Világbajnok testvérek

Dupla irodalom

Sikert sikerre halmozott az elmúlt sportszezonban a zuglói Liu testvérpár. A fiúk
szenzációs teljesítményüket a szöuli világbajnokságon koronázták meg úgy, hogy
közben egymást múlták felül. Előbb a 18
esztendős Liu Shaoang, majd a 20 esztendős báty, Liu Shaolin Sándor szerzett
világbajnoki címet. Eredetileg úszónak
készültek, 2005-ben váltottak gyorskorcsolyára. A világbajnok testvérpár olimpiai
aranyat is begyűjtene a 2018-as dél-koreai
világversenyen.
6. oldal

A török származású Ayhan Gökhannak
csak a neve utal keleti származására: egy
árva szót sem tud törökül, és a török hagyományokból is leginkább csak a döner
kebabot ismeri. Felesége, Izsó Zita pedig eredetileg jogász, jelenleg az MLSZ
Jogi Bizottságának az elnöke. Mindketten költők, Zita műfordítóként is dolgozik.
A házaspár energiájából arra is telik, hogy
blogot, illetve többedmagával egy gyermekirodalommal foglalkozó weboldalt
is működtessen.
11. oldal
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30 név az emléktáblán
Az újkori olimpiák történetében 168 aranyérmet szereztek a magyar sportolók, amelyből 29 zuglói sportoló nevéhez fűződik.
Az ő tiszteletükre állíttatott emléktáblát
a zuglói önkormányzat és a Zuglói Sport- és
Rendezvényszervező Kft. a Bosnyák téren.
A márványlapon a felnőtt bajnokok mellett
a paralimpián, az ifjúsági olimpián és a sakkolimpián győztes sportolóink nevei olvashatók. A tábla állítását az augusztusi, riói
olimpia elé időzítették, amelyre máris több
zuglói sportoló kvalifikálta magát: Mohamed
Aida, Szász Emese, Bernek Péter, Péni István, Kasza Róbert, Egri Viktória és Pálos
Péter. Remélhetőleg közülük is felkerül majd
néhány név a zuglói olimpikonok emléktáblájára, és így tovább bővülhet a következő
nemzedékek példaképeinek névsora.
15. oldal

Közösen tervezik a Pillangó parkot
– Nem az itt élők feje felett, hanem velük
együtt akarunk dönteni arról, milyen legyen
a megújuló Pillangó park – mondta Zugló
polgármestere a MIZUglónk program első
állomásán. A Sylvester János Református
Gimnáziumban megtartott közösségi rendezvényen Karácsony Gergely arról beszélt,
hogy olyan kerületet szeretne, amelyet magukénak éreznek az emberek. – Zugló arra
költi a közpénzt, ami valóban a közösség
érdekét szolgálja – tette hozzá. A progra-

mon Hajdu Flórián alpolgármester mellett
a körzet önkormányzati képviselője is részt
vett. Lévai Sándor szerint a Pillangó parkban
és környékén élők számára az egyik legégetőbb kérdés a parkolási probléma megoldása. Ha máshogy nem megy, akár fizetős
övezetté is nyilváníthatják a területet, hogy
megszűnjenek az áldatlan körülmények,
az állandó zsúfoltság és zaj – magyarázta
az önkormányzati képviselő. A MIZUglónk
program első megbeszélésén a helyiek

nagyméretű térképeken jelölhették meg,
szerintük pontosan hol és pontosan mit
kellene építeni vagy fejleszteni ahhoz, hogy
a Pillangó park a mostaninál is jobban élhető legyen. A javaslatok között füvesítés,
kutyafuttató, kutyajátszótér, futópálya, kültéri edzőpark is szerepelt. A lakók azonban
a legfontosabbak között említették a közvilágítás korszerűsítését és a térfigyelő kamerák
felszerelését. A MIZUglónk program keretében zajló Pillangó park közösségi tervezése

a Kreater Társadalmi Innovációs Ügynökség
bevonásával zajlik. Az érdeklődők több formában, például hagyományos nyomtatott
vagy online kérdőíven is jelezhetik ötleteiket
és elképzeléseiket a környék megújítására.
A szervezők még négy hasonló megbeszélésre készülnek a Pillangó park és környéke
lakóival, amíg a végleges tervek megszületnek. A következő közösségi tervezést április
23-án, szombaton tartják a Sílvester János
Református Gimnáziumban.
3. oldal
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Marad
a Főkétüsz
A kéményseprés újraszabályozásáról szóló, tavaly
decemberben elfogadott törvény lehetőséget adott
az önkormányzatoknak, hogy eldöntsék: a szerződési idő végéig eddigi szolgáltatójukkal végeztetik
a tevékenységet, vagy július 1-jével átadják azt
a katasztrófavédelemnek.
– A Fővárosi Közgyűlés januárban döntött arról,
hogy Budapesten 2024-ig a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. marad a szolgáltató – nyilatkozta lapunknak a Főkétüsz ügyvezetője. Kovács Balázs hozzátette: Budapesttel együtt a kémények többségének
ellenőrzését továbbra is az önkormányzatokkal szerződésben álló szolgáltatók végzik el.
– Mi a katasztrófavédelemnél lényegesen magasabb szolgáltatási szintet nyújtunk. Munkatársaink a megadott napon egy előre jelzett négyórás
intervallumban keresik fel az ellenőrzésre kijelölt
kéményeket. Ahol a katasztrófavédelem végzi az
ellenőrzést, ott ez egész napos elfoglaltságot jelent
az állampolgároknak – fejtette ki az ügyvezető.
A kéményseprés július 1-jétől csak a lakosság számára válik ingyenessé – emlékeztetett Kovács Balázs. Ha egy ingatlanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye van bejelentve, akár alapítvány,
társas vagy egyéni vállalkozás, akkor ott továbbra is
fizetni kell. Esetükben azonban a kéményseprő-ipari
szolgáltatás díja nem emelkedett. Az ügyfélbarát fejlesztések eredményeként a kemenysepro.hu honlapon valamennyi, kéménysepréssel kapcsolatos ügyet
el lehet intézni – mondta az ügyvezető.
– Weblapunkon hamarosan elérhető lesz legújabb
szolgáltatásunk: az interneten keresztül minősített
szén-monoxid-érzékelőket vásárolhatnak ügyfeleink
– tette hozzá Kovács Balázs.
Papp Dezső
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Átadták a második Ajándékdobozt

A Dürlin bejáratánál helyezték
el a kerület második Ajándékdobozát április hetedikén. Az Ajándékdobozokba vihetik az emberek
azokat a megunt, de jó állapotban lévő eszközöket, könyveket,
ruhákat, játékokat, amelyekről
úgy gondolják, másoknak hasznosnak lehetnek.

Cukorbabák ördögfiókákkal
6000 óvodáshoz és kisiskoláshoz
jut el a komolyzene mesével társítva
a Felfedezőúton című 18 előadás alkalmával a Zuglói Zeneházban.
A tavaszi koncertsorozatra Zugló ös�szes óvodását és az általános iskola első
négy évfolyamának nebulóit hívta meg Záborszky Kálmán, a Zuglói Filharmónia karmestere, a program gondozója, valamint
Solymosi Tari Emőke, a Magyar Művészeti
Akadémia tagozatvezetője, aki a hat éve
tartó sorozat szerkesztője.
Ünnepi ruhában érkeztek a gyerekek, és
valóban a zene ünnepe volt ez a számukra: Gounod, Muszorgszkij, Prokofjev, Grieg,
Mendelssohn és Csajkovszkij zenéje szórakoztatta-nevelte őket, valamint Szerényi
Béla ezüstkoszorús hangszerkészítő mester
és tanár, aki dalokat tanított, és a kötetlen
hangulatot biztosítva játszott a gyerekekkel.

Zuglói Lapok

„Azt hiszem, ez nemcsak Budapesten, hanem egész Európában egyedülálló, korai
zenei fejlesztési módszer, aminek évek
óta nagy visszhangja van. Aki szerencsés, mert Zuglóban óvodás és iskolás,
az 10 éven át részesül ebben a zenei nevelésben” – mondta Solymosi Tari Emőke,
hangsúlyozva, hogy itt több művészeti ág
épül egymásra: a zene, a balett, az irodalom és a festészet.
Záborszky Kálmán ennek kapcsán megjegyezte, ő missziónak tekinti az előadás-sorozatot. A felnövekvő generációk képernyő nélkül is izgalmas élményben részesülhetnek a zenén keresztül.
A produkciót évek óta közösen valósítják meg a Magyar Táncművészeti Főiskolával, aminek köszönhetően nemcsak
a zene magas színvonalú, hanem az azt
magyarázó koreográfia is.		
Csernyánszky

Karácsony Gergely zuglói polgármester az
átadón azt mondta, büszke arra, hogy az
első, közterületen lévő Ajándékdoboz is
Zuglóban, a Füredi parkban van. Mint fogalmazott, az Ajándékdoboz egy nagyon
egyszerű dolog, ami jobbá teszi a világot.
A Dürer Kert ügyvezetője is fontosnak tartja a kezdeményezést, ezért álltak az ügy
mellé. Nagy Zsolt hangsúlyozta, hogy a

vendégeiket és az ingatlankomplexum
bérlőit is mozgósítani fogják.
– A magánszektorban és az önkormányzatok között is nehéz partnert találnunk, ezért
külön köszönetet érdemel Zugló önkormányzata és a létesítmény vezetősége – dicsérte a partnereket Breuer András, az Ajándékdoboz-projekt egyik szervezője.
FKK

Megkezdődött a helyreállítás

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
(FCSM) március közepén megkezdte a Rákos-patak tavaly megsérült
partfalának rendbetételét. A Gvadányi utca 60–62. szám előtti mederrészt az elmúlt év júliusában felhőszakadás rongálta meg.
Ezen a szakaszon a zivatart megelőzően
már keletkezett egy tízméteres földműkárosodás, amelynek helyreállítását az FCSM
megkezdte, amikor a viharkár keletkezett.
– A tavaly július 8-án lehullott nagy men�nyiségű csapadék a Gvadányi út 60–62.
szám vonalában a Rákos-patak rézsűjének
állékonyságát bontotta meg – magyarázta
Bátori Mariann, az FCSM kommunikációs
vetetője. Hozzátette: a víz eróziós hatására

a patakmeder lakótelep felőli oldala mintegy 60 méteren a mederbe csúszott. Ezen
túlmenően a mederburkolat is károsodott.
A partszakasz helyreállítása március 16-án
kezdődött. A munkálatok során a mederburkolat és a mederrézsű kijavítását végzik el.
– A helyreállítás költsége meghaladja
a 10 millió forintot – tájékoztatott a kommunikációs vezető. Hozzáfűzte: az FCSM
pályázatot írt ki a kivitelezés elvégzésére,
melynek nyertese a Penta Kft. lett. A javítás
előreláthatóan április 15-ig tart. Ezt követően kerül sor a Rákos-patak Egressy útnál
károsodott partjának helyreállítására.
– Itt szintén a csapadékvíz rongálta meg
a mederfalat. Az Egressy útnál a tervek
szerint a munkálatok május 2-án fejeződnek be – tudatta Bátori Mariann.
PaD

