Dadogásterápia

25 éve szolgálnak

Ingyenes, komplex dadogásterápiát tart
a Családcentrum Alapítvány szombatonként a Zuglói Civil Házban. A szakemberek
nemcsak az érintett gyerekekkel, de azok
szüleivel is foglalkoznak, ugyanis véleményük szerint a beszédhiba sokszor a családi háttérből indul ki. A foglalkozásokon
gyurmáznak, gitárkíséret mellett mondókáznak, ritmusgyakorlatokat végeznek
vagy éppen grimaszolnak. A terápiával akár
pár hét alatt eredményeket lehet elérni.
6. oldal

A zuglói polgárőrség az elsők között alakult
meg, az egyesület immár 25 éves múltra
tekint vissza. Az elnök, Kardos Pál szintén
ennyi ideje viseli a polgárőrjelvényt. Eleinte
csak szabadidejükben láttak el megelőző
járőrszolgálatokat, ma már komoly szerepet töltenek be a bűnmegelőzés területén
is. A nap 24 órájában állnak a lakosság
rendelkezésére. A zuglói polgárőrök kiérdemelték a Zugló Közbiztonságáért díjat és
az Év polgárőrsége címet is.
13. oldal
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Az Év kórháza
Az országos példákkal ellentétben
az Uzsoki Utcai Kórházban csak minimális
a szakemberhiány. Ficzere Andrea főigazgató lapunknak azt mondta, hozzájuk több
szakember érkezik, mint amennyi elmegy.
Mint megtudtuk, még év elején felújítják az
onkológiai ambulanciát, átadnak egy gyerekmegőrzőt, és továbbfejlesztik az applikációt is, amelynek segítségével a betegek
bárhol hozzáférhetnek majd az itt készült
leleteikhez. Ficzere Andrea tájékoztatása
szerint tavaly év végén három új képalkotó
berendezéssel bővültek, és 2015-ben ismét az Uzsoki lett az Év kórháza. Jelenleg
80 tudományos kutatás folyik az intézményben, és részt vesznek az országos
várólistaprogramban. Bár kaotikus a területi ellátási kötelezettség, a főigazgató leszögezte, igyekeznek minden súlyos beteget ellátni, aki betér hozzájuk.
8. oldal

Bérlakásigénylés: igazságosabb rendszert akarnak
A tavalyi év utolsó, december 17-i testületi
ülésén Karácsony Gergely polgármester
egy új, Suzuki típusú gépkocsit, míg Hajdu
Flórián alpolgármester mobiltelefonokat
adott át önkormányzati támogatásként a
zuglói rendőrkapitányságnak, az eszközöket a körzeti megbízottak használják.
A decemberi ülésen döntöttek a képviselők, hogy a nyugdíjasok 2016-ban is
ingyen úszhatnak a BVSC-ben. Ekkor született határozat arról is, hogy a Zuglói Civil

Ház tetején napkollektorokat helyeznek
el, a Bethesda kórház orvosainak közreműködésével pedig gyermekgasztroenterológiát nyit az önkormányzat a Hermina
úti rendelőben. A képviselők hozzájárultak, hogy az önkormányzat csatlakozzon
a Habitat for Humanity Magyarország
Alapítvány hajléktalanok lakhatását segítő programjához, és elfogadták a kerület közösségi lakhatási koncepcióját is.
Utóbbival kapcsolatban Szabó Rebeka

alpolgármester lapunknak azt mondta,
a továbblépéshez először el kell végezniük
az önkormányzati lakások állapotfelmérését, és meg kell ismerniük a bérlők teherbíró képességét, mert anélkül nem tudnak
megfelelő lakbérrendszert kialakítani. Szabó Rebeka hozzátette, változtatni akarnak
a bérlakáshoz jutás struktúráján is, alapvetően névjegyzékes rendszer bevezetését
tervezik. Mint mondta, a leromlott állapotú
kerületi bérlakások rendbetételére külön

programot dolgoznak ki: a felújításba szeretnék bevonni a bérlőket és a civil szervezeteket is. A tervek szerint azok, akik
önerőből megfelelő minőségben felújítják
bérleményüket, kedvezményes bérleti díjban részesülnének. Az alpolgármester leszögezte, azok a bérlők sem kerülhetnek
Zuglóban utcára, akik nem fizetnek, elképzeléseik szerint őket átmeneti szociális
szálláson helyezik majd el.
3. és 5. oldal
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Változik az
ügyfélfogadás

Mint azt decemberi lapszámunkban megírtuk,
a zuglói kormányablak kialakítása miatt egy időre
bezár a Pétervárad utca 11–17. alatt működő okmányiroda. Az átalakítási munkálatok várhatóan
január 19-től május 2-ig tartanak, január 25-től
ezért módosul a hivatal ügyfélfogadási rendje és
helyszíne. A köztes öt nap idején zárva lesznek.
A XIV. kerületi lakó-, illetve tartózkodási helyre
történő bejelentkezés; a lakcím-fiktiválási kérelmek leadása; illetve a népesség-nyilvántartási feladatok ügyintézése a zuglói önkormányzat ügyfélszolgálatán, a Pétervárad utca 2. szám alatt lesz.
A korábban igényelt és elkészült okmányok (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, gépjárműtörzskönyv, utángyártott rendszám,
utángyártott regisztrációs matrica) átvételére és
a gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre
a Bácska utca 53. szám alatt lesz lehetőség.
Az ügyintézés csökkentett kapacitással történik,
időpontot ezekben az esetekben nem lehet foglalni.
Az egyéni vállalkozói ügyek és a folyamatban
lévő lakcím-fiktiválási eljárások intézése szintén
a Pétervárad u. 2. szám alatt, de kizárólag előzetes
időpont-egyeztetés után (a 872-9271 –es számon)
lehetséges majd.
A hivatalból indult közlekedésigazgatási, folyamatban lévő mozgásában korlátozott parkolási igazolvány ügyekről, visszavont vezetői engedélyekről
személyesen – szintén kizárólag előzetes időpontegyeztetés után (a 872-9392-es telefonszámon) –
a Pétervárad u. 11–17. szám alatt található háttérirodában tudnak információt nyújtani.
Az ügyintézésekkel kapcsolatos általános információ a 872-9271 és a 872-9392 telefonszámon, valamint az okmanyiroda@14kh.bfkh.gov.hu e-mailcímen kérhető. A hivatal levelezési címe továbbra is
a 1145 Budapest, Pétervárad u. 11–17. marad.
A fenti felsoroláson kívül az állampolgárok
bármelyik okmányirodában vagy kormányablakban országos illetékességgel intézhetik ügyeiket.
Az okmányirodák vagy kormányablakok elérhetőségeiről a https://magyarorszag.hu/ honlapon
tájékozódhatnak.
		
(fk)

Ügyfélfogadási rend:
HÉTFŐ 		

8:15–17:45

KEDD

8:15–15:45

SZERDA		

8:15–16:15

CSÜTÖRTÖK

8:15–15:45

PÉNTEK		

8:15–13:15
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Ingyenes wifi a koripályánál

A díjmentes korcsolyapálya mellett
iskolások előadása, híres vendégek,
kirakodóvásár és wifiszolgáltatás is
várja a Bosnyák térre látogatókat.
A november 29-én nyílt pálya népszerűsége töretlen.
Nemcsak a korcsolyázás ingyenes, a korcsolyabérlés és az élezés is. A szervezők
minden vasárnapra színpadi előadásokat
szerveznek. Az adventi időszakban az
iskolások előadásával indultak a programok, és gyertyagyújtással értek véget.
– Hétköznaponként 15 óráig csak az iskolások használhatják a pályát testnevelésóra keretein belül, de délután és

hétvégén mindenki kedvére csúszkálhat.
A színpadi előadásokon túl a jégen is
folyamatos a nyüzsgés: bemutatókkal,
sportágválasztókkal várunk mindenkit.
Február 7-én pedig farsangi mulatságot
tartunk a Bosnyák téren – mondta lapunknak Garay Klára, a Zuglói Cserepes
Kulturális Non-profit Kft. ügyvezetője.
A február 28-i szezonzáróig a téren lévő
faházakban forró étellel és itallal várják
a kikapcsolódni vágyókat, valamint kézműves-termékeket is vásárolhatnak.
A műjégpályánál ingyenes wifipontot működtet a Zuglói Közbiztonsági non-profit
Kft. A hálózat neve: ZKNP JEGPALYA
FREE WIFI, a jelszó: Zugloikori.
Potos

Zuglói Lapok

Óriási portrék
a civil házban
Szélsőséges érzelmeket, hangulatokat tükröző
óriás portrékkal mutatkozott be Zuglónak Bódi
Barbara Boba festőművész a Zuglói Civil Házban.
A kiállítás címe: Tükröm, tükröm...
A Sápi Attila (MSZP–Összefogás Zuglóért) képviselő védnökségével szervezett kiállítást Dömény
Péter, a civil ház ügyvezetője nyitotta meg, aki jellegében és kivitelezésében is szokatlan kiállításként
írta le a 2016-os évad első, nyitó rendezvényét.
Kállai Katalin volt romaügyi miniszteri biztos
mutatta be a művésznőt, akit egyrészt a barátnőjének nevezett, másrészt három szóval jellemezte
a kiállított, szerinte rendkívül egyedi képeket: tükör,
pillanatkép és önarckép. A képek tanúsága szerint
is Boba olyan szakmai háttérrel rendelkezik, amit
kevés művész mondhat magáénak – mondta Kállai, felhívva a figyelmet a Kínában roma kortárs
festőkkel rendezett kiállítására, ahol nagy sikere
volt alkotásainak.

Január 16-án rendezték meg az első zuglói gyerek-jégkorongtornát. A Jégkorong
Torna „Zugló Kupa I. 2016” meccsei délelőtt 9 órakor kezdődtek a Bosnyák téri
jégpályán. A kupáért négy csapat küzdött. A hokikupa második fordulója februárban lesz, ugyanitt.

Ismét megnyitották a tornatermeket
Pingpong, foci, kosárlabda, kézilabda, floorball – egyebek mellett ezeket is játszhatják szombatonként
a zuglóiak a január 9-én újraindult
Nyitott tornatermek program keretében a megjelölt iskolákban.
– Mi most pingpongozni jöttünk – mondta
a Zuglói Lapoknak Boldizs Bende, aki családjával és barátaival sportolt a Móra Ferenc Általános Iskolában. – Mindegy, hogy
mit játszanak az emberek, az a lényeg,
hogy mozogjanak, ezért is tartjuk hasznosnak, hogy a kerületben élők ingyen használhatják a Móra Ferenc és a Kaffka Margit
Általános Iskola tornatermeit. Hasonlóan

vélekedett Marosi Zsolt is, és mivel télen
sokkal kevesebbet focizhat a szabadban,
már alig várta, hogy megnyíljanak a termek.
Decemberben hat alkalmat finanszírozott a főváros, most januártól nyolc héten keresztül az önkormányzat támogatja
a programot. Szombatonként, reggel kilenctől délután kettőig, a termek adottságait és lehetőségeit figyelembe véve bárki
sportolhat a Mórában és a Kaffkában.
– Télen is fontos a rendszeres testedzés,
ezért azt gondolom, minden kerületbe kellenének nyitott tornatermek – magyarázta
lapunknak Erdélyi Norbert, a Móra Ferenc
Általános Iskola biológia–testnevelés szakos pedagógusa.			
(pr)

