből, Fényjátékok címmel. Ezt pedig már
a zuglói közönség is láthatta.
– Előadtuk a Cserepesház
színpadán, és hamarosan
ismét bemutatjuk. Május elején a Radnóti gimnázium
dísztermében lépünk fel vele.
A lányom ugyanis a Cházár
András utcai iskolába járt,
és ezzel az előadással szeretnénk hozzájárulni az intézmény felújításához.
– Ne feledjük, hogy a
Radnótiban Zugló díszpolgárával találkozhatnak
majd a diákok.
– Ez így van, és én nagyon büszke vagyok erre az elismerésre.
Mert ezt egy közösségtől kaptam.
Több mint harminc éve élek már
Zuglóban, nagyon szeretek itt lakni, pedig Budáról költöztem ide,
de egyből otthon éreztem itt magam. Az pedig, hogy Zuglóban így
emlékeznek rám, és ennyire elismerik a munkásságomat, külön
megtiszteltetés számomra.
Riersch Tamás

zugló leghangosabb embere
Kéri György Skóciában a magyar
kultúrát, itthon pedig a skót hagyományokat képviseli. 20 évig
volt a zuglói önkormányzat munkatársa, s még mindig ő az
egyetlen hivatásos skót dudás
Magyarországon.
Tudja-e a kedves olvasó, hogy
miért olyan hangos hangszer a
skót duda? Miért lóg ki a zseb a
skót kabátból? Ezekre a kérdésekre Kéri György kapásból válaszol, akit sokan ismernek a kerületben, hiszen két évtizeden át
közművelődési és művészeti referensként is dolgozott az önkormányzatnál, előtte pedig hét éven
át vezette az egykori telefongyár
ifjúsági klubját.
Kéri György azonban művész
is, a nehéz skót dudának a művésze. És ezt szó szerint kell érteni,
ő nem mindig rendeltetése szerint
használja a skót dudát. A hangszer
ugyanis a háborúkban vívott ki
rangot magának, ám Kéri György
repertoárjában a Titanic film zenéje, az Oroszlánkirály melódiái
és Puccini ismert operazenéi is
szerepelnek. Nos ez az, amit még

a dudájukra oly büszke skótok is
értékelnek. Kéri György évente
minimum kétszer ellátogat NagyBritanniába, ahol rendszeresen
megmutatja, mire is képes a skót
duda a hangszert csak népzenei
eszközként ismerő hallgatóknak.
George Kéri, ahogy őt skót barátai
emlegetik, eddig már négy regényt

és egy novellát is megjelentetett. A
legnagyobb sikerét ez utóbbival
érte el, mert a Szerelmem, Skócia!
című írása egy olyan antológiának
a címadó novellája lett, amelyben
Robert Burns írásai is helyet kaptak. Kéri György ezúttal egy humoros könyvvel készül meglepni
az olvasóit, de a falklandi háborút

Kéri György az egyetlen hivatásos skót dudás Magyarországon

Éless-Szín

A közéleti magánszínház

éless Béla vándorszínháza Zuglóban is népszerű

Az Éless-Színt aligha kell bemutatni a zuglóiaknak, azt azonban kevesen tudják, hogy a Budaörsi Játékszínből vált ki, s
lett a kerület, sőt a környék „állandó” magánszínháza állandó
épület nélkül.
2009 őszén azzal a céllal jött
létre Zuglóban, hogy a kőszínházzal nem rendelkező kerületekben
és vidéki településeken is színvonalas előadásokat mutasson be a
közönségnek.
A Zuglói Civil Ház adottságai
pont megfelelőek a kisebb kamaradaraboknak, ezért ideális hely
a számunkra – mondta Éless Béla
alapító. – A Budaörsi Játékszínből
váltunk ki, az anyatársulat 80 fős
csapatából induláskor 25-en tartottak velem. A Néma levente és a
Társasjáték New Yorkban című
darabokat hoztuk magunkkal a

kezdetekkor – az előbbi a 75. előadásnál tart, az utóbbit már több
mint százszor adtuk elő.
A szórakoztatás mellett darabjaik
bemutatják az ember gyarlóságait,
az emberi lét komikus mozzanatait
és társadalmi magatartásunk vonzó, humánus tartalmait is. Januárban az Öbölből vödörbe, februárban az Albérlet az asztal alatt,
márciusban Galla Miklós humorestje, április elején pedig a Leszek
az özvegyed krimi-komédia volt
terítéken. Április végén zárják a
tavaszi sorozatot Koltai Róbert interaktív kabaréjával.
Jelenleg összesen nyolc produkciója fut a társulatnak, de már
a kilencedik darabot is próbálják
a Cserepesházban, a Nem válunk
el című bohózatot, amelynek Csömörön lesz a premierje, és ősszel
érkezik Zuglóba.
-berger-

és a skóciai Szent Margit legendáját
is szeretné feldolgozni. Elmondása
szerint ő a regényeit nemcsak megírja, hanem el is játssza. A csatajeleneteket például pontosan lemodellezi, amihez az apró katonafigurákat is maga festi ki. A Róna
utcai lakásában már egy komoly
terepasztala van, amelyet bármelyik
hadvezér megirigyelt volna.
Itthon és Newcastle-tól északra
egyaránt nagy népszerűségnek

örvend: mind a mai napig ő az
első és egyetlen hivatásos skót
dudás Magyarországon. A rendkívüli állóképességet igénylő
hangszert virtuóz módon kezeli,
és még arra is ügyel, hogy a normál helyzetben 120 decibel hangerővel (ez vetekszik a Jumbo Jet
repülőgépek hangjával) szóló dudát úgy alakítsa át, hogy azt zárt
helyiségben is élvezni lehessen.
Természetesen tradicionális öltözetben lép fel. Ennek egyik jellemzője, hogy a zseb tarsolyszerepet lát el, azaz kilóg a kabát
alól. Ezenkívül közel 2000-féle
skót kocka létezik, minden klánnak másfajta, a legismertebb –
piros-zöld – a Stuart-családé. A
dudást szeretik a pásztorkutyák,
mert a ruhadarabjai száz százalékig gyapjúból készültek, és halkan jegyezném meg – ahogy azt
már a második zenei betét után
Kéri György is el szokta árulni –,
egy tradicionális skót dudás
a szoknyája (kilt) alá soha nem
vesz fel más ruhadarabot.
Ha rázendít Kéri a dudájával,
akár 6 kilométerre is elhallatszik,
ilyenkor feltétlenül álljanak meg,
mert nem hétköznapi élményben
lesz részük.
riersch
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tűz volt a mÁV szeméttelepén Biztonságos az élet
Ismét lángolt a MÁV tulajdonában lévő Rákospatak utcai
hulladékhasznosító terület.
Zugló polgármestere feljelentést tett, a körzet képviselője
hosszú távú stratégiai tervet
visz a testület elé.
Április 16-án hajnali háromnegyed kettőkor gyulladt ki a több
méter magas hulladékhalom. A
tűzoltók hármas fokozatú riasztást
kaptak, azaz 6 autót és harminc
embert irányítottak a helyszínre.
A szeméthalmokat is át kellett
forgatni, hogy a tűzfészkeket is el
tudják oltani. Az oltás az utómunkálatokkal együtt majd 24
órába telt. A füst és szag miatt a
környék lakossága is aggódott. A
Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság mobil laborja folyamatosan méréseket végzett, és ennek
eredményei nem mutattak ki em-