Zuglói Lapok
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MIZUglónk program: nyitány a Pillangó parkban
A Pillangó park közösségi tervezésével kezdődött a MIZUglónk program. A kezdeményezés lényege,
hogy a kerület vezetése, a zuglóiak
és a tervezők együtt gondolkodjanak, közösen döntsék el, hogyan
újuljon meg a városrész.
Zugló vezetése és a Kreater Társadalmi Innovációs Ügynökség célja, hogy bevonja a
helyieket a Pillangó park felújításába. Ezért
az április 5-én a Sylvester János Református Gimnáziumban tartott megbeszélésre
térképeket készítettek az ügynökség munkatársai, amelyek köré gyűlve mindenki
elmondhatta javaslatát, ötletét, kérését,
problémáját. László Istvánné tizenöt éve
él a parkban. Mint fogalmazott, emlékszik
még arra, amikor sok-sok gyerek játszott
a kőpadoknál. Azt szeretné, ha újra fiatalokkal telne meg a környék. – A Debrecenben élő unokám húsz éve minden nyarat itt
tölt, nagyon szeretjük ezt a helyet. Nekem
is lett volna lehetőségem elköltözni innen,
de nem mentem. Egy mozgalmas, színes
terület lenne a jó, ahol mindenki megtalálja
a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási
lehetőséget. Az egyik megoldandó probléma a kutyafuttató. A mostani a metróátjárónál van, ez szerintem nagyon veszélyes,
el kellene keríteni. Persze a kutyapiszok
is kardinális kérdés, sokan nem szedik
össze kedvencük után. Nekem is van kutyám, s amikor lemegyünk, látom, mennyi
szemetet hagynak ott a gazdik – mondta
el véleményét László Istvánné. Ám nem

csak ezek a témák foglalkoztatják. Szerinte a legfontosabb a biztonság, ezért azt is
javasolta, legyen megfelelő közvilágítás,
telepítsenek térfigyelő kamerákat, és több
közterület-felügyelő járja a környéket, továbbá egy kültéri kondiparknak is örülne.
Nagy Ferencné a házuk szigetelésekor
tönkrement virágoskertet sajnálja. Azt kér-

te, cseréljék ki az ott lévő földet, hogy újra
kertészkedhessenek. A programon többen
jelezték, hogy több szemetes és pad is kellene, hiszen az emberek tiszta és komfortos környezetben érzik jól magukat, többet
beszélgetnek, így erősödhet a közösség.
A jelenlévők a parkban élők és az ott
működő teniszklub közötti konfliktust is
igyekeztek megoldani. A közelben lakók
sérelmezik, hogy a klub nem alakította ki
a korábban megígért parkolót, és a sportolók zöld felületre parkolnak. Ezzel kapcsolatban Monostori Tamás vezetőedző
elmondta, mostanra zárult le a pakoló engedélyezési folyamata, a munkálatok áprilisban kezdődnek, a tervek szerint május végére be is fejeződnek. A másik vitás kérdés
az, hogy a pályákat este tízig megvilágító
reflektor fénye este beszűrődik a lakásokba. Előremutató azonban, hogy mindenki
a problémák megoldására törekedett.
– Egy olyan kerületet szeretnénk, amelyet
magukénak éreznek az emberek. Nem az itt
élők feje felett akarunk dönteni, hanem velük együtt. Arra költjük a közpénzt, ami való-

ban a közösség érdekét szolgálja – mondta
Karácsony Gergely zuglói polgármester.
A programon részt vett Hajdu Flórián alpolgármester és Lévai Sándor, a körzet
önkormányzati képviselője is, aki szerint elsősorban a parkolási problémát kell megoldani, ha szükséges, fizetős övezetté alakítják
a környéket. Véleménye szerint szükséges
még kutyafuttató, kutyajátszótér, futópálya,
és elkerülhetetlen a pázsit megújítása is.
A Kreater Társadalmi Innovációs Ügynökség korábban kérdőívek segítségével
elkezdte felmérni a lakossági igényeket.
A kérdésekre adott válaszokat a parkban
lévő kisboltokban, óvodákban, iskolákban elhelyezett ötletládákba dobhatták
be az emberek. A tervek szerint még négy
közösségi megbeszélést tartanak, majd
a javaslatokat összegezve elkészítenek
egy prototípustervet, amelyre alapozva az
önkormányzat megterveztetheti a Pillangó
park megújítását. Az idei költségvetésből
20 millió forintot biztosított a képviselő-testület, a fennmaradó összegre a fővárosi önkormányzatnál pályáznak. (potos)

Képviselők, fogadóórák
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Tisztségviselők

Önkormányzati képviselők

Polgármester

Megválasztott képviselők

Karácsony Gergely

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

Alpolgármesterek
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.

Szabó Rebeka

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

Rozgonyi Zoltán

Cseke Vanda
Fidesz–KDNP

Tildy Balázs
Fidesz–KDNP

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. ügyfélfogadási időpontjai

Polgármesteri Hivatal

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

Polgármesteri Hivatal

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

Erdős Dóra
Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

Hoffmanné
dr. Németh Ildikó

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.

Bejelentkezés polgármesteri hivatali
fogadóórájára a jegyzői titkárságon,
a 06-1-872-9171-es telefonszámon.

Aljegyző

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

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

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

Értékesítésre meghirdetett
önkormányzati tulajdonú ingatlanok
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megte-

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

Hevér László
György
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3.

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

Sokacz Anikó
MSZP–
Összefogás Zuglóért

Sógor László
MSZPÖsszefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter
Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal

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

kinthető 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

szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek

kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati

lajdonában álló, értékesítésre meghirdetett ingat-

Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

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

2016 május 2.
2016. június 6.

Baranyai Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető

OSZTÁLY

2016. május 2.
2016. június 1.

Szőlősi Zsolt

2016. május 4.
2016. június 1.

dr. Csikós Tibor Jogtanácsos

2016. április 29.
2016. május 27.

Várbíró András

Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető

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

12.30 - 18.00

szerda

8.15 - 12.00, 12.30 - 16.30

péntek

8.15 - 11.30

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐPONTOK
EGYSÉGESEN AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOKBAN
(PÉTERVÁRAD. U. 2., BÁCSKAI U. 53.)
hétfő

8.15 - 12.00, 12.30 -17.00

kedd

8.15 - 12.00, 12.30 - 15.30

szerda

8.15 -12.00, 12.30 - 16.00

csütörtök

8.15 - 12.00, 12.30 - 15.30

péntek

8.15 - 11.30

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.

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

Budapest, Komócsy u. 5.

Polgármesteri Hivatal

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

Polgármesteri Hivatal

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

HÉTFŐ

08:15 – 17:45

KEDD

08:15 – 15:45

SZERDA

08:15 – 16:15

Polgármesteri Hivatal

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

CSÜTÖRTÖK

08:15 – 15:45

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

PÉNTEK

08:15 – 13:15

Felkai Tamás
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP

Rozgonyi Zoltán
Fidesz–KDNP

hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve a hirdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV.

PÉNTEK

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

Czeglédi János
Jobbik

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

Jogi Csoport kintlévőség-kezelés
felszólítással és felmondással kapcsolatos ügyek

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

gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tu-

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Barta János
LMP

Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Város-

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt.
tulajdonában álló ingatlanok

HÉTFŐ

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

listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve a hirdetmény

Jogi Csoport kintlévőség-kezelés 12.00-15.30
felszólítással és felmondással kapcsolatos ügyek

Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje

Listás képviselők

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

DÉLUTÁN
(12.00-16.00)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

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

Jegyző

DÉLELŐTT
(08.00-12.00)

SZERDA

Sápi Attila
MSZPÖsszefogás Zuglóért

Kovács Balázs
Fidesz–KDNP

Zuglói Lapok

Várnai László
CivilZugló Egyesület

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

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

Zuglói Lapok

Önkormányzat

2016. április 14.

Elmaradt a
testületi ülés
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Késik a fizetőparkolás bevezetése
A Közbeszerzési Döntőbizottság
(KDB) megsemmisítette a zuglói fizetőparkolás megvalósítására kiírt
közbeszerzés részvételi felhívását és
az az alapján hozott döntéseket, valamint egymillió forintos bírsággal sújtotta az önkormányzatot. Az új közbeszerzési eljárás nyomán várhatóan
2017-ben kezdheti meg működését
a fizetőparkolás a kerületben.
A közelmúltban napvilágot látott döntőbizottsági határozat szerint törvénysértő
volt, hogy a Sógor László (MSZP) elnöklete alatt működő Tulajdonosi és Közbe-

szerzési Bizottság tavaly októberben nyílt
közbeszerzés helyett gyorsított, meghívásos eljárás keretében kért ajánlatokat
a parkolójegy-kiadó automaták beszerzésére és üzemeltetésére.
A parkolási közbeszerzést a képviselő-testület januári ülésén több szempontból is kritika
érte, így az eljárás első szakaszának lezárásáról a testület nem is tudott döntést hozni,
mivel a szavazás során Karácsony Gergely
polgármester (PM) és Szabó Rebeka alpolgármester (PM), valamint Czeglédi János
(Jobbik) tartózkodott, míg a teljes Fidesz-frakció, illetve Barta János (LMP) és Várnai László
(CivilZugló Egyesület) nemmel voksolt.

A KDB határozatával szemben az önkormányzat bírósághoz fordulhatna, azonban
Karácsony Gergely polgármester szerint
mindenképpen nyílt közbeszerzésen kell
kiválasztani a parkolási rendszer beszállítóját. Ezért az önkormányzat tudomásul
veszi a Közbeszerzési Döntőbizottság
döntését, és új közbeszerzési eljárást indít. A szakértők jelenleg azon dolgoznak,
hogy az új tender megfeleljen a jogi követelményeknek és a felelős gazdálkodás
kritériumainak is. Zugló képviselő-testülete továbbra is elkötelezett a fizetőparkolás
kialakítása mellett, amely a tervek szerint
2017-ben valósulhat meg.
PaD

cimackó és a Katica csoport mind a négy
csoportszobája, azokon kívül a tornaszoba, az átadók, a tárolók, a teakonyha és
a fürdők is sérültek. A tető ideiglenes takarása már a viharkár utáni első napokban
elkészült, de a felújítás csak 2015. október
19-én kezdődött meg. A belső helyreállítási munkálatokkal idén március 18-án végeztek a szakemberek.
– A képviselő-testület döntése alapján
33 millió forintot kaptunk a felújításra, illetve egy későbbi átcsoportosítással újabb
9,5 milliót sikerült jóváhagyatni az elavult
nyílászárók korszerűsítésére – tudtuk meg
Baracskai Gábortól, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezérigazgatójától. – A felújítást kihasználva jelentős, régebb

óta esedékes munkákra is sort kerítettünk.
A tető és az esővízlefolyó építése, valamint
a külső és a belső nyílászárók cseréje mellett
elbontották az elázott és penészes berendezési tárgyakat, az érintett helyiségekben új
hideg- és melegburkolást végeztek, kicserélték a szanitereket, a radiátorokat, a kapcsolókat, a dugaljakat és a lámpákat, valamint
néhány beépített bútort is.
A munkálatok ideje alatt a Micimackó és
a Katica csoportba járó gyerekeknek az
alkotó- és a tornaszobában biztosítottak
helyet. Április 4-én vehették birtokba a felújított csoportszobákat.
– Mivel szeptemberben a viharkár miatt
kevesebb gyereket vettünk fel, a várólistáról most 15-20 új bölcsist tudunk fogad-

ni a Meseházban – mondta Kissné Kalló
Györgyi, a Zuglói Egyesített Bölcsődék
vezetője. – Az érintett csoportszobákhoz tartozó udvart is rendbe tették, a vihar során kidőlt fát kivágták, a többiről
levágták a veszélyes ágakat, ezért már a
kert is használható. A felújítás miatt több
szolgáltatás szünetelt a bölcsiben, amelyek hamarosan újraindulnak. Ismét lesz
kutyaterápia, és az időszakos gyermekfelügyeletet is bevezetjük. Az alkotószobába
is újra tudunk programokat szervezni.
A bölcsőde tavaly volt 40 éves. Az önkormányzati emlékplakettet ugyan megkapták,
de a felújítási munkálatok miatt az ünnepség
elmaradt, azt a közeljövőben pótolják.
Forrai-Kiss Krisztina

A képviselők többségének távolmaradása miatt maradt el az április 5-re összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülés.
Karácsony Gergely polgármester rendkívüli testületi ülést hívott össze a Csantavér utca 10. szám
alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos korábbi testületi határozat visszavonására. Márciusban
ugyanis a képviselők úgy döntöttek, hogy az önkormányzat él elővásárlási jogával, és 72,7 millió forintért megveszi a 346 m2 alapterületű ingatlant.
Az időközben elkészült értékbecslésből viszont kiderült, az ingatlan elővásárlási ára 6,1 millió forinttal
magasabb a valós értékénél. Az április 5-én tíz órakor
kezdődött rendkívüli ülésen a képviselők többsége
nem jelent meg, ezért a polgármester határozatképtelenség miatt berekesztette az ülést.
P. D.

