Tanszergyűjtés

Demonstráció

Zuglóban számos olyan család van, amely
nehéz anyagi helyzete miatt csak részben
tudta beszerezni a tanévkezdéshez szükséges eszközöket. Szabó Rebeka alpolgármester ezért felhívással fordult a kerület
lakóihoz, hogy tanszeradományaikkal segítsék a nehéz helyzetben lévő családokat.
A felesleges füzetet, tollat, ceruzát, radírt,
vonalzót és egyéb oktatási eszközöket a
Magyar Vöröskereszt Bosnyák utca 3. szám
alatt működő adományboltjában lehet leadni.
9. oldal

Aláírást gyűjtenek a kerület több pontján
a CivilZugló Egyesület aktivistái a Városliget beépítése ellen. Eddig 17 ezren
fejezték ki szimpátiájukat. Várnai László
elnök azt mondta, tüntetést is szerveznek
szeptember 26-ra Nem kellenek monstrumok a ligetbe! címmel. Délután négy
órakor találkoznak a Királydombnál, és
innen mennek át a Parlamenthez, hogy
az illetékeseknek átadják az összegyűlt
aláírásokat és egy petíciót.
10. oldal
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Kész a tálalókonyha
Augusztus 28-án átadták a Móra Ferenc
Általános Iskola felújított tálalókonyháját
és éttermét. A 20 millió forintos beruházás
a Hungast-Mecsek Kft. és az önkormányzat között korábban létrejött étkeztetési
megállapodás módosítása alapján valósult
meg. A Móra iskola étkezdéjébe új padló, modern bútorok és világítás, valamint
ivókút, szelektív hulladékgyűjtő és üzenőtábla került. Az éttermét új edényekkel,
melegen tartó pulttal és mosogatógéppel
is felszerelték. Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselő azt mondta, érdemes volt a szerződést újratárgyalni, az új
megállapodás rendkívül előnyös a kerület
számára. Hozzátette, az elkövetkező időszakban a többi zuglói iskola tálalókonyhája is megújul, már folynak a felmérések,
hogy melyik intézményben milyen fejlesztésekre lesz szükség.
		
5. oldal

Kommunális adó: folyamatos a kifizetés
A választási ígéreteknek megfelelően az
önkormányzat folyamatosan fizeti vissza a
zuglóiaknak a kommunális adót. A nagycsaládosok és a nyugdíjasok már megkapták
az erről szóló döntést, illetve a visszaérkezett nyilatkozatok alapján az önkormányzat
kiutalta a visszajáró összeget. A már értesítettek közül többen ajánlották fel közérdekű célra a pénzt, de sokan vannak azok

is, akik ki sem töltötték a visszautalási kérelmet. Karácsony Gergely polgármester azt
kéri a zuglói polgároktól, hogy azok, akik
már megkapták a határozatot, minél előbb
küldjék vissza a kitöltött nyilatkozatot, hogy
a kifizetési folyamat zökkenőmentesen haladjon. Rozgonyi Zoltán alpolgármester úgy
véli, az, hogy sokan nem kérik vissza, hanem közérdekű célra ajánlják fel a pénzt, azt

jelzi, a zuglóiak megértették, néha szükség
van közös áldozatvállalásra, és elfogadták,
hogy az adónem kivetése, illetve eltörlése
is jogszerű keretek között, az igazságosság
elveit figyelembe véve történt. Tóth Csaba,
Zugló országgyűlési képviselője emlékeztetett: pártja már a 2011-es bevezetéskor
igazságtalan sarcnak tekintette a kommunális adót, így a tavalyi választási ígéretet

betartva Zugló az elfogadott ütemterv szerint, folyamatosan fizeti vissza az emberektől elvett pénzt. A hivatal a nagycsaládosok
és nyugdíjasok ügyeit egyébként az előre számítottnál gyorsabban intézte, ezért
szeptembertől a többi – aktív korú – lakosnál is elkezdik a döntések előkészítését.
A visszafizetési eljárások várható befejezési
határideje 2016. június 30.
3. oldal
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Rövid hírek

A legkisebb
könyvesbolt

A nyár egyik szenzációja volt, hogy az Uzsoki
Utcai Kórház aulájában megnyílt az ország első
könyvautomatája. Az eszköz elsősorban nekünk,
magyaroknak újdonság, más országokban már
megszokottak az ilyen típusú automaták. Japánban például már nem is könyvet árulnak, hanem
egy e-olvasóval aktiválható kódot, Torontóban
pedig antikvár könyveket kapni hasonló módon,
míg Hamburgban cigarettaméretű könyveket
lehet vásárolni az automatákból. A zuglói mini
könyvesboltnak a Kossuth Kiadó volt a kezdeményezője. A kiadó vezetője, Kocsis András Sándor
egy piros lámpánál várakozva találta ki, hogy
Magyarországon is bevezethetnék ezt a könyvárusítási formát. Az automata prototípusa másfél
hónap alatt készült el, a tesztüzem pedig nyár közepén az Uzsokiban kezdődött meg.
– A betegek komfortérzetének a javítása mindig
is fontos szempont volt a kórházunk vezetése
számára – mondta Szabó Béla, az Uzsoki Utcai
Kórház koordinációs vezetője. – Ez az automata
is ezt a célt szolgálja, a betegek és a hozzátartozók ugyanis éjjel-nappal, hétvégeken, de még
ünnepnapokon is könnyedén hozzájuthatnak az
ízlésüknek megfelelő könyvhöz.
A mindössze egy négyzetméteres könyvesboltban huszonnégy könyv közül lehet választani.
A gépben minden kiadványból tíz-tizenöt darab
található. A kínálat igen változatos, hiszen irodalmi, szórakoztató művek, krimik, bestsellerek, gyerekkönyvek, kvízkönyvek és díszkötéses
klasszikusok mellett zenei CD-k is találhatók
az automatában. Az így kínált darabok ráadásul
a bolti árhoz képest jelentős kedvezménnyel,
mindössze egy gombnyomással megvásárolhatók. A választásban egy digitális képernyő is segít, amelyen böngészni lehet a könyvismertetők
között. A gépezet használata egyébként ugyanolyan egyszerű, mint az édesség- vagy az italautomatáké. A vásárlóknak nem kell mást tenniük,
mint kiválasztani a megfelelő olvasnivalót, bedobni a papír- vagy fémpénzt, majd beütni a kötet
alatt szereplő kódot, és a gép máris kiadja az olvasnivalót, valamint a visszajáró összeget. A Kossuth Kiadó tervei között szerepel, hogy az ország
más intézményeiben is felállít hasonló könyvautomatákat. A fejlesztéshez azonban az kell, hogy
az Uzsoki Utcai Kórházban mind a betegek, mind
a hozzátartozók, illetve látogatók megszeressék az
automatát. A kórházi tesztüzem mellett szól, hogy
az intézmény olyan közösségi térnek számít, ahol
van idő a könyvolvasásra. A könyvértékesítés új
módja várhatóan nem rendezi át a hazai könyvpiacot, de mindenképpen színesíti a palettát.
				
Riersch Tamás

2015. szeptember 10.

Zuglói nyárbúcsúztató

Zugló önkormányzata augusztus
utolsó szombatján huszadik alkalommal rendezte meg a Füredi utcai
lakótelepen a hagyományos, egész
napos Nyárbúcsúztató Vigalmát.
Az idei nyárbúcsúztató veterán járművek felvonulásával kezdődött. A motorzaj elcsendesedése után a Cserepesház
mögötti színpadon a Kolompos Együttes kicsiknek és nagyoknak egyaránt vidám szórakozást nyújtó műsorával indult
a délelőtti családi program. A zenekart
a zuglói Meseház Óvoda óvodapedagógusainak Kolontos Palkó mókás történetét
bemutató előadása követte.
A délutáni vigadozást a Zuglói Mazsorettek nyitották meg, majd a Fogi Színház
Süsü, a várvédő című mesejátéka szórakoztatta az apróságokat. A performance után a Cserepesház és a Lipták Villa
tánccsoportjai léptek a színpadra. A tombolasorsolást főként felnőtteknek szóló
programok követték: Pál Dénes énekes lépett fel, az utcabál idejére pedig már dugig
volt a tér. A Sunny Dance Band szolgáltatta a talpalávalót. Az idei nyárbúcsúzta-

tó színes lézershow-val zárult, amelynek
grafikáit Zugló 80. születésnapja ihlette,
hiszen nagy készülődésben van a kerület.
A színpadi előadásokon túl felnőttek
és gyerekek egyaránt megtalálhatták
a kedvükre való időtöltést. A szülőket
gyermekneveléssel kapcsolatos programok várták, míg csemetéik a Gyerekudvarban szórakozhattak. Itt a Zuglói
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a helyi civil szervezetek sátraiban
arcfestés, gyöngyfűzés, kézműves-foglalkozás, valamint játékos vetélkedő és
a ZIC játszóháza várta a gyerekeket.
A zsonglőrködés iránt érdeklődő felnőttek és gyerekek a Cirkuszi Játszóházban
próbálhatták ki ügyességüket. A helyszínen működött ugrálóvár, a megunt játékok új gazdára találhattak a Cserebere
Pavilonban. Az épületben a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete várta a véradókat, illetve az Uzsoki modell prevenciós programjához lehetett csatlakozni.
Az esemény fővédnöke Karácsony Gergely
polgármester, védnöke Tóth Csaba, Zugló
MSZP-s országgyűlési képviselője volt.
Papp

Zuglói Lapok

50. évforduló
Ötven évvel ezelőtt, 1965. augusztus 20–30. között Budapesten rendezték a IV. Nyári Universiadét.
A főiskolások és egyetemisták világbajnoksága az
elmúlt fél évszázad legrangosabb magyar rendezésű sporteseménye volt, több zuglói helyszínnel.
Az ötven évvel ezelőtti rendezvény azonban nemcsak emiatt tölt be fontos szerepet az idén 80 esztendős Zugló történetében.
– Soha el nem felejthető, nagyszerű sportesemény volt
– emlékezett vissza az ötszörös Universiade-győztes
dr. Kamuti Jenő, a BVSC egykori olimpiai ezüstérmes
és világbajnok tőrvívója. – 1965-ben még nem rendeztek atlétikai vagy úszó-világbajnokságot, nem voltak
pénzdíjas Grand Prix-k sem, ezért az Universiade az
olimpia után a legrangosabb sporteseménynek számított. Ráadásul azok a sportolóknak a többsége, akik
a főiskolai, egyetemi világbajnokságon jól szerepeltek,
az olimpiákon is jó eredményt ért el, illetve a civil életben is komoly karriert futott be.
Az 1965-ös Universiadén kiválóan szerepeltek a magyar sportolók, 16 arany-, 8 ezüst- és 14 bronzéremmel
az első helyen végeztek az éremtáblázaton. A Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség a sportesemény
ötvenedik évfordulóján a Főpolgármesteri Hivatal
dísztermébe emlékülést hívott össze, amelyre a ’65-ös
versenyen részt vevő sportolókat is meghívták. A Puskás Ferenc Stadionnál pedig két emléktáblát avattak
fel: egyet az ötven évvel ezelőtti Universiade és a szintén Budapesten rendezett 1935-ös Egyetemi Világjátékok, egyet pedig a két világversenyen győztes negyven
magyar sportoló tiszteletére. 		
RT

Tananyag lett
az asztalitenisz
A Sportért Felelős Államtitkárság a Magyar Diáksport
Szövetséggel együttműködve idén tavasszal indította
útjára „A sport legyen a tied!” elnevezésű programot.
Rostás Gábor, a Postás SE elnöke pedig rögtön felfedezte a programban rejlő lehetőséget.
Régi vágyam volt az asztalitenisz iskolai oktatása –
mondta a sportvezető, aki a Herman Ottó Általános
Iskola igazgatójához fordult. Tószegi Attila örömmel
fogadta az együttműködés lehetőségét, így október
1-jétől az Egressy úti iskola elsősei hétfőtől csütörtökig a Róna utcai sporttelepen kezdik a napot, ahol
Bócsa Ernő és Horváth Miklós asztalitenisz-edző tart
majd nekik testnevelésórát. Péntekenként pedig az iskola másodikosai mennek majd pingpongozni.
– Az együttműködés mindkét fél számára előnyös –
mondta Rostás Gábor, az iskolának ugyanis komoly
nehézséget jelentett a mindennapos testnevelés infrastruktúrájának biztosítása. Nálunk pedig az utánpótlás bővülhet így. A Postás SE versenyszinten csak
női asztaliteniszezőkkel foglalkozik, de a klubnak
megállapodása van a BVSC-Zuglóval, hogy az ügyes
fiúkat a Szőnyi útra irányítják, cserébe pedig ők
a Róna utcába küldik a tehetséges lányokat.
A Postás és a Herman együttműködése ebben a tanévben biztosan kitart, ám Rostás Gábor már most jelezte,
szeretné, ha ez a kapcsolat hosszú távon is megmaradna.
Riersch

