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Gyõztes sportolóink köszöntése

Gyere el és súgd a Mikulás fülébe karácsonyi
kívánságodat! Énekelj vagy mondj egy szép
karácsonyi verset a Télapónak, hogy azt
ajándékkal köszönhesse meg neked! Szeretettel várnak minden érdeklõdõt a HÍD Családsegítõben (Visegrádi u. 111.) december
2-án, 3-án, 4-én és 5-én 10–16 óra között. Érdeklõdni a 329-0804-es telefonszámon lehet.

A sportban és a tanulásban egyaránt
kiemelkedõen teljesítõ 113 diákot jutalmaztak meg november 20-án az
Angyalföldi József Attila Mûvelõdési
Központban. Az ünnepségen 21 gyermek vehette át a Jó tanuló, jó sportoló
díjat, valamint 29 testnevelõ tanár és
16 felkészítõ edzõ kapott tárgyjutalmat. A sok dicséret mellett az a szerencsés fiatal örülhetett talán a legjobban,
akit az ünnepségen kisorsoltak, és átvehette a Budapesti Honvéd SE és a
Vasas SC világbajnoki és Európa-bajnoki helyezettjei által aláírt focilabdát.

A sorból a 2009-es esztendõben világ- és Európa-bajnokságokon kiválóan szerepeltek és felkészítésükben
részt vett edzõk sem maradhattak ki,
számukra a polgármesteri hivatal tanácstermében november 27-én dr.
Tóth József polgármester és Holopné
Schramek Kornélia alpolgármester
adott át jutalmakat.
Kiváló nemzetközi szerepléseikért
Csipes Ferenc felkészítõ edzõ, Szabó
Gabriella és Kozák Danuta kajakos is
elimerésben részesült (bal oldali képünkön).

A Jó tanuló, jó sportoló díjátadó ünnepségen a polgármester
az egyedi labdával

Negyvenöt új bérlakás
– száz nyertes család
Tisztelt lakosok!
2009. december 24-én, csütörtökön
a polgármesteri hivatalban
munkaszüneti nap lesz.
2009. december 18-án (pénteken)
csütörtöki, 19-én (szombaton)
pénteki munkarendet tartanak.

Újabb önkormányzati bérház tetejére
került bokréta november 23-án. A kerület erre a választási ciklusra 2010 végéig
– egyedülálló módon saját erõbõl – 200
bérlakás építését tûzte ki célul. 2006 óta
az Ambrus utca 6. szám alatti beruházással 129-re nõ az elkészült önkormányzati lakások száma. Eddig a Lõportár utca
7. sz. alatt elkészült egy 54 lakásos, a
Reitter Ferenc utca 13. szám alatt pedig
egy 30 lakásos lakóépület.
Az ünnepségen dr. Tóth József polgármester elmondta: Az új ház összkomfortos lakásait – a korábbiakhoz hasonlóan
– komfortos vagy összkomfortos lakásuk leadásával pályázók részére hirdeti
meg az önkormányzat. Ezzel az egymásra épülõ hármas konstrukcióval az Ambrus utcai 45 lakás építésével újabb
100–110 család juthat jobb lakáskörülmények közé.
Folytatás a 2. oldalon
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A képviselõ-testület
Nem kell fizetni a második autó parkolásáért
november mányzati rendelettel való zónákra dot érint a második, esetleg továbnovember 12-ei ülésén A12-eiképviselõ-testület
ülésén elfogadta Budapest osztását abban az esetben, ha a bi gépkocsik utáni parkolási díj
– tudomásul vette Merker Dávid OKSB-tagságának megszûnését, egyúttal Fenyvesiné Veres
Andreát (az SZDSZ javaslatára) az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság nem képviselõ bizottsági
tagjává választotta;
– módosította a térítési díj és
tandíj összege megállapításának
szabályairól szóló rendeletét;
– megalkotta az önkormányzati tulajdonú lakások bérérõl szóló
módosító rendeletét. A 2010. évre
a lakbérek 5%-kal emelkednek annak ellenére, hogy a költségek várhatóan ennél nagyobb mértékben
fognak növekedni (közüzemi díjak, energiaárak). Az infláció feletti költségemelkedést folyamatos
költségtakarékossággal ellensúlyozzuk;
– módosította az Esztergomi
út–Róbert K. krt.–Népfürdõ utca–Róbert K. krt.–Dagály utca által határolt terület szabályozása
érdekében a Budapest XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletét;
– módosította a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak
nyújtandó kamatmentes felújítási
hitelrõl szóló rendeletét. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a korábban meghirdetett
Panel-, Panel Plusz Program pályázat benyújtási határidejét 2009.
december 31-re meghosszabbította, ezért az önkormányzat saját
rendeletét 2009. november 30-ra
módosította. A panelprogram
2009. évi önkormányzati támogatásra jegyzett 300 M Ft keret terhére az eddig beérkezett pályázatokat 229 M Ft-tal támogatták;
– elfogadta a Budapest Fõváros
XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének szabályozásáról szóló rendelet módosítását, és
az egyéni képviselõi módosító indítványt;
– módosította a 2009. évi költségvetési rendeletét;
– elfogadta a 2010. évi költségvetési koncepcióját;
– tudomásul vette az önkormányzat I–III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. A
2009. évi eredeti költségvetésünkben tervezett 24 598 985 E Ft bevé-