Kész a Meseház
Április 4-én végre birtokba vehették a gyerekek a Meseház Bölcsőde
Micimackó és Katica csoportjának
négy, felújított szobáját. Az intézmény helyiségei még a tavaly nyári
nagy vihar után váltak használhatatlanná. A gyerekek azóta összevont
csoportokba jártak, és több szolgáltatás is szünetelt a bölcsiben.
Az 1975-ben átadott intézményt tavaly
július 8-án és augusztus 7-én érte olyan
mértékű viharkár, hogy számos helyiséget
használhatatlanná nyilvánítottak. Az épület
teteje 550 négyzetméteren beázott, a Mi-

H E LY R E I G A Z Í T Á S

Előző lapszámunkban azt közöltük, hogy a ZESZ
Hipertónia Centrum működésének biztosítására a képviselő-testület dr. Varga Péter (Fidesz)
képviselő előterjesztése alapján szavazott meg
kétmillió forintot. Ezt az összeget azonban Sógor
László (MSZP–Összefogás Zuglóért) módosító
indítványa alapján szavazták meg a képviselők.

KÖZLEMÉNY

Hajdu Flórián alpolgármester tájékoztatja
a 3. számú egyéni választókerület lakosait,
hogy esetleges problémáikkal és kéréseikkel felkereshetik saját fogadóóráján és elérhetőségein.
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Interjú
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Zuglói Lapok

Még az út elején járnak, céljuk a 2018-as olimpiai érem
A téli sportszezon vége felé a hazai és a nemzetközi sportsajtó is
a magyar Liu fivérek nevétől és
sportsikereitől hangos. A kínai–magyar származású testvérpár a szezon alatt sikert sikerre halmozott.
Szenzációs teljesítményüket a szöuli világbajnokságon koronázták meg
úgy, hogy közben egymást múlták
felül. Előbb a 18 esztendős Liu Shaoang megszerezte a magyar short
track első világbajnoki érmét,
1500 méteren egy ezüstöt, majd
a 20 esztendős báty, Liu Shaolin
Sándor szintén sporttörténelmi tettet végrehajtva világbajnoki címet
szerzett 500 méteren (ugyanebben
a számban az öccse 3. lett), és az
összetett versenyben is első magyarként állhatott fel a dobogóra.
De kik is azok a Liu fiúk? A kínai édesapa
odahaza művészeti egyetemet végzett,
és festőművész lett. A 90-es évek
elején egyik öccsével elsőként
érkezett Európába, ahol megpróbált az üzleti világban érvényesülni. Több országban is járt,
végül Magyarországot választotta.
Az üzlethez a könyvelés is hozzátartozott, ám a Liu apuka számára
ez ennél többet adott, a fiatal magyar könyvelőnővel ugyanis
nemcsak céget, hanem
családot is alapított.
Sándor és Shaoang
nem örökölte apja türelmét. A rajzkészséget valószínűleg csak
a kishúguk, a 10 éves
Liu Xuan Léna viszi
tovább. A két bátyja
sokkal inkább a mozgékonyságával hívta

fel magára a figyelmet. A szülők ezért is
döntöttek úgy, hogy inkább sportoltatni
fogják őket.
– Először úszni járattak bennünket, de
a klóros víztől mindig betegek lettünk –
mesélte Sándor –, aztán 2005-ben lementünk egy gyorskorcsolyaedzésre, és azonnal beleszerettünk a sportágba.
Az ő esetükben a tehetség kevés lett volna, 2005-ben ugyanis a sportág itthon még
nagyon gyerekcipőben járt (annál nagyobb
szenzációt jelentett, hogy a 2006-os torinói
téli olimpián Huszár Erika negyedik, Knoch
Viktor pedig ötödik lett). A Liu fiúk azonban
kihasználták a lehetőségüket, és egy éven
keresztül Kínában edzettek.
– Akkor tinédzserként elvesztettünk valamit – mondta Shaoang –, azt az életet, amit
a kortársaink éltek. Minket ugyanis Kínában arra tanítottak, hogy dolgozzunk meg a
sikerekért, és ha kell, akkor
adjunk fel minden
mást. Utólag
nem bánjuk, hogy
így történt.

A fiúk hazajöttek – mert ők magyarnak
vallják magukat –, de velük jött az edzőjük, Zhang Jing (Lina) is, aki szép lassan
a teljes magyar rövid pályás gyorskorcsolyázást megreformálta.
Sándor tavaly érettségizett a zuglói Csanádiban, öccse két év múlva teszi majd
ugyanezt. S hogy miért az Őrnagy utcai
iskolát választották?
– Egyrészt azért, mert közel volt a kőbányai otthonunkhoz, másrészt a Gyakorló Jégcsarnokhoz is, amely a második
otthonunk lett – tette hozzá Sándor –,
de a tanároktól is sok segítséget kaptunk,
így a sok verseny és a távollét ellenére is
tartani tudtuk a lépést a többiekkel.
A Shaolin jelentése „fiatal erdő fái”, a Shaoangnak nincs ilyen mély mondanivalója.
De a fiatalabb fiút mindenki csak Adónak
hívja, aki pedig köztudottan egy híres kínai
császár volt. De ők nemcsak a nevükben
hordozzák az eredetüket, hanem a nyelvükben is. A két fiú
ugyanis egyaránt
jól beszéli a kínai
nyelvet,
amivel rendre

sikerül meglepniük az ázsiai közvéleményt.
– A pályán ellenfelek vagyunk, de ahogy
tudjuk, segítjük egymást – árulta el Shaoang. – Egymást nem célunk kilökni annak
érdekében, hogy jobb pozícióba kerüljünk,
ha közel kerülünk egymáshoz, szóban jelezzük a másiknak. Örülünk egymás sikereinek, és próbálunk együtt előrébb lépni.
A testvéri szeretetet ma már egy közös
tetoválás is jelképezi. A nap, a hold és
a csillag motívum állítólag a Liu családban
másokon is megtalálható. Sándor bal karján azonban ennél több látnivaló is akad.
A művész édesapa által tervezett kompozíciót büszkén viseli. Az alkotás része
a 2014-es szocsi téli olimpia öt karikája, mely Sándor első nagy sportélménye
volt. Apropó, olimpia, a két fiú nem titkolja, hogy 2018-ban már éremért utazna
a dél-koreai Phjongcsangba.
– Fantasztikus éven vagyunk túl, melynek eredményeképpen nemcsak itthon,
hanem Kínában és a sportág őshazájában, Dél-Koreában is nagyon népszerűek lettünk – mondta Sándor. – Reméljük,
a sikereink hatására sok fiatal kezd majd
Magyarországon korcsolyázni. Magunktól
pedig azt várom, hogy a tavalyi sikereket
idén is meg tudjuk ismételni. Még az út
elején járunk, de az irány jó, és amit elkezdtünk, azt folytatni szeretnénk.
Riersch Tamás

Zuglói Lapok

Zuglói séták

2016. április 14.

7

Fotó: FORTEPAN/UVATERV

A Puskás Ferenc Stadion szoborparkja

Ezen a héten a Puskás Ferenc Stadion (korábban Népstadion) melletti
szoborgalériát kerestük fel. A stadionba vezető bevonulási út, az úgynevezett dromosz díszítésére szánt
tizenhat agitatív szoborcsoport az
ötvenes években kötelező művészeti irányzat, a szocialista realizmus jegyében született. A stadion
főbejáratához szánt út mentén elhelyezett kompozíciók célja a sport,
a mozgalmi élet, a termelőmunka,
a honvédelem, a békevédelem propagálása volt. A dromosz csak
lassan készült el. Mire 1958-ban
minden alkotás a helyére került,
a szobrok üzenete aktualitását vesztette, a szocialista realizmus háttérbe szorult. A neves szobrászok keze
alól kikerült alkotások azóta elfeledve őrzik egy letűnt kor emlékét.
A Magyar Dolgozók Pártja 1951 őszén
tartott kongresszusán határozta el, hogy
hazánkban megteremtik a szocialista realista (szocreál) építészetet. Mivel akkoriban a legnagyobb honi felszíni beruházás
a Népstadion volt, azonnal felvetődött,
hogy az épületet szocreál díszítőelemekkel kellene ellátni. A modern tervezésű
létesítmény azonban ilyesmire nem volt
alkalmas, ugyanis nem rendelkezett hagyományos homlokzattal, így arra nem
lehetett faldíszeket aggatni. Ezért a „bűnükért” a tervezőket számos bírálat érte.
A párthatározat megvalósítása érdekében
szóba került a létesítmény átépítése is,
ezt azonban a túlságosan magas költségek miatt elvetették. Ezt követően merült
fel, hogy a nagy lelátó felső körüljáróján
szobrokat helyeznek el. Az ötletet nem
fogadták el, mert világosan látszott, hogy
a tervbe vett három-négy méteres figurák
a monumentális építményen alig észrevehetővé törpülnének.

Párthatározat a szobortémákról
A nehézségek ellenére a pártvezetés mindenképpen szocreál Népstadiont akart.
A problémára végül Pátzay Pál szobrászművész javaslata adott megoldást.
A Népművelési Minisztérium megbízásából a beruházás művészeti munkáinak
irányítását végző Pátzay azt indítványozta, hogy a stadionhoz – az ókori templomokhoz hasonlóan – létesítsenek díszített
felvonulási utat. A dromosz (út, ösvény)
mentén helyezzenek el „egyszerű mértani idomú kőtömbök sora közé ágbogas,
sziluetthatású fém szoborcsoportokat”
– tanácsolta a művész.

Az ötletet elfogadták, az út két oldalán
elhelyezésre kerülő nyolc-nyolc szobor
témáiról a párt agitációs és propagandaosztálya 1952 végén döntött. A határozat
szerint az alkotásoknak a sport mellett
a Demokratikus Ifjúsági Szövetség
mozgalmi munkáját, a termelőmunkát,
a honvédelmet, a békevédelmet, illetve
a Munkára, harcra kész mozgalom elemeit
is meg kell örökíteniük. Az Országos Testnevelési és Sportbizottság, a Népművelési
Minisztérium, valamint a Képzőművészek
Szövetsége által létrehozott bizottság azt
javasolta, hogy a szoborcsoport legyen
a Magyar Ifjúság Útja. Napvilágot látott olyan elképzelés is, hogy a dromosz
az épülő 2-es metró Hungária körúti végállomásától vezessen a stadionig, de
a földalatti építését 1954-ben határozatlan
időre leállították. Mire a beruházást újraindították, a szocreál kora leáldozott.

Az elképzelés
Az alapkoncepció az volt, hogy a megbízást kapó művészek háromalakos, átlagosan 3-3,5 m magas, alumíniumból
készített szoborcsoportokat hozzanak
létre. Végül 14 kompozíció készült kifejezetten a galéria számára, a Stafétafutók és
a Röplabdázók című alkotásokat eredetileg máshova szánták. Ezek a metróvégállomást díszítették volna, azonban a földalatti építésének felfüggesztését követően
a két, már elkészült alkotást takarékossági
okból a szoborparkban helyezték el.
A Népstadion megnyitásakor – 1953. augusztus 20. – a dromosz még készülőben
volt. A szoborpark terveiről a megnyitásra kiadott programfüzetben a következők

olvashatók: „A főbejárathoz vezető, 320
méter hosszú, 45 méter széles felvonulási
utat teljes hosszúságában két, egyenként
12 méter széles, kristálytiszta vizű tavacska szegélyezi majd. Ezekben nyolc-nyolc
monumentális, háromalakos szoborcsoportot helyeznek el.” A füzetből a továbbiakban megtudható, hogy a kompozíciók
közé 20-20 méteres térközökben mintegy
hat méter magas, három méter széles záróköveket építenek, amelyek a medence
közepéig nyúlnak be. A zárókövek homlokzatára másfél méter magas kandeláberek kerülnek. „A szoborsort a felvonulókat
és a táncosokat ábrázoló kompozíció nyitja, és egy gránátdobó, illetve szuronyvivő
szoborcsoport zárja be.” A kompozíciók
elkészítését a legkiválóbb magyar szobrászművészekre bízták. „A legjobb szobrászművészek ragyogó munkájának eredményeképpen, vésőik, ujjaik nyomán sorra
tárulnak majd elénk a birkózók, ökölvívók,
női tornászok, labdarúgók, természetjárók
alakjai” – fogalmazott a kiadvány.
Az alacsony talapzatra állított alkotások
lassan készültek el, az utolsó hat szoborcsoport csak 1958-ban került a helyére.
Ekkorra azonban a mondanivalójuk már
aktualitását vesztette, a pártállam pedig
felhagyott a szocialista realizmus erőltetésével. A funkcióját vesztett út mentén
a programfüzetben említett vizes medencéket már nem is építették meg, helyükre
fákat ültettek.