– Romaként elmondhatom, hogy Boba olyan alakja
kulturális életünknek, akire büszkén fel tudok nézni.
A zene sem hiányozhatott a megnyitóról, már
csak azért sem, mert Boba zene mellett fest. A kiállítást a Budapest Partissimo Kamara Zenekara
nyitotta és zárta.
Bódi Barbara lapunknak bemutatta a most elkészült új portrésorozatot, amiből egyelőre 12 helyett
10 készült el.
Óriás méretű és mély, felkavaró érzéseket tükröző arcok sorakoznak egymás mellett a kiállításon,
örömet-bánatot kifejezve – élénk színekkel, dekoratív stílusban és merész ecsetvonásokkal. Szerinte
mindenki magára is találhat ezeken a képeken, de
ha elveszne bennük, akkor a kiállítás végén utolsó
„portréként” ott egy tükör, amiben minden látogató
magát láthatja. Boba elmesélte, ugyan művész-zenész családba született, nem volt könnyű az útválasztás. Az egri főiskola – ahol a művészi indíttatás
mellett alapvetően pedagógusképzést kapott – elvégzése után évekig nem találta a helyét. Viszont
azok a tanárok, akik fogták a kezét – Nagy B. Isvtán,
Földi Péter Munkácsy-díjas festőművészek – végül
olyan ösztönzést jelentettek a számára, ami segítette őt visszatalálni a művészethez. – Lélekszükséglet, gyógyír volt végül, mire elszántam magam.
Küldetésemmé lett a festészet, több mint hobbi –
mondja Boba, hozzátéve, nem a festészetből él meg,
hivatalban dolgozik.
Kállai Katalin elmondta, reméli, a kiállítás következő állomása a Vigadó lesz.
(csernyánszky)
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Elfogadták Zugló közösségi lakhatási koncepcióját
Pályázat helyett névjegyzékes rendszer bevezetése, átmeneti szociális
szállás kialakítása, az önkormányzati bérlakásra jogosultak körének
bővítése, szociális lakásügynökség
létrehozása, a bérlakásállomány
gyarapításának és felújításának lehetőségei – többek között ezekről
az elképzelésekről beszélt lapunknak Szabó Rebeka szociális ügyekért felelős alpolgármester annak
kapcsán, hogy a tavalyi év utolsó
testületi ülésén a képviselők elfogadták Zugló közösségi lakhatási
koncepcióját. A tájékoztatóból az
is kiderült, hogy a kis keresetűek
körében egyre nagyobb az igény
a szociális bérlakások iránt. Ez pedig az önkormányzattól hosszú távon fenntartható megoldást igényel.
– Zuglóban is egyre többen vannak olyanok, akik piaci alapon nem képesek megoldani a lakhatásukat – jelentette ki Szabó
Rebeka. Az alpolgármester szerint ennek
egyik oka az albérletek árának rohamos
emelkedése, amit gyakran már az alacsony
bérű, kétkeresős családok sem képesek
megfizetni. Ezen túlmenően a helyzetet
nehezíti, hogy nincs olyan állami bérlakásprogram, amely érdemben segítené
a kispénzű emberek bérlakáshoz jutását.
Az önkormányzat a nehéz helyzetben lévők
súlyosbodó lakhatási gondjainak enyhítésére kezdte meg lakhatást segítő programjának kidolgozását.
– A decemberben elfogadott közösségi
lakhatási koncepció terveink megvalósításának nagyon fontos eleme – nyilatkozta
Szabó Rebeka. Hozzátette: a továbblépéshez át kell tekinteni az önkormányzat
lakáshelyzetét, lakáspolitikáját, meg kell
ismerni a bérlők teherbíró képességét.
Az ezekből levont következtetések alapozzák majd meg a lakhatással kapcsolatos további testületi döntéseket.
– Sem a lakásokról, sem bérlőink helyzetéről nincsenek pontos adataink, ezért el
kell végeznünk az önkormányzati tulajdonú bérlakások állapotfelmérését, illetve

bérlőink jövedelemvizsgálatát. Ez utóbbi
ismerete nélkül nem lehet megfelelő támogatásokkal alátámasztott lakbérrendszert
kialakítani – fejtette ki az alpolgármester.
Az önkormányzatnak nem minden bérlő
fizeti rendesen a bérleti díjat, ezért a városnak jelentős kintlévősége van. Ennek mérséklésére vezették be az új adósságkezelési és lakásfenntartási támogatási rendszert.
– A kis keresetűeknél bármilyen váratlan
kiadás vagy munkából való kiesés azonnal
bizonytalanná teheti a család lakhatását,
megélhetését. Ezért nagyon fontos, hogy
a bajba jutott bérlők időben jelezzenek, és
ne halmozzák hónapokig az adósságot,
mert akkor már nagyon nehéz segíteni –
erősítette meg Szabó Rebeka.
Az alpolgármester nem tartja járható útnak, hogy az önkormányzat saját bérlakásából bárkit is az utcára tegyen. Azt azonban fontosnak tartja, hogy a huzamosabb
ideje nem fizetőket, együttműködni nem
akarókat szankcionálják. Szerinte ennek
elmulasztása méltánytalan lenne a rendesen fizetőkkel szemben, ezért egy köztes
megoldás bevezetését tervezik.
– Elképzelésünk szerint a nem fizetőket átmeneti szociális szálláson helyezzük el. Ez
az önálló lakásnál jóval rosszabb minőséget jelentene, de biztosítaná, hogy a gyerekes családok ne kerüljenek az utcára –
hangsúlyozta az alpolgármester asszony.
A leromlott állapotú kerületi bérlakások
felújítása hosszabb távú feladat. Ennek
megvalósítására Zugló külön programot
dolgoz ki. Ebbe az önkormányzat saját forrásainak igénybevétele mellett be kívánja
vonni a bérlőket és a lakhatást segítő civil szervezeteket is. A tervek szerint azok
a bérlők, akik önerőből megfelelő minőségben felújítják bérleményüket, kedvezményes bérleti díjban részesülnének.
– Több civil szervezettel is kapcsolatban
vagyunk, a képviselő-testület decemberben hagyta jóvá, hogy másodszor is szerződést köthessünk a Habitat for Humanity
Magyarország Alapítvánnyal. A szervezet
az idén a saját pénzéből ismét két önkormányzati bérlakást fog felújítani, ezeket
a jóváhagyásunkkal olyan zuglói, jelenleg

Szabó Rebeka: Azokat, akik nem fizetnek, szociális szálláson helyezzük el

Az igények növekedése miatt a régiek felújításán kívül új bérlakásokra is szükség lenne

Felmérik a bérlakások állapotát és a bérlők teherbíró képességét

hajléktalan családok kaphatják majd meg,
akik képesek a lakás fenntartására – magyarázta Szabó Rebeka.
Az igények növekedése miatt a régiek renoválásán túl új szociális bérlakásokra is
szükség lenne Zuglóban. Az önkormányzat
azonban önerőből nem tud bérházakat építeni, ezért más megoldásra van szükség.
– Keressük a kapcsolatot azokkal az építési vállalkozókkal, akik kölcsönösen előnyös
konstrukció keretében új bérlakásokhoz juttatják a kerületet – mondta az alpolgármes-

ter. Hozzáfűzte: több nyugat-európai nagyvárosban bevett gyakorlat, hogy az újonnan
épülő házak lakásainak 10–15 százaléka
a helyhatóságnál bérlakásként hasznosul.
Az önkormányzat változtatni kíván a bérlakáshoz jutás struktúráján is, alapvetően
névjegyzékes rendszer bevezetését tervezi, a pályázati rendszer célzott csoportokra
fenntartása mellett. Igazságosabbá teszik
a pontozásos rendszert is. Az új szisztéma,
amelyben a bérlők folyamatosan jelezhetik
igényüket, a korábbinál átláthatóbb lesz,
és mindenki ellenőrizheti saját pontszámait.
– Terveink között szerepel egy szociális lakásügynökség létrehozása is.
A szervezet feladata az lenne, hogy kiadó
magánlakásokat vonjon be a szociális
támogatású lakásrendszerbe – közölte
az alpolgármester.
Szabó Rebeka szerint a szociális bérlakások iránt hatalmas az igény Zuglóban,
egy-egy meghirdetett ingatlanra átlagosan
negyvenen pályáznak. Próbálkoznának
többen is, de a jelenlegi szerkezet csak
a zuglói lakcímmel rendelkezőknek biztosít lehetőséget, az életvitelszerűen itt élők
nem pályázhatnak.
– Ezen családok többsége hosszú ideje
a kerületben él albérletben, a gyermekeik is itt járnak iskolába, de a lakástulajdonos nem jelentette be őket, így a lakcímük
máshol van. Mi nem szeretnénk előlük elzárni az önkormányzati bérlakáshoz jutás
lehetőségét, ezért azt tervezzük: akik hitelt
érdemlően tudják bizonyítani, hogy huzamosabb ideje Zuglóban élnek, azoknak
biztosítjuk, hogy indulhassanak a szociálisbérlakás-pályázaton – mondta Szabó
Rebeka alpolgármester.
Papp Dezső
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Képviselők, fogadóórák

Tisztségviselők

Önkormányzati képviselők

Polgármester

Megválasztott képviselők

Karácsony Gergely

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

Alpolgármesterek

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

Bihary Zoltán
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

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

Pécsi Diána
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes
Munkácsy Mihály Ált. Isk., bejelentkezés alapján.
Csáktornya park 1.
Telefon: 06-70-436-0775

Barabás Ferenc
József
Fidesz–KDNP

Fidesz Iroda
Bp., Cinkotai u. 92.

Tildy Balázs
Fidesz–KDNP

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.

Sápi Attila
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Kovács Balázs
Fidesz–KDNP

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.

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

Cseke Vanda
Fidesz–KDNP

Erdős Dóra
Fidesz–KDNP

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

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

Szabó Rebeka
PM

Polgármesteri Hivatal

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

Hajdu Flórián
MSZP-Együtt-PM-DKÖsszefogás Zuglóért

Móra Ferenc Ált. Isk.
Újváros park 2.

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

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 ingat-

Hevér László
György
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3.

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

Rákosfalva Park 1-3.

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

Polgármesteri Hivatal

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

Dr. Varga Péter
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

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

Lévai Sándor
MSZPÖsszefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó
MSZP–
Összefogás Zuglóért

Sógor László
MSZPÖsszefogás Zuglóért

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

hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve a hirdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV.
Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

DÉLELŐTT
(08.00-12.00)

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

HÉTFŐ

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

PÉNTEK

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

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

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

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

NÉV

OSZTÁLY

2016. február 1.
2016. március 7.
16-18 óra között

Baranyai
Zsolt

Városüzemeltetési Osztályvezető

2016. február 1.
2016. március 1.

Szőlősi Zsolt

Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

2016. február 3.
2016. március 9.

dr. Csikós
Tibor

Jogtanácsos

2016. január 29.
2016. február 26.
8-12 óra között

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

lanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.
detmény kifüggesztésre került a Zuglói Városgaz-

Zuglói Lapok

2016. január 14.

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

2016. január 14.

Idén is ingyen úszhatnak a nyugdíjasok
lió forintot hagyott jóvá a korlátlan számban igénybe vehető szolgáltatásra.
A sportegyesület az idén új időpontban
fogadja az úszni vágyó nyugdíjasokat.
A nyugalmazott kerületi lakosok június
15-től szeptember 15-ig az uszoda nyitvatartási idejében, míg szeptember 16-tól
június 14-ig reggel hattól délután kettőig
használhatják az uszodát.
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Meghallgatták
a zuglóiakat

Segítség a hajléktalanoknak

A képviselő-testület december 17-én
tartotta a tavalyi évben utolsó ülését. A képviselők többek között hozzájárultak, hogy az önkormányzat
csatlakozzon a Habitat for Humanity
Magyarország Alapítvány hajléktalanok lakhatását segítő programjához. Elfogadták a kerület közösségi
lakhatási koncepcióját, döntöttek
a Zuglói Civil Ház napkollektorokkal
való ellátásáról, illetve a BVSC-vel
kötendő megállapodás jóváhagyásával zöld utat adtak a nyugdíjasok
ez évi ingyenes úszásának.
Az év utolsó testületi ülésén a napirendi pontok megtárgyalása előtt Karácsony Gergely
polgármester (PM) egy Suzuki gépkocsit,
míg Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP)
mobiltelefonokat adott át önkormányzati
támogatásként a zuglói rendőrkapitányságnak. Az autót a körzeti megbízotti alosztály
fogja használni, míg a mobilkészülékekkel
a körzeti megbízottak a térfigyelő kamerák
képeit követhetik nyomon.
A testület módosította a Hungast 14 Kft.vel kötött közétkeztetési megállapodást,
amit az ágazati inflációs ráta növekedése tett szükségessé. A képviselők arról is határoztak, hogy az önkormányzat
a Bethesda kórház orvosainak közreműködésével a Hermina úti szakrendelőben
gyermekgasztroenterológiát nyit. Emellett a képviselő-testület megszavazta
a Szent István Gimnázium tetőfelújításának,
az Uzsoki modell egészségmegőrző program folytatásának és a Zuglói Ovi Olimpia
megrendezésének fedezetét. A testület
élénk vita után fogadta el Zugló közösségi
lakhatási koncepcióját, amely a kidolgozásra kerülő rendeletmódosítást alapozza meg.

esetek elkerülésére 2015 szeptemberében
38 millió forintot biztosítottak a közösségi épület zöldtetejének megvalósítására.
A kivitelezés előkészítése során a szakemberek a költségek csökkentése érdekében
alternatív lehetőségeket is megvizsgáltak.
Ekkor vetődött fel egy napelemes rendszer kiépítésének a lehetősége. A kalkulációkból kiderült, amennyiben a szigetelés
megfelelő lesúlyozását követően zöldtető
helyett napelemek kerülnek a civil házra,
a beruházás 35 millió forintba kerül, így az
önkormányzat hárommillió forintot spórolhat meg. Ezen túlmenően a napelemek
a civil ház villamosenergia-fogyasztásának
jelentős részét megtermelik, és az áram
kilowattonként a jelenlegi 38,10 helyett
legfeljebb 30 forintba kerülne. A beruházás várhatóan 13-15 év alatt térülne meg.
A számítások szerint a napelemek 25 év
alatt 36 és 51 millió forint közötti hasznot
hoznak. A beruházás éves hozama várhatóan 5 és 7,5 százalék között lesz.