Zuglói Lapok
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Folyamatosan fizetik vissza a kommunális adót
Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselő szintén azt nyilatkozta lapunknak,
hogy az MSZP soha nem fog olyan javaslatot tenni, amely a zuglóiak életét
megnehezítené.
– A kommunális adó kálváriája hosszú
időre nyúlik vissza, hisz 2010-ben, még
a választások előtt a helyi Fidesz és
Papcsák Ferenc, Zugló akkori országgyűlésiképviselő-jelöltje kifejezetten ellenezte, hogy a lakosságra pluszterheket
vessenek ki – részletezte Tóth Csaba.
– Aztán a 2010-es választási győzelmük
után gyorsan elfelejtették ígéretüket,
és 2011. végén – az MSZPfrakció tiltakozása ellenére – bevezették a kommunális adót. 2012 tavaszán frakciónk
kezdeményezte az adórendelet visszavonását, ám a Fidesz vezette testület
napirendre sem vette. Később a felháborodásnak és a rájuk nehezedő nyomásnak engedve kénytelenek voltak
azt visszavonni. Most közös áldozatvállalásról beszélnek, holott ez nem volt
más, csak az emberekre kivetett igazságtalan sarc. Tavaly az önkormányzati választásokon első számú ígéretünk
volt, hogy amint lehetőségünk lesz,
maradéktalanul visszaadjuk az emberek
elvett pénzét. Amit ígértünk, betartjuk,
és az elfogadott ütemterv szerint folyik
a visszatérítés.
Forrai-Kiss Krisztina

A választási ígéreteknek megfelelően az önkormányzat folyamatosan fizeti vissza a zuglóiaknak
a kommunális adót. A nagycsaládosok és a nyugdíjasok már megkapták az erről szóló döntést, illetve a visszaérkezett nyilatkozatok
alapján az önkormányzat kiutalta
a visszajáró összeget. Többen
ajánlották fel közérdekű célra a
pénzt, de sokan vannak azok is,
akik ki sem töltötték a visszautalási kérelmet. A hivatal a nagycsaládosok és nyugdíjasok ügyeit az
előre számítottnál gyorsabban intézte, ezért szeptembertől a többi
– az aktív korú – lakosnál is elkezdik a döntések előkészítését. A
visszafizetésekkel kapcsolatos eljárások várható befejezési határideje 2016. június 30.

Eddig 16284 döntés született, amelyből 14 598 esetben kaptak visszautalásra vonatkozó kérelmet a polgárok. Visszautalási kérelem eddig 8255 polgártól érkezett.
Bankszámlára utalás: 3612 polgárnak 26 611 569 Ft
Lakcímre utalás: 4364 polgárnak 30 505 991 Ft
Zuglói rászoruló gyermekek javára felajánlás: 655 polgár 4 688 200 Ft
Zuglói iskolák felújítására felajánlás: 267 polgár 1 919 750 Ft
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felújítási alapjába. Sokan viszont egyáltalán nem küldték vissza a nyilatkozatot,
hogy miként döntenek az összegről, ami
nagyon lelassítja a kifizetési folyamatot.
Ezért kérem a polgárokat, hogy azok,
akik már megkapták a határozatot, minél
előbb reagáljanak arra.
Azoknál egyébként, akik nem adják
postára a kitöltött visszautalási kérelmet, az adóhatóság túlfizetésként tartja
nyilván az összeget egészen az ötéves
elévülési idő végéig. Ha addig nem érkezik be a nyilatkozat, akkor a túlfizetés
végérvényesen az önkormányzat bevétele marad.
– A testület egyhangúlag döntött a
visszafizetésről, amelyet a korábbi
évek eredményes gazdálkodása tesz
lehetővé – mondta Rozgonyi Zoltán alpolgármester. – Az, hogy sokan
nem kérik vissza a pénzt, úgy érzem,
azt jelzi, hogy a zuglóiak megértették,
néha szükség van közös áldozatvállalásra, és elfogadták, hogy az adónem
kivetése, illetve eltörlése is jogszerű
keretek között, az igazságosság elveit figyelembe véve történt. Az adónem
bevezetésére csak rövid ideig és azért
volt szükség, hogy stabilizáljuk Zugló
pénzügyi helyzetét. Amint lehetővé vált
– 2012 végén eltöröltük ezt az adónemet, és a Zugló polgáraiért cselekvési
program keretében számos támogatási
formát vezettünk be, mellyel a korábbi
évek áldozatvállalásait kívántuk elismerni. A nagycsaládosok és a nyugdíjasok ismét bebizonyították, létezik
Zuglóban lokálpatriotizmus, amiért köszönet illeti őket! Az önkormányzat tavaly év végi több mint 1 milliárd forintos pozitív egyenlege a biztosíték arra,
hogy a közeljövőben nincs szükség új
adónem bevezetésére!

CÍM

2014 decemberében fogadta el Zugló
képviselő-testülete azt a határozatot,
amely kimondja, hogy az önkormányzat visszafizeti a lakosoknak a 2012-ben
beszedett kommunális adót. Ez mintegy
38 ezer kerületi háztartást érint, és hozzávetőlegesen 400 millió forint kiadást
jelent. Az önkormányzat az idei költségvetésben már elkülönített 200 millió forintot erre a célra, és a 2016-os költségvetést is hasonlóan tervezik majd meg.
A visszafizetések 2015 áprilisában kezdődtek meg. Először a nagycsaládosok
és nyugdíjasok kapták meg az erről szóló levelet. Ebből a körből csak azoknál
nem érkezett még meg a posta, akiknél
valamilyen jogszabályi akadály, jogutódlási – pl. öröklés, tulajdonváltás – probléma merült fel. Ők sem maradnak ki, de
a rendezés kissé bonyolultabb.
– A borítékban küldünk egy határozatot, amely nulla forint fizetési kötelezettségről szól, és mindazoknak,
akiknek túlfizetésük van, mellékelünk
egy nyilatkozatot. Nem kapnak nyilatkozatot azok, akiknek adótartozásuk
van. Esetükben a törvényi rendelkezés
alapján a nekik visszajáró összeget
a fennálló tartozásukra számolja el az
adóhatóság. Akinek nincs tartozása,
az a döntés mellé kap egy nyilatkozatot, és ezt kitöltve kell az érintetteknek
visszaküldeniük a kerületi adóhatósághoz – magyarázta Hoffmanné dr. Németh Ildikó jegyző. – Utóbbiban kell
mindenkinek nyilatkoznia arról, milyen
formában kéri vissza az összeget.
A lakosok dönthetnek a postai kifizetés vagy számlára átutalás mellett, de
választhatják azt is, hogy felajánlják
a nekik visszajáró összeget közérdekű
célra, a zuglói rászoruló gyerekek javára vagy a kerületi iskolák felújítására.
A nagycsaládosok és a nyugdíjasok közül sokan voltak, akik az utóbbi lehetőséget jelölték meg.
– Eddig minden tizedik zuglói polgár
nyilatkozott úgy, hogy nem kéri vissza
a befizetett kommunális adót, hanem
felajánlja közérdekű célra, és ezt nagyon köszönjük – nyilatkozta lapunknak
Karácsony Gergely polgármester. – Ezt
a pénzt be tudjuk majd építeni a szociális ellátórendszerbe, illetve prioritás
alapján a kerületi oktatási intézmények

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ BÉRBE VEHETŐ HELYISÉGEK LISTÁJA
Dózsa György
út 11., alagsor

32737/0/A/1

118

egyéb
helyiség

víz, villany,
csatorna

53.454

635

2014.08.15.

folyamatosan

Erzsébet kir.
ú. 89.

30360/0/A/1

34

üzlethelyiség

összközműves

61.200

530

2014.10.28.

folyamatosan

Fűrész u. 23.
alagsor 1. sz.

31337/0/A/12

109

egyéb
helyiség

víz, villany,
csatorna

65.400

165

2014.10.28.

folyamatosan

Gyarmat utca
47/A. lh. 3.
(természetben: Bácskai
utca 42.)

31693/20/A/146
31693/20/A/147
31693/20/A/148

33
46
7

egyéb
helyiség

összközműves

146.200

815

2015.04.09.

folyamatosan

Ilka utca 20.

32605/0/A/6

61

üzlethelyiség

víz, villany,
csatorna

67.100

120

2015.04.09.

folyamatosan

31258

29

raktár

közmű nélküli

23.200

25

2015.06.24.

folyamatosan

Kerepesi út 50.

31989/10

115

üzlethelyiség

víz, villany,
csatorna

69.000

1.845

2015.06.24.

folyamatosan

Kövér Lajos
u. 44.

31851/3

48

üzlethelyiség

összközműves

67.200

3.170

2015.06.24.

folyamatosan

Nagy L. király
ú. 198.

31497/1/A/2

25

üzlethelyiség

összközműves

50.000

100

2014.10.28.

folyamatosan

Thököly út
117/a

32209/1/A/1

39

műhely

víz, villany

20.700

135

2015.06.24.

folyamatosan

Utász u. 5.
alagsor

32460/0/A/1

83

üzlethelyiség

összközműves

66.400

1.825

2015.06.24.

folyamatosan

Bolgárkertész
u. 5.

31928/11/A/464

185

üzlethelyiség

összközműves

222.000

1.508

2015.08.24.

2015.09.22.

Erzsébet kir.
ú. 18.

29811/15/A/3

157

üzlethelyiség

víz, villany,
csatorna

141.300

400

2015.08.24.

2015.09.22.

30287

45
+40

üzlethelyiség
+ terasz

összközműves

96.000

1.120

2015.08.24.

2015.09.22.

17.000

25

2015.08.24.

2015.09.22.

Jávorka Á.
u. 2-4.

Fűrész u. 113.

32058

19

műhely

villany, víz,
csatorna

Nagy Lajos
király útja
82/B.

31903/7/A/72

214

üzlethelyiség

összközműves

299.600

145

2015.08.24.

2015.09.22.

Thököly út 71.
fsz. 3.

32632/0/A/4

66

műhely

villany, víz,
csatorna

48.000

133

2015.08.24.

2015.09.22.

Mexikói út 3.

Képviselők, fogadóórák

4

Tisztségviselők

Önkormányzati képviselők

Polgármester

Megválasztott képviselők

Karácsony Gergely

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

Alpolgármesterek

Cseke Vanda
Fidesz–KDNP

Tildy Balázs
Fidesz–KDNP
Sápi Attila
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Kovács Balázs
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal

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

Meseház Óvoda,
bejárat az Őrnagy utca
felőli gazdasági bejáraton

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

Polgármesteri Hivatal

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

Polgármesteri Hivatal

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

Polgármesteri Hivatal

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

Szabó Rebeka

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

Rozgonyi Zoltán

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

Erdős Dóra
Fidesz–KDNP

Bihary Zoltán
Fidesz–KDNP

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

Hajdu Flórián

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

Pécsi Diána
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Munkácsy Mihály Ált. Isk., Október 06. 17:00 órától
Csáktornya park 1.
Telefon: 06-70-436-0775

Barabás Ferenc
József
Fidesz–KDNP

Fidesz Iroda
Bp., Cinkotai u. 92.

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

Polgármesteri Hivatal

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

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

Aljegyző

Szabó Rebeka
PM

Teimer Gábor
Bejelentkezés polgármesteri hivatali
fogadóórájára az aljegyzői titkárságon,
a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

Parlamenti képviselők
Tóth Csaba (8. OEVK)
Előzetes bejelentkezés
alapján.
Tel.: 06-30-616-86-82
Szatmáry Kristóf (13. OEVK)
Előzetes bejelentkezés
alapján.
Tel.: 06-20-214-48-49

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

Bérbe vehető önkormányzati
tulajdonú helyiségek
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 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.).

Hajdu Flórián
MSZP-Együtt-PM-DKÖsszefogás Zuglóért

Móra Ferenc Ált. Isk.
Újváros park 2.

