
Munkavégzéséhez a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ zuglói tankerülete
tavaly az Ybl Miklós Építıipari Szakképzı

Iskolában biztosított területet. Pribék An-
namária heti két napot tölt a zuglói iskolában,
ahol osztályfınöki órákat tart, ápolja a kap-
csolatot a pedagógusokkal és a szülıkkel,
és olyannyira része az intézménynek, hogy
a diákok már tanárnınek szólítják. A bőn-
megelızésnek ez a módja egyre népszerőbb.
Zuglóban például idén már három másik
iskola is jelezte, hogy igényt tartana a szak-
emberre. A fıhadnagy kapacitása azonban
véges, fıleg úgy, hogy ebben a tanévben
újabb feladatot kapott. Az ORFK ugyanis
még egy új programot elindított A szülık és
a családok a rendırség kiemelt partnerei a
kábítószer-bőnözés megelızésében címmel.
Az iskolai bőnmegelızési tanácsadó feladata

lett, hogy a körzetébe tartozó valamennyi
iskolát – fenntartótól függetlenül – felke-
resse, és felajánlja egy szülıknek szóló
fórum lehetıségét. Ezekre a tájékoztató
jellegő beszélgetésekre igény szerint
akár drogprevenciós szakembert is
meghívhatnak. Az új programról
hamarosan plakát készül, amelyet
minden kerületi oktatási intéz-
ménybe eljuttatnak. Ezeken is
feltüntetik majd, hogy Pribék

Annamária minden hónap
elsı és harmadik csütörtö-

kén 17 és 18 óra között a
Zuglói Családsegítı és

Gyermekjóléti Köz-
pontban telefo-
nos ügyeletet, il-
letve ugyanitt
minden máso-
dik csütörtökön

17 és 18 óra
között szemé-
lyes fogadóórát
tart.            -r-

Családi nap keretében adták át a Németh
Imre Általános Iskola felújított tornatermét
szeptember 20-án. Az új épületrész a Zuglói
Sasok Sportegyesület kosárlabdacsapatának
is helyet ad a jövıben. Az ünnepélyes avatót
szabadidıs programokkal, vetélkedıkkel,
rendırségi és tőzoltósági bemutatókkal szí-
nesítették.

A termet az iskola mőködésének kezdete óta,
27 éve nem újították fel. A rekonstrukció két
ütemben zajlott: az önkormányzat még tavaly
kicseréltette a tetıtéri világítóablakokat, és ki-
javíttatta a tetıszigetelést. Idén pedig a Zuglói

Sasok Sportegyesület – társasági adóból befolyt
támogatásból, összesen 14,5 millió forintból –
kicseréltette a tornaterem padlózatát, a kosár-
palánkokat, és a festést is kivitelezte. Az 1998-
ban alakult zuglói sportegyesület 1999 óta tart
edzéseket a Lengyel utcai iskolában, ám hazai
mérkızéseiket eddig a Budapest Honvéd Dózsa
György úti csarnokában játszották. Amennyiben
sikerül a Németh Imre Általános Iskola torna-
termét akkreditáltatniuk, a csapat ezen a téren
is visszaköltözhetne Zuglóba.

A Zuglói Sasok elıkészítı csoportokat indít
8–10 éves gyerekeknek, a 11–18 éves korosztállyal
pedig különbözı bajnokságokon képviselteti
magát. Az 1996-osokkal néhány éve az országos
serdülıbajnokságot is megnyerte. Ronkay László
elnök elmondta, hogy a Sasoknak kiváló a kap-
csolata a Budapest Honvéd Kosárlabda Akadé-
miával, ennek köszönhetıen a legtehetségesebb
fiatalok 16-18 éves koruktól az NB I/B-s csapatban
folytatják pályafutásukat. Közülük többen is
részt vettek a szeptember 20-i tornaterem-avatón.
Az ünnepségen Rozgonyi Zoltán alpolgármester,
Ronkay László elnök és Tiborcz Márta igazgatónı
átvágta a nemzeti színő szalagot, majd egy be-
mutatómérkızést láthatott a közönség. A megújult
tornateremben a jelen és a jövı játékosai mérték
össze tudásukat: a Zuglói Sasok serdülıcsapata
a Bp. Honvéd NB I-es csapatában játszó volt
„sasos” játékosok ellen lépett parkettra. A családi
napon volt kézmővesutca, szellemi mőveltségi
vetélkedı, Mind Lab (logikai játékok), az egyik
állomáson Yumeiho masszázstechnikákat, a má-
sikon pedig nıi jógát oktattak. Látványos be-
mutatókat tartott a Pólus kutyakiképzı iskola,
a kerületi rendırkapitányság, a tőzoltó-parancs-
nokság és zuglói karatézók.                          -rt-
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Pribék Annamária a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Köz-

pontban tart fogadóórát, az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Is-

kolában pedig heti két napot tölt

Nyomozónő került a tanári karba

Rendhagyó módon pótolta a Dr. Mezı
Ferenc Általános Iskola a nagy májusi
esızések miatt elmaradt sportnapját.
Szeptember végén egy egész kaland-
parkot varázsoltak az intézmény ud-
varára. A kötélpályákat, a légvárat
és a különbözı izgalmas játékokat
gyerekek és szülık egyaránt kipró-
bálhatták. Még egy jó hír fogadta a
mezıs csapatot: elkészült az iskola
felújított ebédlıje, ezentúl ismét hely-
ben költhetik el ebédjüket a diákok.