Papp László is segített
Az alumíniumból készült szobrokat a székesfehérvári KÖFÉM öntödében öntötték.
Elsőként 1953-ban Makrisz Agamemnon

erőltetett kompozíciójú, minden ízében
szocreál Éneklő fiatalok című alkotása
került a helyére. Ugyancsak ’53-ban állították fel Antal Károly Birkózók című ös�szeállítását, amely időtálló sportszobor.
1954-ben adták át az egyetlen olyan alkotást, amely az értelmiséget jelenítette
meg. Ungvári Lajos Főiskolások elnevezésű művének alakjai a szocreál ábrázolás tucatfigurái. Ugyanebben az évben
helyezték el Kerényi Jenő Felvonulók című
agitatív szoborcsoportját is. 1955-ben is
két alkotással gazdagodott a bevonulási
út. Az egyik mű Tar István Gránátvetők
című alkotása volt, melynek értékét növeli, hogy ebből az időszakból alig mardt
fenn katonákat ábrázoló köztéri szobor.
A másik munka Somogyi Józsefé. A családias hangulatú Lovacskázók nem illik bele
a szoborgalériába, ugyanis a többieknél
kisebb méretű, figuráinak száma pedig
az előírt három helyett hat. Se nem propaganda-, se nem sportszobor, a játékot
örökíti meg. 1956-ban ismét két művel
gyarapodott a dromosz. Szabó Iván Népi
táncosok című mesterkélt kompozíciója is
szocreál termék, azonban a megformált
személyek magyaros díszítésű ruházata
a nemzeti jelleget hangsúlyozza. Kocsis
András Mezőgazdasági brigád elnevezésű
munkája az egyik leghangsúlyosabb szocialista realista alkotás, melynek beállítása
egyértelmű, nem kíván magyarázatot.
1957-ben Olcsai Kiss Zoltán Ipari tanulók
(Szerelőbrigád) és Herczeg Klára–Varga
László Röplabdázók című műve foglalta
el a helyét a szoborsoron. Olcsai agitatív
alkotása a galéria legaprólékosabban kidolgozott munkája, a szocreál iskolapéldája. A Röplabdázók az egyik olyan mű,
amelyet alkotópáros készített. A meghatározhatatlan labdajátékot játszó lányokat
ábrázoló műnek nincs agitatív jellege, valódi sportszobor.
A galéria a hiányzó hat alkotás elhelyezésével 1958-ban vált teljessé. Ekkor került a
helyére Búza Barna Ökölvívók című sportszobra. A jellemző mozdulat megtalálásában Papp László olimpiai bajnok bokszoló
segített a szobrásznak. Mindkét ökölvívó
modellje Szája Mátyás tornatanár volt.
A bírót Búza saját magáról mintázta. Mikus Sándor Labdarúgók elnevezésű kompozíciója az Aranycsapat futballsikereire
emlékezteti a szemlélőt. A labdát gurítani
készülő kapus sapkája az ötvenes évek
jellegzetes viselete volt. Beck András Természetjárók című műve a Munkára, harcra
kész (MHK) mozgalmat propagálja, beállítása túlzó, már-már nevetséges. Ugyancsak az MHK jegyében született Várday
Sándor Szuronyvívás elnevezésű műve is.
Beck és Várday alkotása mire 1958-ban
a helyére került, már elveszette aktualitását. Győri Dezső Tornászlányok címet
viselő szoborcsoportjának női alakjai kicsit vaskosra sikerültek. Ennek ellenére
a megörökített mozdulatok kecsesek, finomak és légiesek. A Stafétafutók a szoborsor másik olyan szoborkompozíciója,
amely két művész, Erdey Dezső és László
Péter együttműködésének eredménye.
A páros rendkívül nehéz feladatra vállalkozott, a mozgást és lendületet örökítette
meg. A mű a dromosz egyik legkiemelkedőbb, időtálló alkotása.
Papp Dezső

8

Mozaik
Folytatódik a komposztprogram
2016-ban is lehet komposztkeretet igényelni a Zuglói Önkormányzattól. Minden zuglói kertes házban vagy társasházban élő család igényelhet komposztkeretet.
A zuglói lakosoknak személyesen kell átvenni a kereteket. Előtte meg kell hallgatni egy
a komposztálással kapcsolatos szakmai előadást, és szerződést kell aláírni az átvételről.
Jelentkezőket folyamatosan fogadunk, de tavasszal és ősszel bizonyos napokon lehet csak átvenni a kereteket. Az első előadás április 28-án, csütörtökön lesz a Pétervárad utcai házasságkötő teremben.
A tavalyihoz hasonlóan egy online kérdőív kitöltésével lehet komposztkeretet igényelni, ezen a linken: http://goo.gl/forms/F1gOU069vG
Minden jelentkezőnek e-mailben elküldjük a részleteket.
Aki tavaly jelentkezett a programba, de nem vette át a kereteket, annak újra ki kell tölteni a kérdőívet. Azok, akik tavaly kaptak komposztkeretet, egyelőre ne igényeljenek
többet, ősszel jelezni fogjuk, ha lesz maradvány.

2016. április 14.

Zuglói Lapok

A keretek újrahasznosított műanyagból készültek, kb. 0,6 m3-esek, könnyen összeszerelhetők. Lapra szerelt kivitelben adjuk át a kereteket, de kézben elvinni elég nehézkes (kb.
20 kg), mindenképpen autóval vagy kézikocsival érdemes jönni értük!
További információ: Szilágyi László környezetvédelmi referens
e-mail: szilagyi.laszlo.zuglo.hu

Zuglói Lapok
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Vakvezetővizsga
Sikeres közlekedésbiztonsági vizsgát tett Halmai
Gábor és Gina, a vakvezető kutya, így már önálló párosként közlekedhetnek. A tanfolyam során a legnagyobb hangsúlyt arra fektették, hogy biztonságosan
átmenjenek a zebrákon.
Gábor születése óta látássérült, fényt és árnyékot lát. Nyolc hónapot várt, amíg megkapta Ginát,
akivel már megismerkedésük napján barátságot
kötöttek, mára feltétel nélkül bíznak egymásban.
Fél évig készültek az áprilisi vizsgára, munkájukat rehabilitációs szakember és habilitációs kutyakiképző segítette.
– Nagyon hamar összeszoktunk, gyorsan megszerettük egymást. Biztonságban érzem magam
Gina mellett – mondta Gábor.
Gina a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya
Iskola Alapítvány segítségével került Gáborhoz.
Az alapítvány 2006 óta foglalkozik vakvezető
kutyák kiképzésével, az ebeket térítésmentesen
kapják meg az igénylők.
PR

Tavaszi
síverseny

60 év 60 kép
60 év 60 kép címmel nyílt meg Tihanyi Károly fotós első kiállítása április
8-án a Zuglói Civil Házban.
– Tihanyi Károly mindössze hat éve fotózik, emellett jó ideje önkénteskedik is
a Zuglói Civil Házban, a kerület kulturális
eseményeit szívügyének tekinti – mondta

a kiállítást megnyitó beszédében Dömény
Péter, a Zuglói Civil Ház vezetője. Megjegyezte, a mostani kiállítás részben köszönet Tihanyi Károly eddigi munkájáért.
A fotós képeit Csikós Attila író is méltatta. – A portréi nyűgöztek le, minden képen
az ő arca van. Karcsi képei kizökkentenek
magamból. Arcai velem jönnek, haverok, benépesítik a várost – magyarázta.
Cs. Szabó Mária Bánffy Miklós-díjas közművelődési szakértő pedig arról beszélt

Közbiztonsági nap óvodásoknak

Az áprilisi nyárba váratlanul beköszöntő ősz ideális körülményeket teremtett a zuglói Babos Síiskola
számára, hogy megrendezhesse évzáró síversenyét.
Az idén tizedik szezonját befejező síiskola hagyományosan egy síversennyel zárta az évadot.
Az április 9-i eseményen a főváros többi síiskolájából
és Zuglóból tíz korosztályban 120 gyerek vett részt.
A legfiatalabbak az ötéves óvodások voltak, a legidősebbek pedig a 16 éves középiskolások.
A versenyzőknek a díjakat Rozgonyi Zoltán alpolgármester, Mohamed Aida hatszoros olimpikon
tőrvívó és Júnia Brigitta, a Babos Síiskola első válogatott síelője – aki idén az U16-os korosztályban
magyar bajnok lett – adta át.
A síverseny nagy attrakciója azonban a látássérültek bemutatója volt. A LÁSS Egyesület szervezésében két éve síelnek gyengén látó vagy vak fiatalok
a zuglói síiskolában. A programot Balogh Zsolt parasíelő kezdeményezte. A látássérült emberek olyannyira megszerették a síelést, hogy az elmúlt két
évben hetente egyszer 8-10 fő is részt vett az edzéseken. Közülük hárman az április 9-i versenyen mutatták be, hogy mit tanultak a tréningeken. (riersch)

Zuglói polgárőrök tartottak előadást
a biztonságos közlekedésről április
hetedikén a gyerekeknek, akik tűzoltó- és rendőrautókba is beülhettek.
Az Ovis Közbiztonsági Napot Németh
Attila és a párja, Németh-Szabó Andrea
polgárőrök találták ki három évvel ezelőtt.
Céljuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek a biztonságos közlekedés szabályaival, de lehetőségük van közelről megnézni
egy rendőrautót, rendőrmotort és egy tűz-

oltóautót is, miközben játékos versenyeket szerveznek nekik.
Idén a polgárőrök mellett a Dogisland kutyaiskola is csatlakozott a rendezvényhez.
A gyerekek az Apacs nevű terápiás kutya
segítségével kaphattak ízelítőt abból, hogyan kell helyesen viselkedni az állatokkal.
A rendezvényt Hajdu Flórián alpolgármester is megtekintette, aki azt ígérte, hogy
a jövőben az önkormányzat is a program
mellé áll, amely így minél több kerületi
óvodába és iskolába juthat majd el.
RT
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a megnyitón, hogy Tihanyi a legnehezebbel, a táncfotózással kezdte ezt a szakmát.
Varga János, az East gitárosának szólóját követően Tihanyi Károly elmondta, azóta igazán
boldog, mióta a művészetnek él. A közelmúltban a grafikusságba is belekóstolt, és már egy
újabb kiállításra is meghívást kapott. A megnyitó egyben születésnap is volt, a hatvanadik,
a jó hangulatról DP Morgan DJ gondoskodott.
A kiállítás május 2-ig látogatható a Zuglói
Civil Házban.
csernyánszky