Nyugdíjasúszás
A zuglói nyugdíjasok 2016. évi ingyenes úszási lehetőségének biztosítására
Rozgonyi Zoltán alpolgármester (Fidesz–
KDNP) nyújtott be előterjesztést. A képviselők hozzájárultak, hogy a javaslatnak
megfelelően az önkormányzat megállapodást kössön a BVSC-Zugló Közhasznú
Egyesülettel. A testület egész évre 15 mil-

A képviselők Szabó Rebeka alpolgármester
(PM) javaslatának támogatásával hozzájárultak, hogy az önkormányzat csatlakozzon
a Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány (HHMA) „Elsőként lakhatást” elnevezésű szociális programjához.
A HHMA tavaly májusban kérte fel Zugló
Önkormányzatát, hogy vegyen részt a „Második esély program lakhatásukat vesztett
családoknak” című szociális projektjében.
Akkor a képviselő-testület beleegyezésével két önkormányzati tulajdonú lakás került kiválasztásra, amelyeket az alapítvány
saját költségén a bérlőként kiválasztott
családok aktív közreműködésével egy hónapon belül felújított.
A partnerség pozitív tapasztalatai alapján
a HHMA a közelmúltban azt javasolta,
hogy Zugló Önkormányzata vegyen részt
a hajléktalanok tartós lakáshoz juttatását
segítő „Elsőként lakhatást” elnevezésű
szociális programjában. Ennek kapcsán
az önkormányzat két rendeltetésszerű
használatra alkalmatlan, tehát bérbe nem
adható lakást biztosít az alapítványnak,
amelyeket – önkormányzati forrás nélkül
– legkésőbb 2016. december 31-ig térítésmentesen, önerőből, önkéntesek és
külső vállalkozók bevonásával felújít. Erre
az alapítványnak lakásonként 1-1,5 millió
forint áll rendelkezésére. A tatarozott lakásokra a HHMA bérlőkijelölési jogot kap
azzal a feltétellel, hogy bérlőnek csak Zugló közterületén élő hajléktalan családokat
jelölhet. A program megvalósításához első
körben az önkormányzat hat lakást mutat
be az alapítványnak, ezek a Szugló utca
119., az Ilka utca 12. és 13., a Várna utca
9., az Erzsébet királyné útja 89., valamint
a Gizella utca 19B alatt találhatók.
Papp Dezső

Napelemek a civil házra
A képviselő-testület Hajdu Flórián alpolgármester előterjesztésére úgy döntött,
hogy a Zuglói Civil Ház zöldtetőssé alakítása helyett a megújuló energiát szolgáltató, a beruházás árát visszahozó napelemeket helyeztet el az épület tetején.
Mint ismeretes, tavaly július 8-án extrém
erejű vihar csapott le Zuglóra. Ennek során több közintézmény, köztük a civil
ház is beázott. A vizsgálat megállapította, hogy a káresemény azért következett
be, mert a civil ház építésekor a tervben
szereplő zöldtető nem készült el, amely
a szigetelés zárórétegeként is funkcionált
volna. A képviselők a további hasonló

Az Aprótalpak Bölcsődéhez hasonlóan a Zuglói Civil Ház tetején is napelemek lesznek

Közmeghallgatást tartott Zugló képviselő-testülete. Az eseményen a kerületben élők a közösséget érintő problémákat vethettek fel, kérdéseket
intézhettek a városvezetéshez, elmondhatták
észrevételeiket, javaslataikat.
A rendezvényen Karácsony Gergely polgármester
tájékoztatta a megjelenteket a Thököly úti villamospálya ügyéről, a fizetőparkolás bevezetéséről,
a hajléktalanokat segítő lépésekről, a kommunális
adó visszafizetésének folyamatáról és a Mundo-beruházás helyzetéről.
A felszólaló zuglóiak közül voltak, akik az önkormányzati ingatlanok elhanyagolt állapotát tették
szóvá, az előző önkormányzat elszámoltatása felől
érdeklődtek, a Rákos-patakon átívelő, Füredi utcai
felújított híd gyerekekre veszélyes korlátjára hívták
fel a figyelmet, míg mások a nyugdíjasok karácsonyi
Erzsébet-utalványának elmaradását nehezményezték.
A közmeghallgatáson megjelentek a felvetésekre
adott válaszokból megtudhatták, hogy hamarosan
nyilvános lesz az előző ciklus tevékenységét és gazdálkodását vizsgáló dokumentum. Az önkormányzat
megkezdi ingatlanjainak felújítását, emellett szociálisbérlakás-építésbe kezd. A költségvetés számára
rendkívüli terhet jelentett az Erzsébet-utalványok
osztogatása, ami felelős gazdálkodás mellett nem
folytatható. Az érdeklődők arra is választ kaptak,
hogy hosszabb távon az önkormányzat a lombgyűjtő zsákok osztása helyett a komposztálást kívánja
támogatni. A jelenlévők arról is értesülhettek, hogy
a Hungária körutat nem lehet tehermentesíteni.
Az ottani forgalom csökkentése érdekében az önkormányzat szeretné elérni, hogy a dugódíjas terület határa a Hungária körút helyett a Dózsa György
útnál legyen. A Körvasút soron lakók pedig arról
szerezhettek tudomást, hogy a vasút mentén addig
nem valósulhat meg a zajvédelem, amíg a MÁV be
nem fejezi a vonalszakaszra tervezett fejlesztéseit.
A testületi ülés keretében megtartott fórum
több képviselő távolléte miatt nem volt határozatképes, így elképzelhető, hogy a közmeghallgatást
meg kell ismételni. 			
PaD

A közmeghallgatás intézményéről
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 13. §-a rendelkezik. Eszerint a képviselő-testületnek
évente legalább egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást kell tartania. Ezen a választópolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői közérdekű
kérdéseket, javaslatokat tehetnek.
A közmeghallgatás testületi ülés
keretében történik. Ezen a képviselő-testület tagjainak határozatképes
számban kell jelen lenniük.
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Grimaszolással is javítható a beszédkészség
A dadogás oka sok esetben a családi háttérből indul ki, és azon belül
kell megoldani – vallják a Családcentrum Alapítvány szakemberei.
Ezért nem csak a gyerekekkel foglalkoznak, a szülőkkel is. Negyedévente vannak rendezvényeik, ahol
ingyenes konzultációkat tartanak
az érdeklődőknek.
Sokan jelentkeztek az ingyenes, komplex
dadogásterápiára is, amit novemberben indítottak. Szombatonként a Zuglói Civil Házban foglalkoznak az érintett családokkal.
– Nagyon meglepődtem, amikor kiderült, hogy idegenek előtt kell beszélnünk
a problémánkról, ugyanakkor jó is volt,
mert rájöttünk, hogy másoknak is lehetnek hasonló nehézségei – mutatott rá
a terápia egyik lényeges elemére Muzsalyi
Áronné. Ők azért jelentkeztek a csoportba, mert amióta a kisfiuk elkezdte az óvodát, dadog. Egy-egy találkozás alkalmával
például gyurmáznak, és gitárkíséret mellett mondókáznak, játékos feladatokkal
ritmusgyakorlatokat végeznek. A szülők
pedig abban is segítséget kapnak, hogyan gyakorolhatnak otthon a gyerekekkel. Az egyik gyakorlat arra, hogy a kicsik
elengedjék a gondjaikat és félelmeiket,
ha utánozzák azt a hangot, ahogy leereszt a bicikli kereke.
– A sütiket balról jobbra, fentről lefelé soronként szaggatjuk ki, és ugyanígy pakoljuk a tepsibe, így Andris megtanulja
a térbeli irányokat. Versmondás közben
pedig tapsolunk, ütemesen dobolunk
a lábunkkal. A beszéd és a mozgás összekapcsolásával az agy több területe dolgozik egyszerre – ezt már Gruber Ágnes
mesélte, akinek kisfiánál ősszel kezdték
meg az egyéni terápiát. Andris pösze, finommotoros mozgását és kognitív képességeit fejlesztik.
Egy másik kisfiú, Zoli édesanyja pedig azt
emelte ki, hogy nem kellett egyedül hagynia a foglalkozásokon gyermekét, és még
akkor is ott lehetett vele, amikor a másik
két gyereke is vele volt. Az anyuka szerint
ez azért fontos, mert közvetlen közelről
láthatja a feladatokat, figyelemmel kísérheti fia fejlődését, akinek pöszesége miatt
nem értették a beszédét.
– Tavaly májusban voltunk először az alapítványnál, és szeptemberre szinte az ös�szes hiba eltűnt, az „r” hangjai is szépen
pörögnek – dicsérte a terápiát Németh
Márta. – A két kicsi is sokat tanult: utánozták Zolit gyakorlás közben. A legkisebb
fiam még nem volt egyéves, amikor elkezdett beszélni, 15 hónaposan pedig már
szótagolt, csakúgy, mint a középső gyerek.
Van, aki felnőttként jelentkezik egyéni terápiára, és szerencsésebb esetben pár
hét múlva jelentős eredményt érnek el.
A feladatok között van a magánhangzók
kiejtése, gombócformázás a nyelvükből,
de még a grimaszolás is. Berecz Attila alig
több mint egy hónapja gyakorolja ezeket
a feladatokat, szerinte pár hónap múlva
magabiztosabb, határozottabb és érthetőbb lesz a kommunikációja. Horváth András gyerekként, családi körülményei miatt
kezdett el dadogni, és bár tinédzserkorában elmúlt a beszédhibája, pár év múlva
egy párkapcsolati krízis és munkahelyének elvesztése miatt újra előjött a prob-

léma. Emiatt nem lehet mozdonyvezető,
pedig ez az álma. Annyira dadog, hogy
már a barátait is kerüli, mert nem tud velük beszélgetni, sőt csak olyan termékeket
vesz, amiket nem kell az eladótól kérnie.
Kezelését eddig egyetlen logopédus sem
vállalta, ezét is könnyebbült meg, amikor
a Családcentrum Alapítványnál nem utasították vissza. Akaraterejét mi sem tanúsítja
jobban, mint hogy három alkalom után rövid mondatokban gond nélkül kommunikál.
– Mint minden problémánál, itt is a kiváltó
okot kell megkeresni. Nem elég, ha a felszínen söprögetünk – magyarázta a Zug-

lói Lapoknak Somogyi Tímea logopédus,
családkonzulens. – Válás, szorongás, agresszió, csak néhány dolog, ami kiválthatja
a dadogást a gyerekeknél és a felnőtteknél egyaránt. Ráadásul ha egy gyerek dadog, attól a szülő szorong, amit megéreznek a kicsik, és ettől tovább súlyosbodhat
a helyzet. Sok esetben magukat okolják az
anyukák és az apukák. Ezért önismereti,
párkapcsolati, kreatív, szorongáskezelő
és kommunikációs tréningeket is tartunk.
Előfordult olyan is, hogy a gyerek dadogása kapcsán a válófélben lévő szülők is
eljöttek, akiknek elmagyaráztuk, hogy ha

elhúzzák a válást, azzal a gyereküknek is
árthatnak, így párterápián döntötték el,
hogy végleg lezárják kapcsolatukat, vagy
adnak még egy esélyt maguknak.
– Az egyéni terápiákért fizetni kell,
de a jelentkezők szociális helyzetükhöz képest kaphatnak kedvezményt
vagy díjmentességet – hangsúlyozta
az alapítvány vezetője, Suhajda Zoltán, önismereti és párkapcsolati tréner.
– A pályázati úton vagy egyéb forrásból támogatott tevékenységek mindenki
számára ingyenesek.
Potos Rita

Az egyéni terápiákért fizetni kell, de a jelentkezők szociális helyzetük alapján kaphatnak kedvezményt, díjmentességet

Az alapítvány tevékenységét az önkormányzat is támogatja: a kerület vezetésének segítségével rendezték meg az ingyenes családi
napot, aminek témája a tudatos gyermekvállalás és -nevelés volt, amelynek keretében több zuglói család is kapott ingyenes egyéni
terápiás segítséget. A Családcentrum Alapítvány munkatársai azt tervezik, hogy megfelelő támogatottság esetén a jövőben még
több ingyenes foglalkozással segítik a hozzájuk fordulókat.