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

Hevér László
György
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3

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

Rákosfalva Park 1-3

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

Polgármesteri Hivatal

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

Dr. Varga Péter
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

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

Lévai Sándor
MSZPÖsszefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó
MSZP–
Összefogás Zuglóért

Sógor László
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Zuglói Lapok

2015. szeptember 10.

DÉLELŐTT
(08.00-12.00)

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

HÉTFŐ

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

PÉNTEK

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

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

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében a 2. emeleten, hétfőtől–csütörtökig
8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig.
Pénztári nyitva tartás: hétfőn 12.00–15.30, szerdán 8–15.30, pénteken
8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. • Postacím: 1590 Budapest, Pf.
184. • Telefon: 06 1 469 8100 • Web: www.zugloizrt.hu
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői kiemelt ügyekben személyesen is fogadják az ügyfeleinket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet, melyet a www.
zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.)
található ügyfélpultnál átvehetnek. A kitöltött bejelentkező űrlapot személyesen az ügyfélpultnál, elektronikusan zugloizrt@zugloizrt.hu címre, vagy
faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az ügyintéző kollégáink az
egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a bejelentkező ügyfeleket.
DÁTUM

NÉV

OSZTÁLY

október 5.
november 2.

Baranyai
Zsolt

Városüzemeltetési Osztályvezető

október 1.
november 2.

Szőlősi Zsolt

Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

október 7.

dr. Csikós
Tibor

Jogtanácsos

szeptember 25.
október 30.

Várbíró
András

Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető

Az önkormányzat ügyfélfogadási rendje
ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLFOGADÁS
(PÉTERVÁRAD UTCA 2.)
TELEFON: 872-9000, 872-9100
hétfő

13.30–18.00

szerda

8.15–16.30

péntek

8.15–11.30

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

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

Listás képviselők
Barta János
LMP

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

Czeglédi János
Jobbik

Budapest, Komócsy u. 5.

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

Polgármesteri Hivatal

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

Felkai Tamás
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP

Rozgonyi Zoltán
Fidesz–KDNP

Várnai László
CivilZugló Egyesület

Polgármesteri Hivatal

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

Polgármesteri Hivatal

Előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri
titkárságon, a 06-1-872-9228-as telefonszámon és a rozgonyi@zuglo.hu e-mail
címen.
Telefonon történő előzetes
időpont egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-436-0767
e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com
www.varnailaszlo.blog.hu

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

7.00 – 10.00

10.00 – 17.00

KEDD

17.00 – 20.00

10.00 – 17.00

SZERDA

08.00 – 11.00

11.00 – 17.00

CSÜTÖRTÖK

15.00 – 18.00

08.00 – 15.00

PÉNTEK

12.00 – 17.00

8.00 – 12.00

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

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

Zuglói Lapok

Önkormányzat

2015. szeptember 10.

Megújult a Móra tálalókonyhája

Ünnepélyes külsőségek között adták át augusztus 28-án a Móra Ferenc Általános Iskola felújított tálalókonyháját és éttermét. A 20 millió
forintos beruházás a Hungast-Mecsek Kft. és az önkormányzat között korábban létrejött étkeztetési
megállapodás módosításával valósulhatott meg.
A zuglói iskolások étkeztetését végző Hungast 14 Kft. vállalásának megfelelően kibővítette és felújította a Móra tálalókonyháját és
éttermét. A helyiségek tisztává, világossá váltak, képek, üzenőtábla és különböző dekorációs elemek kerültek a falakra. Az étkezdét új
padlózattal, étkezőbútorokkal, modern világítással, ivókúttal és szelektív hulladékgyűjtővel látták el. A tálalókonyha szellőzőberendezést, új burkolatot, edényeket, melegen tartó
pultot és mosogatógépet kapott.
– Érdemes volt a szerződést újratárgyalni
– jelentette ki Tóth Csaba, Zugló MSZP-s
országgyűlési képviselője, aki Karácsony
Gergely polgármester felkérésére vett részt
a Hungast-Mecsek Kft. és az önkormányzat között korábban megkötött közétkeztetési szerződés módosítására vonatkozó
tárgyaláson. Hozzátette: az új megállapodás rendkívül előnyös a kerület számára.
Zugló saját forrásból nem tudott volna ilyen
színvonalú éttermet és tálalókonyhát létesí-

teni a Mórában. Az elkövetkező időszakban
a többi zuglói iskola tálalókonyhája is megújul, már folynak a felmérések, hogy melyik
intézményben milyen fejlesztésekre lesz
szükség – fejtette ki Tóth Csaba.
– A kivitelezés során a célunk az volt, hogy
egy olyan mintakonyhát és -éttermet alakítsunk ki, amely megmutathatja a további fejlesztések irányát – magyarázta Páger Zsolt,
a Hungast 14 Kft. üzletfejlesztési igazgatója.
Mint megjegyezte, a Mórában az étterem
és a tálalókonyha korábban kisebb volt,
a használaton kívüli főzőkonyha felszámolása tette lehetővé az alapterület növelését.
– Összesen 21 iskola kiszolgálása tartozik
hozzánk, azonban saját büdzséből valamennyiben nem tudunk hasonló színvonalú étkeztető-komplexumot kialakítani.
Ezért tárgyaltunk az önkormányzattal,
hogy az általunk vállalt kerethez hasonló
összeggel támogassa a projekt megvalósítását – emelte ki Páger Zsolt.
– Nagyon örülünk, a beruházással a harmadik évezred érkezett meg az iskolánkba
– nyilatkozta a Zuglói Lapoknak Horváth
Gizella, a Móra Ferenc Általános Iskola
igazgatója. Hozzáfűzte: a felújítással régi
álmuk vált valóra.
A tanintézetben naponta 500 gyereket étkeztetnek. A nagy létszám miatt az elmúlt
években már az iskola auláját is igénybe
kellett venni az ebédeltetéshez.

– Most végre az étteremben le tudjuk ültetni a gyerekeinket, és a konyhai dolgozók is
kulturált környezetben szolgálhatnak ki bennünket – hangsúlyozta az igazgató asszony.
A mórás diákok szüleit Köber István,
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az iskolaszék elnöke képviselte a mintakonyha avatásán.
– Mindig komoly gondot jelentett a gyerekek
étkeztetése. A kevés éttermi férőhely miatt
nagyon elhúzódott az étkezés. Az átépítéssel kitágult a tér, az önkiszolgáló rendszer
pedig sokat fog gyorsítani az ebédeltetésen.
A kreatív tervezés lenyűgöző – dicsérte meg
a munkát az iskolaszék elnöke.
– Egy fantasztikus beruházás valósult meg
ebben az iskolában – közölte Baracskai Gábor, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezérigazgatója. A cégvezető
elmondta: nyomon követték a kivitelező
tevékenységét, szerinte minőségi munkát végzett. Reméli, hogy hosszabb távon
Zugló valamennyi oktatási intézményében
hasonló étkeztetési komplexum létesül.
– Már nagyon vártuk, hogy elkészüljön
az étterem és a tálalókonyha – mesélte Szarvas Ferencné, a mórás konyha legrégebbi
dolgozója. – Minden gyönyörű szép lett.
A konyhát modern gépekkel látták el. Egy elszívóberendezést is felszereltek, ilyen eddig
nem volt. A jövőben a korábbiaknál sokkal
jobb körülmények között dolgozhatunk.
Papp Dezső

Az önkormányzat még az előző választási ciklusban, 2012-ben írta ki az első közbeszerzési pályázatot iskolai közétkeztetésre és a tálalókonyhák üzemeltetésére, amit a
Hungast-Mecsek Kft. nyert meg – a pályázat hátteréről Hajdu Flórián alpolgármester
nyilatkozott lapunknak. A pályázat szerinti kötelezettségek nem teljesültek, ezért 2013
októberében újabb pályázatot írtak ki, amely már nem 3, hanem 21 tanintézmény tálalókonyhájának az üzemeltetésére vonatkozott, de a győztes pályázó ismét a Hungast-Mecsek Kft. lett. Zugló jelenlegi vezetése a megállapodást a kerület számára
előnytelennek találta, ezért tárgyalásokat kezdeményezett a szerződés módosítására.
A megbeszélések eredményeként a Hungast-Mecsek vállalta, hogy az elkövetkező
időszakban 150 millió forintért felújíttatja a tanintézeti tálalókonyhákat, az egyik kijelölt
intézményben pedig 20 millió forintból referencia-tálalókonyhát alakít ki. Ezen túlmenően a tálalókonyhák üzemeltetési díjából évi 24 millió forintot elenged, 6 millió forintot
pedig az idén eszközpótlásra is elkülönít. Összességében éves szinten 30 milliós megtakarítást jelent a szerződésmódosítás az önkormányzatnak.

Megduplázódott a bérbeadás
Egyre nagyobb az igény az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbevételére, igaz, a kerületben működő
vállalkozások, egyéni vállalkozók és a zuglói lakosok részéről e téren mindig nagy igény mutatkozott.
– A Zuglói Zrt. ingatlangazdálkodási osztályának fő feladata, hogy felelősen bánjon az önkormányzat tulajdonával, ezért arra törekszik, hogy minél kevesebb helyiség maradjon kihasználatlanul – nyilatkozta lapunknak
Szőlősi Zsolt, a Zuglói Zrt. ingatlangazdálkodási osztályának vezetője. Kifejezetten jó iránynak nevezte az
osztályvezető, hogy az idei év augusztusáig kétszer annyi helyiséget sikerült bérbe adni, mint a tavalyi év
ugyanezen időszakában. Ugyanez a helyzet a meglévő partnerekkel is, számos bérleti szerződést sikerült
meghosszabbítani az elmúlt nyolc hónapban, ami ugyancsak biztató fejlemény – tájékoztatott Szőlősi.

A bérbevételre aktuálisan felkínált helyiségek hirdetménye megtalálható
a www.zugloizrt.hu weboldalon. A személyesen érdeklődőket minden szerdán
12.00 és 16.00 óra között a Zuglói Zrt. 204-es irodájában várják az osztály munkatársai.
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Zuglói Lapok

Lapcsánka, bigosz és sopszka tánccal gazdagon
Hét nemzetiség ünnepelt együtt a X.
Balkán és a II. Szláv Napon a Mogyoródi úti sportpályán. Ételkóstoló, népzenei és néptáncbemutató is volt.
Bigosz, lapcsánka, sopszka saláta – néhány
étel azok közül, amelyeket megkóstolhattak,
akik kilátogattak a programra. Bolgárok, görögök, szerbek, horvátok, lengyelek, szlovákok, ruszinok kínálták ételüket, mutatták be
táncukat, zenéjüket augusztus utolsó vasárnapján. Karácsony Gergely polgármester nyitóbeszédében mindenkit arra biztatott, ápolja, óvja nemzetiségének értékét, mert – mint
fogalmazott – ha egy recept, egy dal vagy
egy szokás elveszik, az mindenki számára
veszteség.
– Zugló sokszínű kerület, és amit ma ez
a városrész jelent, azt az itt élők alakították ki,
köztük a nemzetiségek is. Büszke vagyok az
itt fellelhető gazdag kulturális hagyományra –
mondta Karácsony Gergely, aki azt is elárulta, hogy kedvenc salátája a bolgár sopszka.
A színpadon egymás követték a produkciók. Minden kisebbség ízelítőt adott táncából, dalaiból, de ételkóstolóval is készültek.
Az érdeklődők egyebek mellett bigoszt, azaz

lengyel húsos káposztát is ehettek. Ez két
fajta káposztából készül, húst, füstölt kolbászt, aszalt szilvát, erdei gombát tesznek
bele, és három napig főzik. A programon
nem csak Zuglóban élő kisebbségek vettek
részt, érkeztek vendégek például a XIII. kerületi szlovák nemzetiségi önkormányzattól
is. A kerület MSZP-s országgyűlési képviselője, Tóth Csaba kiemelte, az elmúlt évekhez képest hangsúlyosabban kell képviselni
a kisebbségek érdekeit, ezért is ragaszkodott
ahhoz, hogy tanácsnok segítse munkájukat,
aki azért is felel, hogy a külföldi kapcsolatok
erősödjenek. Sokacz Anikó civil- és nemzetiségi tanácsnok kifejtette, már a választások
előtt is azon dolgoztak, hogyan karolhatnák
fel a nemzetiségeket, és azóta azon munkálkodik, hogy a 11 kisebbséget közelebb hozza a zuglóiakhoz.
– Fontos, hogy mindenki megismerje a másik
kultúráját. Az önkormányzat feladatai közé
tartozik, hogy anyagilag támogassa a nemzetiségeket, de mi azt szeretnénk, ha ennél többet tehetnénk – tájékoztatta lapunkat Sokacz
Anikó. Hozzátette: ezért is szerveztek már
kétszer nemzetiségi kerekasztalt, a következőt szeptemberre tervezik.
Potos Rita