Feketén-fehéren
oktatnának
Az előző tanév kezdete óta folyik már sakkoktatás
a Kaffka Margit Általános Iskolában. A szakkör
formájában zajló képzés szülői igény alapján kezdődött. Egy anyuka felvetette az ötletet, amit a tantestület is támogatott.
– Kis keresgélés után bukkantam rá a Sakkovisakksuli programra, melyet sikeresen elindítottunk
az iskolánkban – tudtuk meg Baranyai Eszter magyartanártól. – Az első kísérleti évet követően idén
már heti egyszer két csoportban tanítja játékos formában a gyerekeket a sakkoktató Tóth Rita.
Baranyai Eszter elmondta, hogy a sakkozásban
rejlő lehetőségek kiaknázása az ő érdeklődését is
felkeltette. Ezért újból kutakodni kezdett az interneten, és egy újabb érdekes lehetőségre bukkant.
– Van Telkiben egy két tannyelvű iskola, melynek
az igazgatója saját gyerekei példájából kiindulva
egy speciális módszer alapján bevezette a sakk órakeretben történő oktatását, aminek rövid időn belül
fantasztikus eredménye lett. A sakklogikát tanuló
diákok ugyanis logikus gondolkodásban, kreativitásban és motivációban is lehagyták a nyelvi tagozatos diákokat.
A zuglói pedagógus négy kollégájával közösen
részt vett a telki iskola nyílt szakmai napján, ahol
személyesen is megismerkedhettek a képzéssel.
Ott határozták el, hogy megpróbálják Zuglóban
is meghonosítani a módszert. Ehhez azonban az
kell, hogy a kaffkás pedagógusok is megszerezzék
a megfelelő képesítést. A telki iskola időközben nemcsak a módszer bevezetésére, hanem a pedagógusok
képzésére is megkapta a lehetőséget, így idén áprilisban már az első turnusban 20 kollégának tudják
átadni a tudásukat. A Kaffka tanárai várhatóan augusztusban kezdik a 60 órás tanfolyamot.
rt
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Sokacz Anikó: A fiatalokat is megszólítja a készülő civil koncepció
Sokacz Anikó a kerület 12-es számú
választókerület önkormányzati képviselőjeként nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a képviselő-testület
civil és nemzetiségi tanácsnokká
választotta. A személyes kapcsolattartásban hisz, ezért szorosan
együttműködik a szervezetekkel,
alapítványokkal és a kisebbségi önkormányzatokkal.
– Új és izgalmas feladatok elé állított a tanácsnoki poszt – mondta a képviselő. Már
a választások előtt is nagy hangsúlyt fordítottam arra, hogy a civil szervezetek, alapít-

ványok és a nemzetiségi önkormányzatok
jobban bekapcsolódjanak az önkormányzat munkájába. Ők közvetítik a kerületben
élők problémáit, javaslatait, hidat képeznek
a zuglóiak és a döntéshozók között – folytatta Sokacz Anikó. Tanácsnokként első
intézkedései között volt, hogy bevezette
a kerekasztal-beszélgetéseket. Ezeken
nem csak a programokat, terveket vitatják
meg, közelebb hozzák egymáshoz a résztvevőket, a civil szervezetek figyelemmel
kísérik egymás tevékenységét, közösen
dolgoznak, a nemzetiségek pedig jobban
megismerik a többiek kultúráját, szokásait. – A kölcsönös érdeklődést mi sem bizo-

nyítja jobban, mint az, hogy hét nemzetiség
tagjai ünnepeltek együtt a X. Balkán és
II. Szláv Napon 2015 augusztusában. Zugló
sokszínű kerület, nagy öröm volt látni, hogy
a résztvevők kíváncsiak egymás hagyományaira, dalaira, táncaira, ételeire. Fontos
feladatunk, hogy anyagilag is támogassuk
a kisebbségeket, de az a célunk, hogy az
emberek nyitottabbá, elfogadóbbá, érdeklődőbbé váljanak – fejtette ki Sokacz,
akinek kiemelt tervei között szerepel, hogy
még idén átadják a Nemzetiségek Házát
a Thököly út 73. alatt.
A kerületben csaknem 150 civil szervezet
működik, egyre többen fűzik szorosabbra

kapcsolatukat az önkormányzattal. Programjaik, céljaik megvalósítására idén is
kérhetnek támogatást az egyesületek.
Összesen 17,5 millió forint áll rendelkezésükre. Sokacz Anikó azt mondta, sokat dolgoznak azért, hogy a kerületben
élők igazi közösséget alkossanak. Ezért
is rendezték meg tavaly októberben – hagyományteremtő szándékkal – a „Civilek
Uccája” című programot, novemberre pedig elkészült a Civil Füzet, amely több mint
hetven zuglói szervezet pontos elérhetőségét és tevékenységi körét tartalmazza.
A tervek szerint még több információval
ebben az évben is megjelenik a kiadvány.
A civilek világnapját is megünnepelték, ahol
első alkalommal osztották ki a Zugló Civil
Szervezete és a Zuglói Civil Tanácsnok Elismerő Díjakat. – Fontos, hogy elismerjük
a kerületben működő csoportok tevékenységét, és azokét, akik magánemberként
kimagasló, önzetlen, áldozatos munkát
végeznek. S hogy munkánk még eredményesebb legyen, elkezdtük kidolgozni a civil koncepciót – hangsúlyozta a képviselő,
aki a fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet.
Az újjáalakult Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökeként elsősorban a szenvedélybetegségek megelőzésével foglalkozik. Sokacz Anikó úgy vélekedik, hogy
a gyerekeknek új impulzusok kellenek,
ezért lézershow-t szervezett. Ezzel várják
áprilistól a kerület diákjait. A húszperces
program után szakemberrel dolgozzák
fel a látottakat. 			
Potos

Módosult a civil szervezetek pályázati kiírása
A polgári törvénykönyv (Ptk.) civil szervezetekre vonatkozó kötelezettségeiről és a civil szervezetek számára kiírt pályázatok módosulásáról szólt az idei első civil kerekasztal.
A program Benkő Ingrid, a Budapesti Civil Információs Centrum jogi tanácsadójának előadásával kezdődött. Arról tájékoztatta az érdeklődőket, hogy milyen kötelezettségeknek kell eleget tenniük az alapítványoknak, civil szervezeteknek ahhoz, hogy szabályosan működjenek.
Sokacz Anikó civil és nemzetiségi tanácsnok a pályázati kiírás módosításával kapcsolatban elmondta, azért változattak, hogy még szorosabb legyen a kapcsolat az önkormányzat és
a különböző csoportok között, jobban megszervezhessék a programokat. Idén több fontos változást vezetett be az önkormányzat. Megemelték a civil szervezetek támogatására fordítható összeget: összesen 17,5 millió forintot kaphatnak. Egy-egy csoport maximum 800 ezer forint támogatást nyerhet. A pénz húsz százalékát fordíthatják kirándulásokra, táborozásra.
A tanácsnok elmondta, továbbra is várja a jelentkezéseket az idei Civil Füzetbe, és a javasatokat a civil koncepcióval kapcsolatban. Ezeket a sokacz.aniko@zuglo.hu vagy
a molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címre küldhetik.
A programon részt vett mások mellett Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési képviselője, Hajdu Flórián alpolgármester, Hevér László György, Lévai Sándor, Barta János
és Sógor László önkormányzati képviselő is.

A lakhatási problémák a múlt századot is végigkísérték
Ingyenesen látogatható kiállítás nyílt
a Zuglói Család- és Gyermekjóléti
Központban. A budapesti lakhatási mozgalmakról szóló tárlatra főleg
olyan emberek gyűjtötték össze az
írásos és képi emlékeket, akik maguk
is lakhatási problémával küzdenek.
A Közélet Iskolája elnevezésű szervezet
Tettek ideje című utazó kiállításának egyik
célja, hogy megcáfolja azt a nézetet, miszerint a magyarok passzívak, ha problémamegoldásról van szó.
– Összegyűjtöttük azokat a történelmi példákat, amikor a magyarok igenis megküzdöttek azért, hogy legyen hol lakniuk – mondta
Udvarhelyi Tessza, a Közélet Iskolájának
koordinátora. – Ezt kell tenni most is.
A kiállításon 12 molinó látható, amelyeken
időrendi sorrendben, témakörök szerint
taglalják, kik és hogyan szerveződtek Budapesten a XX. század során azért, hogy
mindenkinek legyen megfelelő lakhatása.
A századforduló lakbérsztrájkjának, a barlanglakásoknak, a kunyhólakóknak, vala-

mint az ’56-os lakásfoglalóknak és többek
között a házépítő kalákáknak a bemutatásán keresztül akarnak a szervezők rávilágítani az adott mozgalom pozitívumaira
és hibáira, hogy azokat kijavítva és átdol-

gozva a jelenben is alkalmazni lehessen.
Karácsony Gergely polgármester a kiállítás megnyitóján azt mondta, reméli,
hogy a tárlat felhívja a döntéshozók
figyelmét a problémára.

– Zuglóban igyekszünk segíteni azoknak,
akik lakhatási problémával küzdenek – tette hozzá Karácsony Gergely –, ez volt például az első kerület, ahol a hajléktalanok
üldözését eltöröltük. 		
Fkk
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Dupla irodalom – nem csak a költészet napján
Már előzetesen is izgalmas témának tűnt Ayhan Gökhan költő, író és
újságíró, valamint Izsó Zita jogász,
költő, drámaíró és műfordító életét,
pályafutását megismerni, amit aztán
az irodalmár házaspár zuglói otthonában folytatott beszélgetés utólag
igazolt is. Ayhan Gökhan, ahogy nevéből is látszik, török származású.
Pedig mindössze ez a két szó az,
ami keleti származására utal. Gökhan egy árva szót sem tud törökül,
és a török hagyományokból is leginkább csak a döner kebabot ismeri.
– Nincs ebben semmi különös. Az édesapám egy ideig itt élt Budapesten, megismerkedett az édesanyámmal, majd miután
megszülettem, ők különváltak, és az apám
visszaköltözött Törökországba. Azóta nem
adott hírt magáról, utánam sem érdeklődött. Én pedig szép lassan felnőttem, idén
már harmincéves vagyok, s úgy vélem,
ha eddig tudtam nélküle élni, akkor a jövőben is tudok. Az édesanyámat azonban
korán, 9 éves koromban elveszítettem, és
a cigány nagymamám és nagybátyám nevelt fel. Így a cigány identitás sokkal közelebb áll hozzám, mint a török.
Gökhan felesége, Izsó Zita is nagy utat
tett meg az irodalomig. Ő ugyanis az egykori ismert labdarúgónak, Izsó Ignácnak
a nagyobbik lánya. A Vasas kiválósága
az egyik legtanultabb magyar labdarúgó
volt. Elvégezte a jogi egyetemet, és mind
a mai napig jogászként dolgozik (jelenleg
az MLSZ Jogi Bizottságának az elnöke).
– Sem én, sem a húgom, Nóra nem sportoltunk versenyszerűen. A szüleink is inkább a tanulást preferálták. 17 évesen
még ritkán tudja az ember, hogy mit akar
az élettől, így szintén szülői hatásra a jogi
egyetemre iratkoztunk be. Az egyetem
után néhány évig a zuglói kerületi ügyészségen dolgoztam, ám akkor már olyan

erős volt az irodalom hívó szava, hogy annak engedelmeskednem kellett.
Gökhan versekkel kezdte. Eleinte folyóiratokban jelentek meg írásai, majd két önálló kötete is napvilágot látott Fotelapa és János és
János címen. Elmondása szerint a pályakezdésben sokat köszönhet Varga Lajos Mártonnak, a Népszabadság egykori versszerkesztőjének, illetve Nádas Péternek, Szőcs
Gézának és Lackfi Jánosnak is. A versírástól
egy rövid időre a mesék területére is elkalandozott, ám végül az írásból a sajtómunka
vált a fő fegyverévé. Jelenleg több lap külsős
munkatársa, és kedvence az interjúkészítés.
– 13 évesen kaptam egy enyhe agyvérzést, emiatt sokat voltam kórházban,
és más dolgom nem lévén elkezdtem olvasgatni. A könyvek és az irodalom pedig
az életemet is megváltoztatta.
Zita szintén verseket ír, Tengerlakó és
Színről színre címmel jelentek meg eddig

kötetei. Emellett hol a húgával közösen,
hol önmaga ír drámákat. Függés című darabját több stúdiószínházban is játszották
már. Az írás mellett négy nyelvből – angol,
francia, spanyol és német – is készít műfordításokat, és a férjéhez hasonlóan újságírással is foglalkozik.
– Bennünket az irodalom hozott össze,
hat éve volt az esküvőnk, és azóta abban
a zuglói lakásban élünk, ahova én is beleszülettem, és ahol magam is felnőttem
– mesélte Gökhan.
Az irodalmár házaspár munkássága
a nyomtatott folyóiratok mellett az interneten is olvasható. Két éve szerkesztenek egy saját blogoldalt Átjáró címen,
amelyen szociális és társadalmi témákat
elemeznek, boncolgatnak az irodalmár
szemüvegén keresztül. Ezenkívül Üveghegy címen többedmagukkal egy gyermekirodalmi oldalt is működtetnek.

– Sok tervünk van – tette hozzá Zita –,
például még idén szeretnénk egy közös
interjúkötetet megjelentetni, melyben
börtönből szabadult embereket kérdezünk meg arról, hogy miként sikerült visszailleszkedniük a társadalomba. Ugyancsak ősszel jelenne meg egy
másik interjúkötet is Pesti nő címmel
a Mesterházy Fruzsina újságíró kollégámmal és Bach Máté fotográfussal
közösen vezetett blogunk anyagából,
melyben az élet különböző területein érvényesülő nőket szólaltatnánk meg és
mutatnánk be. Ezenkívül szeretnék a húgommal egy újabb drámát megírni, ezen
is dolgozunk már.
Gökhan és Zita imádják Zuglót, így kizárt,
hogy valaha is elköltözzenek. Azt mondják, a Városliget közelsége, az Amerikai út
patinája, az Újvidék tér nyugalma jelenti
a legfőbb ihletet számukra.
(riersch)

kozott be először a nagyközönség előtt.
Akkor még csak négy számot tudtak eljátszani, ám hamarosan már egy egyórás
produkcióval kell majd kirukkolniuk
a Városligetben. Az igazi nagy durranás viszont az együttes jubileumi koncertje lesz
június 4-én (17 órakor) a Columbus utcai
Zeneházban. A kétszer egyórás rendezvényen az első három generáció tagjai közül
is sokan fellépnek majd.
– Zenetanárként arra vagyok a legbüszkébb, hogy a zenélés öröméből át tudok

adni valamit a tanítványaimnak. A végzősök közül sokan folytatják a zenélést,
ki hivatásszerűen, ki pedig csak a saját
örömére. Ráadásul az egyik volt tanítványom a világslágerek ütőhangszerelését
is magával vitte, és egészen fantasztikus,
jó koncerteket tartanak.
Az idén húszesztendős Mericske-ütőzenekar megalakulásáról, fejlődéséről és sikereiről hamarosan egy 42 oldalas képes
kiadvány segítségével sok információt
megtudhatunk majd.
Riersch Tamás

Latin ritmusok Mericske módra
Mericske Zoltán és népszerű ütőzenekara húsz éve szórakoztatja már
a világot. És ebben semmi túlzás
nincs, mert a zuglói zenepedagógus
és csapata valóban bemutatkozhatott
már a világ előtt. 2008-ban a Budapesten rendezett öttusa-világbajnokság megnyitó ünnepségén ugyanis
a Mericske-csapat által játszott nemzeti „indulókkal” mutatták be a részt
vevő országokat. A produkció pedig
még Albert monacói herceg tetszését
is elnyerte. De a Mericske-féle ütőzenekar a 2004. május 1-jei uniós csatlakozási ünnepen is fellépett, amit
a világ számos televíziós társasága
élőben közvetített.
– Mondjak egy nagy újságot? – kérdezett
azonnal vissza a zuglói zenekar folyton
vidám vezetője. – Idén ismét meghívtak
bennünket az olaszországi Cividale del
Friuliban rendezendő fesztiválra. Immár
negyedszer leszünk a program része, ami
azért nagy szó, mert erre a fesztiválra egy
együttest csak egyszer szoktak meghívni, velünk azonban a város lakosságának
a kérésére már harmadszor kivételt tesz-

nek. Azt hiszem, erre a gesztusra nagyon
büszkék lehetünk.
A Szent István Király Zeneiskola ütőhangszeres tanára azonban nemcsak erre, hanem sok más sikerre is büszke lehet.
– Az együttesről már 1998-ban filmet
forgattak, amely alkotás nem mellesleg
televíziós nívódíjat és nemzetközi Arany
Antenna Díjat nyert. Ezenkívül számos
jótékonysági koncertünk volt, gyűjtöttünk
az Olaszliszkán megölt Szögi Lajos családjának, egy zuglói beteg kislánynak és
a Heim Pál kórháznak is.
Egy ízig-vérig pedagógus számára a legnagyobb büszkeséget az jelentheti, hogy
immár a negyedik generációval dolgozhat
együtt. Az elsőben még Mericske tanár
úrnak a saját lányai is szerepeltek, azóta
viszont sok víz lefolyt már a Dunán, és az
együttes tagjai is négyszer kicserélődtek.
– Egy-egy generációval 4-5 évig dolgozom
együtt. Az első év a legnehezebb, akkor
tanulunk meg csapatban zenélni, illetve
a repertoárunkat is akkor alapozzuk meg.
Az azt követő évek pedig a gyakorlásról,
illetve az örömzenélésekről szólnak.
A mostani, negyedik generáció az Év
embere díj március eleji átadásán mutat-
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Évek múltán súlyosbodnak a Parkinson-kór tünetei

A magyar gyógyszerkutatás egyik sikertörténete a Szelegilin nevű anti-Parkinson-gyógyszer. Knoll József és munkatársai fejlesztették ki a hatvanas években. Azóta a világ számos országában törzskönyvezték és használják.
Kiss Miklósnénál tíz éve diagnosztizálták a Parkinson-kórt. Az akkor 72
éves asszonynak szerencséje volt,
mert a betegségre felírható gyógyszerekre jól reagált a szervezete.
Évekig nem romlott az állapota.
– Egész életemben aktívan dolgoztam, még
hetvenéves koromban is vállaltam munkát
a nyugdíj mellett – mondta Gizi néni. – Egy
pékségben dolgoztam. Akkor fordultam
orvoshoz, amikor a kezeimet egyre gyengébbnek éreztem. Már nem bírtam felemelni a nehezebb ládákat, és sokszor elejtettem a kisebb dolgokat is. A gyógyszerekkel

eleinte meg tudták állítani az állapotromlást, és szerencsére a mellékhatásokat sem
éreztem. Néhány év múlva kezdtek csak
súlyosbodni a tünetek. Már csak csoszogva tudtam járni – festette le a betegség
folyamatát. A most 82 éves néni állapota
az elmúlt négy évben romlott rohamosan.
A csoszogó járás mellé kifejezéstelen, mimikaszegény arc és erős kézremegés társult, majd egyre erősödő bizonytalanságérzés. Már csak járókerettel tudott sétálni, de
így is többször elesett, háromszor szenvedett combnyaktörést. Néhány hónapja ért
abba a stádiumba, hogy már a gyógyszerek
sem javítanak az állapotán, fekvőbeteg lett.

A kór kialakulásának oka nem ismert, de
az biztos, hogy a dopaminhiány okozza.
A dopaminhiány pedig az azt termelő idegsejtek pusztulása miatt keletkezik. A betegség megjelenése negyvenéves kor alatt
nagyon ritka, az ötven- és hatvanévesek
között százezer emberből 17-en, a hetven- és nyolcvanévesek között már 90-en
lesznek parkinsonosak. A kor előrehaladtával egyébként is pusztulnak az idegsejtek,
ám számuk csökkenése nem mindenkinél
okoz Parkinson-kórt. Mivel a dopamin jelentős mozgást szabályzó funkciót tölt be,
az emberek leginkább végtagremegésük,
lassuló mozgásuk miatt keresik fel orvo-

sukat. – Ezek mellé társulhat az izommerevség, a lelassult, apró léptű, csoszogó
mozgás, a görnyedt testtartás, az instabilitás, a mimikátlan, fénylő arc. Megjelenhetnek nem motoros, mozgásos klinikai
tünetek is. Ilyen az elbutulás, a depresszió,
a székrekedés, a fáradékonyság, a végtagok alvás közbeni bizsergése – ismertette
a tüneteket dr. Gyulai Ádám, az Uzsoki Utcai Kórház neurológiai osztályának orvosa.
Gyógyszerrel pótolható a dopamin, ezért
szinte évekig teljesen tünetmentesek lehetnek a betegek, csak minimálisan romlik az
életminőségük. Amikor súlyosbodik a kór,
a dopaminszint hullámzása miatt akaratlan
túlmozgás és lelassult, lefagyott mozgás
váltakozására lehet számítani. Ekkor emelik
a gyógyszerszintet, később pedig két módon könnyíthetik meg egyes Parkinson-kóros betegek életét. Akiknél lehetséges,
a gyomron át a vékonybélbe vezetnek egy
pumpát, ami egyenletesen adagolja a dopamin előanyagát, a levodopát, vagy egy
elektródát ültetnek az agyba, ami ingerli a
mozgásért felelős területet. Ezeket otthon
is tudják kezelni a betegek, így nem kell sokáig a kórházban lenniük.
A Parkinson-kóros betegeknél gyakoriak
a pszichés tünetek, ezek a gyógyszeres kezelésükhöz is köthetők. Előfordulhat, hogy
agresszívak, depressziósak lesznek, és hallucinálhatnak is, ezért figyelmet és türelmet
igényelnek családtagjaiktól, barátaiktól.
potos

A baba igényei a legfontosabbak
A tájékoztatás nem teljes körű! A Hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Zuglói Zrt. székházának hirdetőtábláján (Budapest XIV. kerület,
Pétervárad utca 11-17.), hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu/hirdetmények), valamint az Önkormányzat ügyfélszolgálatán (Budapest XIV.
kerület, Pétervárad utca 2.) . Hirdetményekkel kapcsolatosan további felvilágosítás a 469-8156-os telefonszámon kérhető.
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Az újszülötteknek sajátos igényeik vannak, de három alapvető dologra kell odafigyelni. A babák ösztönei jelzik, hogy csak
akkor vannak biztonságban, ha a szüleik
testközelében vannak. Az anyukák nem
rontják el a gyereket azzal, ha újra és újra
felveszik, hordozzák, ringatják. A csecsemők másik alapvető igénye a megfelelő
táplálék. Ha az anya elkötelezett a szoptatás mellett, akkor érdemes a gyerek igé-

nyeit követni, vagyis mindannyiszor mellre tenni, ahányszor csak a kicsi kéri. Így
lesz elég anyatej. A harmadik a megfelelő
környezet. Ez azt jelenti, hogy a babának
lehetőleg ne legyen melege, ne fázzon,
fürdessék meg – nem kell minden nap –,
néha szellőztessék ki a lakást, és ha az
anya is szeretné, sétáljanak!
A csecsemő valódi igényei ebben ki is merülnek. Amit a szülők ezeken túl nyújtanak
a kicsiknek, azok már a felnőttek igényei.
Napirendre, gyerekszobára, babakozmetikumokra, babakocsira a csecsemőnek
nincs szüksége.
Sződy Judit
szoptatási tanácsadó IBCLC
Uzsoki Utcai Kórház

CÍM

A gyerekneveléssel kapcsolatban
számtalan tanácsot kapnak a szülők, még akkor is, ha nem kérik.
A legfontosabb azonban az, hogy
a baba szükségleteihez igazodjanak
az anyukák és apukák.
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raktár*

komfort nélküli

1 700 000 Ft

2016.04.01.

2016.04.30.

*Az értékesítésre hirdetett ingatlan a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint „raktár” megnevezésű, amely természetben megsemmisült, a megvalósult értékesítés során az átruházásról szóló okiratnak tartalmaznia kell a vevő nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy
ezen körülményekkel tisztában van és azt tudomásul veszi.

Zuglói Lapok

Közbiztonság

2016. április 14.