A dadogás sokszor a családi háttér miatt alakul ki, ezért nem csak a gyerekekkel, a szülőkkel is foglalkoznak

Zuglói Lapok

Zuglói napok
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Almássy Zsuzsa: Az élmény fontosabb az eredményeknél
A többszörös magyar bajnok műkorcsolyázó, Almássy Zsuzsa is ellátogatott a Bosnyák téri jégpályára.
A 65 éves sportoló ugyanúgy piruettezett és siklott a jégen, mint egykor,
sőt rögtönzött versenyt is szervezett
a korcsolyázó zuglói gyerekeknek.
– Sokkal többet kellene tenni azért, hogy a
korcsolyázás népszerűbb legyen. Ez egy
elérhető sport, a kicsi gyerekektől a nyugdíjasokig mindenkinek jót tesz, ráadásul
nagyon hangulatos és szórakoztató. Hatévesnél fiatalabb gyerekeknél a csúszás,
az egyensúlyozás, a finommechanikai és

a matematikai készség fejlődésében segít –
mondta Almássy Zsuzsa, aki ugyan Zürichben él, de egyre többet jön Magyarországra.
Rengeteg barátja van itt, szereti a budapesti
nyüzsgést, sokat járnak színházba.
Bár már nem vállal tanítványokat, nyomon
követi a műkorcsolyaversenyeket. Szerinte mostanra túl sok szabályt vezettek be,
ami miatt unalmassá válhatnak a kűrök.
– Az alapokat kell jól megtanulni – magyarázata a Zuglói Lapoknak a műkorcsolya 65
éves klasszisa. – Nem az előírásoktól lesz
jó egy versenyszám. Ilyen lépés, olyan lépés, piruettek, és még sorolhatnám. Egyéniségekre van szükség. Ma egy-két évig

tündökölnek a versenyzők, korábban akár
tíz éven át az élvonalban voltak. Plushenko
az, aki kreativitást, egyéniséget visz a kűrjeibe, és ez megmarad az emberekben.
Almássy Zsuzsa arról is beszélt, hogy számára az iskola volt az összekötő kapocs
a sport és a való élet között. A sok edzés
és utazás miatt ugyanis nagyon egyedül
érezte magát. A Fazekasba járt, és osztálytársai mindig szurkoltak neki, de irigyelték.
Énektanára nagy hangsúlyt fordított a zenei fejlesztésére, ami később hasznára
vált, különösen akkor, amikor ritmusos
magyar zenékre futotta a kűröket. Hatévesen a Ferencvárosi Torna Club színei-

Almássy Zsuzsa 1950-ben született Budapesten. Az asztmája miatt kezdett el korcsolyázni, és hamar e sport szerelmese
lett. Hatéves korában az FTC igazolt játékosa lett, 1964-től 1972-ig a magyar válogatott tagja volt. Egyetlen kűrruhát tett el:
a híres piros bársony darabot, ami egyébként Márk Tivadar Kossuth díjas jelmeztervező munkája.
1980 óta edzőként dolgozott Svájcban. Ott ismerte meg férjét, Pauli Lászlót. Ikerlányaik születtek: Judith és Sabine, akik
szintén nagyon hamar megtanultak korcsolyázni, egyéniben és szinkronkorcsolyában is versenyeztek, edzők is voltak.
Ma már csak hobbiból lép jégre a család.

Almássy Zsuzsa sporteredményei
•
•
•
•

olimpiai 5. helyezett (1972)
olimpiai 6. helyezett (1968)
világbajnoki 3. helyezett (1969)
világbajnoki 4. helyezett (1972)

• világbajnoki
5. helyezett (1970)
• Európa-bajnoki
2. helyezett (1971)
• kétszeres Európa-bajnoki
3. helyezett (1967, 1970)

• háromszoros Európa-bajnoki
4. helyezett (1968, 1969, 1972)
• Európa-bajnoki 6. helyezett (1966)
• Universiade-győztes (1970)
• magyar bajnok (1964, 1966, 1967,
1968, 1969, 1970, 1972)

ben versenyzett, három évvel később pedig
már ifjúsági magyar bajnok volt. Országos
bajnokságot hétszer nyert, többször szerzett dobogós helyet Európa-bajnokságon,
1969-ben világbajnoki harmadik helyezett
lett. Kétszer szerepelt olimpián, 1968-ban
a hatodik, 1972-ben pedig az ötödik helyen
végzett. Ám Almássy Zsuzsa vallja, hogy az
élmény fontosabb az eredményeknél.
– A korcsolyázás nemcsak arról szól, hogy
világbajnokságra küldjük a versenyzőinket, hanem arról is, hogy egészséges
nemzedéket neveljünk. Mert sportolni jó
– jelentette ki Almássy Zsuzsa, aki ugyan
a védjegyének számító malomforgásra –
amiből akár 35-öt is megcsinált kűrjei
végén – nem tanította meg a gyerekeket a zuglói koripályán, de
kisebb versenyt szervezett számukra, és azt is megmutatta, hogyan kell szépen, egyenletesen
siklani a jégen, sőt piruettezett is.
Potos R.
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Ficzere Andrea: Ide több dolgozó jön, mint amennyi elmegy

Csakúgy, mint 2014-ben, tavaly év
végén is az Uzsoki Utcai Kórház
lett a megyei és a budapesti intézmények versenyében az Év kórháza, ráadásul ezúttal minden kategóriában a zuglói kórház bizonyult
a legjobbnak. Az Uzsokiban számos
fejlesztést hajtottak végre az elmúlt
egy évben, és Ficzere Andrea főigazgatótól azt is megtudtuk, náluk
minimális a szakemberhiány, több
dolgozó érkezik az intézménybe,
mint amennyi távozik.
– Az elmúlt egy évben milyen fejlesztéseket hajtottak végre az intézményben?
– Decemberben zárult le az a röntgeneszköz-beszerzést és energiamegtakarítást
célzó európai uniós projekt, amelynek keretében – 829 millió forint értékben – három új
képalkotó berendezést vásárolhattunk. Két
digitális röntgent és egy úgynevezett DSA
eszközt, amely érfestésre, vizsgálatra és
szükség esetén azonnali beavatkozásra is
alkalmas. Ezenkívül kialakítottunk egy szeptikus műtőt az ortopédia számára, fejlesztettük a gőzhálózatot és a nővérhívó rendszert,
az SBO-n pedig elkülönítettünk egy triage
helyiséget, ahol gyorsan felmérik a betegek
állapotát, kit melyik osztályon kell ellátni.
– Egy éve bevezették a telemedicina-rendszert, mik a tapasztalatok?
– Ennek keretében a krónikus betegségben
– magas vérnyomásban, cukorbetegségben – szenvedők gondozását végezzük.
A jelentkező páciensek megkapták az ehhez szükséges okoseszközöket, így állapotukat az otthonukban is tudjuk követni.
A betegek adatai egy speciális honlapra
érkeznek, amelynek szakmai felügyeletét
a kardiológiai osztályunk, illetve Nagy Csaba főorvos végzi. Az információkat nemcsak tároljuk, de SMS-ben, telefonon vagy
e-mailben válaszolunk is azokra. A páciensnek ennek köszönhetően kevesebbet
kell orvoshoz járnia, mégis naprakészen
tudja, hogyan állnak az értékei. Az orvos
pedig így hamarabb be tud avatkozni,
a beteg nem jut el abba a stádiumba, amikor
már kórházi felvételt igényelne az állapota.
– Az Uzsoki-applikáció beváltotta a hozzá
fűzött reményeket?
– Kevesebben töltik le, mint amire számítottunk, pedig ennek segítségével minden

információhoz hozzájuthatnak a kórházzal
kapcsolatban, időpontot foglalhatnak, segít az intézményen belüli tájékozódásban,
az orvosok megismerésében is. Még év
elején továbbfejlesztjük az applikációt.
Aki aláír egy beleegyező nyilatkozatot, az
a leleteit is le tudja majd tölteni. Bárhová
megy orvoshoz, az itteni dokumentumait
hiánytalanul, azonnal meg tudja mutatni.
– Több kórház szakemberhiánnyal küzd,
van, ahol osztályokat is be kellett zárni
emiatt. Az Uzsokira mennyire jellemző ez
a probléma?
– Szerencsére csak kismértékben. Nálunk
minimális fluktuáció van, az is inkább költözés vagy nyugdíjazás miatt. Hozzánk több
szakember jön, mint amennyi távozik.
– Mi a kórház vonzereje?
– Az Uzsoki minden szempontból jó kórháznak számít: jók a szakemberek, kiváló
az infrastruktúra, szép az intézmény és jó
a szellemiség, amihez, remélem, mi, vezetők is hozzá tudunk tenni. Fizetést sajnos nem tudunk emelni, de próbálok sok
olyan intézkedést megvalósítani, amivel
a dolgozóknak jobb lesz. Nyáron például
sok munkatársunkat el tudtuk juttatni saját
költségünkön nyaralni, illetve a dolgozók
gyerekeit – a zuglói önkormányzat együtt-

működésével - ingyen táboroztatjuk. Még
januárban átadjuk a gyerekmegőrzőnket
is, ahová egy-egy iskolaszüneti napon
a munkatársak is behozhatják a gyerekeiket. A gyerekmegőrző azonban alapvetően a rendelésekre érkezőknek nyújt majd
segítséget. Ha a beteg nem tudja kire
bízni 3 év feletti csemetéjét, itt szakember vigyáz rá, amíg az anyuka vagy apuka
a vizsgálaton van.
– Tervei között szerepelt, hogy az intézményen belüli tudományos munkát is magasabb szintre emeli, meg tudta valósítani?
– Olyannyira, hogy a városi/megyei kórházak közül az egyik legnépszerűbb kutatóhely lettünk a szponzorok számára.Jelenleg nyolcvan tudományos, illetve klinikai
kutatás folyik az intézményben. Szakdolgozóinknak is rendszeresen szervezünk
tudományos napot, pont azért, hogy ne
csak az orvosoknak legyen erre lehetőségük. Munkatársaink számos előadást
tartanak, magas színvonalon. Két éve az
oktatókórház címet is elnyertük.
– A VIP-részleg hoz bevételt az intézménynek?
– Igen, hiszen nagyon népszerű. Főleg
külföldiek veszik igénybe a szolgáltatást,
ugyanis a jelenlegi szabályozás szerint
magyar beteget – azaz amire OEP-finanszírozásunk van – a részleg nem fogadhat. Mivel azonban a legtöbb magánkórháznak mi vagyunk a háttérintézménye,
rajtuk keresztül érkeznek hozzánk magyarok is. A VIP-részlegből jelentős bevétele van a kórháznak, a pénz zömét az
ellátásban részt vevő dolgozók kapják
meg, pont azért, hogy a jövedelmüket
így meg tudjuk emelni. Ez is egy olyan
szempont, ami talán visszatartja a szakembereket a távozástól, hiszen tisztán
és erkölcsösen tudják megkeresni azt
a pénzt, amit szeretnének. A bevétel
többi részét az egész kórház eszközfejlesztésére fordítjuk.
– Mekkora a várólista az intézményben?
– Részt veszünk a várólistaprogramban,
és elmondhatom, hogy az országban az
Uzsokiban történik a legtöbb várólistás
beavatkozás a csípő- és térdprotézisműtétekre várók körében. Maguk a betegek
is megkereshetnek minket ez ügyben,
bárhol is laknak.