beri szervezetre ártalmas károsanyag-koncentrációt a levegőben.
A Rákospatak utcában nem
ez volt az első tűzeset, tavaly
például még az ideinél is nagyobb (4-es fokozatú) tűz volt a
szeméttelepen, s a hatóságok
tűzvédelmi bírságot szabtak.
Karácsony Gergely polgármester
azt nyilatkozta, hogy a MÁV-tól
bérelt területen lévő illegális lerakónál nem először volt tűz, az
önkormányzatnak azonban nincs
olyan hatósági eszköz a kezében,
amellyel felszámolhatná a telepet.
Szerinte erős a gyanú, hogy a tűzeset nem a véletlen műve, hanem
"valakik így akartak megszabadulni ettől a hulladékhegytől",
ezért környezetkárosítás, közveszély-okozás és a hulladékgazdálkodás megsértése miatt ismeretlen
tettes ellen feljelentést tett.

Nemrég a körzet képviselője is
bejárást tartott a telepen.
– Személyesen konzultáltam
Karácsony polgármester úrral,
hogy soron kívül foglalkozzunk
a kérdéssel – nyilatkozta lapunknak Pécsi Diána, a környék
képviselője. – Mivel felelősséget
érzek az itt élőkért, személyesen
fogom megkeresni a MÁV illetékes munkatársait, hogy az érintett terület biztonságát megnyugtatóan rendezzék addig is, amíg
a MÁV és a bérlők közötti zajlik
a peres eljárás.
Pécsi Diána kezdeményezni fog
egy, a Rákosrendező hosszú távú
stratégiai hasznosítására vonatkozó tervet.
– A törekvésemhez számítok a
kerületi civil szervezetek javaslataira, segítő elképzeléseire – mondta a képviselő asszony. (RT, ZL)

A veszélyes területen égő hulladékok szennyezték a levegőt

Katasztrófavédelembõl vizsgáztak
Fővárosi versenyen is összemérik tudásukat azok az iskolások,
akik jeleskedtek Zugló és a XVI.
kerület közös katasztrófavédelmi
napján.
Takarékossági szempontok is
közrejátszottak abban, hogy a két
kerület 16 csapat részvételével
együtt rendezte meg Zugló és a
XVI. kerület ifjúsági katasztrófavédelmi versenyét. Mindkét ke-

rületi megbízott ugyanis az Egressy
úti tűzoltólaktanyában dolgozik.
A rákosszentmihályi napközis
táborban az általános és középiskolások közlekedésbiztonságból,
egészségügyből, műszaki és híradós ismeretekből, katasztrófavédelemből és vegyvédelemből is
vizsgáztak. A két megbízott, Somogyi Szabina és Pollák Imre tűzoltó hadnagy a verseny előtt három

alkalommal is felkészítést tartott
a diákoknak. Az általános iskolai
korosztályban a Dr. Mező Ferenc,
a középiskolások között pedig a
Varga Márton Kertészeti Szakközépiskola csapata bizonyult a legjobbnak, így ez a két gárda képviseli Zuglót az április végi, a Hajógyári-szigeten megrendezendő fővárosi versenyen.
Riersch Tamás

BŰNÜGYI KRÓNIKA
Kevesebbet
blokkolt a pénztáros

Fémtelepen
csapott le a NAV!

Az egyik kerületi áruház biztonsági őrei gyanút fogtak: pénztárosuk mintha csak az áruk töredékét blokkolta volna, és a többit
a rakodópultra átemelve egy nő
és egy férfi sietősen a kosárba is
tette. Az őrök kifelé menet ellenőrizték a blokkot és a kosár tartalmát, s kiderült, alapos volt a
gyanú. Előbbi 35 ezer forintról
szólt, a kosárban azonban 100
ezer forint értékű áru volt. Mint
kiderült, a hármas már régóta
folytatta a ténykedését, a pénztáros bizonyos anyagi szolgáltatás
ellenében az árunak mindig csak
a töredékét blokkolta. Mindhárom személy ellen kisebb értékre
elkövetett lopás bűntettében indítottak vizsgálatot.

Illegális fémtelepet számolt fel a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal a
kerületben. Az Egressy úti épület
előtt álló furgonban és az épületben mintegy másfél tonna fémhulladékot találtak a pénzügyőrök. Kiderült, hogy a kereskedő
46,5 tonna fémhulladékot már
értékesített az évek során. 3
millió forintos bírságot szabhatnak ki rá.

Lefülelték
a trükkös tolvajokat
Előző számunkban hírt adtunk
arról, hogy egy idős asszony a
Zuglói Lapok információi alapján
kerülte el, hogy a magukat családtagnak kiadó trükkös tolvajok ál-

dozatává váljon. S mivel a sértett
időben értesítette a rendőröket, az
egyik tolvajt sikerült a rendőröknek
kézre keríteni. Ugyanakkor sejthető
volt, hogy az elkövetők csoportban
dolgoztak, ezért a rendőrök folytatták a szálak felgöngyölítését.
Ehhez a nyomra vezető az az autó
volt, amely a sértett házánál várakozott, s amellyel a banda tagjai
elmenekültek. A járműnek több
gazdája volt, az autót azonban
senki sem íratta át. Szerencsére a
nyomok így is elvezettek egy családhoz, amelynek tagjai rokonságban álltak az elfogott férfival. Az
egyik rendőr két személyt is felismert a családból, akiket másnap
előállítottak a kapitányságon. Mint
kiderült, a rokonok családi vállalkozásként űzték a trükkös lopást,
ám a felelősséget mindegyik a másikra hárította.

a Városligetiben

Gyakorlati oktatás a hermina úti iskolások számára

Iskolarendőr, taekwondo-szakosztály és remek kapcsolat a helyi
polgárőséggel, rendőrséggel – ezek
mind adottak voltak az idén ahhoz
a témanaphoz, ahol a gyerekeket
a biztonságos életre nevelték a
Hermina úti iskolában.
A Városligeti Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
saját „iskolarendőre” az az 5 danos
Márton Zsolt Krisztián, aki civilben
a BRFK kiemelt ügyek főosztályának
nyomozója. Neki is köszönhetően
lassan két évtizede még mindig működik az intézményben az MTK
taekwondo-szakosztálya. A szakember gyakran tart önvédelmi oktatást az iskola tanulóinak, illetve ő
szokott az internet és a drogok veszélyeiről is beszélgetni a diákokkal.
– Itthon vagyok az iskolában,
a diákok elfogadtak, és ami fontos
nekem, hogy bizalommal fordulnak
hozzám, ha problémáik vannak –
mondta a szakember az április 11én rendezett biztonsági napon, ahol
rajta kívül a rendőrség más területeiről, a katasztrófavédelemtől és
a polgárőrségtől érkezett előadók
is felvilágosítást tartottak.
Két évvel ezelőtt a Budapesti
Rendőr-főkapitányság a Városlige-