Fogytékkal élő
kis művészek kiállítása
Fogyatékkal élő iskolások, volt iskolások, gyerekek-felnőttek alkotásait
bemutató kiállítás nyílt a Zuglói Civil
Házban. A Nasiba érdekvédő civilszervezet minden eszközt megragad,
hogy fórumot teremtsen azok számára, akik érdekeiket csak nehézségek
árán tudják érvényre juttatni.
Szabó Katalin, a Nasiba (Nagyothallók és
Siketek Baráti Klubja) elnöke szervezte
meg az esélyegyenlőségért küzdő, kilenc
érdekvédelmi szervezet munkáját bemutató kiállítást. Kézi szövésű szőnyegektől
ékszereken, kerámián, festményeken át
a bőrdíszműig sok minden látható: sok oldalról mutatkoztak be a fogyatékkal élők Zuglóban. A kiállítást megnyitó képviselőnő, Sokacz Anikó civil- és nemzetiségi tanácsnok
mint pszichológus úgy fogalmazott Weöres

Sándor szavait is idézve: „hiányosságod váljon jósággá benned”.
Szavaltak és klarinétoztak a Dr. Török Béla
Óvoda, Általános és Speciális Iskolája nagyothallói, és megismerhettük az Újváros
Parki Szakiskola szájíróját/rajzolóját is.
Szombaty Bálint képzőművész, művészeti
író a szakma oldaláról tekintve az alkotásokat a kiállítás megnyitóján elmondta, égi
ajándék a művészi tehetség. Mint fogalmazott, a művészet gyógyít, felemel, és boldoggá teszi a lelket. Közösséget teremt és
barátokat hoz. Köszönetet mondott a nevelőknek, akik munkájukkal örömet visznek
a gyerekek, a kis művészek életébe. (CsJ)

FELHÍVÁS
A zuglói civil szervezetek a polgármesteri hivatallal közösen Civil Füzet megjelentetését tervezi. Várjuk
azon civil szervezetek jelentkezését, amelyek tevékenységüket ebben a füzetben is be szeretnék mutatni.
A jelentkezési határidő: 2015.09.18.
Jelentkezni lehet Sokacz Anikó képviselő asszonynál.
Telefonon: 06-70-436-0776 vagy emailben: sokacz.aniko@zuglo.hu

A kiállítást a fogyatékkal élők előadásával
zárják ünnepi műsor keretében szeptember 28-án (hétfőn) 16 órakor a Zuglói Civil
Ház színháztermében.
CIVILEK UTCÁJA
A Civilek utcája rendezvényre első alkalommal kerül sor 2015. október 3-án, melynek célja, hogy egyrészt a Zuglóban működő civil szervezetek számára hagyományteremtő jelleggel egyfajta börzének
adjon otthont, ahol bemutathatják tevékenységüket, aktivitásukat, céljaikat. Másrészt lehetőséget
nyújtson mindenkinek -, aki információ vagy hozzáférés híján nem tudott eddig részt venni a civilek
életében - hogy bekapcsolódhasson a kerületi közösségi- és közéletbe .
Ezúton várjuk azon civil szervezetek jelentkezését, akik szeretnék a rendezvény színvonalát emelni
megjelenésükkel, hogy legkésőbb 2015. szeptember 16–ig a sokacz.aniko@zuglo.hu címre jelezzék
részvételüket.
Részletes program a következő számban jelenik meg.
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Kalandos úton került Zuglóba a Báthory-szobor
Szinte észrevétlenül bújik meg a Thököly út és a Hungária körút kereszteződésénél a Báthory István parkban
a trónusán ülő, kardját a lábán keresztbe tevő Báthory István erdélyi
fejedelem és lengyel király emlékműve. A szobrot közel negyedszázados
kalandos múlttal a háta mögött 1958ban állították fel a mai helyén, s eddig
alig tudtunk valamit a történetéről.
A Magyar–Lengyel Egyesület 1931 áprilisában döntött arról, hogy Lukács György
nyugalmazott kultuszminiszter elnökletével emlékbizottságot hoz létre Báthory
István erdélyi fejedelem és lengyel király
születésének 400. évfordulója megünneplésére és egy budapesti Báthory-emlékmű felállítására – a szobor történetéről
Gerencsér Tibor néhány éve megjelent
Az elfelejtett szobor históriája című tanulmányából tudtunk meg részleteket.
A Báthory István Emlékbizottság felkérésére a szobor megformálását Pásztor János, míg a talapzat elkészítését Lechner
Jenő vállalta magára. A szervezők késlekedése miatt azonban a Báthory-emlékévben elmaradt a szoboravatás. Új időpontnak 1936 decemberét, Báthory István
halálának 350. évfordulóját jelölték ki.

Viták a helyszín körül
A szobor lehetséges helyeként került szóba
a budai vár, a Döbrentei tér és a Vajdahunyad várának udvara. A szakhatóságok nem
járultak hozzá a budavári elhelyezéséhez,
mert a fejedelem személye nem kötődött
a Várhoz. A Műemlékek Országos Bizottsága viszont a Vajdahunyad vári elképzelést
nem támogatta. A városháza mégis kijelölte a szobor számára a jáki templom melletti
területet. Hiába. A Mezőgazdasági Múzeum
– mint a terület tulajdonosa – nem adta hozzájárulását. A Népliget is felmerült ötletként,
de később azt is elvetették.

Alternatív szobor
Pásztor János Báthory-emlékművét végül
hivatalosan csak 1937 májusában mutatták
be. Azonban a Pásztor által megbízott kőfaragó, Gaál Mihály nem a szerződés szerinti
haraszti, hanem piszkei kőből készítette el
a kompozíciót. Az emlékbizottság nem vette
át az alkotást, és nem fizette ki a művészeket, ezért Pásztor és Lechner pert indított.
Időközben az emlékbizottság titokban egy
új szobrot rendelt Pankotai Farkas Béla
szobrásztól, bronzból. Vélhetően azért,
hogy a rivális lengyelbarát szervezeteket
kizárva csak a Báthory István Emlékbizottsághoz legyen köthető a szobor.

A Farkas-féle emlékmű kísértetiesen
hasonlított Pásztor alkotására. Farkas
kompozíciója nem kapta meg a felállítási
engedélyt, mert a városháza nem kívánt
belefolyni semmilyen pénzügyi és szerzői
jogvitába, illetve a lengyelbarát szerveződések rivalizálásába.

Kassa vagy Szilágysomlyó
A szobrok ügyében az első bécsi döntést
követően kompromisszumos megoldás
született. 1939 elején a Báthory István
Emlékbizottság Pásztor és Lechner jóváhagyásával a kőszobrot a visszacsatolt
Kassa városának ajándékozta. A hírre
a városháza kiadta az engedélyt Farkas
Béla bronz Báthory-szobrának népligeti felállításához. A szoboravató azonban
Budapesten és Kassán is elmaradt, mert
1939. szeptember 1-jén kitört a második
világháború.
A második bécsi döntés után az emlékbizottság Pásztor kompozícióját a fejedelem szülőfalujának, Szilágysomlyónak akarta ajándékozni, de a szervezők pénzt nem tudtak
szerezni elképzelésük megvalósításához.

Végül mégiscsak Zuglóban kötött ki
A II. világháború után a Báthory-szobor
terve lassan feledésbe merült. Pásztor János Budapest ostroma során életét vesztette, az emlékbizottság feloszlott, tagjainak többsége idővel meghalt. A Lechner
Jenő tervezte címeres talapzat és a Vignali Rafael öntödéjében tárolt Farkas-féle
alkotás a háború végi zavaros időszakban
eltűnt. A vészterhes időket csak Pásztor
János szobra élte túl. Gaál Mihály kőfaragó a kompozíciót a Római-parton egy bé-

relt telken helyezte el, köréje faépítményt
emelt, hogy megvédje.
A
Fővárosi
Emlékmű-felügyelőség
az 1950-es évek közepén kezdett érdeklődni a bódéban rejtőző Báthory-szobor
iránt. Amikor 1958-ban bejelentették,
hogy Władysław Gomułka, a LEMP Központi Bizottságának első titkára és Jozef
Cyrankiewicz miniszterelnök vezetésével lengyel párt- és kormányküldöttség
látogat Budapestre, ismét napirendre került a Báthory-szobor felállítása.
A magyar vezetés vélhetően gesztust
akart tenni a lengyelek felé.

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

A Művelődésügyi Minisztérium által összehívott szakbizottság és a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete
megvizsgálta Pásztor János alkotását, és
mindkét szervezet támogatta a szobor köztéri elhelyezését. Az illetékeseknek kapóra
jött, hogy a főváros már korábban szoborhelynek jelölte ki a Hungária körút és Thököly út kereszteződésében levő üres telket.
Nagyon valószínű, hogy a zuglói Báthoryszobrot soha nem avatták fel. Nem sokkal
a lengyel delegáció látogatása előtt minden
ceremónia nélkül, egyszerűen csak kihelyezték a közterületre.
Papp Dezső

ÚJ! ZÖLD TEA ÍRÓMŰHELY
– 14 éves kortól
Szeptember 21-től hétfőnként
18.00 - 20.00 óráig
Jelentkezési határidő:
szeptember 17.

DOKUMENTUM FILMKLUB
MAGYAR RETRÓ –
dokumentumfilm
/52 perc/
Szeptember 18-án
19.00 órától
Rendező: Papp Gábor
Zsigmond
A vetítés után a rendezővel
Katona Zsuzsa klubvezető
beszélget
Belépő: 500 Ft / fő
ZUGLÓI SMOOTH JAZZ
KLUB
Szőke Szandra Quintet
Szeptember 25-én
19.30 órától
Belépő: 1 000 Ft / fő
ÚJ! NŐI ÖNVÉDELEM
Szeptember 15-től
keddenként
20.00-21.00 óráig
Jelentkezési határidő:
szeptember 11.
GYÓGYTORNA NŐK
RÉSZÉRE /GERINCTORNA/
Szeptember 17-től
kedden és csütörtökön
9.40-10.25, 10.40-11.25,
11.40-12.25 és 17.00-17.45
óráig
TÁRSASTÁNC KEZDŐKNEK
ÉS HALADÓKNAK
Szeptember 27-től vasárnaponként 15.00-16.30 óráig
(kezdő)
16.30-18.00 óráig (haladó)
Jelentkezési határidő:
szeptember 18.