– A traumatológiai osztályon viszont éppen
a zuglóiakat nem látják el, miért?
– Kaotikus a területi ellátási kötelezettség,
nemcsak kerületenként, de szakmánként is
változik. Például van, aki onkológiára ide tartozik, de ha találunk nála szemészeti problémát is, akkor el kellene küldenünk máshová.
Az egy másik kérdés, hogy mi nem tesszük
ki ennek a beteget. Több fórumon jeleztük
már a rossz területleosztást. Most van erre
központi szándék, a tárgyalások folyamatban vannak. A zuglóiak egyébként SBO-ra
ide tartoznak, traumatológiára kell átmenniük a balesetibe. Igyekszünk azonban – területi ellátási kötelezettségtől függetlenül
– minden olyan súlyos vagy akut beteget
ellátni, aki betér hozzánk.
– 2016-ban milyen fejlesztéseket tervez
a kórházban?
– Év elejei terveink között szerepel például, hogy felújítjuk az onkológiai ambulanciát, mert borzalmas állapotban van. Tavaly augusztusban hatalmas kárt okozott
intézményünkben a nagy vihar. Az épület
sok helyen beázott, a vízkár leginkább az
alagsori részlegeket, az SBO-t, a traumatológiát, a patológiát, a műveseosztályt és
az izotópdiagnosztikát érintette. Több gép
és eszköz is megsérült. Ennek helyreállítási költségeit azóta is nyögjük. Minimális
pénzt kaptunk a tulajdonostól, a biztosítóval jelenleg is egyezkedünk. Amiket
nagyon muszáj volt, azokat már megcsináltuk, de a falakat még nem tudtuk kifesteni, és a burkolat sincs kicserélve. Nem
vészes az állapotuk, a betegek nem veszik
észre, de sokunk szemét bántja.
– A II. belgyógyászat és a tüdőosztály is
nagyon rossz állapotban van, azokat mikor
újítják fel?
– Arra nagyon sok pénz kellene, de központi támogatást sajnos nem kapunk. Budapesten, mint a központi régióban, nem
sok mindenre pályázhatunk, az uniós forrástól elestünk, ezért az a fajta infrastrukturális fejlesztés, mint a vidéki kórházakban, nem történhetett meg. Van egy-két
olyan probléma, amelynek megoldásához
nem várhatunk tovább központi pénzre,
hanem meg kell oldanunk saját forrásból.
Ilyen például a már említett onkológiai ambulancia felújítása is.
Forrai-Kiss Krisztina

Zuglói Lapok
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Se pénz, se koncepció az iskolai honlapok fejlesztésére
Elavultak a kerületi oktatási intézmények honlapjai. Arról, hogy milyen élet folyik az adott iskolában,
csak kevés weboldal árulkodik.
A Móra Ferenc Általános Iskola
a közelmúltban megpróbálta olvasóbaráttá tenni internetes oldalát.
A Mórának még a korábbi oktatási rendszerben egy sulinetes honlapja volt,
amely domain és stílus szempontjából
is elavulttá vált. Ezen önerőből csak úgy
tudtak változtatni, hogy egyik kollégájuk
révén sikerült egy ATW-s honlapot létrehozniuk. Ez azonban csak egy apró lépés
volt a jövő iskolája felé.
– 2015-ben már nem az iskola kapuja számít bejáratnak, hanem a weboldala. Mindenki úgy kezd ugyanis iskolát keresni,
hogy először felmegy az intézmények honlapjára. Ott már nagyon sok minden eldől –
mondta Horváth Gizella, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatónője. – Mi is kaptunk
szóbeli visszajelzéseket, hogy miért olyan
a honlapunk, amilyen, és az iskolaszék is
jelezte, hogy jó lenne ezen változtatni. Ám
ez nem megy könnyen.
Nos, aki a zuglói Mórát üti be a keresőbe,
az pórul jár, ugyanis vagy a régi, ATW-s,
sőt sulinetes honlapot kapja, vagy azt az
új dizájnos weblapot, amit az intézmény
a saját alapítványa segítségével nemrég egy külsős vállalkozóval gyártatott le.
Az előbbi két honlapról is ez utóbbira irányítják át az érdeklődőket, akik bosszankodva tapasztalhatják, hogy a gyerekbarát
külső ellenére az oldal teljesen használha-

A Mórában átmenetileg egy blogot hoztak létre moraiskolazuglo.blog.hu néven

tatlan. Horváth Gizella igazgatónőtől megtudtuk, ennek legfőbb oka, hogy a weboldal
elkészítése és működtetése túl sok pénzbe
kerül. Az iskolaszék elnöke, aki egyben az
iskolai alapítvány kuratóriumi tagja is, azt
javasolta nekik, hogy ne fejlesztessék tovább a vállalkozóval a honlapot, mert még
nem tisztázódott a jogi helyzet, kit is illet
a domainnév. Az iskola végül egy átmeneti
megoldást választott: könyvtárosuk segítségével moraiskolazuglo.blog.hu néven
létrehoztak egy blogot, amit megpróbálnak
informatívvá és naprakésszé tenni.

– Egy blog természetesen nem helyettesítheti a weboldalt – tette hozzá Horváth Gizella. – A beiratkozás miatt iskolát kereső
szülők nem is biztos, hogy megtalálják
a blogot, számukra pedig virtuális szinten
láthatatlanok vagyunk. Ezen mindenképpen változtatni kell, ha máshogy nem, akkor
a régi, statikus weboldal visszaállításával.
A weboldal működtetése nem mellesleg „törvényi kötelezettségük” is az intézményeknek, amelyeknek számos
dokumentumot, pedagógiai programot,
házirendet is nyilvánossá kell tenniük.

Ráadásul egy blog tárhelye nem vetekszik
a weboldaléval, így hiába a jó szándék,
egy bloggal nem lehet népszerűsíteni
az iskolai rendezvényeket.
Felmerült egy kérdés: itt van a kerületben
az ország egyik legjobb számítástechnikai
középiskolája, amelynek diákjai között több
olyan is akad, aki képes lenne egy mai kor
igényeinek megfelelő weboldalt elkészíteni.
– Ez valóban így van, számunkra is az
lenne a legjobb megoldás, ha tehetséges
diákjaink például szakmai gyakorlatukat
a közelben és a jó ügy érdekében végeznék
– magyarázta Fenyvessy Gábor, a BMSZC
Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola vezetője. – A weboldalkészítésnek három formája lehetne: egyrészt
diákmunkában, amelyhez diákszövetkezet
bevonása, munkaszerződés szükséges.
Ennek költségét viszont fenntartói, iskolai
szinten kellene rendezni. Ugyanez vonatkozik az úgynevezett összefüggő szakmai
gyakorlatra is, amelynél a kötelező gazdasági, szervezési, szaktantervi előírások miatt jelenleg önmagában nem megoldható
a weblapkészítés. Az pedig, hogy diákjaink
közösségi szolgálat keretében készítsenek,
működtessenek egy új honlapot, az a feladat szakmai súlyával áll szemben: ilyen
volumenű munkánál mások az elvárások,
mint a közösségi munka keretében általában végzett tevékenységeknél.
A jó és informatív weboldal szükségességét tehát senki sem vitatja, ám ennek
megvalósítása jelenleg még áthidalhatatlan
akadályokba ütközik.
Riersch Tamás

Japánban is alkalmazzák a Mályva-programot
Vegyes életkorú csoportok, differenciált fejlesztés és játékos, felfedező tanulás – ezek a legfőbb
jellemzői a Mályva – Integráló-differenciáló
nevelési
rendszernek,
azaz a Mályva-programnak, amely
alapján foglalkoznak a gyerekekkel
a Mályva Óvodában.
– Jó itt, mert sokat játszunk, alszunk, és
rengeteg barátunk van – mondták az ovisok. Misi, Rozina, Kata, Szilárd és Lacika
a labdajátékokat és a sakkot is szereti.
Utóbbiról elmondták, az a lényeg, hogy
az ellenfél bábuit kiüssék, és a királynak
sakkot adjanak. Már azt is tudják, hogyan
indulnak a tűzoltók, ha riasztják őket, sőt
az egyik laktanyában még a tűzoltóautóba is beülhettek. Van, akinek a kedvence
a néptánc, a kendős vagy a botos formáció.
A Mályva ovi csoportszobáiban több olyan
eszköz is van, amely a gyerekek mozgásfejlődését segíti, ennek köszönhetően van,
ahol az izgő-mozgó ovisok trapézon vagy
mászókán játszanak. Az óvodában dolgozók célja, hogy nyugalmat és biztonságot
teremtsenek, ahol önálló, nyitott, alkalmazkodó és kiegyensúlyozott gyerekeket
nevelnek. Az öt, vegyes korú csoport többek között abban is segíti a kicsiket, hogy
elfogadják a másságot.
– A kicsik beilleszkedését segítik a nagyobbak – mondta Knapp Nikolett, akinek
két gyermeke már elballagott a Mályva
Óvodából, a legfiatalabb pedig szeptemberben megy iskolába. – Itt személyre

szabottan figyelnek a kicsikre, nincs szorosan kötött napirend, egy-egy tevékenységre időintervallumok vannak. Volt olyan
év, amikor egy halmozottan sérült kisfiú
járt abba a csoportba, amelyikbe az egyik
gyermekem. Ő a mai napig természetesen
viselkedik, ha beteg, sérült embereket,
gyerekeket lát. Nem kezeli őket másképpen, mint egészséges társait, de segít
nekik, figyel rájuk – hangsúlyozta Knapp
Nikolett, aki szerint az óvónők is példaértékű munkát végeznek, egyenrangú félnek
tekintik a szülőket.
Egyebek mellett ez is fontos volt az
óvodaválasztásnál, amikor Farkas Orsolya
és családja hazaköltözött Hollandiából.
Orsolya is a Mályvába járt, és ma is sokan
dolgoznak ott azok közül, akiket kislánykorában megismert.
– Nem terhelik fölöslegesen a gyerekeket.
Jóságos, de szigorú óvónénik dolgoznak
itt – jelentette ki Farkas Orsolya. – Bevallom, azt viszont nem tudtam elképzelni,
hogy milyen, ha óvóbácsi is foglalkozik
a csoporttal, de pozitívan csalódtam. Fiús
anyukaként azt látom, hogy nagyon jót
tesz a gyerekeknek.
Kovács Péter óvodapedagógusnak ez az
első éve a Mályva oviban, és mint fogalmazott, pályája sokkal összetettebb, mint
amire számított, de nem bánta meg, hogy
ezt a szakmát választotta. Úgy gondolja, hogy a társadalmi problémák gyökere
a nevelésben van. Informatikusi állását adta
fel, mert olyan munkára vágyott, ami által
hozzátehet valamit a világ fejlődéséhez.

A felfedező tanulásban hisznek, nem terhelik feleslegesen a gyerekeket

A Mályva Óvodában egy-egy témát 3-4
hét alatt dolgoznak fel a gyerekek és az
óvodapedagógusok.
– A kicsik otthonról is hoznak könyveket,
játékokat, így még motiváltabbak abban,
hogy részt vegyenek a közös tevékenységben – mondta az intézmény vezetője,
Székely Ilona. – A differenciált fejlesztésbe

a szakszolgálat munkatársai és – a sajátos
nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatban – a Zuglói Benedek Elek EGYMI utazó
gyógypedagógusai is bekapcsolódnak.
A Mályva-programot már Japánban is átvették. A Tokiói Kodály Intézet óvodáiban
alkalmazzák az óvónők és a dajkák.
Potos R.

10

Zöld Zugló

2016. január 14.