tiben tartotta az Iskola rendőre
program tanévnyitó ünnepségét, és
a kapcsolat azóta is megmaradt a
szervezettel. Különösen az ORFK
közlekedésrendészeti főosztályával,
ahonnan gyakran érkeznek előadók
az intézménybe.
– Iskolánkba 750 gyerek jár, akiket kötelességünk megtanítani a
biztonságos életre – mondta Vizi
Andrea igazgatónő.
A pedagógusok ennek szellemében szerveztek április 11-re egy
biztonsági napot, amelyre ismét
meghívták a rendőröket, a katasztrófavédőket és a polgárőröket. A
szakemberek rendőrautót, lovakat,
kutyákat és egyéb érdekes eszközöket, például "részegszemüveget"
hoztak magukkal. A közeli Városligetben pedig tűzoltóautóval várták
a diákokat, illetve a Tiéd a döntés
elnevezésű prevenciós programmal
hívták fel a tanulók figyelmét az áldozattá válás veszélyeire. Márton
Zsolt Krisztián drogprevenciós előadást tartott a 7–8. osztályosoknak,
és önvédelemre oktatta a diákokat.
A tornateremben néhány jó fogást
a vállalkozóbb szellemű pedagógusok is elsajátítottak.
Riersch Tamás

NAGYSZABÁSÚ KÉRDÕÍVES
EGÉSZSÉGFELMÉRÉS ZUGLÓBAN
A Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete
és a Zuglói Egészségügyi Szolgálat kutatási együttmûködés keretében 2015. május 15 – 2015. július 31-ig
kérdõíves felmérést tervez Budapest XIV. kerületében
az 50 év feletti lakosság körében, hogy helyzetüket,
egészségi állapotukat megismerje.
A kérdõíveket levélben juttatjuk el az érintettekhez.
A vizsgálat önkitöltõs kérdõívvel történik,
kérjük azokat a kedves lakosokat, hogy akik
a kérdõívet megkapják, annak kitöltésével
és visszajuttatásával segítsék a munkánkat.
A kitöltött kérdõívek visszaküldésére tértivevényes
válaszborítékot biztosítunk, vagy a Zuglói Egészségügyi
Szolgálat által elhelyezett lezárt gyûjtõurnába dobva
tudják a résztvevõk visszajuttatni.
A gyûjtõurnák az alábbi helyszíneken
kerülnek kihelyezésre:
RSÒVEZRÒTRIÒRENDELĈ ÒRSÒVEZRÒTEREÒÒjÒ
(ERMINAÒTIÒRENDELĈ Ò(ERMINAÒTÒÒjÒ
%RZSBETÒKIRLYNÒTJAÒÒjÒ+EREPESIÒTÒÒjÒ6EZRÒUÒÒ
jÒ0ILLANGÒUÒÒjÒ4ORONTLÒUÒÒjÒ4ORONTLÒUÒÒjÒ
,ĈCSEIÒUÒBÒjÒ,ĈCSEIÒUÒ ÒjÒ!NGOLÒUÒÒjÒ
#SERTĈÒPARKÒCÒjÒ4BORNOKÒUÒAÒjÒ2SKAYÒ,EAÒUÒÒj
Ò0OLGRMESTERIÒ(IVATALÒSÒ/KMNYIRODAÒGYFLSZOLGLATA
Kérjük a felmérésben résztvevõ valamennyi zuglói lakos
szíves együttmûködését, a kitöltött kérdõívek leadását!
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Kerületünk elsõ olimpikonjai
Az Eindhovenben rendezett nemzetközi
úszóversenyen összesen tíz olimpiai
A és B szintet jelentő magyar eredmény
született. Ebből nyolc siker két zuglói
sportolónak, Kapás Boglárkának és
Bernek Péternek köszönhető.
Így a két BVSC-s sportoló mindenképpen
ott lesz a jövő évi riói olimpián. Már csak
az a kérdés, hogy mely számokban állnak
majd rajthoz. A jelen állás szerint Bogi
400 és 800 méteres gyorsúszásban, illetve
a 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként, míg
Péter 200, 400 és 1500 gyorson, illetve a
4×200 méteres gyorsváltó tagjaként versenyezhet. Eindhovenben mindketten egyé-

niben értek el olimpiai A szintet, a váltókkal
az augusztusi kazanyi világbajnokságon
kell majd a legjobb 12 között végezniük a
biztos olimpiai részvételért. A szabályok
szerint egy nemzet egy számban maximum
két A szintet úszó versenyzővel képviseltetheti magát, tehát a matematikai esély
még megvan arra, hogy a hazai mezőnyben
a közvetlen vetélytársakon (Hosszú Katinkán
és Gyurta Gergelyen) kívül valaki még olimpiai részvételt érő eredményt ússzon. Bogit
és Pétert egyaránt a gyorsúszás legjobbjai
között tartják itthon számon. Edzőjük,
Nagy Péter szerint nem is baj, hogy tanítványai ilyen gyorsan teljesítették az olimpiai

Bernek Péter

A szintet, mert így több idejük
marad felkészülni a jövő évi
játékokra. Ez persze nem azt
jelenti, hogy az idei világbajnokság ne lenne fontos állomása a pályafutásuknak. A kazanyi vébének kimondottan
nagy szerepe lesz. Többek között arra is választ adhat majd,
hogy a korábban háton úszó
Bernek Péter a nagymedencében is felveszi-e a versenyt a
gyorsúszás legjobbjaival. A decemberi dohai rövid pályás világbajnokságon 400 méteren
meglepetésre aranyérmet szerzett sportolót sokan a jövő
nagy ígéretének tartják. Mint
ahogyan Bogi is azok közé tartozik, akik Rióban érhetik majd
el a legjobb eredményüket.
Péter esetében már a futamok sorrendje is nagyon fontos
támpont lehet, mert Kazanyban
és Rióban is a fő számában,
400 gyorson kezd majd, tehát
a fáradtság nem fogja hátráltatni a jó eredmény elérésében.
Bogi pedig fiatal kora ellenére
is rutinos versenyzőként várhatja majd az olimpiát, hiszen
Peking óta minden világversenyen ugyanezeken a távokon
versenyezett, így bőven volt ideje hozzászokni a terheléshez.
Riersch Tamás