Középiskolások katasztrófavédelmi versenye
Április 1-jén a szomszédos kerület napközis táborában rendezték
a XIV–XVI. kerületi iskolák közös katasztrófavédelmi versenyét. A rendezvényen az általános iskolás és
a középiskolás kategóriában összesen 16 négyfős csapat vett részt.
A diákok a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól előzetesen megkapott
anyagokból, illetve a számukra három
alkalommal megszervezett központi előadásokból készülhettek fel a versenyre.
Egyes iskolákban a pedagógusok ennél
több alkalmat szántak a felkészítésre, ami
meg is látszott az eredményeken. Az április 1-jei verseny rendezése során idén is
szem előtt tartották a takarékosságot, azaz
egy helyen két kerület versenyét bonyolították le. (Ez a főváros más kerületeiben is
hasonlóképpen zajlik.) A rákosszentmihályi eseményen Zuglót a Dr. Mező Ferenc,
a Móra Ferenc és a Kaffka Margit Általános
Iskola, illetve a Sylvester János Református
Gimnázium, valamint a Petrik Lajos Szakközépiskola képviselte. Az önkormányzat
részéről Lipták Ágnes közbiztonsági referens és Aranyossy Zsolt védelmi ügyintéző
volt jelen a rendezvényen. A résztvevőknek
a hagyományoknak megfelelően hét állomáson kellett bizonyítaniuk a felkészültségüket. Az állomások a katasztrófavédelem
mellett a prevenciót érintették: a diákok rádión navigálták egymást, homokzsákokból
gátat építettek, újraélesztettek és baleseti

sérülteket láttak el, tűzoltótömlőt gurítottak és a szivattyúval ismerkedtek. Emellett
teszteket töltöttek ki, ügyességi pályán
kerékpároztak, és vegyvédelmi ruhába is
beöltöztek. A komplex felmérőt követően
a szervezők eredményt hirdettek. Az általános iskolásoknál a zuglói intézmények
között a Dr. Mező Ferenc négyfős csapata
lett az első, míg a középiskolák versenyében a Sylvester János Református Gim-

názium volt a legjobb. A díjakat Salamon
Lajos alezredes, XIV–XVI. kerületi tűzoltóparancsnok és Lipták Ágnes adta át
a helyezetteknek. A győztesek a szponzorok által felajánlott ajándékokon kívül azt is
kiérdemelték, hogy az április 17-i, Hajógyári-szigeten rendezendő fővárosi döntőben
is képviselhessék a kerületet. A fővárosi
verseny győztese pedig az országos döntőben is részt vehet majd.
Riersch Tamás
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Rendőrségi hírek
Megküzdött az elemekkel
Egy magából kikelt férfi miatt riasztották március 28-án kora délután
a zuglói rendőröket. A járőrök a Fogarasi út egyik trolimegállójában
fogták el azt a férfit, aki nem sokkal
korábban kidöntötte a menetrendtáblát, illetve szétrúgta és kiborogatta
a műanyag szemetest. A férfi semmivel nem indokolta a tettét, de a rongálás tényét elismerte, így ez ügyben,
illetve garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult ellene.
Mindent ellopott, mégis kevesellte
Egy fiatalember aludt április 2-án délelőtt a Pillangó utcában, amit egy
arra járó 48 esztendős férfi megpróbált kihasználni. Előbb ügyesen kivette az alvó férfi zsebéből a nagy értékű mobiltelefonját, majd a mellette
levő táskát is eltulajdonította. A tolvaj
a lopott készüléket nem sokkal később
egy kerületi telefonüzletben eladta.
A táskában azonban csak élelmiszert
talált, amit valószínűleg kevesellhetett, mert visszatért a bűncselekmény
helyszínére, ahol éppen a rendőrök
hallgatták ki a tanúkat. A felbukkant
tolvajt elfogták, és előállították. A férfi
elismerte a bűncselekmény tényét,
és a vallomása alapján a rendőrök
a telefont is megtalálták.
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Hirdetések

Szolgáltatás
FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása
Víz, gáz, fűtésszerelés
garanciával!
Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtésszerelés, ázások, csőtörések megszüntetése.
Mosdók, WC tartályok cseréje. Ingyenes kiszállás.
Tel: 402-4330, 06-20-491-5089
ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak, hőszigetelő üvegek beépítése. Gyorsan, tisztán, pontosan!
Nagy Miklós Tel.: 06-30-2664-666
AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását garanciával,
rövid határidővel vállalom zuglói műhellyel. Marton
Tamás technikus. Tel: 221-1693, Mobil: 06-20342-7898
ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hőszigetelő üvegezését és szigetelését
1 év garanciával. Felmérés díjtalan.
Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető
szigetelés, egyéb szigetelési munkák, kémény, kerítésépítés kicsitől a teljes lakásfelújításig. Díjtalan
kiszállás. 10% kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-30734-0411
KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal. Tel: 2212-392,
06-20-553-8582. XIV. ker. Nagy Lajos király útja
43/B. (Fogarasi sarok)
ÜVEGEZÉS minden fajtája a helyszínen is. Hagyományos ablakok hőszigetelő üvegre való átalakítása, utólagos szigetelése. BIZTONSÁGI hő és
fényvédő fóliázás. RÉSSZELLŐZŐK készítése gáz
engedélyhez. Tel.: 06-20-956-7241
MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ áron vállalunk:
víz-, fűtésszerelést, szobafestést, mázolást, tapétázást, kőműves burkoló munkákat, parkettázást.
ZUGLÓI MEGRENDELŐKNEK, NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY! Tel: 06-30-9524-725

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, 06-30-951-7849
VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS, elektromos hálózatkiépítés és
–felújítás. HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás, vízkőtelenítés garanciával. Érintésvédelmi felülvizsgálat,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel: 06-30-4401586, 252-0813
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

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KISZÁLLÁSSAL,
garanciával a hét minden napján. Tel:405-3553, 0620-9344-874
KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA, bőrgarnitúra
is. Asztalosmunkával, széles szövetválasztékkal.
Konyha- és beépített szekrények méretre készítése.
Tel.: 06-1-416-7412; 06-30-940-63-42
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
HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más nem
vállal, mi elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő, asztalos, víz-, gáz-, villanyszerelő szakemberek állnak
rendelkezésre. Konyhák, fürdőszobák felújítását
vállaljuk. Tel: 06-30-457-2666, 06-20-514-7876
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon
telepítés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel: 260-4870, 06-20-979-0624.
LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések,
galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 0630-299-12-11

2016. április 14.
KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE régi kádját, a
bontás árának töredékéért felújítjuk. www.kad-felujitas.hu Keressen minket a facebookon is: Kád-felújítás. Tel.: 06-20-529-4180
FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarítással és bútormozgatással.
Tel: 06-30-422-1739

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák, autóklímák javítását vállalom hétvégén is, garanciával!
Tel: 419-82-64, 06-70-211-77-60
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés, csempézés,
villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatosés asztalosmunkák, takarítás garanciával. Tel:2022505, 06-30-251-3800

Egészség, életmód
GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖRÖM,
tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg lábak kezelése.
Házhoz megyek! Hétköznap és hétvégén! 18 ÉVES
szakmai gyakorlattal. 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.
KOMPLEX TESTSÚLYCSÖKKENTŐ PROGRAM,
szelíd módszerekkel a Natúr Balansz Természetgyógyász rendelőben. 6-10 kg súlycsökkenés/
kúra. Érdeklődni: 06-30-9464-165,
www.naturbalansz.xls.hu

TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, teljes lakásfelújítás. Árengedménnyel, garanciával!
Tel: 06-20-234-8285, email:
festogabor1@gmail.com, Rozmaring Gábor.

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

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

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS, akupunktőr, spirituális gyógyító,
cupping terápia. XIV. Erzsébet királyné 11. Minden betegséget gyógyítok. Tel: 220-8165, 06-30450-0821

ÉPÜLETFELÚJÍTÁS! Épületek teljes körű felújítása, térkő, homlokzatszigetelés, kőműves munkák,
tetőjavítás, belső munkák, INGYENES ÁRAJÁNLAT!
Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-259-63-19
VÍZVEZETÉKSZERELÉS, DUGULÁSELHÁRÍTÁS
radiátorcsere garanciával. Fürdőszobák felújítása. Csőtörések megszüntetése, csapok,
WC tartályok javítása-cseréje.
Ingyenes kiszállás. Tel: 06-70-676-8278

CSEMPÉZÉS- PADLÓBURKOLÁS, BURKOLATJAVÍTÁST vállalunk. További szolgáltatásaink: vízszerelés, festés-mázolás-tapétázás. Tel: 06-70-541-9022
HŐSZIGETELÉS. Társasházak, családi házak,
építmények teljes illetve részleges külső hőszigetelését vállalják képzett szakemberek. Tel: 06-30609-4294
TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK készítése, javítása. Kisebb ácsmunkák. Kis munkák is. Tel.: 2910081 (19.00h-tól), 06-30-401-74-62
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, javítása, csapok, szifonok, WC-csészék,
WC-tartályok cseréje javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel: 06-30-447-3603

Redőny, reluxa
REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelése,
javítása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ
minden megrendeléshez! Zuglói redőnyös. Tel.: 0670-341-9489, 06-20-341-0043
REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid határidővel! Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szúnyogháló, szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 410-7924,
06-20-934-57-28

Ingatlan
ÉPÜLŐ ikerház fél eladó, XVI. RÁKOSSZENTMIHÁLYON. 127 nm, 4-5 szoba+pince, saját kert. Tel:
06-30-348-0702
Zugló Öv utcai 37m2-es KERTKAPCSOLATOS 1
szoba, -konyha-fürdőszoba, társasházi lakás. 6m2es TÁROLÓ, 1 autó beálló hellyel, tulajdonostól ELADÓ. Tel: 06-30-361-70-71
ZUGLÓI INGATLANOK adás-vétele, magyar iroda, nagy hatékonysággal, alacsony jutalékkal. Tel:
06-70-682-59-94
TULAJDONOSTÓL ELADÓ KÉTLAKÁSOS családi
ház (társasház, külön bejárat) felső szintjén lévő 86
nm, három szoba (külön bejáratú), előszoba, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, külön WC; megosztott kerthasználat, külön garázs, sufni. Két szoba
délkeleti, 1 szoba nyugati, konyha-étkező nyugati
napozottságú, felújított. Tel: 06-20-260-4747

Könyv
ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásárol jó állapotú könyveket, könyvtárakat, könyvhagyatékot,
antikváriát. Díjtalan kiszállás! Tel: 352-74-70 (szerdánként), 06-20-916-57-66, web: www.vertesiantikvarium.hu
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁSÁROLUNK. Ingyenes kiszállás, azonnali fizetés. Tel: 06-30-256-16-40

Oktatás
NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást, korrepetálást
vállal, valamint felkészítést érettségire, nyelvvizsgára és külföldi munkavállalásra, a Bosnyák téren. Tel:
221-2376, 06-30-959-6759
ANGOL és NÉMET nyelvből diákok KORREPÁTÁLÁSÁT otthonukban vállalom, nagy gyakorlattal. Korrekt áron! Nebenmayer Viola, tel: 06-20-375-17-47
MATEMATIKA OKTATÁST, KORREPETÁLÁST,
érettségei felkészítést vállal szaktanár. Hétvégén is.
Tel: 06-30-264-6500. Kérésre házhoz megyek!

Állás
FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY, kisebb nagyobb
takarítást, ablaktisztítást vállal. Tel: 06-30-294-22-27
Precíz, megbízható, munkájára igényes, számlaképes kozmetikus és pedikűrös kolleganőt keresek,
6 éve működő szalonomba. Tel: 06-20-988-22-11.
Email: princy@freemail.hu
Önállóan szabni és varrni tudó kárpitos kollégát
keresünk, aki jártas autókormány bőrözésben is.
Tel: 06-20-988-22-11. Email: princy@freemail.hu

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, régi pénzt, képeslapot,
szőrmét, hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.: 0620-597-8280

ÁLLÁSAJÁNLATOK
KÖNYVELŐI ÁLLÁS
Határozott idejű 3 évre szóló, teljes munkaidős
közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel
Feladatok: banki kiadások és bevételek kontírozása, rögzítése. Átkönyvelések végrehajtása.
Számlázási feladatok ellátása. Adatszolgáltatási
feladatokban való részvétel.
Pályázati feltételek:
- érettségi- közgazdasági szakközépiskola
- hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves tapasztalat
- felhasználó szintű MS Office alkalmazások
ismerete
- magyar állampolgárság
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
büntetlen előélet
- pontosság, precizitás, terhelhetőség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- emelt szintű szakképesítés, mérlegképes
könyvelői végzettség államháztartási szakon
- FORRÁS SQL program ismerete
Pályázatát elektronikus úton Pénzesné Merczel
Tímea csoportvezető részére
a penzesne@zuglo.hu e-mail címre várjuk.