Téli növényvédelem
A tél közismerten nem a fő növénygondozási szezon, ilyenkor nem ültetünk, nem metszünk, ám ez nem
jelenti azt, hogy ne lenne teendő
a növények körül.
A kevésbé ellenálló rózsatöveket és az
ősszel ültetett, még zsenge facsemetéket
a tőhöz húzott, bő arasznyi magas földkupaccal védjük, az elmúlt évtizedben divatossá váló díszfüveket pedig kössük össze
egy vastag szalaggal. Ne feledkezzünk el
a teraszon, kertben tartott cserepes növényekről sem, melyek annak ellenére, hogy
télállóak – hiszen ezért maradhattak kint –
igénylik az óvintézkedéseket. A nagyobb
hidegek beállta előtt a cserepeket szigeteljük, például buborékfóliával tekerjük
körbe, de az edények alját és tetejét sose
burkoljuk be. A virágokat télen is fenyegeti
a kiszáradás, ezért célszerű földjüket 3-5

Zuglói Lapok

Több ponton is gyűjtik a fenyőket

centiméter vastag mulccsal (például vágott fenyőkéreggel) letakarni.
Ha vastag a hótakaró, akkor a fenyőket,
tujákat és a télen is lombos növényeket mentesíteni kell a hó súlya alól, mert
a lerakódó csapadék letörheti az ágakat,
szétnyomhatja, tartósan deformálhatja
a lombozatot. Óvatosan rázzuk meg
vagy seprűvel ütögessük meg az ágakat.
Hasonlóan járjunk el az ónos eső hullásakor kialakuló jégpáncéllal is. Az utak és
a járdák síkosságmentesítésére környezetbarát szóróanyagot kell használni – faforgácsot, homokot, kőzúzalékot –, így nem árthatunk a növényeknek. Az évelőágyásokra
ne halmozzunk nagy mennyiségű havat, az
utcafronton pedig az úttestről sose toljuk a
hókupacokat az út menti ágyásokba vagy
az ottani fák tövéhez.
Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

Zuglóban tizenkilenc helyen gyűjti a fenyőfákat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt., továbbá
a kukák mellől is elviszik azokat.
A cég munkatársai arra kérnek mindenkit, hogy ne az úttestre, a parkokba vagy a zöld területekre dobják
a fenyőfát, hanem helyezzék a hulladékgyűjtők mellé vagy a következő gyűjtőhelyek egyikére:
Rákosfalva park • Ond vezér park • Füredi park • Álmos vezér tér • Gvadányi u. (nagy parkoló) • Bánki Donát
park • Kerepesi út–Bolgárkertész u. sarok • Pákozdi tér • Kalapács u.–Bagolyvár u. sarok • Szikszó park •
Balázs park • Rákospatak park • Sárrét park • Irottkő park • Csáktornya park • Újvidék tér • Baktai Gy. u.–
Egressy köz sarok • Cinka Panna u. • Limanova tér

Zuglói Lapok

Kultúra, művészet
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Lohr Ferenc freskóvázlatai a Zoborhegy téren
Lohr Ferenc a múlt század első felének egyik legkiemelkedőbb magyar
freskófestője volt. Ennek ellenére
a Zuglóban letelepedett restaurátor, templom- és kastélyfestő neve
az elmúlt évtizedekben feledésbe
merült, róla a művészettörténeti tanulmányok is csak elvétve tesznek
említést. Azt is csak kevesen tudják,
hogy a Rákos-patak mentén sétány
őrzi a művész nevét, s hogy 34 páratlan szépségű grafikája van a Zoborhegy téri Regnum Marianum-templom közösségi házában kiállítva.
Az, hogy a Gyarmat utcában élt és alkotott festőművész grafikái nem kallódtak
el, Kopeczky Lajos tévés sportújságírónak, jelenleg Erdőkertes alpolgármesterének az érdeme. Lohr grafikái tőle kerültek
a zuglói önkormányzat tulajdonába.
Kopeczky Lajos egyik alkalommal Honton
járt az ott élő grafikus, festőművész, szobrász Kolozsvári Grandpierre Miklósnál, aki
arra kérte, segítsen neki értékesíteni a tulajdonában lévő Lohr-műveket. A sportriporter a grafikákat látva azonnal tudta, hogy
értékes alkotásokról van szó, amelyeket
biztos helyen akart tudni, ezért valamen�nyit megvásárolta. Később Kopeczky úgy
döntött, közkinccsé teszi az alkotásokat.
Miután tudta, hogy Lohr Ferenc zuglói kötődésű volt, felkereste a kerület akkori polgármesterét, Rátonyi Gábort, hogy terve
megvalósításához segítséget kérjen tőle.
Az önkormányzat Kopeczkytől a Kolozsvárinak fizetett összegért megvásárolta a grafikákat, majd a képviselő-testület döntése nyomán átadta
megőrzésre a Regnum Marianum Plébániának, ahol az érdeklődők 2004 óta állandó
kiállításon tekinthetik meg az alkotásokat.
A grafikák kerületi tulajdonba kerülését

Lohr Ferenc 1871-ben született Budapesten. Budapest, München és Párizs művészeti akadémiáin tanult. Alig húsz évesen Munkácsy Mihály fedezte fel. 1893ban ezüstérmet nyert a párizsi Nemzetközi Iparművészeti Kiállításon. Első jelentős
munkája a budapesti Angolkisasszonyok Templom restaurálása volt. Ezt követően
Lotz Károly, Székely Bertalan és Deák-Ébner Lajos mellett közreműködött a tihanyi templom freskóinak festésében. 1892-től a történelmi Magyarország hatvan
templomának és kastélyának freskóit és faliképeit festette, vagy újította fel. A művész a második világháború során megrendelések hiányában elsősorban portré és
virágcsendélet festéssel foglalkozott. Az 1946-ban elhunyt Lohr Ferenc nevéhez
kötődik Zuglóban a Szépművészeti Múzeum reneszánsz termének a díszítése, az
időközben lebontott régi Páduai Szent Antal plébániatemplomban oltárképének
az elkészítése, illetve a Hermina-kápolna megkopott falainak újjáfestése.

Lohr sajátossága a rendkívül kifejező kézábrázolás

követően, 2008-ban az önkormányzat
a Lohr családdal közösen emléktáblát
avatott Lohr Ferenc Gyarmat utca 52.
szám alatti háza falán. A Rákos-patak
menti sétálóút Egressy út–Termál utcai
fahíd közötti szakaszát pedig Lohr Ferenc
sétánynak nevezték el.
A képviselő-testület 2011 tavaszán döntött
arról, hogy az önkormányzati tulajdonban
lévő 34 eredeti Lohr Ferenc-grafikát a Zoborhegy téri Regnum Marianum Plébániának ajándékozza. Az ünnepélyes átadásra
április 23-án, nagyszombaton került sor.
Az ajándékozó okiratot Kovács Balázs akkori alpolgármester adta át Hajnal Györgynek, a Regnum Marianum Plébánia plébános-protonotárius kanonokának.
– Praktikus döntés volt az önkormányzat
részéről, hogy a közösségi házunkban helyezte el Lohr Ferenc grafikáit. Itt ugyanis
állandó kiállítása van az 1946-ban elhunyt,
hatvan templomot és kastélyt festett, illetve restaurált művésznek, amelyet a többi
tárlattal együtt – időpont-egyeztetést követően – bárki megnézhet – nyilatkozta
Hajnal György atya. Hozzátette: a Lohrkiállítást megtekintő felnőttek és gyerekek egyaránt elcsodálkoznak a művész
érzékletes ember- és rendkívül kifejező
kézábrázolásán. Hajnal György a grafikákkal kapcsolatban egy érdekességre hívta
fel a figyelmet: a kiállított rajzok között
több olyan is szerepel, amelyen Lohr Ferenc előbb az ábrázolt személy anatómiai
vázlatát készítette el, majd mellette annak
másolatát „öltöztette” fel. György atyának
arról nincsenek adatai, hogy a grafikák
alakjai melyik templomban vagy kastélyban kerültek megfestésre. Mint megjegyezte, a méltatlanul elfeledett Lohr Ferenc tevékenysége és munkássága még
feldolgozásra vár.
Papp Dezső

Két magyar produkció is Bronz Pierrot-díjat kapott
A január 7–11 között zajló, 11. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon 13 országból – az Egyesült Államoktól kezdve Kolumbián, Ghánán,
Mongólián keresztül Európa számos
országáig – összesen 75 művész lépett fel. A tízfős zsűrinek 30 – köztük
három magyar – műsorszám közül
kellett kiválasztania a legjobbakat.
A Fővárosi Nagycirkuszban rendezett
programot cirkuszi körökben a monte-carloi után a második legjelentősebb eseményként emlegetik a világon. A 11. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon ismét
gazdára találtak az Arany, az Ezüst és
a Bronz Pierrot-díjak, amelyek ebben a műfajban az egyik legrangosabb elismerésnek
számítanak. A fesztivál 22 éves története
során eddig egyetlen magyar produkció
– 2014-ben ifjabb Richter József lovasszáma – érdemelte ki az Arany Pierrot-díjat.
Ezúttal három magyar számnak is szurkolhatott a közönség. Az „A” műsorban a Trio
Power Line formáció, a „B” műsorban pedig a Silver Power duó egyaránt erőemelő
számot mutatott be. 1998 óta most először
fordult elő, hogy egy cirkuszversenyen két
azonos zsánerű produkciót bemutató magyar artistaszám indult. A harmadik magyar

résztvevő a Baros Imre Artistaképzőben
végzett Biritz Ákos volt, aki gurtniszámával szintén az „A” műsorban szerepelt.
A fesztivál történetében szintén először egy
ghánai művész, Isaac Aborah artista is bemutatkozott. A legtöbb versenyzőt – összesen hetet – az oroszok indították, közülük
az Urunov család már másodszor vett részt
a programban, ők lovasmagasiskola-produkciójukkal 2002-ben Bronz Pierrot-díjat
nyertek. A rutinos cirkuszlátogatók a fellépők között ismerősökre is bukkanhattak.
A Fővárosi Nagycirkuszban 2015. december 31-ig futott Balance című előadás több
művésze is lehetőséget kapott a fesztiválon
való szereplésre. A kolumbiai The Gerlings
csoport magasdrót-számában, a világon
egyedülálló módon védőháló és biztosítókötél nélkül, nyolc emberből álló piramist
mutatott be. A különlegességek közé tartozott az orosz Dmytro Kharlov görgőszáma
is. A művész tavaly júniusban megdöntötte
az egyensúlyozó-deszkán történő legtöbb
guggolás Guinness-rekordját.
A fesztiválhoz kapcsolódóan, a Tihanyi 100
kiállítással a Los Angelesben élő világhírű
bűvészt, a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál zsűrijének tiszteletbeli állandó tagját, Czeisler Ferencet köszöntötték 100.
születésnapja alkalmából. 		
R. T.

A 11. Budapesti Cirkuszfesztiválon 75 művész lépett fel

A nemzetközi szakemberekből álló zsűri a kolumbiai The Gerlings csoport magasdrót-számát ítélte a legjobbnak, így ők kapták a 11. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál Arany Pierrot-díját. Ezüsttel jutalmazták az orosz Skokov csoport hintaszámát és az Amerikából érkezett Flying Fanfars csapat artistaprodukcióját. Bronzot két
magyar csoport, a Trio Power Line és a Silver Power, továbbá a romániai X-treme
Brothers, a spanyol Nicol Nicols, valamint a portugál Dias Falmily kapott.
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Megkezdődött a rehabilitációs szakrendelés
Gyógytornán, elektromos, ultrahangos és mágneses kezelésen is részt
vehetnek ezentúl a betegek a Zuglói
Egészségügyi Szolgálat Örs vezér
terei szakrendelőjében.
Az intézményben január 11-én indult a rehabilitációsmedicina-szakrendelés, vagyis
a mozgásszervi rehabilitáció.
– Ennek lényege, hogy a műtéten átesett
vagy valamilyen sérülést szenvedett betegek életminőségét javítsuk – mondta dr. Vas
Roland ortopéd szakorvos, a rehabilitációs
szakrendelő vezetője. – Célunk, hogy segítsünk a pácienseknek abban, hogy minél
előbb visszailleszkedjenek a társadalomba.
Eddig az adott intézmény rehabilitációs osztályának ambulanciájára jártak az emberek,
ahol hosszú a várólista. Ez pedig hátráltathatja a gyógyulást. Minél hamarabb, minél
kevesebb megszakítással kell elkezdeni
a rehabilitációs kezelést, mert a romlás üteme mindig gyorsabb, mint a javulásé.
A Zuglói Egészségügyi Szolgálat új szolgáltatásával nemcsak a mielőbbi gyógyulást segíti, de az orvos-beteg kapcsolatot is erősíti.
A mozgásszervi rehabilitációt az ortopédiai, reumatológiai és neurológiai problémával küzdők vehetik igénybe, szakorvosi beutalóval. A hétfőnként 14 órától 17
óráig tartó szakrendelésen gyógytornával,
elektromos, ultrahangos és mágneses kezeléssel gyógyítják a betegeket. Potos R.