Búcsú a zuglói vízilabdázótól
Súlyos, hosszan tartó betegség után,
51 éves korában elhunyt Ambrus Tamás vízilabdázó, az olimpiai bajnok
kapus és zuglói díszpolgár Ambrus
Miklós fia.
Ambrus Tamás számára egyenes út
vezetett a vízilabdakapuba. Édesapja,
Ambrus Miklós még Egerből került a
válogatottba, majd az 1964-es olimpiai
sikert követően a Fradi kapusa lett.
Tamás kisgyerekkora óta mérkőzésekre
járt, mígnem magát is a medencében találta. A családi hagyományokat követve
belőle is kapus lett. Méghozzá tehetséges
kapus, aki már 16 évesen bemutatkoz-

hatott az első osztályban. Pályafutása nagy részét a Fradiban töltötte, húsz év alatt
306 mérkőzésen védte a kaput, és tagja volt az 1988-as
és az 1990-es bajnokcsapatnak is. A válogatottban 61szer szerepelt, két nagy világversenyen, az 1985-ös szófiai Európa-bajnokságon és
az 1986-os madridi világbajnokságon is
részt vett. 1990-ben Olaszországba, az
RN Florentinához szerződött, majd onnan
hazatérve a BVSC-ben fejezte be a pályafutását. A vasutasokkal is két bajnoki

címet szerzett. Edzőként szintén a Szőnyi úton debütált,
ahol másodedzőként segítette
Gerendás György munkáját.
Két bajnoki cím után ismét
Firenzébe költözött, ahol négy
évig edzősködött. Itthon a Pécsi
VSK-t juttatta fel az első osztályba, ezzel megalapozta a pécsi vízilabdázást, majd előbb
az FTC vezetőedzője, később szakosztályvezetője lett.
Ambrus Tamás a Ferencváros örökös
bajnoka volt, akit a zöld-fehér klub a
saját halottjának tekint.
R.T.

ujjé, a ligetben nagyszerű... futni!
Janek György, a BVSC-Zugló wellnessszabadidő szakosztályának vezetője,
civilben atlétaszakedző a minap elballagott a közeli postahivatalba, és
egy ajánlott levelet adott fel Baán
László miniszteri biztosnak, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának.
– Miért írt levelet a biztosnak?
– Megjelent a városliget építési szabályzat partnerségi egyeztetésére való
felhívás a budapest.hu-n. A tájékoztatóba
bekerült minden, a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. által tervbe vett projektelem (olyanok is, amelyek nem elemei a nemzetközi tervpályázatnak),
ezért először láthattunk teljesen tisztán
a tervezett fejlesztéseket illetően. A civil
szervezeteknek április 16-ig volt lehetőségük véleményt nyilvánítani, én pedig
élni szerettem volna ezzel a lehetőséggel.

– Mire tett javaslatot?
– Egy XXI. századi igényeket kielégítő
futó-, kocogópálya és annak kiszolgáló
objektuma kiépítésére a Városligetben.
– Mivel indokolta a kérését?
– Atléta lévén volt szerencsém sok
országba ellátogatni, és azt láttam, a
futásnak, kocogásnak máshol komoly
infrastruktúrája van. A világ számottevő
nagyvárosainak parkjaiban modern borítású, az időjárási viszonyoktól függetlenül használható futópályák szolgálják az egészséges életmódra vágyó
városlakókat. Az egészségmegőrzés és
a prevenció legolcsóbb és egyben legnépszerűbb mozgásformája a mindenki
számára elérhető futás és gyaloglás,
amelyek világszerte divattá váltak. Budapest kétmilliós lakossága számára
mindössze a Margitszigeten található

a fenti elvárásoknak megfelelő futópálya.
A Városliget vonzáskörzetében négy kerület van, ráadásul ebben a régióban a
rendszerváltás óta négy atlétikai pálya
szűnt meg. A Városligetben számtalan
szabadidős sportoló tölti a szabadidejét
a nap minden szakában. A kivilágítható,
gödröktől és kiálló gyökerektől, kövektől
mentes pálya úgy Zugló, mint a környező
kerületek futóinak, gyaloglóinak és kerekes székeseinek igénye lenne.
– Mit vár ettől a levéltől?
– Leginkább azt, hogy az illetékesek
odafigyeljenek rá, és a futópálya is
bekerülhessen a tervek közé. Ez egyébként nem új keletű igény, már Rátonyi
Gábor korábbi polgármester is kezdeményezte, és egy nagyon régi adóssága a fővárosnak.
riersch

Kapás Boglárka

sPORThíReK
Megverték a Real Madridot
A Budapest Honvéd, a Real Madrid, a Panathinaikos és a Feyenord mellett a Hagi és a Puskás
Akadémia is nevezett csapatot a 8. Puskás-Suzuki
Kupára. A 17 éves labdarúgók számára kiírt
tornán a két háromszoros győztes, a Honvéd és a
Real jutott a döntőbe. A fináléban a zuglói Egressy
Gábor Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola diákjai Vajda Roland és Temesvári Bálint
révén kétszer is vezettek a nagynevű rivális ellen,
ám a madridiak mindkétszer egyenlíteni tudtak.
A tornagyőzelemről végül tizenegyespárbaj döntött,
amelyben 3-1-re a honvédosok bizonyultak jobbnak. A csapat kapusát, Vajda Dánielt a torna
legjobb hálóőrének választották meg.

Egy fél világbajnoki bronzérem
A Taskentben rendezett junior-vívóvilágbajnokságon a női kardcsapatok küzdelmében a négyfős
magyar együttesben Kelecsényi Mirabella és Papp
Borbála személyében két BVSC-s sportoló is
pástra lépett. Varga József tanítványai két más
klubból érkezett vívóval kiegészülve előbb Egyiptom, majd Mexikó legyőzésével a vébé legjobb
négy csapata közé jutottak, ahol nagy csatában
vereséget szenvedtek a későbbi győztes olaszoktól.
A harmadik helyért a franciákat verték meg.

Földházi köszöni, jól van
A KSI SE junior-világbajnok és felnőtt-Európabajnok öttusázója, Földházi Zsófia egy súlyos sérülés után mindjárt az első versenyén, a római világkupán ezüstérmet nyert. Versenyzésének újrakezdését előzetesen későbbre időzítették, de Zsófi
számára azért volt fontos a gyors visszatérés,
mert így még maradt esélye arra, hogy bejusson a
világkupa-sorozat júniusi minszki döntőjébe,
amelynek győztese olimpiai kvótához juthat.

Megjelenik minden második csütörtökön, 71 000 példányban • Szerkeszti a Zuglói Médiaszolgáltató Kft.
Felelős szerkesztő: Csernyánszky Judit • szerkesztőség: 1145 Budapest, Pétervárad utca 3. Telefon: +36 70 681 0754
E-mail: info@zugloimedia.hu • Kiadó: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17.,
telefon: +36 1 469 8103 Felelős kiadó a Zrt. vezérigazgatója. • Nyomdai előkészítés: Bivio Color Kft. • Nyomtatás:
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelős vezető: Majláth Zsolt László • Terjesztés: Magyar Posta Zrt.
Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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SzOlgÁltAtÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI
fűtésszerelés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, WC tartályok cseréje. Ingyenes kiszállás. Tel.: 402-4330, 06-20491-5089

FÉG gyártmányú

gázkészülékek szakjavítása
Víz, gáz, f tésszerelés garanciával!