TAKARÍTÓ ÁLLÁS
Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 3
hónap próbaidővel
Feladatok: Zuglói iskolák helyiségeinek tisztán
tartása, napi takarítási munkák elvégzése, igény
szerint udvar és sportpályák takarítása, nagytakarítás.
Munkaidő változó: kora reggeli és délutáni
műszak
Teljes és részmunkaidős 4, 6 és 8 órás állás.
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ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL régi és új könyveket, papír régiségeket-plakát, képeslap, térkép-CDket, hanglemezeket, DVD-ket. Készpénzért. Tel.:0620-922-0001, 266-3277.
KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol BOROSTYÁN és koráll ékszereket 2000-8000 Ft/
gramm áron, antik bútorokat és ékszereket,
festményeket, asztali-, fali-, zseb-, és karórákat,
Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb., porcelánokat,
Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat,
bronz és ezüsttárgyakat, háború előtti katonai
kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat,
hagyatékokat, tört és fog aranyat. Értékbecslés
és kiszállás díjtalan! XV.ker. Páskomliget u.8. (Vásárcsarnokkal szemben) Tel: 06-1-708-2878, 0620-358-8217
19-20. SZÁZADI magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes
értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu; NEMES GALÉRIA: 1024
Szilágyi Erzsébet fasor 3.
VEZÉR ANTIKVITÁS helyszínen készpénzért vásárolunk antik és modern festményeket, bútorokat,
ezüst tárgyakat, kerámiákat: Gorka Géza, Kovács
Margit, keleti tárgyakat, régi üvegeket, borostyánokat, katonai kitüntetéseket. Herendi, Zsolnai,
Meiseni. Teljes hagyatékot. Képeslapokat, könyveket stb. XIV., Vezér út 148-150.; Tel.: 06-20-8072906; 06-70-398-8851
Zsazsa galéria azonnali készpénzért vásárol!
Arany-ezüst dísztárgyakat,
briliáns ékszereket kimagasló felárral!
BOROSTYÁNT és korallt ARANYÁRBAN
MEGVESSZÜK!
13. ker, Hollán Ernő u.4, Tel: 350-43-08,
06-70-884-40-84.

Egyéb
EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújítása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek digitalizálása. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva:
10-18h. Tel: 363-1170
ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST KÖTNÉK idős
hölggyel vagy úrral, havijáradék fizetéssel
vagy egyszeri fix összeggel ingatlanért. Ügyvédi közreműködéssel. Hívjon bizalommal!Tel:06-30-3222-850
Zuglói Kuckó Magánóvoda szeretettel várja óvodás korú gyermekek jelentkezését óvodai, illetve
ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORTJAIBA. Jelentkezni lehet a 223-2031-es telefonszámon Sugár Andreánál, illetve az info@kuckomaganovoda.hu e-mail
címen. További információ a www.kuckomaganovoda.hu web oldalon található.
GYŰRŰK URA, HARRY POTTER, ÉHEZŐK VIADALA, Trónok harca, One Direction, Ki vagy Doki,
Minions, Best Friends ékszerek, ajándékok hatalmas választékban. Webshop_ www.filleres-honlap.
hu, tel: 06-20-470-4320. Személyes átvétel a Mogyoródi úton lehetséges!

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ ÁLLÁS
Határozott idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti
jogviszony 3 hónap próbaidővel
Feladatok: a beérkező számlák utalványozás
előtti alaki, számszaki ellenőrzése, kontírozása,
érvényesítése, rendszerezése. Számlák átadása
utalásra a határidők betartásával, a likviditási tervek
figyelembevételével.
Pályázati feltételek:
- érettségi- közgazdasági szakközépiskola
- hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves tapasztalat
- felhasználó szintű MS Office alkalmazások
ismerete
- magyar állampolgárság
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
büntetlen előélet
- pontosság, precizitás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- emelt szintű szakképesítés, mérlegképes
könyvelői végzettség államháztartási szakon
Pályázatát elektronikus úton Varró Henriette
csoportvezető részére a varro@zuglo.hu e-mail
címre várjuk.

IRATTÁRI ÁLLÁS
Főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató
diákok jelentkezését várjuk, megbízási jogviszony
létesítésével.
Feladatok: Általános iratkezelői és irattárazási
feladatok elvégzése, iratanyagok mozgatása,
adatok számítógépes rögzítése
Feltételek:
- felhasználó szintű MS Office alkalmazások
ismerete
- pontosság, precizitás
Pályázni elektronikus úton
az uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címen lehet.
Önéletrajzot postai úton ZIK Intézménygazdálkodási Központ címére 1439 Budapest, Pf.616.
vagy személyesen, a ZIK Intézménygazdálkodási
Központ 1145 Budapest, Pétervárad u 4., vagy
uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címre kérjük
eljuttatni.
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A kerület olimpikonjaira emlékeztet a Bosnyák téri tábla
A magyar sport 168 aranyérmet
szerzett az újkori olimpiák történetében. Ebből 29 aranymedál
zuglói sportoló nevéhez fűződik.
Az ő tiszteletükre állíttatott a zuglói
önkormányzat és a Zuglói Sport- és
Rendezvényszervező Kft. egy emléktáblát a Bosnyák téren.
– A magyar emberek számára fontos
a sport, és büszkék azokra a sportolókra,
akik teljesítményükkel öregbíteni tudták
az ország hírnevét – mondta Karácsony
Gergely polgármester az április 6-i rendezvényen. – Magyarországnak szüksége
van örömre, ezt az élményt pedig a sportolóink biztosítani tudják. Nagyon jó érzés
egy-egy világversenyen magyarnak lenni.
Mi ebből a jó érzésből szeretnénk valamit visszaadni az olimpiai emléktáblával,
mellyel a riói olimpiára készülő sportolóinkat is bátorítani szeretnénk.
Az április 6-i rendezvény kezdeményezője Rátonyi Gábor, Zugló korábbi polgármestere volt, aki komoly versenyzői,
edzői és sportvezetői múlttal rendelkezik.
A zuglói emléktábla állításáért tett erőfeszítéseit az ünnepségen Karácsony Gergely polgármester is megköszönte neki.
De a tábla fontosságát az április 6-i rendezvény díszvendégei, az olimpiai bajnok
sportolók, a Magyar Olimpiai Bizottság képviselői és az egyesületek vezetői is méltatták.
– Azért kezd sportolni az ember, mert van
egy példakép, aki erre sarkallja – mondta
dr. Steimetz Barnabás olimpiai bajnok vízilabdázó. – Zugló ezzel a dicsőségtáblával

Zugló eddigi bajnokai: Ambrus Miklós, Berki Krisztián, Bóbis Gyula, Erdős Sándor, Énekes István, dr. Fenyvesi Csaba, Gedó
György, Gyenge Valéria, Horkai György, Kapás Boglárka, Keresztes Attila, dr. Konrád János, Kökény Roland, Littomericzky Mária, Magay Dániel, Märcz Tamás, Mendelényi Tamás, Mendelényiné Ágoston Judit, Novák Dezső, Papp László, Péni István, Polyák Imre, Sax Gyula, Szabó Gabriella, Szécsi Zoltán, Székely Éva, Szekeres Pál, Tordasi Ildikó, Vadász László és Wladár Sándor.
tiszteleg a példaképek előtt. Azt kívánom
a Rióba utazó sportolóknak, hogy érjenek el
sikereket, hogy az ő nevük is felkerülhessen
erre a táblára, s hogy egyszer ők is példaképek legyenek a jövő nemzedéke számára.
A tábla állítását nem véletlenül mostanra
időzítették. Augusztusban ugyanis ismét
olimpia lesz, mely eseményre megint több

zuglói sportoló kvalifikálta magát. Köztük
olyanok is, akik éremeséllyel utaznak majd
Brazíliába. (Eddig már Mohamed Aida,
Szász Emese, Bernek Péter, Péni István,
Kasza Róbert, Egri Viktória és Pálos Péter
kvalifikálta magát az ötkarikás játékokra,
de ez a létszám az elkövetkezendő két hónapban valószínűleg meg fog kétszereződ-

ni.) A zuglói olimpiai emléktáblán – melyen
a felnőtt bajnokok mellett a paralimpián,
az ifjúsági olimpián és a sakkolimpián
győztes sportolóink nevei olvashatók – jelenleg 30 név látható. A tábla egyharmada
azonban még üres: ide remélhetőleg Rió
után új nevet vagy neveket fognak felvésni.
Riersch Tamás

Közösséget kovácsol a BVSC az új kézilabda-szakosztállyal
Az eddigi 12 mellé 13.-nak a BVSCZugló
kézilabda-szakosztálya
is
megalakult. Pontosabban újraalakult,
hisz a kézilabdának korábban komoly hagyománya volt a Szőnyi úton.
Az 1978-ban megszüntetett szakosztályt a klub vezetése azzal a céllal
támasztotta fel, hogy egy újabb csapatsporttal növelje az egyre erősebb
lábakon álló egyesület kínálatát.
Az új szakosztály vezetője egy fiatal, agilis hölgy, Tollingász Nóra lett, aki valamikor a XVI. kerületi KMSE, a Csömör és
a Ferencváros színeiben űzte ezt a játékot.
Ő azonban csak a szakosztály menedzselésére fog koncentrálni, az edzői feladatokat az egykori Vasas-legenda, a 12-szeres
bajnok, 7-szeres kupagyőztes, BEK-győztes és 64-szeres válogatott Brinzay Margit, illetve a Győri ETO utánpótlásában
nevelkedett, csurgói és TF-játékos Rozs
Bettina látja el.
– Márciusban péntekenként toborzásokat
tartottunk a Móra Ferenc Általános Iskola
(Újváros park 2.) tornatermében – mondta
a szakosztály vezetője. – Nagy örömünkre
sokan érdeklődtek a lehetőség iránt. Még
más klubokból is jöttek, mondván, itt laknak a környéken, és szívesebben hordanák ide a gyereküket, mint a város távolabbi kerületeibe.
Eddig azonban kénytelenek voltak máshová menni, hisz a kézilabda hiánycikknek számított Zuglóban. Ezen az állapoton szeretne változtatni a BVSC-Zugló,

Az új szakosztály folyamatosan várja a sportolni vágyó 5–14 éves lányok és fiúk
jelentkezését. Érdeklődni a +3670/315-3810-es telefonszámon vagy a tollingasz.
nora@bvsc.hu e-mail-címen lehet.

amelynek elnöksége úgy is a szakosztály
létrehozása mellett döntött, hogy a klub és
a kerület – egyelőre még – nem rendelkezik
kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokkal.
– Az edzéseket egy ideig még a Móra
tornatermében is meg tudjuk oldani – mondta Brinzay Margit vezetőedző.
– Az alapokat egyelőre kisméretű pályán,
sőt az udvari műfüvön is meg tudjuk tanítani
a gyerekeknek, akikkel először a játékot
kell megszerettetnünk.
Brinzay Margit és fiatal kollégája, Rozs
Bettina április elejétől kezdte el a kézilabdaedzéseket Zuglóban. Az első hetekben egy húszfős csoporttal kezdtek, de
a tervek szerint fokozatosan növelni fogják a létszámot. Első körben mindjárt
megállapodtak a szomszédos Játékszín Óvodával, ahol Betti néni hamarosan elindítja a szivacskézilabdát. Innen
a gyerekek remélhetőleg már nyáron
a BVSC-Zuglóhoz fognak „igazolni”. Erre
pedig akár már augusztus elejétől lehetőségük lesz a Kövér Lajos utcai napközis
táborban, ahol az egyik altábor a BVSC-s
kézilabdásokból fog állni.
– Az edzések külön zajlanak az 5–8 éveseknek és a 9–14 éves korosztálynak
– mondta Tollingász Nóra. – A kisebbek Betti néni irányításával keddenként
18.00–19.00, csütörtökönként 17.00–18.00
és péntekenként 17.00–18.30 között,
a nagyobbak pedig Margit néni vezetésével hétfőn, szerdán és pénteken
17.00–18.30 között edzenek a Móra Ferenc Általános Iskolában.
(riersch)
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