Zuglói Lapok

Életmentő
véradás
A statisztikai adatok szerint az emberek 75 százaléka legalább egyszer kerül olyan helyzetbe az élete
során, hogy vérre van szüksége. Évente körülbelül 400 ezer, vérkészítményre szoruló beteg kerül
Magyarországon kórházakba. Ha minden egészséges felnőtt ember életében legalább egyszer adna
vért, nem lenne gond. A véradás nemcsak
a rászorulókon segít, hanem a véradókon is: szakemberek szerint
ugyanis pozitívan befolyásolja az
immunrendszert, csökkenti az
infarktus és a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát.

Gyógytornával is segítenek a műtéten átesett vagy sérülést szenvedett betegeken

Januárban Zuglóban a következő
helyeken lehet vért adni:
• január 19-én 9-től 12-ig a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában
(Kerepesi út 124.)
• január 19-én 13-tól 16.30-ig
a Hermina Irodházban
(Hermina út 39.)
• január 20-án 13-tól 17-ig
a Tihany Óvodában
(Tihany tér 39.)
• január 28-án 11-től 15-ig
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-nél
(Pétervárad u. 11–17.)
• január 30-án 11-től 17-ig
a Sugárban (Örs vezér tere 24.)

Tilos a gyors felmelegítés
A fagyási sérülés elsősorban a lábakat, kezeket, orrot, füleket veszélyezteti. Komolyabb kihűlés esetén
pedig külső segítség nélkül nincs
esély a fagyhalál elkerülésére.
A hideg hatására beindul a szervezet védekező reflexe, melynek következtében
érösszehúzódás, érszűkület jellemzi a hidegnek kitett területeket. A védekező mechanizmus a későbbiekben azonban káros következményekkel jár, hiszen a tartós
érszűkület következtében sérül az adott
terület oxigén- és tápanyagellátása. Mindennek következtében a legkisebb erekben vérrögök keletkezhetnek, amelyek

az adott erek elzáródásához, a keringés
megszűnéséhez és végső soron szöveti
elhaláshoz vezethetnek.
A fagyás réteges öltözködéssel (derékon
felül öt, derékon alul három réteg) előzhető meg. Fontos a vízhatlan, jól szellőző
ruhák használata is. Ha már megtörtént
a baj, vegyük le a nedves ruhát, a fagyott
részt pedig első fokú sérülésnél meleg
vizes palackkal melegítsük, másodfokúnál pedig már mindenképpen forduljunk
orvoshoz. A direkt, gyors melegítés tilos.
A sok folyadék és az energiadús táplálék
fogyasztása elengedhetetlen.
Dr. Révai Tamás igazgató főorvos,
Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Zuglói Lapok
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Derékon felül öt réteg ruha viselése javasolt komoly hidegben
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25 éve Zugló szolgálatában

Magyarországon a rendszerváltás
után jött létre a polgárőrség. A szervezet tehát negyedszázados múltra
tekint vissza, csakúgy, mint a zuglói
polgárőrség, amely az elsők között
alakult meg. A jelenlegi, 140 fős állomány legrégebben szolgáló tagja, Kardos Pál elnök is 25 éve viseli
a polgárőrjelvényt.
– A rendszerváltás idején érezhető volt
a közbiztonság romlása, különösen
a közterületi bűncselekmények száma nőtt meg – magyarázta Kardos Pál.
– A nyolcvanas évek végén aztán néhány
lokálpatrióta úgy gondolta, hogy megpróbálnak javítani ezen a helyzeten, és
önkéntes járőröket szerveztek a zuglói
lakótelepeken. Ezeknek a szerveződéseknek az egyesülési törvény teremtett
jogi hátteret, amely lehetővé tette a Zug-

lói Polgárőrség hivatalos megalakulását.
A polgárőrök eleinte csak megelőző járőrszolgálatokat láttak el, szabadidejükben,
saját költségükön. A „szolgálati” járművek üzemanyagköltségét közadakozásból fedezték. Miután a lakosság, majd az
önkormányzat és a rendőrség bizalmát is
elnyerték, változott a helyzet.
– A működésünk során folyamatosan elemeztük a lakossági igényeket, és a feladatainkat is ezekhez igazítottuk – mondta
a jubiláló egyesület elnöke. – Először az
áldozatvédelem felé nyitottunk. Ennek
eredménye lett, hogy az önkormányzattal közösen 2003-ban pályázati forrásból
egy áldozatvédelmi irodát hoztunk létre az
Egressy út 73/C szám alatt, amelyet aztán
a rendőrséggel közösen működtettünk.
A következő lépés a körzeti megbízottakkal való közös járőrszolgálatok megszervezése volt, majd a 2006. augusztus

20-i vihar tapasztalataira építve egy önkéntestűzoltó-tagozatot is létrehoztak.
A 2013-ban létrejövő Észak-Pesti Önkéntes
Mentőszervezetben és a 2015-ben nemzeti
minősítést is megszerző Budapesti Önkéntes Mentőszervezetben is fontos szerepet
töltenek be az egyesület tagjai.
A szervezet 2009 karácsonya előtt költözött a Laky Adolf utcai Zuglói Közbiztonsági Centrumba, ahol azóta is napi 24 órában állnak a lakosság rendelkezésére.
– 25 évet néhány mondatban összefoglalni szinte lehetetlen – folytatta Kardos
Pál. – Annyi minden történt velünk. Csak
néhány dolgot emelnék ki. 2006 óta törvény szabályozza a polgárőrségek tevékenységét, de a törvényt azóta többször
is módosították. Már mindenhol az országban egységes formaruhában látnak
el szolgálatot a polgárőrök, akiknek a hatásköre is jelentősen változott. Természetesen a képzésük is igazodott a megváltozott törvényi feltételekhez. Ma már csak
az lehet polgárőr, aki az alapismeretekből
sikeres vizsgát tesz.
A Zuglói Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület az egész országban etalonnak
számít. Részben a szervezettsége, részben pedig a partneri együttműködése miatt. A támogatásoknak és a pályázati források kihasználásának eredménye, hogy
napjainkra a prevenció terén is kimagasló
munkát végeznek.
– Hogy mi lehet a további célunk? Egyrészt
nem szabad megállnunk, hanem a kor
igényeihez igazodva folyamatosan fejlődnünk kell – vélekedett Kardos. – Ezt pedig
a képzések hatékonyságának növelésével, illetve a partneri kapcsolatok fejlesztésével tudjuk elérni. Szeretnénk minél több
fiatallal is megismertetni a munkánkat.
Erre a polgárőrtörvény tavalyi módosítása is lehetőséget biztosít, hiszen a diákok
immár a polgárőrségeknél is letölthetik az
50 órás kötelező közösségi szolgálatukat.
A Zuglói Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület az elmúlt 25 évben számos elismerést kiérdemelt. Az Év polgárőrsége,
a Kopácsi Sándor-díj, a Zugló Közbiztonságáért díj és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának
elismerése mellett azonban a legnagyobb
dicséretet mind a mai napig a lakosság
pozitív visszajelzései jelentik.
Riersch Tamás
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Bűnügyi krónika
Kompromittáló fotóval zsarolták
2015 októbere és decembere között zajlott az a bűncselekmény-sorozat, amelynek szereplői mindnyájan fiatalkorúak.
Ketten közülük egy edzőteremből ismerték egymást. A két fiatal egyszer szóba
elegyedett, ám beszélgetésük közben
odament hozzájuk az egyikük barátja,
aki a későbbi sértettet egy róla készített
cigarettás fotóval akart megzsarolni. Miután a sértett nem ijedt meg, tettlegességgel fenyegették meg a zsarolói, akik
azzal is ijesztgették, hogy a testvérét is
bántani fogják. A fiút ez már megijesztette, de ahelyett, hogy a szüleinek vagy
a rendőröknek szólt volna, inkább 20 ezer
forintot fizetett a másik két fiúnak. Azok
azonban nem elégedtek meg ennyivel,
hanem hasonló módszert alkalmazva további összegeket, értékes okostelefont
és egy játékkonzolt zsaroltak ki az áldozatuktól. Időközben egy harmadik elkövető is színre lépett, aki az egyik közösségi
portálon keresztül felajánlotta a sértettnek, hogy lerázza a zsarolókat. Ezért 30
ezer forintot kért tőle. Ezután néhány nap
csend következett, ám aztán a zsarolók
ismét jelentkeztek a sértettnél, aki ezt
számon is kérte a közvetítőn. Az eredmény újabb pénzösszeg kifizetése volt.
A sértett csak december 21-én fordult
a rendőrséghez, addigra azonban már több
százezer forintja bánta a késlekedését.
A rendőrök aznap csapdát állítottak a zsarolóknak. Ennek eredményeképpen a Mexikói úti végállomáson előbb a pénzt átvevő fiatalt, majd a közelben bujkáló másik
két zsarolót is sikerült elfogniuk. A három
fiatalkorú elkövető egyaránt elismerte
a bűncselekmény elkövetését.
Verekedéssel végződött a céges buli
Szenteste előestéjén karácsonyi céges
bulit tartottak az egyik zuglói biliárdszalonban. Az este folyamán a vendégek
közül többen hangossá és agresszívvá
váltak, de az egyikük különösen. Mivel
amúgy is közeledett a záróra, a szalon
alkalmazottjai kitessékelték a hőzöngőket, ám azok lecövekeltek az üzlet előtt.
A pincérek ezért értesítették a tulajdonost, aki ekkor már hazafelé tartott.
A főnök visszafordult, majd megpróbálta lecsendesíteni a vendégeket. Négyen
azonban nekitámadtak, és többször
megütötték, majd megrugdosták. Az utcán zajló verekedést a pincérek is észrevették, és megpróbáltak a főnöküknek
segíteni. A támadók ekkor már viperát
is bevetettek, amivel komoly sérüléseket okoztak. Az agresszív vendégek az
üzlet női pincérét sem kímélték, őt szintén megütötték. Végül valamelyik sértettnek sikerült értesíteni a rendőrséget.
A járőrök két támadót a helyszínen elfogtak. Őket, illetve társaikat csoportosan
elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsították meg.
Vendégeiken vesztek össze

Ma már az egész országban egységes formaruhában teljesítenek szolgálatot a polgárőrök

Egy Vezér úti családhoz december 25-én
váratlanul betoppant egy rég nem látott
ismerős pár. A vendégek távozása után
a házigazdák észlelték, hogy több tárgyuk és pénzük is eltűnt a lakásból.
Az asszony azt akarta, hogy a férfi
a vendégek után menjen, aki azonban
az ismeretségre hivatkozva erre nem
volt hajlandó. Ezen úgy összevesztek,
hogy az majdnem tragédiába torkollott. Az asszony a vita hevében megfogta
a feldíszített karácsonyfát, és kihajította az
ablakon. A férfi erre ütlegelni kezdte a nőt,
majd lement másfél órára kutyát sétáltatni.
Ez alatt sem sikerült lehiggadnia, ugyanis
hazaérve ismét bántalmazta az asszonyt,
akit egy késsel többször megvagdosott
és megszurkált. A rendőrök állampolgári
bejelentésre mentek ki a helyszínre, ahol
elfogták a férfit, akit súlyos testi sértés
bűntettével gyanúsítottak meg.
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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, 06-20-4915089
ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek,
kirakatok üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak, hőszigetelő üvegek beépítése. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós Tel.: 0630-2664-666
MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ áron
vállalunk: víz-, fűtésszerelést, szobafestést, mázolást, tapétázást, kőműves
burkoló munkákat, parkettázást.
ZUGLÓI MEGRENDELŐKNEK,
NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY!
Tel: 06-30-9524-725

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását garanciával, rövid határidővel vállalom zuglói műhellyel. Marton Tamás technikus. Tel: 2211693, Mobil: 06-20-342-7898
KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szigetelés, egyéb szigetelési
munkák, kémény, kerítésépítés kicsitől a
teljes lakásfelújításig. Díjtalan kiszállás.
10% kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-30734-0411
ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ GYORS�SZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi
gépekkel, szerelvények javítása, cseréje,
gázkészülékek javítása, csőtörés, hibaelhárítás azonnal. Gáz- és fűtésszerelés,
javítás. 40 éves gyakorlattal. Tel: 3633272, 06-30-9517-849

KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal. Tel:
2212-392, 06-20-553-8582. XIV. ker. Nagy
Lajos király útja 43/B. (Fogarasi sarok)
ÜVEGEZÉS minden fajtája a helyszínen is. Hagyományos ablakok hőszigetelő
üvegre való átalakítása, utólagos szigetelése. BIZTONSÁGI hő és fényvédő fóliázás.
RÉSSZELLŐZŐK készítése gáz engedélyhez. Tel.: 06-20-956-7241
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal is! 40
éves szakmai gyakorlattal, profi gépekkel. Vízvezetékszerelés. Társasházaknak,
zuglói lakosoknak nagy kedvezmény.
Zuglói víz-, gáz-, fűtésszerelés és lefolyószervíz. Tel: 06-1-363-3272, 06-30951-7849
ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS munkát:
ajtó- ablakillesztést, zárszerelést, küszöbkészítést, szigetelést, mázolást, pántok, zsanérok cseréjét! Szigeti László, Tel: 251-9483,
06-20-381-6703
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

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS, elektromos hálózatkiépítés és –felújítás. HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás, vízkőtelenítés garanciával.
Érintésvédelmi felülvizsgálat, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel: 06-30-440-1586,
252-0813
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KISZÁLLÁSSAL, garanciával a hét minden napján.
Tel:405-3553, 06-20-9344-874
KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA asztalosmunkával, széles szövetválasztékkal.
Konyha- és beépített szekrények méretre
készítése. Tel.: 06-1-416-7412; 06-30-94063-42
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FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA,
átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, villanyszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, határidőre,
garanciával! www.burkolomester.hu Tel.:
06-20-961-6153
GYAKORLOTT fodrász, idős hölgyek és
urak hajvágását vállalja háznál. HÍVJON BIZALOMMAL! Tel.: 06-30-952-7363
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
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

APRÓMUNKA? NEM PROBLÉMA! Asztalos munkákat vállalok: javítások, bútor- ös�szeszerelés, polcok, kisbútorok készítése.
Tel.: 06-30-664-8684, Varga László
HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más
nem vállal, mi elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő, asztalos, víz-, gáz-, villanyszerelő
szakemberek állnak rendelkezésre. Konyhák, fürdőszobák felújítását vállaljuk. Tel: 0630-457-2666, 06-20-514-7876
OTTHONSZERVÍZ: fürdők, konyhák, szobák teljes körű felújítása, javítása. Képek,
karnisok, lámpák felszerelése, „fürdőkád
cseréje kabinra”. Tel.: 06-30-782-2025
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek
szerelése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS,
vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-9790624.
LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11
KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE régi
kádját, a bontás árának töredékéért felújítjuk. www.kad-felujitas.hu Keressen minket
a facebookon is: Kád-felújítás. Tel.: 06-20529-4180
HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák,
autóklímák javítását vállalom hétvégén is, garanciával! Tel: 419-82-64, 06-70-211-77-60

Ingatlan
VENNÉK ZUGLÓBAN, vagy a XVI. KERÜLETBEN lakást vagy kertes házat. Lehet felújításra szoruló is, kb.: 70-100 nm körülit, lehetőleg tulajdonostól. Tel.: 06-30-9517-849
ELADÓ BAKONYBAN, RÉDÉN, nagy családi ház nagy telekkel, jó állapotú, gazdálkodásra kiváló, vagy budapesti lakásra,
házra cserélhető megegyezéssel. Tel.: 0630-9517-849
Zuglóban, zöldövezetben, metró közelében
ELADÓ 36 nm-es, 1 szobás, 1. emeleti, ös�szkomfortos, részlegesen felújított öröklakás
tulajdonostól, téglaépítésű, liftes társasházban. Csak magánszemélyek hívását várom!
Tel.: 06-70-2678-826.
ÜZLETHEYISÉG KIADÓ az ERZSÉBET királyné útján, 61 nm, hasznos eladótér: 40
nm. Bérleti díj: 120.000 Ft / hó + rezsi. Tel.:
06-30-657-1920

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

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

Gyakorlott, gimnáziumi TÖRTÉNELEMTANÁR emelt szintű ÉRETTSÉGIRE felkészít.
Egressy-Miskolci környékén. Tel: 06-30583-4499

Egészség, életmód
GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖRÖM, tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg
lábak kezelése. Házhoz megyek! Hétköznap
és hétvégén! Ajándékutalvány vásárolható!
Tel: 06-30-319-1178
FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások készítését, javítását garanciával. Fogfehérítő sablon és éjszakai harapásemelő
készítése. Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-21.
Petőfalvi, Ilosvai utca 25.
GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás
köröm, tyúkszem eltávolítás, diabéteszes,
érszűkületes lábak szakszerű kezelése.
TALPMASSZÁZS AJÁNDÉKBA! Házhoz is
megyek! Fontos számomra a bizalom! Tel.:
06-30-343-4443

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.: 06-70-519-2470
Email: szerviz@szerviz.info

Régiség
ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL értékbecsléssel legmagasabb áron bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, porcelánokat, csillárt,
hangszert, órákat, könyveket, csipkét, bizsukat, borostyánokat, kitüntetést, írógépet,
varrógépet, rádiót, tv-t, szőrmét, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-20-597-8280
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Kapás Bogi váltana: a BVSC a jogi lépésektől sem riad vissza
Decemberben villámcsapásként ért
mindenkit a hír, hogy Kapás Boglárka, a BVSC-Zugló egyik legfőbb
olimpiai reménysége klubot akar
váltani, és a jövőben az UTE színeiben, másik edző irányításával készülne a versenyekre. A versenyző
kedvetlenségre hivatkozik, a BVSC
pedig a hatályos szerződésre.
– A sport ilyen, a sportolók néha klubot és
edzőt váltanak, ám ez a történet mégsem
ilyen egyszerű – mondta Szentpáli Gábor,
a BVSC-Zugló ügyvezető elnöke. – Boginak ugyanis az olimpia végéig szól a szerződése, mi pedig ragaszkodunk ahhoz,
hogy ezt az idejét kitöltse.
A ragaszkodás érthető, hiszen Kapás
Boglárka a BVSC-ben tanult meg úszni,
itt lett versenyző, majd Nagy Péter irányításával kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok,
felnőtt-Európa-bajnok, kétszeres olimpikon, többszörös világbajnoki érmes úszó.
Boglárka az év végi, Netánjá-ban rendezett rövid pályás világbajnokságon egy
ezüst- és egy bronzérmet nyert, ezután
jelentette be nevelőklubjában, hogy edzőt
és egyesületet vált.
– Váratlanul ért a döntése, és úgy gondolom, nem túl korrekt egy 13 éves, eredményes munkát így lezárni – mondta Nagy
Péter az üggyel kapcsolatban.
Bogi jelenleg a világranglista 6-7. helyén
áll a 800 méteres gyorsúszásban. Londonban ezen a távon hatodik volt, ő azonban szeretne előrébb lépni. Távozását is

Kapás Boglárka belefásult abba, hogy 17 éve a Szőnyi úton edz, ezentúl az UTE-ben akar készülni

azzal indokolta, hogy az új klubjában az új
edzőtől új impulzusokat és olimpiai érmet
remél. A kvalifikációt még BVSC-s sportolóként szerezte meg.

– Igazából annyi történt, ami már előtte több
sportolóval, úszóval is – például Bernek
Petivel és Cseh Lacival is –, hogy egyszerűen szükségem volt a változásra, változ-

tatásra – indokolta döntését Kapás Boglárka. – Kezdtem belefásulni abba, hogy
mindennap ugyanoda megyek, ugyanabba
a medencébe ugrok. Tizenhét évet úsztam
a BVSC-ben, azt éreztem, hogy elmegy
a kedvem, muszáj egy kicsit változtatni valamin. A jövőben az UTE-ban fogok készülni az olimpiai bajnok Gyurta Dánielt is edző
Virth Balázs és Kovácshegyi Ferenc irányításával, és öröm számomra, hogy a Komjádiban az olimpiai, világ- és Európa-bajnok
Gyurta Dániel társaságában edzhetek majd.
Bízom benne, hogy a környezetváltozás
gyorsan visszaadja nekem azt a versenyzői szellemet és motiváltságot, ami korábban jellemző volt rám. Talán majd hasonlít
az életem alakulása Cseh Laciéra, aki váltott, és nem bánta meg. Remélem, az olimpián majd látszódik, hogy tényleg új erő
van bennem. Igazából már annak is nagyon
örülni fogok, ha ettől az új környezettől több
kedvem lesz edzésre járni, mert mostanában azt hiányoltam, de nagyon.
Szentpáli Gábor szerint a BVSC-Zugló
számára az érzelmi okokon kívül egyrészt
a ráfordított összeg, másrészt az olimpiai eredményességért járó juttatás miatt
fontos a versenyző megtartása, s ennek
érdekében a jogi lépésektől sem riadnak
vissza. Az úszóknál az átigazolási időszak január elején kezdődött, Bogi azonban már december közepétől a Komjádi uszodában edz a Szőnyi út helyett.
Az UTE nemrég alakult úszószakosztálya
– a Gyurta Team – ugyanis uszoda hiányában ott tartja az edzéseit.
Riersch Tamás

Családi vállalkozás a vívás
Andrásfy Tibor évek óta a magyar
vívás
egyik
legeredményesebb
utánpótlásedzője. Tanítványai közül
Györgyi Levente és Hamar Balázs is
junior világ- és Európa-bajnok volt,
de ma már mindketten a sport helyett a civil életben érvényesülnek.
A magyar kadetválogatottat is irányító zuglói tréner tisztában van azzal,
hogy milyen nehéz feladat a sport
számára megtartani a gyerekeket.
– A fiatalokat nem lehet kötelezni a vívásra,
és sokszor még az eredmények sem jelentenek kellő motivációt. Ilyenkor jól jönne
a szülői segítség, amit viszont nem mindig
kapunk meg – mondta Andrásfy Tibor.
Nos, ezúttal más a helyzet. Az edző legújabb tehetsége ugyanis éppen saját fia,
ifjabb Andrásfy Tibor. A 16 éves sportoló
a 2014–15-ös szezonban tagja volt a kadetEurópa-bajnokságon bronzérmes magyar
férfi-párbajtőrcsapatnak, de az országos
kadet- és juniorbajnokságon is bronzérmes
lett a csapattal. Nemrég pedig két komoly
nemzetközi eredménye volt: a Klagenfurtban rendezett európai körversenyen 240 kadet vívó között második lett, majd a pozsonyi junior-világkupán is döntős (ötödik) volt.
– Természetesen Tibire megpróbálok szülőként is odafigyelni. Bár otthon sosem beszélünk vívásról, szeretném, ha végig tudná
járni a felnőttválogatottságig vezető nehéz
utat – tette hozzá a büszke apa.
A fiatalabbik Andrásfy Tibornak van kitől tanulnia. Édesapja ugyanis 13-szoros román
bajnok volt. 1990-ben települt át Magyar-

Andrásfy Tibor gyerekei is edzenek

országra, és a BVSC színeiben csapatban
országos bajnok, egyéniben második volt,
illetve az 1997-es Universiadén is szerzett
egy csapatezüstérmet. Édesanyja, Muzsnay Lilla szintén román válogatott vívónő
volt, többek között az 1991-es budapesti
vívó-világbajnokságon is részt vett.
– Számomra egyértelmű volt, hogy a sportpályafutásomat a Szőnyi úti vívóteremben
kezdem – magyarázta az ifjabb Andrásfy,
aki jelenleg első helyen áll a kadetranglistán, ezért jó esélye van arra, hogy edző
édesapja őt is beteszi a 2016-os kadet-Ebre és -vébére utazó csapatba.
Andrásfy Tibor 1999-ben éppen fia születése miatt fejezte be vívópályafutását, amiért
mostanában kárpótolja őt a sors. A legkisebb
Andrásfy, a 12 esztendős Júlia is bontogatja
már a szárnyait. Tavaly több döntős helyezést is elért az Olimpici-körversenyeken.
(riersch)

16

Mozaik

2016. január 14.

297.90
292.90
319.90
309.90
186.90

Próbálja ki
a Gold
védelmet!

Zuglói Lapok