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parkettacsiszolás, laminált lerakás.
Gyors kezdéssel, garanciával, referenciával.
Tel.:06-30-942-47-35 vagy 360-23-45 Pap
Gábor kisiparos, www.festes-tapetazas.hu
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek
szerelése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel.: 260-48-70, 0620-979-0624. Pungor
TÉVÉJAVÍTÁS AZoNNAL HELySZÍNEN!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával.
Digitális átállás! Mindig-TV, dekóder beüzemelés! Tel.: 06-20-471-8871
KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, festés,
szigetelés, kémény, kerítésépítés kicsitől a
teljes lakásfelújításig. Díjtalan kiszállás.
10% kedvezmény. Tel.: 406-4095, 06-30734-0411
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, ajtóablakcsere, illesztés, kőműves-, lakatos- és
asztalosmunkák, takarítás garanciával.
Tel.:202-2505, 06-30-251-3800
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.:
2212-392, 06-20-553-8582. XIV. ker. Nagy
Lajos király útja 43/B. (Fogarasi sarok)
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KISZÁLLÁSSAL, garanciával a hét minden napján.
Tel:405-3553, 06-20-9344-874
ÜVEGEZÉS A HELYSZÍNEN IS. Hő, fény
és biztonsági fóliázás. Nyílászárók utólag is
szigetelése. Rés szellőzők készítése. Tel.:
06-20-956-7241
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
ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS munkát: ajtó- ablakillesztést, zárszerelést, küszöbkészítést, szigetelést, mázolást, pántok,
zsanérok cseréjét és a legkisebb munkát is
vállalom. Szigeti László, Tel: 251-9483, 0620-381-6703
LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb
lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11
MINőSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZő áron
vállalunk: víz-, fűtésszerelést, szobafestést,
mázolást, tapétázást, kőműves burkoló
munkákat, parkettázást. ZUGLÓI MEGRENDELőKNEK, NyUGDÍJASoKNAK
KEDVEZMÉNy! Tel: 06-30-9524-725
HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák,
autóklímák javítását vállalom hétvégén is, garanciával! Tel: 419-82-64, 06-70-211-77-60
KERÜLETI ÜGYVÉDI IRODA vállalja ingatlanszerződések peres és peren kívüli
ügyek, társasházak jogi képviseletének intézését. Tel.: 06-70-2745-371
KÖZÖS KÉPVISELET – Több, mint 10
éves tapasztalattal társasházak kezelése,
könyvelése. www.hazkepviselet.hu Tel.: 061-302-4252; 06-70-338-6722
ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, központi fűtésszerelő
mester vállalja készülékek, berendezések
javítását, karbantartását, cseréjét. Teljes
körű kivitelezési munkákat és duguláselhárítást. Tel: 06-30-956-8540, 06-1-220-5185
BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST valamint
épületi műkövezést vállalok kedvezményes
áron. Tel.: 363-0402, 06-30-293-2210
www.juhaszburkolas.5mp.eu
KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA asztalosmunkával, széles szövetválasztékkal. Konyha- és beépített szekrények méretre készítése.
Tel.: 06-1-416-7412; 06-30-940-63-42
VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁRÍTÓ,
KAPUTELEFON azonnali kezdéssel, garanciával. Kiss István Tel: 06-20-9608-141
KÖLTÖZTETÉS, FUVARoZÁS! Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel.
Igény szerint kartondobozok.
10%-os hétvégi kedvezmény.
Tel: 06-70-2144-235, 06-1-280-2542
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, penészes falak szakszerű
rendbehozatalát. Hosszú távú garanciával.
Tel: 285-2882, 06-30-878-8977
KÖNyVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, ADÓTANÁCSADÁS és hatóságok előtti képviselet.
Tel.: 06-70-6399-574

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
ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS munkák
vállalása. Új szerkezetek készítése, régiek
felújítása, átrakása. Lapostetők szigetelése,
készítése. Ereszcsatornák-, lefolyók javítása,
tisztítása, cseréje gyorsan – szakszerűen –
garanciával. Tel.: 06-1-257-5762, 06-70224-9326
TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK készítése, javítása. Kisebb ácsmunkák. Kis munkák is. Tel.: 291-0081 (19.00h-tól), 06-30401-74-62
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ HIBÁTLAN
bevallása 2000 Ft-tól 3000 Ft-ig. KATÁS,
EVÁS, ÁTALÁNYADÓZÓ egyéni vállalkozások könyvelése. Czakóné Balázs Piroska
mérlegképes könyvelő, Egressy tér. Tel.:
06-30-368-8318
FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés! Teljes lakásfelújítás!
Anyagbeszerzéssel, garanciával! www.burkolomester.hu Tel: 06-20-961-6153
VÍZVEZETÉK-VÍZÓRASZERELÉS-CSERE
duguláselhárítás, csőrepedések megszűntetése, felújítások. Ingyenes kiszállás.
Tel.: 06-70-676-8278
APRÓMUNKA? NEM PROBLÉMA! Asztalosmunkát vállalok: javítások, bútor összeszerelés, polcok, gyerekbútor készítés, egyéb
kis- és nagy munkák. Zuglóban most kiszállási díj nélkül házhoz megyek! Tel.: 0630-664-8684, Varga László
LAPOSTETŐK HŐ - ÉS CSAPADÉKVÍZ
elleni szigetelése, bádogos munkák kivitelezése, garanciával, referenciákkal. Tel: 0620-471-1870, 273-1857
KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE régi
kádját, a bontás árának töredékéért felújítjuk. Tel.: 06-20-529-4180
ALPINTECHNIKÁVAL VÁLLALUNK: HOMLOKZAT felújítást, festést, mázolást, veszélyelhárítást, dryvit szigetelést és bádogos
munkákat. Tel: 06-20-471-1870, 273-1857
FESTÉST, MÁZoLÁST, BURKoLÁST vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Falfestés 400 Ft/nm, mázolás 1500 Ft/nm,
burkolás 1500 Ft/nm. Tel: 06-30-422-1739
BURKOLÁS, térkövezés, kőburkolatok,
díszburkolatok készítése és minőségi munka
reális áron. Tel.: 06-70-527-3158
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS minőségi kivitelben, Tel.: 06-30-435-7318
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
FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS, FAXOLÁS,
laminálás. Tarjánfotó, 1145 Thököly út
150., Ny: 10-18h. Tel: 363-1170
ASZTALOSMUNKÁK vállalása! Egyedi elképzelések megvalósítása! Ajtók, ablakok
helyszíni javítása, passzítása, bútorok készítése, összeszerelése, zárak cseréje. Tel:
06-70-512-9743

redÕNy, reluXA

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS, akupunktőr,
spirituális gyógyító, cupping terápia. XIV.
Erzsébet királyné 11. Minden betegséget
gyógyítok. Tel: 220-8165, 06-30-450-0821

KÖNyV
MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT könyveit
boldogan elszállítom! Nem vagyok kereskedő! Tel: 06-20-956-4084