ÚJ! VARÁZSLATOS
HANGTÁLAK –
HANGMASSZÁZS
Ismerkedj meg a Tibeti
hangtálak stressz oldó,
egészségjavító hatásaival.
Szeptember 11-től péntekenként 16.30-17.30 óráig
ÚJ! FELNŐTT BALETT
Szeptember 7-től hétfőnként
16.50-17.50 óráig

1146 Budapest,
Hermina út 3
T: 220-67-77,
06/70-675-8393
www.liptakvilla.hu
ÚJ! LIPTÁK STÚDIÓ
„Színház csak addig van,
amíg az ember hisz a
játékban.”
Komplex színjátékos
foglalkozás 10-99 éves
korosztály részére
külön és összevont
csoportokban is.
Október 13-tól keddenként
15.30-17.00, 17.00-18.30 óráig
ÚJ! BORKABINET
Borismereti kurzus alapoktól
a kulturált kóstolásig
Szeptember 24 –től
csütörtökönként 17.00-18.30
óráig és szombatonként
14.00-16.00 óráig
ÚJ! BOSZORKÁNYKONYHA
Tematizált főzőkurzusok és az
étkezésekhez köthető etikett
Október 15-től páros héten:
csütörtökönként 17.00-18.30
óráig
Október 10-től páratlan héten:
szombatonként 14.00 –
16.00 óráig
NŐI TORNA
Szeptember 8-tól keddenként és
péntekenként 17.00-17.50 óráig

AKROBATIKUS ROCK
AND ROLL
Október 2-től péntekenként
15.50-16.50 óráig
Előzetes jelentkezés
szükséges!
CAPOEIRA 5-16 éveseknek
Brazil eredetű, zenés-akrobatikus harcművészet
Szeptember 7-től hétfőnként
és szerdánként 16.00-16.50
óráig

1144 Budapest,
Csertő park 12.
T: 789-23-97,799-90-67
www.zugloicivilhaz.hu
ÉLESS -SZÍN
Orbók Attila: Nem válok el
– vígjáték 3 részben
Szeptember 11-én 19.00
órától
Jegyár: 2500 Ft /fő

Programjaink Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának
támogatásával valósulnak meg.
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Eifert János – egyetlen fényképezőgép, 170 fotóművészeti díj
Ötven éve él Zuglóban a kortárs
magyar fotóművészet egyik legnagyobb alakja. Eifert János munkáit
a világ minden országában ismerik,
külföldön és hazánkban közel 170
díjjal jutalmazták. Tánc- és aktfotóit, valamint természetképeit már
120 önálló és 700 csoportos kiállításon láthatták. A mai napig azonban
egyetlen fényképezőgépe van, és az
sem a legkorszerűbb.
– Tizenéves korában még táncművésznek készült, a Honvéd Együttes tagja volt.
Miért váltott hivatást?
– 1960-tól tizenhét éven keresztül voltam
hivatásos táncos. Máté öcsém akkoriban hűtőipari gépészmérnöknek készült,
Odesszába járt át. Hogy megalapozza az
anyagi hátterét, gyakran vitt ki cipőket,
kabátokat eladni. Ebből a pénzből egyszer nekem is hozott ajándékot, egy Zorki
4-es fényképezőgépet. Azt sem tudtam,
mit kell vele csinálni. Megvettem az ös�szes szakirodalmat, és mivel a Honvéddal
rengeteget utaztunk, volt időm tanulmányozni. Az első képeimet is a táncos kollégáimról készítettem ’68-ban. A többiek
nyomására ezeket be is neveztük Békéscsabára egy kiállításra, ahol második lettem.
Ezután annyi biztatást és elismerést
kaptam, hogy végül hivatást váltottam.
A tánctól nem szakadtam el, csak már
mint fényképezési téma érdekelt. Nem volt
olyan bemutató Magyarországon, ahol
ne fotóztam volna. Táncos múltam miatt

előnyben is voltam, hiszen tudtam, mikor
várható egy mozdulat befejezése vagy egy
látványos póz.
– Az aktfotózással hogyan került kapcsolatba?
– Az akkori feleségem, Jung Zseni révén.
1984-ben Miskolcon együtt tartottunk alkotótábort. Én teljesen másképp mutattam be
a női testet, mint ő. Engem a mozdulatok
érdekeltek, illetve hogy egy-egy testhelyzettel mennyi mindent ki lehet fejezni. Aki
aktot tud fényképezni, az mindent tud.
– Rengeteg híres embert fotózott, ki volt
a legemlékezetesebb alanya?
– Én nem teszek különbséget az emberek
között foglalkozás, de vallás és bőrszín
alapján sem. A napi élet fontos szereplője bárki lehet. Nemcsak politikus, színész
vagy énekes, hanem egy hétköznapi munkás vagy egy elítélt is. Nem a kép szereplőjétől függ egy alkotás produktuma,
hanem az érzelmi töltettől. Elvi kérdésnek
tartom azonban, hogy ha valakinek nagy
az orra vagy elálló a füle, akkor nem fotózom szándékosan olyan szögből, ahonnan ez nem látszik. Akkor tulajdonképpen
hazudnék. A tanítványaimnak is mindig azt
mondom, hogy fontos a szabályok tisztelete, de ha kell, rúgják fel azokat.
– Melyik a kedvenc képe azok közül, amelyeket
közel ötvenéves pályafutása alatt készített?
– Talán furcsán hangzik, de amelyeket
a családomról, az öt gyermekemről csináltam. Persze nagyon büszke vagyok
arra a fotómra is, amely meghozta a világhírnevet. 1968-ban az Erkel Színházban

készült táncos példaképemről, Marcel
Marceau-ról. Akkoriban katona voltam,
nagyon kevés pénzzel a zsebemben.
Mindössze hét kocka filmem volt az előadásra, annyiból kellett elkapnom a legjobb pillanatot Marceau jellegzetes, Michael Jackson-os mozgásából. Amikor
előhívtam a fotókat, egyáltalán nem tetszettek. Bánatomban iszogattam, és
egyszer az üres poharat a lámpafény felé
fordítottam. Akkor vettem észre, ez milyen
szép mintát rajzol ki. Lefotóztam, majd
a Marceau-képpel „összeszendvicseltem”.
Ez járta be a világot. Később rengeteget tanultam a szakmáról, de úgy érzem,
olyan jó képet azóta sem csináltam.
– Az egész lakásán látszik, hogy fotóművész lakja, ám egyetlen fényképezőgép van
csak a polcokon. Hol a többi?

– Nincs. Egy gépem van, és az sem a legmodernebb. Azt vallom ugyanis, hogy a
képet nem a masina készíti, hanem a mögötte lévő ember. A technika maximum
csak segíthet.
– Több mint negyven országban járt, Zuglóhoz azonban 50 éve hűséges. Mi köti ide
ennyire?
– Van a kerületnek egy sajátossága, itt
még létezik a természet és az ember közötti kapcsolat. Sok a madár, a fa, a virág, alacsonyabbak a házak, mint máshol.
Rengeteget fotóztam Zuglóban, a Miskolci utcát átölelő lombkorona a kedvencem,
de az alsórákosi kerteket is szeretem.
Különleges dolgot szeretnék itt építeni.
A kertemben egy olyan szabadtéri műterem
készül, amely a világon egyedülálló lesz.
Forrai-Kiss Krisztina

ZUGLÓBAN IS FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Ide is megérkezett a szupergyors internetezés élménye

2015 őszén megkezdődött Zuglóban is a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő Telekom előfizetők is élvezhetik
az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 440 000 háztartás szá-

2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően megnyílik az út ahhoz, hogy a leg-

mára válik elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet 2015 végéig, amit

újabb infokommunikációs megoldásokra alapozva még magasabb minőségű szol-

a vállalat több milliárd forintos beruházással segít elő. Zuglóban az év végéig közel

gáltatások váljanak a zuglóiak számára is elérhetővé, valamint a közösségi életet,

15 000 újabb itteni háztartás számára nyílik meg a lehetőség, hogy használhassa

a helyi kis- és közepes vállalkozásokat támogató környezet alakuljon ki. A szé-

majd a szupergyors technológiát.

lessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálhatnak, hiszen
gyorsabbá, rugalmasabbá válhat működésük, javulhat a versenyképességük.

De mit jelent ez a zuglóiak számára?
A Telekom szisztematikusan haladva építkezik, tervei szerint a helyi lakosok teljes
Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb interne-

körű tájékoztatást kapnak majd a vezetékes hálózat kiépítése miatt zajló munkála-

tet; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek.

tokról minden érintett helyen.

Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést és
-megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek az emailek, egyszerűbben és élve-

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése

zetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat is. Egyúttal

is, amely már meghaladta a 91%-os kültéri lakossági lefedettséget; a vezetékes és

új szolgáltatások is elérhetővé válnak, így például már itt is élvezhetővé válik az

mobilhálózati fejlesztések hozzájárulnak a Digitális Magyarország célkitűzéseinek

interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és

mielőbbi megvalósulásához is.

visszatekerhető élő adás, a programozható és egy gombnyomással rögzíthető
műsorok, a digitális műsorújság, a Videotéka, vagy a tévé képernyőjén elérhető
változatos online alkalmazások.

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

Zuglói Lapok
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Megválasztották az év pedagógusait és diákjait
Szeptember 2-án tartották a központi tanévnyitó ünnepséget Zuglóban. A rendezvénynek először adott
otthont a Szent István Király Zeneiskola nagyterme. Az ünnepi műsor,
majd a polgármesteri köszöntő után
a tavalyi tanév legjobb pedagógusait és diákjait jutalmazták meg.
– Szülőként és pedagógusférjként is át
tudom érezni, hogy milyen nehéz dolog
a szeptemberi tanévkezdés – mondta Karácsony Gergely polgármester. – Hogy
könnyebben menjen a ráhangolódás,
érdemes a tavalyi évre visszatekinteni. Ma már az oktatás az állami szervek
és az önkormányzatok osztott felelőssége, mi azonban lélekben továbbra is
magunkénak érezzük az iskolákat. Ezért
szeretnénk a jövőben is mi adományozni minden olyan önkormányzati elismerést, amely a pedagógusok és diákok
munkáját és teljesítményét jutalmazza.
Az emberi erőforrások minisztere által
adományozott elismerő oklevelet a Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából Czirbeszné Ignácz
Éva és Koltainé Rakics Rita, a Liszt Ferenc Általános Iskolából Élő Gyöngyvér és
Hauber Krisztina vehette át. A több mint
25 éven át végzett kiemelkedő munkája
elismeréséül nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoztak Krizsa Józsefnénak,

a Rózsavár Óvoda óvodapedagógusának.
Zuglóban hagyomány az Év Diákja díjjal jutalmazni azokat a diákokat, akiknek
a tanulmányi átlaga az előző tanévben
minimum 4,5 volt, és emellett tanulmányi
vagy kulturális versenyen kimagasló eredményt értek el, illetve a kerületért, közvetlen környezetért kiemelkedő, önként vállalt munkát végeztek. Elismerést érdemelt
ki Radenhauser Richárd (Jókai Mór Általános Iskola), Dobos Ilona (Munkácsy), Tóth
Tea Izabella (Városligeti Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola), Bajkai
Boglárka (Herman Ottó Általános Isko-

ZUGLÓI JÓTÉKONYSÁGI

GASZTROFESZTIVÁL

2015. SZEPTEMBER 26. SZOMBAT, 12:00-22:00
MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA (MOGYORÓDI ÚT 130.)
12:00 - 17:00 Főzőverseny
Zsűritag: Bereznay Tamás sztárséf
A kóstolójegyek teljes bevételével a
BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNYÁT TÁMOGATJUK.

12:00 Megnyitó, Matiné zenekar
13:00 Családi táncház a Napraforgó zenekarral
14:00 Óriásbábos mese a Seprűszínházzal
16:00 Csurgó zenekar
17:00 Passed zenekar
18:00 Eredményhirdetés
19:30 Mrs. Columbo
21:00 Szent Mihály napi tűzgyújtás
21:15 Budapest Bár

A BELÉPÉS INGYENES
TOVÁBBI PROGRAMOK:
légvár • karikatúra • egészségügyi szűrések
• hennafestés • arcfestés • csillám tetoválás
• hajfestés • masszázs
Fővédnök: Karácsony Gergely, polgármester
További információ a főzőversenyről és a rendezvényről:
363-2036 | www.zugsport.hu | www.facebook.com/zuglo14

la) és Haffner Ádám Balázs (Zuglói Hajós
Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola).
Díjazták azokat a pedagógusokat is, akik
sikeresen készítették fel diákjaikat a tanulmányi versenyekre, vagy akik a kerület
határain túl is kiváló szakmai tevékenységet folytatnak. Az iskolaigazgatók javaslata alapján az Év Pedagógusa díjban
Török Csilla (Munkácsy), Kocsisné Nánai
Tünde (Városligeti) és Kocsisné Szabó Ildikó (Zuglói Hajós) részesült.
A központi tanévnyitó rendezvény végén
Garay Klára, a Zuglói Cserepes Kulturá-

lis Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója is
segítséget ajánlott fel a pedagógusoknak.
Az ősz folyamán a Zuglói Közbiztonsági
non-profit Kft.-vel együttműködve pedagógusműhelyt indítanak a Zuglói Ifjúsági
Centrumban, amelynek témái az alternatív
konfliktuskezelési technikák lesznek. Garay Klára ezenkívül a Cserepesház és intézményei őszi programjait, a kiállításokat,
a színházi előadásokat és a különböző
foglalkozásokat is a pedagógusok figyelmébe ajánlotta, mondván, azokkal szintén
színesíteni lehet majd a tananyagot.
Riersch Tamás