A kalandos program megvalósítá-
sában az OTP Bank Nagy Lajos király útjai
fiókja volt az intézmény segítségére. Az
anyabank pályázatán 100 ezer forintot nyer-
tek a fiók környezetének támogatására, és
az összeget a Mezı iskolára fordították.
Sıt 300 ezer forinttal meg is toldották azt
két másik zuglói – a Bosnyák téri és a Thö-
köly úti – OTP-fiók dolgozóinak adományá-
ból. A pénzt a kalandpályára és sportszerek
vásárlására költötték.

Elkészült a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola új étkezője

Fészket raktak a Zuglói Sasok

A Németh Imre iskola most elkészült, felújított tornaterme 
lehet a zuglói kosárlabda-egyesület otthona

Itthon még 
az ebéd is finomabb
A Mezı iskola volt a nyári nagy esızések
legfıbb kárvallottja. Az intézmény tor-
naterme és étkezıje annyira beázott,
hogy balesetveszélyessé vált, és le kellett
zárni. A diákok az elmúlt hónapban a
szomszédos Móra Ferenc Általános Is-
kolában és a horvát iskolában étkeztek.
A sportnapon tudták meg, hogy másnap

már újra „otthon”, a felújított
ebédlıjükben falatozhatnak.
– Az étkezı szeptember 21-
re elkészült – fogadta a részt-
vevıket Rozgonyi Zoltán al-
polgármester –, a tornaterem
felújítása viszont csak de-
cemberre fejezıdik be. Ok-
tóberben és novemberben
ezért a cselgáncsról és az
úszásról szólnak majd a me-
zıs diákok tornaórái. 
Az önkormányzat segítsé-
gével a KSI cselgáncstermé-
be és a BVSC-Zugló uszo-
dájába járnak majd a gye-
rekek testnevelésóra kere-
tében.                     riersch

Újak a palánkok, az ablakok és a padló is 

Ázsiai hangulat az 
Ajtósi Dürer soron

Dajka-pedagógiai- és gyógypeda-
gógiaiasszisztens-tanfolyam indul
a kerületben. Az OKJ-s szak-
képzés egyik mentora Turi Ilona,
a Meseház Óvoda nyugalmazott
vezetıje.

– A képzések párhuzamosan in-
dulnak, a dajkáknak három hó-
napos, a pedagógiai és gyógype-
dagógiai asszisztenseknek négy
hónapos intenzív képzésen kell
majd részt venniük – ismertette a
részleteket Turi Ilona. – A dajka-
képzés általános iskolai elıkép-
zettséget igényel, a pedagógiai asz-
szisztensi pedig érettségiköteles.
Olyan magasan képzett tanároktól
tanulhatnak a hallgatók, akik ma-
guk is gyakorló szakemberek. 

A képzés vegyes rendszerő ok-
tatási (blended-learning) formában
zajlik majd, amely az elméleti, a
gyakorlati és a távoktatást is ma-
gában foglalja. A hallgatók elekt-
ronikus, illetve nyomtatott formá-
ban is megkapják a tananyagot, a
prezentációkat és a feladatgyőjte-
ményeket is. A tanulás egy része
egyénileg, otthon történik, ezért
nem jár utazással, és nincs kiesı
munkaidı sem. A tanulást szom-
batonként csoportos konzultációk
egészítik majd ki. A képzés hely-
színe az İrnagy utca 11. szám
alatti Meseház Óvoda lesz. A gya-
korlati képzésben remélhetıleg a
kerületi óvodák és oktatási intéz-
mények is partnerek lesznek.

-r-

Indul a dadus- 
tanfolyam!

A Szent István Gimnázium pedagógusai és
diákjai szeptember második felében alaposan
hozzászokhattak a délkelet-ázsiai beszédhez,
szokásokhoz és temperamentumhoz. Elıbb
egy maláj diákok és pedagógusok alkotta kül-
döttség, majd egy indiai csoport érkezett a
zuglói intézménybe. Az egzotikus országokkal
való kapcsolat Szalayné Tahy Zsuzsanna in-
formatika-tanárnınek köszönhetı, aki rend-
szeresen részt vesz nemzetközi projektekben.
A külföldi konferenciákon széles körő sze-
mélyes kapcsolatokra is szert tesz. Neki kö-
szönhetı az is, hogy a zuglói gimnázium 10
fıs küldöttsége áprilisban egy hetet Újdelhiben
tölthetett. Ezt a látogatást viszonozták az
indiai diákok, akik szeptemberben igazgató-
jukkal érkeztek az Ajtósi Dürer sorra. Az
indiai vendégeket megelızıen pedig Malajziából
fogadtak egy csoportot. A két küldöttség láto-
gatása diplomáciai szinten is fontos esemény
volt, a malájok bemutatkozására például Ma-
lajzia Magyarországi Nagykövetsége egy taná-
csost delegált, míg az indiai és magyar kül-
döttséget szeptember 21-én az indiai nagykövet
személyesen fogadta. Az ázsiai hangulat most
néhány hétre csillapodik a Szent Istvánban,
ám október második felében ismét felerısödik,
ugyanis akkor a török küldöttséget várják a
Comenius program keretében. r-t-

Kalandos délutánon 
jött az örömhír

Két hét után hazatérhettek a mezős gyerekek: újra
saját, immár felújított étkezőjükben ebédelhetnek

A kalandpark kötélpályáit gyerekek és szü-
lők egyaránt kipróbálhatták

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

A Budapesti Rendır-fıkapitányság iskolai bőnmegelızési tanácsadó címmel minden
kapitányságon létrehozott egy új beosztást. Zuglóban egy fiatal és csinos nyomozónı,
Pribék Annamária fıhadnagy kapta ezt a különleges feladatot. A körzetében lévı kö-
zépiskolákkal napi szinten kell tartania a kapcsolatot.

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon