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

JÁrmŰ
AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI szerződéssel.
(roncs autót is) Házhoz megyünk, hétvégén
is! Tel.: 06-30-253-2248

rÉgiSÉg
FELVÁSÁRLÁS! FALIÓRA 100.000 Ft-tól
900.000 Ft-ig. Kar-, és zsebórák, ékszerek,
kitüntetések, régi pénzek, porcelánok, festmények, régiség A-Z-ig vétele kiemelt,
MAGAS ÁRoN, helyszínen és üzletünkben.
Kiszállás, értékbecslés díjtalan. VII. kerület,
Wesselényi u. 64. (Izabella sarok, Zuglótól
10 perc), Tel.: 321-0089, 06-30-932-5949

ÚJ
HELyEN

A
HIRDETÉSFELVÉTEL:
hétfőn
12–16 óráig,
szerdán
9–12 óráig:

XIV.,
Pétervárad
utca 3.

iNgAtlAN

Darabánt
Judit

egÉSzSÉg, Életmód
FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások készítését, javítását garanciával.
Fogfehérítő sablon és éjszakai harapásemelő készítése. Tel.: 252-40-67, 06-20445-84-21. Petőfalvi, Ilosvai utca 25.
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
GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖRÖM,
tyúkszem eltávolítása, kezelése. Házhoz
megyek! Manikűr. Hétköznap és hétvégén!
Ajándékutalvány vásárolható! Tel: 0630-319-1178
ÉRSZŰKÜLET kezelése, teljes érrendszer
tisztítása. A világon egyedülálló módszer!
Akciós állapotfelmérés! SoNoTERÁPIA
Örs vezér tere 16. Bejelentkezés:
220-4641, 20/349-4277

SzÁmÍtógÉp
COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás,
karbantartás, bővítés, vírusirtás, telepítés
ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal!
Tel: 06-30-857-26-53
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen,
hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrész-

csere garanciával. Ingyenes kiszállással. Demeter Attila Tel: 256-8680, 06-30-970-4870

egyÉB
EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott
fotók felújítása, átalakítása. Negatívok, videók, mozifilmek digitalizálása. Tarjánfotó,
1145 Thököly út 150., Ny: 10-18h; Tel.:
363-1170
ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST KÖTNÉK
idős hölggyel vagy úrral, havi járadékfizetéssel vagy egyszeri fix összeggel ingatlanért.
Ügyvédi közreműködéssel. Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-3222-850
Műtermünkben AZONNAL elkészülnek
az igazolványképek, portrék és a digitális
nyomtatás pendriveról, telefonról, tabletről.
Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., Ny: 1018h; Tel.: 363-1170

Zuglói Szociális Szolgáltató Központ
Tel.: 06-1/383-83-36, 06-1/799-90-81
E-mail: gondozas@chello.hu

Szolgáltatásaink:

•
•
•
•

szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
nappali ellátás – idősek klubjai
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Forduljon
hozzánk
bizalommal!

Zugló egész területén állunk rendelkezésére.

ZSAZSA GALÉRIA azonnali készpénzért
vásárol! Tört-, fazonarany 6500-12000 Ftig. Tört-, fazonezüst 150-800 Ft-ig. Továbbá:
Antik bútorokat, festményeket, órákat, porcelánokat, pénzérméket és mindent, ami
régi! Valamint teljes hagyatékot! FIGYELEM!
A Mézsárga borostyánt 500-1000 Ft/gramm
áron vásároljuk. Várjuk szeretettel! 13. kerület, Hollán Ernő utca 4.; Tel.: 350-43-08,
06-70/884-4084;
email
cím:
antikicko87@gmail.com
ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, dísztárgyakat,
porcelánokat, csillárt, hangszert, könyveket,
csipkét, bizsukat, kitüntetést, írógépet, varrógépet, rádiót, tv-t, szőrmét, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-20-544-0027
19-20. századi magyar és régi külföldi
festmények, műtárgyak vétele készpénzért.
Díjmentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-2900 Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu;
Nemes Galéria: 1024. Szilágyi Erzsébet
fasor 3.

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb…
szerelése, javítása, garanciával! AJÁNDÉK
SZÚNYOGHÁLÓ minden megrendeléshez! Zuglói redőnyös. Tel.: 06-70-3419489, 06-20-341-0043

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT
vállaljuk nagy gyakorlattal, jogi, műszaki
háttérrel! Tel: 06-1-222-8561, 06-30-9665751; petszolg@gmail.com
MAGÁNSZEMÉLY, egyetemista lányának
keres emeleti, felújítandó öröklakást, készpénzfizetéssel. Tel.: 06-20-496-6601
HATVAN központjában található, 3. EMELETI, 56 m2-es LAKÁSOMAT ráfizetéssel,
hasonló zuglói lakásra cserélném. Tel.: 0620-319-5296
ELADÓ a Puskás Ferenc Stadionok METRÓMEGÁLLÓTÓL pár percre, 2 és fél szobás, 72m2-es, harmadik emeleti, ERKÉLYES, gázcirkó fűtéses, tégla lakás. Irányár:
18,5 M Ft. Tel.: 06-30-4546-183

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS műgyűjtőnő külföldi magas áron, helyszínen, készpénzért vásárol antik és modern festményeket, bútorokat (figurálisak előnyben)
ezüsttárgyakat, aranyakat, 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

telefon:
06 (70)
681-0754
e-mail:
info@
zugloimedia.hu
A hirdetések
tartalmáért
felelősséget
nem
vállalunk!

Próbahordás nélkül soha!
Interjú Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész és audiológus főorvossal

Hallókészülék vásárlás előtt érdemes előzetesen
tájékozódnunk, ám érdemi döntést csak a teljes körű
hallásvizsgálat után lehet meghozni. „Próbahordás
nélkül soha ne vásároljunk hallókészüléket!” – javasolja
Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az Amplifon Hallásközpontok audiológus főorvosa. Az Amplifon ingyenes
hallásvizsgálat kampányának apropóján beszélgettünk
a kiváló szakemberrel.
– Mennyire tájékozottak mindazok,
akik hallásvizsgálatra érkeznek
Önhöz?
– Sokan, akik hallásvizsgálatra jönnek hozzám, már előzetesen tájékozódnak. Sajnos gyakran előfordul,
hogy az embereknek téves elképzeléseik alakulnak ki, a mi feladatunk,
hogy ezeket eloszlassuk. Például
többen tartanak attól, hogy a hallókészülék sípol, felerősíti a zajokat és
kényelmetlen a viselése. Ilyen esetben
mindig elmondom, hogy az elmúlt

évek technológiai újításainak köszönhetően egy jól beállított készülékkel
ezek a problémák orvosolhatóak.
– Hogyan győzi meg a szkeptikusokat?
– Nincs nehéz dolgom, hiszen a
hallásvizsgálat után mindenkinek
lehetősége van akár otthoni környezetben is ingyenesen kipróbálni a
készülékeket. A személyes tapasztalat
a legfontosabb meggyőző érv, a próbahordás alatt mindenki el tudja dönteni, hogy javítja-e az életminőségét a

A HALLÁS NEM JÁTÉK
EZT LÁTTA
A TV-BEN

A Zuglói
Lapok
terjesztése
a megjelenést
követő
három
munkanapon
történik.