Tanszergyűjtési akciót
hirdetett az alpolgármester
Az ősz nemcsak az iskolakezdésről,
hanem a rászoruló iskolások támogatásáról is szól Zuglóban. Szabó
Rebeka alpolgármester felhívással
fordult a kerület lakóihoz, hogy tanszeradományaikkal segítsék a nehéz helyzetben lévő családokat.
– Bár a tanítás már elkezdődött, a segítségre továbbra is szükség van – jelentette
ki Szabó Rebeka alpolgármester. – Információim szerint Zuglóban számos olyan
család él, amely nehéz anyagi helyzete
miatt csak részben tudta beszerezni a tanévkezdéshez szükséges eszközöket.
Az alpolgármester asszony szerint viszont
van olyan család, amelyik túlvásárolta
magát tanszerekből, a szükségesnél több
füzetet, tollat, ceruzát, radírt, vonalzót és
egyéb oktatási eszközt vett meg. Emellett

sok olyan család van a kerületben, ahol
a gyerekek már kinőttek az iskolapadból,
de megmaradtak a tartalékba vett taneszközök, amelyeket már nem tudnak használni, és csak a helyet foglalják – fejtette ki
az alpolgármester asszony.
– Arra kérek mindenkit, hogy aki bármilyen felesleges tanszerrel rendelkezik,
vigye el a Magyar Vöröskereszt Bosnyák
utca 3. szám alatt működő adományboltjába – mondta Szabó Rebeka. Hozzátette:
az adományboltban leadott tanszerekkel nem csupán a nehéz helyzetben lévő
családok tanévkezdését kívánják segíteni,
hanem az év közben betelt füzetek, elkopott radírok, elfaragott ceruzák pótlását is
szolgálják. Az adományboltban szerdától
péntekig naponta 08.00–18.00 között lehet leadni a felajánlásokat.
PaD
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Többezres tömegre számítanak a királydombi tüntetésnél
Visszalépést, illetve érdemi tárgyalásokat sürgetnek a kormánnyal a
zuglói civilek a Városliget felújításával, beépítésével kapcsolatban. Ennek érdekében aláírásokat gyűjtenek, amelyeket egy petícióval együtt
szeptember 26-án adnak majd át az
illetékeseknek a Parlament előtt.
Egy hónapja gyűjtik Zugló, valamint
a környező kerületek különböző pontjain
a CivilZugló Egyesület aktivistái azoknak
az aláírását, akik ellenzik a Városliget beépítését. Az interjú készítésének időpontjáig közel 17 ezren fejezték ki szimpátiájukat a kezdeményezéssel kapcsolatban.
Az egyesület elnökétől, Várnai Lászlótól
megtudtuk, elsősorban azt szeretnék, ha
a kormány visszalépne a Városliget beépítésének tervétől, és újragondolnák a Múzeumi Negyed tervét.
– Az ide tervezett épületek mennyiségével
és helyével van problémánk. Azzal egyetértünk, hogy a pesti oldalnak is szüksége
van egy kulturális központra, egy pesti Millenárisra, amelyet a Petőfi Csarnok
funkcióit kibővítve a ligetben is el tudnánk képzelni – fejtette ki Várnai László.
A tervezett Új Nemzeti Galériára, illetve
arra, hogy azt elhozzák a budai várból,

viszont nincs semmiféle értelmes indok.
A többi tervezett múzeum számára pedig
a város más pontjain rendelkezésre állnak
üres és felújításra váró műemlék épületek.

Még igényelhetők a ládák

Folytatódik a tavasszal elkezdődött
komposztprogram. Az ehhez szükséges ingyenes ládákat szeptember
14-ig igényelhetik a kertes és a társasházak lakói.
A kerület vezetésének célja, hogy zöldebb
és fenntartható környezetben éljenek a
zuglóiak. Ennek egyik eszköze a májusban elindított komposztprogram. Csernyi
László is tavasszal kapott két ládát. Azt
mondja, bár a komposztálás időigényesebb, mint zsákokba rakni a zöldhulladékot, mindenképpen megéri, ráadásul a
láda környékén nincs büdös.
– Az egyikbe a gyorsabban lebomló hulladékot rakom, a másikba a vastagabb,
fásszárú növényeket, amelyeknek több
idő kell. Tavaly legalább ötven zöldhulladékgyűjtő zsákra volt szükségem, idén
eddig csak háromra – magyarázta Csernyi
László. – Mi is örülünk, hogy kihasználtuk

ezt a lehetőséget – hangsúlyozta Májer
Beáta, aki egy hétlakásos társasházban
lakik. Amikor átvették a ládát, egy előadás
is volt arról, hogyan kell komposztálni.
A Narancs Óvoda már régóta figyel arra,
hogy komposztálják a zöldhulladékot. Mivel
az intézmény udvara nagy, és sok az avar,
a program májusi fordulójában egyeztettek
az önkormányzattal. Végül négy komposztládát kaptak, ezeket ősztől használják.
– Most újabb körben várjuk a kertes és
társasházak lakóinak jelentkezését, a
közintézményekben pedig felmérjük az
igényeket. Az önkormányzat sok pénzt
költ zöldhulladékgyűjtő zsákokra. Az a
cél, hogy ezek nagy részét kiváltsa a komposztláda – mondta Szabó Rebeka alpolgármester, aki maga is komposztál annak
a társasháznak a kertjében, ahol lakik. Elárulta, a komposzttal az épület előtt lévő
vadkörtefát segíti a növekedésben.
Potos

A komposztkereteket szeptember 14-ig lehet igényelni a www.zuglo.hu oldalon található kérdőív kitöltésével vagy az önkormányzat ügyfélszolgálatán személyesen.
A program civil partnere a SZIKE Egyesület, amely szeptemberben is tart előadást
a ládák kiosztásának napján a Zuglói Civil Házban. A komposztprogramról további információkat a 06 1 409 0449-es telefonszámon kaphatnak, vagy írhatnak
a gellertm@szike.eu e-mail címre.

Rákosrendezőn értelmes beruházással
180 hektárnyi rozsdás sínt lehetne újra
bevonni Budapest vérkeringésébe. A Városligetnek karbantartásra van szüksége,
a padok, a fák gondozására, a kátyúk kijavítására, nem öt, párhuzamos építkezésre.
A Felvonulási teret visszaparkosíthatnák,
a futókör építsék meg!
A Múzeumi Negyed beruházás ellen Nem
kellenek monstrumok a ligetbe! címmel

szeptember 26-ra demonstrációt is szervez
az egyesület. A tüntetést a Királydombnál
kezdik délután négy órakor, majd az Andrássy úton keresztül átvonulnak a Parlament
elé, és átadják az illetékeseknek az aláírásokat, illetve a petíciót. Utóbbiakat az államfőnek, valamint a ligeti épületek tervezőinek
is továbbítják. A CivilZugló Egyesület a későbbiekben egy budapesti közvéleménykutatást is készít a témában.
FKK

Zuglói Lapok
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Végvári Ádám összehozná a zuglói zenészeket

Fél évszázada alakult meg a 80-as
évek egyik sztárzenekara, a Neoton
Família. Az együttest Csepregi Éva
és Végvári Ádám tette népszerűvé.
A páros már 35 éve dolgozik együtt.
A gitáros nemcsak neotonos sztorikat, de rengeteg zuglói történetet is
mesélt lapunknak.
– Nem foglalkozom a jubileumokkal, bár
1980-ban nem gondoltam volna, hogy még
2015-ben is a Neoton tagja leszek – mondta a népszerű zenekar zuglói tagja, Végvári
Ádám. – De ha már jubileumokat említett, ne
feledkezzünk meg arról sem, hogy az utolsó
Neoton Família-koncert éppen tíz esztendeje,

2005-ben volt a Puskás Ferenc Stadionban.
1965-ben két közgázos fiatalember,
Pásztor László és Galácz Lajos egy Mikulás-napi ünnepségre megalakította
a Neoton zenei formációt. A nevet az
ismert csehszlovák gitármárkától kölcsönözték. Ez a beatzenekar Balázs
Fecó billentyűssel kiegészülve már az
1968-as Ki mit tud?-on is nagy sikert aratott.
– Abban az időben a zuglói barátaimmal
alapított Metropol együttesnek voltam
tagja, és a Ki mit tud?-on fedezett fel
magának a Volán zenekar, s elcsábított
a gyerekkori haveroktól.
Végvári Ádám később az Universalban,
a Geminiben és a Kati és a Kerek Perec-

ben is fontos szerepet töltött be, de miután a Neotonnal a csúcsra jutott, a Metropolról sem feledkezett meg. 2007-ben
a régi úttörőházban (ma Lipták Villa) adtak
nagy sikerű retrokoncertet.
– 1979-ben a Kati és a Kerek Perecnek meg
a Neotonnak közös koncertje volt a Fővárosi Művelődési Házban, és valószínűleg
itt figyeltek fel rám Pásztor Laciék. A hazai
piac két hasonló stílust képviselő együttest
már nem bírt el, ezért választanom kellett.
Végül a Neoton mellett döntöttem.
Az együttes a 80-as évek közepén volt
a csúcson: EMeRTon-díj, Yamaha-díj,
sikerek itthon, Japánban és Spanyolországban, turnék, televíziós fellépések és

nagylemezek követték egymást. Majd
a rendszerváltást követőn szétvált a csapat, hogy aztán kétszer, Jakab György
1996-os halálát követően, majd 2005-ben
ismét összeálljon egy koncert erejéig.
– Hihetetlen munka volt egy-egy ilyen koncertet megszervezni és lebonyolítani. Ma
már nem szívesen vágnék bele ilyesmibe.
Ugyanakkor a zenekar – három régi és
három új taggal – Neoton Família Sztárjai
néven ma is rendszeresen koncertezik.
Két-három éve készítettünk egy új lemezt
is, ezen néhány egészen jó szám is található, de bele kellett törődnünk, hogy a közönség elsősorban a régi dalokra kíváncsi.
Az idén 64 esztendős Végvári Ádámból csak úgy dőlnek a zuglói történetek
a Stefánia úti Tücsök presszóról, a focimeccsekről az Ihász testvérekkel vagy
a korálos Fischer Lacival. Szeret vis�szagondolni az Őrnagy utcai iskolára is,
illetve a Petrik Lajos Vegyipari Technikumra, ahonnan olyan zenészek kerültek ki, mint Korda György, Demjén Rózsi
vagy Mándoki László.
– Jó lenne egyszer a Zuglóban élő zenészeket egy koncert erejéig összehozni, de,
ha ez nem is működik, a Neotonnal szívesen játszanánk valamelyik rendezvényen.
Talán egyszer ez az álmom is megvalósul.
A Neoton Família Sztárjai idén februárban,
a SYMA Csarnokban adott telt házas koncertet, tehát az áhított zuglói fellépés félig-meddig megvalósult.
Riersch Tamás
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Védőoltások:
meggyőzik a szülőket
Magyarországon több védőoltást is
meg kell kapniuk a gyerekeknek, ez
a feltétele annak, hogy közösségbe
mehessenek. Az oltásellenes szülőket észérvekkel próbálják meggyőzni a szakemberek.
Tuberkulózis, torokgyík, merevgörcs, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás,
kanyaró, mumpsz, rubeola – többek között ezek ellen kötelező és ingyenes a védőoltás Magyarországon.
– A betegségek nálunk azért nem bukkannak fel manapság, mert az oltás
védi a gyerekeket – magyarázta lapunknak Orosz Zsuzsanna, a Fővárosi Kormányhivatal XIV. kerületi tisztiorvosa.
– A kórokozó részeit, elölt vagy legyengített kórokozókat, esetleg kész ellenanyagot fecskendezünk a szervezetbe. Előbbi
az aktív, utóbbi a passzív immunizálás.
A kötelező védőoltások korhoz kötöttek.

A tuberkolózis elleni oltást már a kórházban megkapják a csecsemők. Hat éves
korig a háziorvosi rendelőben, később
pedig az iskolában adják be a diákoknak
a vakcinákat. Van olyan betegség, amelynek gyógyítására nincs terápia, viszont
oltás van ellene. Az esetleges kockázatok
és mellékhatások sokkal kisebbek, mint
a megelőzendő betegségeké.
Zuglóban évente egy-egy oltásmegtagadó
család van. Orosz azt is elmondta, hogy
a védőnők háromszor hívják fel a szülők
figyelmét, hogy pótolják az elmaradást,
s ha ezután sem jelentkeznek, jelentik
a kerületi kormányhivatal népegészségügyi osztályának. A járványügyön dolgozó
szakemberek behívják a szülőket, illetve
figyelemfelhívó levelet küldenek nekik,
és kötelezik őket a védőoltás pótlására.
Az oltás beadása – ha a gyerek egészségügyi állapota indokolja – legfeljebb csúszhat, de el nem maradhat.
(potos)

Betegségek terjesztésétől félnek
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tájékoztatása
szerint elszaporodtak a patkányok a
kerületben. Az év első felében tizenkét esetet jelentettek.
Főleg lakótömbökben, elhanyagolt környezetben, vendéglátóhelyeken, csatorna közelében jelennek meg patkányok.
– Ezért nagyon fontos, hogy mindenki
tartsa tisztán a környezetét. A problémát
csak úgy tudjuk felszámolni, ha összedolgozunk az itt élőkkel. Mindenképpen
fel kell számolni a búvóhelyeket, és meg
kell szüntetni a táplálékforrást. Hozzánk
12 bejelentés érkezett az év első felében

– hangsúlyozta Pekola-Molnár Nikolett, a
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatal népegészségügyi osztályának közegészségügyi járványügyi felügyelője. A szakember hozzátette, a patkányok olyan betegséget terjeszthetnek,
mint a pestis vagy a veszettség.

A gyors és hatékony irtás érdekében elsőként a Bábolna-Bio Kft.-hez (1107 Budapest,
Szállás u. 6., telefonszám: 061/432-0412,
061/432-0400, e-mail: info@babolna-bio.
com) kell fordulni, amely Budapesten ingyen
végzi a patkánymentesítést.
			
P. R.

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

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

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

CSALÁDI VASÁRNAPOK
Szeptember 27-én 10.00 órától „Az
égig érő fa” - Magyar Mese Napja.
Játékos foglalkozások a mesék
varázsában.

ZSKF előadás sorozata – Silver
Akadémia
Udvarvölgyi Zsolt: Az Iszlám jelene
Szeptember 11-én 16.00 órától

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

LIPTÁK GALÉRIA
Szeptember 23-án 18.00 órától
ÍGÉRET - A Hit világa képekben
Vikker Zsuzsi amatőr fotóművész
kiállítása. A kiállítás megtekinthető
október 10-ig.
Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely Kulturális
Örökség Napjai 2015.
Szeptember 19-én 9.00-12.00
óráig Herman Ottó interaktív
Vándortanösvény kicsiknek és
nagyoknak.
Szeptember 14, 15,16, 23-án
16.30-17.30-ig kiscsoportok (4-5
fő) előzetes bejelentkezését várjuk
a tanösvény válogatott feladatainak
kipróbálására.
Millisits Máté T.:06/70-6739181;
mmate.liptak@gmail.com

ARCÉLEK – Közéleti témák,
közismert emberek
Szeptember 17- én 18.00 órától
„Menekültügyeink – Félelem és
szolidaritás” – Jeney Orsolya / Amnesty International magyarországi
igazgatója
Kertünk kincsei – bemutató
óvodásoknak
Szeptember 22 -én 10.00 – 17.00
óráig. A Zuglói Kertbarátok Köre
rendezésében
A PROGRAMOKON A RÉSZVÉTEL
INGYENES!

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

Szeptember 16-án 14.00 - 15.30 óráig
KIÁLLÍTÁS
Szeptember 25-én 14.00 órától
Boldizsár Balázs és Cseh András
- a Liszt Ferenc Általános Iskola
tanulóinak - kézműves munkáiból
és rajzaiból nyílik kiállítás.
NYÁRBÚCSÚZTATÓ VIGALOM 2015.
Köszönjük a támogatást: Budapest
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Zuglói Médiaszolgáltató Kft., 1001 apróság boltja,
Cserepes Cukrászda, Csertő Patika,
Delikát Sziget, Dobrotka József, Helen
Doron English, Hotel Amadeus, Juli
Néni Papírboltja, Palackozott Italok
Boltja, Papírbolt 2000 Kft., Pataki
Éva Kéz- és Lábápoló Szalon, Pálfi
Attila, Pálmai Virágüzlet, Sarokház
Cukrászda, Sörösló Pub Étterem
Pizzéria, Tradicipó Pékség, Turcsek
Tímea táncoktató, Vezér Gyógyszertár

Zuglói Lapok

Zuglói Lapok
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Egyenruhások vigyáznak szeptembertől az iskolásokra
Az idei tanévre is nagy gonddal készültek fel a zuglói szakemberek:
szeptemberben a kerületi rendőrök
az önkormányzati rendészekkel és
a polgárőrökkel együttműködve biztosítják a rendet az iskolák környékén.

A körzeti megbízott, Sebőkné Barad Márta
címzetes törzszászlós elmondta lapunknak, hogy a tanévkezdés előtt mind a húsz
kerületi iskolával felvették a kapcsolatot,
egyeztették az évnyitók időpontját. A Városligeti Magyar–Angol Két Tanítási Nyel-

Biztonságosabbak lettek a zebrák
Fluo táblát helyeztek ki 28 helyszínen Zuglóban a szeptemberi iskolakezdést megelőzően. A gyalogos-átkelőhelyet jelző Fluo táblák
– fluor hátterű tábla, amelyet kön�nyen észre lehet venni, a színe miatt
is figyelemfelkeltő – a zuglói oktatási
és nevelési intézmények közvetlen
környezetében vannak, így segítve
a gyermekek és az őket kísérők biztonságosabb közlekedését.
A mintegy 31 óvodát, bölcsődét és iskolát érintő akcióban a Zuglói Közlekedésbiztonsági Munkacsoport kezdeményezésére a Budapesti Közlekedési Központ
munkatársai vettek részt, a munkák folyamatosak voltak a nyár folyamán.
Közlekedésbiztonsági felmérést is végeztek a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

munkatársai ugyanennek a munkacsoportnak a kezdeményezésére a kerület oktatási és nevelési intézményeiben, illetve
környezetükben. A 66 vizsgált helyszínen
több mint száz közlekedésbiztonsági javaslatot fogalmaztak meg, többek között
gyalogos-átkelőhelyek újrafestésére, útburkolat javítására, Fluo jelzőtáblák kihelyezésére, illetve cseréjére.
Hajdu Flórián alpolgármester – a Zuglói Közlekedésbiztonsági Munkacsoport
vezetője – kérdésünkre elmondta, hogy
a Fluo táblák kihelyezése az átfogó Zuglói
közlekedésbiztonsági program megvalósításának az első állomása. Céljuk ezzel
az, hogy a kerületi gyermekintézmények
közvetlen környezetében megelőzhessék
a baleseteket, és elősegítsék a minél biztonságosabb közlekedést.
(CsJ)

vű és a Herman Ottó Általános Iskola előtt
rendőrök állnak majd, akik a reggeli és
a délutáni órákban segítik az iskolába érkezést és a diákok biztonságos hazajutását. További hat intézménynél rotációban
ugyanezt a feladatot a Zuglói Önkormány-

zati Rendészet és a polgárőrség látja el.
– Természetesen ebben az esztendőben
is folytatjuk az iskola rendőre programot – mondta a kerületi kapitányság iskolai koordinátora. – A körzeti megbízott
kollégák már fel is vették a kapcsolatot
a körzetükben lévő intézményekkel, ahol ki
fogják plakátolni az iskolarendőrök elérhetőségét. Ezeken először szerepelhet majd
a kmb-sek szolgálati mobiltelefonszáma,
amelynek segítségével várhatóan még
közvetlenebb lesz a kapcsolat a tanárok és
a szülők, valamint a rendőrök között.
A rendőrök az idén is tartanak bűnmegelőzési órákat az oktatási intézményekben.
Az ezzel kapcsolatos igényekkel az iskolarendőrt vagy közvetlenül Sebőkné Barad
Mártát is lehet majd keresni.
– Tavaly volt az első év, hogy már az alsó
tagozatos osztályokba is meghívtak bennünket. Mi az idén is megpróbálunk minden kérést teljesíteni – mondta Sebőkné,
aki azt is hozzátette, az idén szeretnék
még hatékonyabbá tenni az iskolákkal
való kapcsolatukat. Ennek érdekében
már a Stefánia úti kapitányságon is tartanak bűnmegelőzési órákat vagy nyílt
napokat a diákok számára. A tanulócsoportok előzetes egyeztetés után bepillantást nyerhetnek majd a rendőri munkába,
és szakember vezetésével a rendőrség épületét is végigjárhatják, hogy megismerkedhessenek a munkakörülményekkel és egy
pár kollégával is. 		
Riersch

Bűnügyi krónika
Tört-zúzott
Egy augusztusi estén, a Szitakötő utcában egy fiatalember dührohamában rugdosni kezdte a telefonkábeles dobozokat, parkoló autókat és kukákat. Az egyik
megrongált autó tulajdonosa azonnal értesítette a rendőröket, majd követni kezdte a dühöngő férfit, aki a közeli játszótérre érve molesztálni kezdett két hintázó
lányt. Ekkor több szemtanú is közbelépett, így a lányoknak sikerült elmenekülniük
a férfi elől, akit végül a helyszínre kiérkező rendőrök elfogtak. A 18 esztendős férfi
kihallgatása során nem adott magyarázatot a viselkedésére.
Tüzet keresett
Augusztus 27-én egy pár parkolt le a Fogarasi úti büfé előtt. Miután megvacsoráztak, visszatértek az autójukhoz, amelyben legnagyobb megdöbbenésükre egy
férfi ücsörgött. A tulajdonos azonnal kérdőre vonta a volánnál ülő férfit, aki azt
mondta, hogy csak tüzet keresett az autóban. Ezt követően megpróbált kiszállni
a járműből, ám a tulajdonos ezt megakadályozta. A rendőrök kiérkezéséig az autóban tartotta a tolvajt, aki ellen lopás kísérlete miatt indult eljárás.
Tolvaj takarítók
Az egyik zuglói bevásárlóközpont biztonsági szolgálata értesítette a rendőröket
augusztus 28-án 16 órakor. Az őrök az áruház biztonsági kameráján keresztül látták, amint három takarító – két nő és egy férfi – élelmiszereket hord be a személyzeti öltözőbe, ahol aztán el is fogyasztották azokat. Aztán az öltőzőbe vitt kozmetikai cikkekről és ruhadarabokról is leszedték az áruvédelmi eszközt. A rendőrök
mindhárom gyanúsítottat kihallgatták, közülük ketten a lopás tényét elismerték.
Krosszpálya a Városligetben
Szülők hívták ki a rendőröket augusztus 30-án a déli órákban a Városligetbe, ahol
egy férfi motorral száguldozott. Egy kerékpáros járőr a helyszínre érve azonnal
megállította a motorost. Ezt követően igazoltatta, de a motoros semmilyen iratot
nem tudott felmutatni. Nem véletlenül, a motor ugyanis lopott volt.
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Hirdetések

Szolgáltatás
FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása
Víz, gáz, fűtésszerelés
garanciával!
Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtésszerelés,
ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, WC tartályok
cseréje. Ingyenes kiszállás. Tel: 402-4330, 06-20-491-5089
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parkettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garanciával,
referenciával. Tel:06-30-942-47-35 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, 06-20-979-0624.