Dr. Tibold Eszter
fül-orr-gégész,
audiológus főorvos

hallókészülék. Azt mondhatom, hogy
az esetek döntő hányadában igen.
– Mit kell tenniük azoknak, akik
részt szeretnének venni egy hallásvizsgálaton, vagy ha ki akarják
próbálni a hallókészülékeket?
– Az érdeklődőknek nincs más dolguk, mint felhívni a 06-1 220-1210-es
telefonszámot, és egyeztetni egy időpontot munkatársunkkal. Várunk
mindenkit szeretettel a XIV., Örs
Vezér tere 3. szám alatt található
Amplifon Hallásközpontban.

Ingyenes hallásszűrést szervezünk
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget
biztosítunk zuglói lakosok számára
2015. április 27-től május 15-ig
az Amplifon Hallásközpontban.
Bejelentkezéshez hívja
a 06-1 220-1210-es telefonszámot.
Amplifon Hallásközpont
Budapest XIV., Örs Vezér tere 3.
amplifon.hu
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Verspiknik hagyományteremtõ céllal

A 80 éves Zugló születésnapi rendezvénysorozatának nyitánya
A magyar költészet napján
rendezte meg Zugló önkormányzata első alkalommal, de
hagyományteremtő céllal a
Zuglói Verspikniket, amely
egyben a Zugló80 programsorozat első rendezvénye is volt.
József Attila egykori lakóhelyén, a Korong utcában felállított színpadon egymást váltották kortárs szerzők, versmondók, zenészek.
A Zuglói Verspiknik célja az
volt, hogy közel vigye a verseket,
a költészetet az emberekhez.
Ahogy Turczi István, a rendezvény
főszervezője lapunknak elmondta: bár ez még csak az első Zuglói
Verspiknik, de hagyományteremtő céllal hozták létre.
– Én nagyon bízom benne,
hogy ez magától duzzadó, dagadó, szépülő hagyomány lesz.
Az emberekről, az emberekért
csináljuk ezt. Azt szeretnénk,
hogy szabad közösségi térben
sok ember gyűljön össze, beszélgessenek, találkozzanak
egymással, verseket és művészeket hallgassanak – nyilatkozta a József Attila- és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjas költő, író.
A magyar költészet napján megrendezett verspiknik helyszíne
nem volt véletlen: a Korong utcában élt és alkotott József Attila
1933 és 1936 között.
A szervezők külön kérték,
hogy mindenki hozzon magával
egy kedvenc versidézetet erre
az alkalomra. Karácsony Gergely, Zugló polgármestere József
Attila Dunánál című versének

Karácsony Gergely nyitotta meg a rendezvényt

zárósorait idézte. – A Dunánál
című vers végszava talán lehetne
ennek a rendezvénynek a mottója is, és annak is, ahogyan
Zuglóban közösen kellene együtt
élnünk: "s rendezni végre közös
dolgainkat, ez a mi munkánk;
és nem is kevés".

Jó program bőven akadt. Szavalással és megzenésített versekkel színpadra léptek a kerület iskolásai, a Cseh Tamásdalokat éneklő Vodku fiai zenekar, Lackfi János, Gerendás
Péter, Kardos-Horváth János,
Kukorelly Endre, valamint a

Parnasszus Kommandó 5 fiatal
költője – Izsó Zita, Babiczky
Tibor, Acsai Roland, Oravecz
Péter, Székelyhidi Zsolt – és
Turczi István is. A kötetlen beszélgetéshez kézműves-foglalkozások, író-olvasó találkozók,
dedikálások a Parnasszus

Könyvkiadó standjánál, valamint József Attila-kvíz teremtett
lehetőséget. Az I. Zuglói Verspiknik záróakkordját Kálloy
Molnár Péter és Hrutka Róbert
koncertje adta.
-berger-

A polihisztor vizuális népdalai mozgó világ fényképekben
Első ránézésre naiv,
már-már gyermeki színés formavilágú rajzokat
láthat, aki ellátogat a
Zuglói Civil Házba Gáborjáni Szabó Péter Építészet és képzőművészet
című kiállítására. Az
idén 80 éves építész
egész életét végigkíséri
a szerteágazó művészi
érdeklődés: az épületek
tervezése mellett folyamatosan rajzol, fest, és
könyvet is írt.
A képzőművészet és az
építészet kapcsolata sokkal közvetlenebb, mint
Gáborjáni szabó Péter
azt elsőre gondolhatnánk,
hiszen a kompozíció, az
arány, a mérték, a hosszúság és a di- képeiben, épületeiben, könyveiben.
Sipos Endre a kiállítást megnyitó bemenzióban létezés mindkettő jellemzője.
A szobrászattal ellentétben azonban a szédében vizuális népdaloknak nevezte
grafikák, rajzok és festmények megma- a képeket: egyszerűek, mélyek, és az
radnak a síkban, és ott teremtenek teret. elemi formák dominálnak bennük. KéGáborjáni Szabó Péter esetében pedig pein látszólag központi helyet foglal el
egy-egy épület és annak geometriája,
kifejezetten atmoszférikus teret.
Egy elképzelt ökumenikus kápolna jobban megfigyelve azonban kiderül:
kazettás mennyezete – hogy csak egy díszletek csupán. Az emberi történetek,
képet emeljünk ki a többtucatnyi kiállított a természet imádata és a színek gazdaalkotás közül, amely hűen mutatja Gá- sága köré varázsolt díszletek.
Gáborjáni Szabó Péter a kiállításmegborjáni sokoldalúságát, és azt, mi is
motiválja alkotásaiban. Az építész-mű- nyitón elmondta: a világhírű brazil épívész szerint ugyanis nem jó dolog pusztán tészhez, a 105 éves korában elhunyt
dobozokat tervezni, és nem jó csupasz, Oscar Niemeyerhez hasonlóan szeretne
fehér felületeket hagyni ott, ahová akár hosszú és aktív életet élni, hiszen ereje
festeni is lehetne. Ez a szűnni nem akaró és alkotási ötlete még mindig van bőven.
-bergeralkotási vágy az, ami azután testet ölt a

A Liget Galéria áprilisi, újabb rendhagyó
kiállításán a festőművész és grafikus
Szabados Árpád kísérleti jellegű fotóit,
szita- és ofszetnyomatait tekinthetik meg
az érdeklődők.
Rendhagyó ez a kiállítás, most ugyanis
nem a munkásságában domináló grafikákat
és festményeket állították ki, hanem a kezdeti
évek fotóit és a közelmúltbeli kísérleteit.
Szabados Árpád szerint a fénykép esetében kevésbé érvényesül a spontaneitás,
gyakran „bosszantóan kimerevített az alkotás: a levegőbe dobott kövek, amiket lefotóz a művész, örökre kimerevednek abban
a pillanatban, abban a térrészben, ahol
egyébként természetellenes módon lebegnek”. Így kevesebb az improvizációs lehetőség is, a fotó szerinte sokkal komponáltabb, de mindenképp érdekes kísérleti terület. A rajznál, festménynél egy-egy vélet-

szabados Árpád

lenül sikerült vonal sokat változtathat az
eredeti célkitűzésen.
Szabados Árpád 1968-ban végezte el a
Magyar Képzőművészeti Főiskolát, majd
14 éven keresztül a Mozgó Világ című folyóirat művészeti szerkesztője volt. A hetvenes évek második felében fotózott munkákat, installációkat, azután tárgyegyütteseket állított elő konceptuális, kísérleti jelleggel. Később a grafika került figyelme
homlokterébe, majd a nyolcvanas évek végétől kezdve a festészet. Erős, expresszív
színekkel festett, és fest ma is: nagyméretű
vásznai személyes, olykor kifejezetten erotikus motívumokat ábrázolnak leplezetlen
nyíltságú önfeltárással.
A korai korszakához visszakanyarodó
és a legfrissebb reflexiókat is felvonultató
kiállítás május 7-ig tekinthető meg a Liget
Galériában.
-berger-
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Falkavezér vagy barát?
A „Ki a főnök?” kérdés mindig is érzékeny
téma volt a kutyatartók körében. Sokan meggyőződéssel állítják, hogy állatukat katonás
szigorral kell nevelni, különben megkísérli
átvenni a falkavezérséget.
Ez az elképzelés a fogságban tartott, vérrokoni
kapcsolatban nem álló farkasok megfigyelése során
alakult ki, ahol azt tapasztalták, hogy a falka tagjai
között állandóan feszült a hangulat, az erősebb, agresszívebb állat rettegésben tartja a többit. A farkasokat
tanulmányozó etológusok később megdöntötték ezt
a nézetet. Azt tapasztalták, hogy a vadonban élő állatcsaládok élén az alfa-hím és -nőstény áll. Ha egy
csapattag veszélyezteti a falka szociális egyensúlyát,
az alfa-pár elkergeti. A mai, emberi családban élő
kutya ebben az értelemben végig „kölyök” marad.
Sok gazdi gondolja úgy, hogy a kutyának őt eredendően
falkavezérnek kell tekintenie. Az erőszakos módon „ledominált” ebek, ha meg is csinálják, amit a gazda elvár
tőlük, nem önszántukból, lelkesen teszik, hanem félelemből, behódolásból engedelmeskednek. A gazdi („fal-

kavezér”) alapvető dolga az irányítás, vagyis magabiztosan
és következetesen kell(ene) viselkednie az összes olyan
helyzetben, amely a kutya problémamegoldó képességét
meghaladja. Ennek hiányában a kutya kétségbeesésében
egyedül próbálja meghozni a legjobb döntést, amit
sokan tévesen hatalomátvételi akciónak tekintenek. Kutyánk bizalmáért és a vezetői tekintélyünkért meg kell
dolgoznunk, hogy erős alapokon nyugvó, stabil családi,
baráti kapcsolat jöjjön létre.
Schuster Norbert állatorvos
www.zugloallatorvos.hu

Kritikus tömeg
rákosrendezõn
Sok kerékpáros panaszkodik
arra, hogy Rákosrendezőn a töredezett macskaköveken, gödrökön, síneken veszélyes átkelni
biciklivel, s a forgalomszámlálási
adatok szerint ez Budapest harmadik legforgalmasabb kerékpáros ösvénye.
– Rákosrendező összeköti Kőbányát, Zuglót Újpesttel, Angyalfölddel, Óbudával, naponta ezer
bringás kel itt át. Május 9-én kerékpáros felvonulással kérjük a
kerékpárút kiépítését – erről tájékoztatta lapunkat Várnai László,
a programot szervező CivilZugló
Egyesület és a zuglói képviselőtestület független képviselője. A
felvonulással azt szeretnék demonstrálni, hogy kulturált, általában véve biztonságos bicikliutakat
szeretnének nemcsak Zuglóban,
hanem mindenütt a fővárosban.
A Facebookon is meghirdetett eseményen Zugló polgármestere is jelezte részvételét.
(ZL)

Minden nap jelentkezünk
a legaktuálisabb
hírekkel, Zuglóban
történt eseményekkel,
tájékoztatást adunk
a kerület lakosait érintő
legfontosabb témákról,
megosztjuk Önnel
a mindannyiunkat
érintő információkat.
Keresse fel a www.zuglo.hu
oldalunkat és legyen
Ön is közösségünk tagja.
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Kétheti horoszkóp április 30-tól
Kos – Szerelemben, sportban
legyőzhetetlenek, bár a türelmetlenségükkel akadályokat gördíthetnek maguk elé. Főnökükkel
egymásnak feszülhetnek, hatalmi
harc lehet még kettejük között.
Bika – Társukkal teljes
összhangban vannak – előző életből jövő összetartozás,
régi, megfoghatatlan emlékek jöhetnek felszínre.
Ikrek – Nemcsak magukkal,
de társukkal kapcsolatban
is nehéz józanul, tisztán látniuk.
Az illúzióik miatt csalódásként élhetik meg a valóságot.
Rák – Szívesen vannak most
egyedül álmaikkal, s lehet,
hogy legszívesebben kisgyerekké
válnának, akin nincs semmi felelősség. Zseniális ötleteikkel viszont,
amit munkájukban tudnak megmutatni, ki tudnak jönni ebből az
álomvilágból.
oroszlán – Türelmetlenségük és veszekedésre való
hajlamuk mellett is el tudnak kápráztatni mindenkit kedvességükkel,
lendületükkel. Mind a szerelemben,
mind a sportban „düböröghetnek”.
Szűz – Pénzügyi vonalon
legyenek éberek, mert becsaphatók, ha nem figyelnek! Otthonukban lehetnek hadiállapotok, felújítások, a vizesblokkal
feladatok.

Mérleg – Nagyon hajlamosak most álmodozni,
amit próbáljanak az utakon
kordában tartani, nehogy a hatóságoknak kényszerítsék őket
kijózanodásra!
Skorpió – Lendület, akarat,
türelmetlenség lehet a jellemzőjük. Erejükkel próbáljanak nem rombolni, hanem
építeni, másoknak utat mutatni!
Nyilas – Váratlan utazás
lepheti meg őket, amely persze a tengeren túlra szól… ám ha
mégsem, akkor nagy filozofálgatásokra, szellemi szintű utazásra
számíthatnak.
Bak – Előző életből jövő
vagy titkos dolgok miatti
bizonytalanság, csalódás érzése
uralkodhat el rajtuk. Türelmetlenségük viszont hátráltathatja
őket, használják józan, tiszta gondolkodásukat!
Vízöntő – A szerelemben,
gyerekeikben csalódhatnak,
ami mögött csak magasabb elvárások voltak.
Halak – Biztosan érezték
már magukat jobban is –
ám ha alázattal elfogadják
a nehézségeket, „kifizetik a számlákat”, akkor egyszer csak újra
„ragyoghat az ég”!
www.asztrocsillag.hu