2015. szeptember 10.
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
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT vállaljuk nagy
gyakorlattal, jogi, műszaki háttérrel! Tel: 06-1-222-8561,
06-30-966-5751; petszolg@gmail.com
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, 06-70-224-9326
TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK készítése, javítása. Kisebb ácsmunkák. Kis munkák is. Tel.: 291-0081
(19.00h-tól), 06-30-401-74-62

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

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

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

KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal. Tel: 2212-392, 0620-553-8582. XIV. ker. Nagy Lajos király útja 43/B. (Fogarasi sarok)

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

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel.
Falfestés 400 Ft/nm, mázolás 1500 Ft/nm,
burkolás 1500 Ft/nm. Tel: 06-30-422-1739

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, illesztés, kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák,
takarítás garanciával. Tel:202-2505, 06-30-251-3800
ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS munkát: ajtó- ablakillesztést, zárszerelést, küszöbkészítést, szigetelést, mázolást, pántok, zsanérok cseréjét és a legkisebb munkát
is vállalom. Szigeti László, Tel: 251-9483, 06-20-381-6703
LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás,
zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, galériák
készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11
AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását garanciával, rövid
határidővel vállalom zuglói műhellyel. Marton Tamás technikus. Tel: 221-1693, Mobil:06-20-342-7898

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
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

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
MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS általános és középiskolások készére, nagy hatékonysággal szaktanártól. Házhoz
megyek! Tel: 06-20-959-0134
ANGOLOKTATÁS gyakorlott, diplomás tanárnál. Társalgás már kezdő szinten. Eredményes felkészítés bármely
vizsgára. Tel: 383-0461, kacika@t-online.hu
ANGOLÓRÁK ZUGLÓBAN! Diplomás nyelvtanárnő vállal
korrepetálást, valamint továbbtanulásra, vizsgákra való felkészítést. Tel.: 06-20-225-5260

GONDNOKOT KERESÜNK, aki kisebb
javításokat és a ház körüli kert gondozását is végzi. 6 vagy 8 órás munkaidő.
ELŐNYÖK: a Füredi úti lakótelepen lakik,
egyéni vállalkozó. Postacím: Lakásszövetkezet, 1144 Bp., Füredi út 5/C, fsz.
iroda; Tel.: 06-20-973-3141
GYAKORLOTT, MEGBÍZHATÓ, NEMDOHÁNYZÓ hölgy,
takarítást-vasalást vállal, rendes családoknál, referenciával.
Tel.: 06-30-254-0862

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, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 06-70519-2470 Email: szerviz@szerviz.info

Régiség
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.: 06-20-597-8280

Egyéb
Műtermünkben AZONNAL elkészülnek az igazolványképek, portrék és a digitális nyomtatás pendriveról, telefonról, tabletről. Tarjánfotó, 1145 Thököly út
150., Ny: 10-18h. Tel: 363-1170

TETŐFEDŐ, BÁDOGOS, MEGBÍZHAZÓ szakember
felújításokat, javításokat is vállal, garanciával. Tel.: 06-30232-1037; 06-1-252-3894

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

VÍZVEZETÉK, VÍZÓRA, FŰTÉSSZERELÉS,
duguláselhárítás. WC-k, csapok, szifonok
javítása, cseréje, csőrepedés elhárítás,
lakásfelújítás, ingyenes kiszállás.
Tel.: 06-70-676-8278

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNE idős emberrel
magyar, becsületes 54 éves nő, Budapest és környékén összeköltözéssel, gondozással is. Kert előny. Tel.:
06-70-646-9422

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Kerítések, nagykapuk,
toló-kapuk, lépcsőházkorlátok, erkélykorlátok, vasajtók,
ablak-, ajtórácsok, aknafedelek, előtetők készítése és javítása garanciával. Tel: 06-30-984-7684
ÜVEGEZÉS! AJTÓ, ABLAK, erkély üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak, hőszigetelő üvegek beépítése. Gyorsan, tisztán, pontosan! Tel.: 06-30-2664-666

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

Ingatlan
MAGÁNSZEMÉLY, egyetemista lányának keres emeleti, felújítandó öröklakást, készpénzfizetéssel. Tel.: 06-20496-6601

KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE régi kádját, a bontás
árának töredékéért felújítjuk. Tel.: 06-20-529-4180
KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA asztalosmunkával,
széles szövetválasztékkal. Konyha- és beépített szekrények
groupama-zuglo-2015-09-04_Groupama-Zuglo-2015-09
méretre
készítése. Tel.: 06-1-416-7412; 06-30-940-63-42

munkatársat.
Önéletrajzát várjuk a
viktoria.balazs@groupama.hu
e-mail címre.

GARÁZS ELADÓ! Nagyon biztonságos. Teremgarázsban 18 nm, az Ilka utcában, a diplomata negyed mellett!
Irányár: 2,8 M Ft! Tel: 06-20-251-6759

Állás

ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST KÖTNÉK idős hölg�gyel vagy úrral, havi járadékfizetéssel vagy egyszeri
fix összeggel ingatlanért. Ügyvédi közreműködéssel.
Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-3222-850

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítása!
Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés! Teljes
lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, garanciával! www.burkolomester.hu Tel: 06-20-961-6153

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ

ORVOSI RENDELŐBEN az ÖRS vezér terén, 18 nm-es
helyiség orvosi vagy egészségügyi tevékenységre kiadó.
Pintér Judit Tel.: 06-30-9212-418

TELJES KÖRŰ KÖNYVELÉS, bérszámfejtés, NAV előtti
képviselet. Tel.: 06-1-466-9412

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

Hazánk egyik legnagyobb
bankcsoportjának stratégiai
partnere,
a Groupama Biztosító Zrt.
alkalmazotti jogviszonyba keres
üzleti ügyfélszolgálati
feladatokat is ellátó

GARÁZSÁT KIADJA TÁRSASHÁZ, 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/A, 32 nm. Tel.: 06-30-2020-366

Zuglói Lapok

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

NYUGDÍJÁT EGÉSZÍTSE KI életjáradék szerződéssel! Személyre szabott ügyvédi konstrukcióval, rendszeres havi bevétellel, életminőségét javíthatja. Pintér
Judit Tel: 406-5699, 06-30-9212-418

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖRÖM, tyúkszem eltávolítása, kezelése. Házhoz megyek! Manikűr. Hétköznap és hétvégén! Ajándékutalvány vásárolható! Tel: 06-30-319-1178

Mi az, amit IGAZÁN CSINÁLNI AKAR az életben?
Új szolgáltatásunk segít Önnek megválaszolni! Pályamódosítóknak, pályaválasztóknak. Érdeklődjön most:
www.eletcelkonzultacio.hu Tel.: 707-4177

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

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

Zuglói Lapok
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Gyulladás kínozta
Kasza Róbert öttusázót
A brit Bathban nemrég lezajlott öttusaEurópa-bajnokság legnagyobb tétje a
magyar kvótaszerzés volt. Az előjelek
nem voltak túl kedvezőek, Kasza Róbert, a KSI SE világ- és Európa-bajnok öttusázója különösen pechesnek
érezhette magát, a vébé előtt ugyanis
begyulladt a talpa, és csak injekciókkal tudott versenyezni. A kvótaszerzés ennek ellenére sikerült.
– A vébét követően tíz napig pihentettem
a lábamat, gyakorlatilag semmit sem tudtam csinálni – mondta Kasza Róbert –, ami
nagyon rossz érzés volt, mert utána majdnem elölről kellett kezdenem az alapozást.
Ezek után kimondottan elégedett vagyok
az Eb-n elért ötödik helyemmel.
Az az ötödik hely pedig olimpiai kvótát
jelentetett a zuglói sportolónak, aki most
megnyugodhat.

– Nagy álmom, az olimpián való jó szereplés még hátravan. Amióta sportolok, immár
21 éve, az olimpiai dobogóval kelek és
fekszem, valószínűleg ez a 22. évben sem
fog változni.
S mivel tölti a megérdemelt szabad idejét
az újdonsült olimpikon? Nem pihenéssel,
hanem orvostól orvosig jár, hogy kiderítse, mi okozhatta a gyulladást a talpában.
A gócpont megszüntetése érdekében
előbb a bölcsességfogát húzatta ki, majd
a manduláját is kiveteti. Mint mondta, jövőre Rióban szeretne csak a versenyre és az
ellenfelekre koncentrálni.
– 2012-ben már részt vehettem az olimpián, ám a londoni szereplésemet egy
térdsérülés is erősen befolyásolta. Szeretném az akkori tapasztalataimat Rióban
hasznosítani, és megpróbálok minden
helyzetre felkészülni.		
Riersch Tamás

Dzsúdós lány nevét tanulja a világ

A KSI SE ontja magából a tehetségeket: a cselgáncsozó Tóth Fanni is
közéjük tartozik. A zuglói sportoló
utolsó éves ifjúsági versenyzőként
idén szinte berobbant a nemzetközi élvonalba. A Szent István Gimnázium 11. évfolyamos versenyzője
február óta nyolc világversenyen is
előkelő helyen végzett.
Horváth István tanítványa tavasszal
a négy ifjúsági Európa-kupa-versenyből
háromban is dobogós lett, ezzel kvalifikálta magát a korosztály Európa- és világbajnokságára. Az előbbit még nyár elején
Szófiában rendezték, ahol Fanni bronzérmes lett. Az augusztus közepi szarajevói
világbajnokságon pedig még egy hellyel
sikerült előrébb lépnie. Az ifjúsági versenyekkel párhuzamosan az edzője a juniorok között is elindította.
– Sportos családból származom – mondta
a KSI üdvöskéje –, édesanyám kézilabdázott, édesapám öttusázott és cselgáncsozott. A hét évvel idősebb nővérem válogatott, majd olimpikon öttusázó lett. (Tóth

25 éve az élen
Az egykori világbajnoki bronzérmes
kajakozó, később testnevelő tanár,
majd eredményes kajakedző, sőt
olasz szövetségi kapitány 1991-ben
került a KSI élére. Hazsik Endre az augusztus 20-i nemzeti ünnepen a Magyar Érdemrend Lovagkereszt Polgári
Tagozat kitüntetést kapta meg.
Hazsik Endre ügyvezető elnök irányításával a központi sportiskola (KSI) a legeredményesebb magyar egyesületek közé tornázta fel magát.
– Természetesen meglepett ez az elismerés – mondta a zuglói sportvezető –,
az ilyenre nem számít az ember. Ráadásul idén a sport területéről csak kevesen
kerültek be a díjazottak közé. Klubvezető
pedig egy sem volt közöttük.
Az intézmény elmúlt évtizedeinek sikereiről
elmondta, 1996 óta minden olimpián nyert
egy KSI-nevelésű sportoló. A Londonban
szerepelt magyar együttesben Kozák Danuta, Szabó Gabriella és Berki Krisztián
személyében három volt KSI-s olimpiai
bajnok is akadt. A klubot 14-16 versenyző
képviseli a játékokon.
A KSI történetében a 2014-es esztendő
volt a csúcs, a vb-k és Eb-k eredményeit
figyelembe véve az egyesület kimagaslóan

eredményes volt, az éremszerzők 78%-a
ugyanis a zuglói klubban nevelkedett.
Emellett az egyesület jelenlegi sportolói is
taroltak, így a KSI SE az Év utánpótlásműhelye kitüntető címet is kiérdemelte.
– Idén néhány versenyzőnk a vártnál gyengébb eredményt produkált, vagy egy hajszállal maradt le a dobogóról. Ennek ellenére
a versenyzőink ebben az évben is szép sikereket produkálnak, így a jövővel kapcsolatban is bizakodóak vagyunk. Reményeink
szerint legalább 6-10 sportolóval képviseltetjük majd magunkat Rióban, akik közül többen éremesélyesnek számítanak.
Hazsik Endre számára különösen fontos
lesz a jövő évi olimpia, amely valószínűleg
az utolsó ötkarikás játékok lesz a pályafutása során. 25 év klubvezetés után ugyanis úgy gondolja, ideje lenne véglegesen
nyugdíjba vonulni.
– Az elmúlt bő tíz esztendőben már nyugdíjasként dolgoztam, és most úgy érzem, hogy
a fiatalabbaknak kell átvenniük a stafétabotot
– mondta a 74 esztendős sportvezető.
A KSI a 90-es években az Őrnagy utcai általános iskolával együttműködve Csanádi
Árpád Központi Sportiskolaként működött.
2001-ben a sporttörvény miatt a sportiskola
sportegyesület lett, így 18 éves koruk után
is foglalkoztatni tudta a sportolókat, akiknek
többségét a személyi és tárgyi feltételeknek
köszönhetően csúcsra is juttatta.
(R. T.)
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Adrienn világ- és Európa-bajnok öttusázó
volt, Londonban azonban csak 20. lett, ezt
követően befejezte a sportpályafutását.)
Fannit a szülei már kisgyerekkorától küzdősportra nevelték, nyolcévesen íratták
be a KSI-be. Itthon megnyerte az ifjúsági, a junior és a II. osztályú felnőtt országos bajnokságot, ám tavaly az egész
pályafutása veszélybe került. Az orvosok
ugyanis gerincsérvet diagnosztizáltak
nála. Szerencsére a sérült testrész közel egy évi pihentetése, a gyógytorna és
a rekreáció meghozta a gyümölcsét,
és Fanni az idén már teljes erőbedobással tudott versenyezni.
Tóth Fanni nemcsak a sportban, hanem
a tanulásban is követi a nővérét. Az élsport
mellett az ország egyik legerősebb középiskolájában is képes helytállni. A 10. évfolyamot 4,5 feletti átlaggal fejezte be, pedig
év közben a versenyek és az edzőtáborok
miatt sokat kellett hiányoznia. Mint mondta, szeretne minél több kreditpontot gyűjteni, nagy álma, hogy érettségi után az
állatorvosi egyetemen tanulhasson.
Riersch
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345,90
340,90

Tisztább motor,
nagyobb teljesítmény
már az első tankolástól!

349,90
339,90
189,90
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