teli elõirányzat szeptember 30-ra
33 435 810 E Ft-ra módosult;
– az Ambrus u. 6. sz. alatti lakóépület lakbérét a lakbérrendelet
XI/1 kategória szerint állapította
meg. Hozzájárult ahhoz, hogy egy lakás gondnoki feladatok ellátására
kerüljön felhasználásra. Elfogadta
az Ambrus u. 6. sz. alatti lakóépület
36 db lakására vonatkozó lakáspályázati javaslatot. Hozzájárult ahhoz, hogy 8 db lakás szanálási feladatok végrehajtására kerüljön felhasználásra. Hozzájárult továbbá a
Reitter Ferenc utca 13. szám alatti
épületben lévõ 5 db üres lakás pályázat útján történõ hasznosításához;
– hozzájárult az Angyalföldi
Szociális Egyesület és Budapest
Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat közötti támogatási szerzõdés megkötéséhez;
– hozzájárult az önkormányzat
tulajdonában lévõ Szent László u.
59–61. sz. épület bérleti szerzõdés
útján történõ hasznosításához
2010. január 1-jétõl 2018. június
30-ig a Szent István Egyetem részére. A bérleti díj összege az elsõ
évben 27 709 000 Ft/év + áfa;
– elfogadta a Környezetvédelmi
Programban foglalt feladatok idõarányos teljesítésérõl szóló beszámolót;
– tudomásul vette a „Megújítási program II.” állásáról szóló tájékoztatót;
– tudomásul vette a Duna
folyam–Rákos-patak–Váci út–
Északi összekötõ vasúti híd által határolt terület fejlesztésének helyzetérõl szóló tájékoztatót. A területen
jelenleg több tulajdonos (ingatlanfejlesztõ) rendelkezik építési ingatlannal. Az Integrált Városfejlesztési
Stratégiában szereplõ 6 km-es Duna-parti sétány városrendezési tanulmánya az elmúlt hónapban elkészült. A fõvárosi szinten is kiemelkedõ fejlesztési akcióterület városrendezési, építésjogi helyzete szilárd, a
fejlesztések közmû- és útépítési
munkálatait hatékonyabb módszerekkel gyorsítani szükséges;
– tudomásul vette az adózás
2009. évi tapasztalatairól szóló tájékoztatót;
– elfogadta Merker Dávid önkormányzati képviselõ interpellációjára adott választ.

Megújítási program
A képviselõ-testület november
12-ei ülésén tudomásul vette a
„Megújítási program II.” állásáról
szóló tájékoztatót. A 10 lakásosnál
kisebb önkormányzati épületekre
vonatkozó szanálási és ingatlanhasznosítási terv 2003-ban készült
el. Egyidejûleg „Megújítási program II.” elnevezéssel elkülönített
pénzügyi keretet hozott létre a testület, amelyhez forrásul a programban szereplõ telkek hasznosításából származó bevételeket rendelte.
A program lényege, hogy az
alulhasznosított telkeken lévõ

épületeket szanálják, és az így felszabadult telkeket értékesítik. Az
ebbõl befolyt összeg nem mûködésre, hanem további telkek szanálására, illetve lakásépítésre kerül felhasználásra. A program sikeres, hozzájárult a kerület fejlõdéséhez és jelentõs szerepe volt
egyes területrészek megújításában. Elõsegítette az úgynevezett
zárványterület felszabadítását.
Fontos szerepe volt abban, hogy új
önkormányzati bérlakások és az
ingatlanpiacon értékesíthetõ lakások épültek a kerületben.

Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a
jármûvel várakozás rendjének
szabályozásáról szóló rendelet
módosítását, és az egyéni képviselõi módosító indítványt.
A fõvárosi levegõszennyezés és
zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, a városi közlekedés okozta életminõség-romlás
megakadályozása és a közutakon
történõ várakozás egységes és átlátható szabályozása érdekében
Budapest Fõváros Közgyûlése
2009. június 1. napjával megalkotta Budapest fõváros közigazgatási
területén a jármûvel várakozás
rendjének egységes kialakításáról,
a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló rendeletét.
A fõvárosi rendelet elõírja a kerületi önkormányzatok számára a
várakozási övezet helyi önkor-

közúti várakozóhelyek száma a
kétezret meghaladja. A kerület a
várakozási övezeteket a parkolóhelyek arányos elosztásának és a
parkolási szokások figyelembevételével alakította ki. A kerületi képviselõ-testület rendeletében ingyenes parkolási hozzájárulást lakásonként egy gépkocsi részére
biztosíthat, és a második gépkocsira legfeljebb a fõvárosi rendeletben meghatározott mértékû
parkolási díjkedvezményt adhat.
A fõvárosi rendelet végrehajtása szükségessé teszi olyan nyilvántartás vezetését, amelyen nyomon
követhetõ a lakásonkénti gépkocsik és az igényelt parkolási hozzájárulások száma. Ez lehetõséget ad
egyrészt az elõírások jogszerû és
visszaélésektõl mentes végrehajtására, másrészt lehetõséget teremt annak felmérésére, hogy kerületünkben pontosan hány csalá-

megfizetésének kötelezettsége.
A megfelelõ adattartalommal
rendelkezõ nyilvántartás hiányában az önkormányzat nem tud eleget tenni a jogalkotásról szóló törvényben foglaltaknak, mely szerint a jogalkotó és a jogalkalmazó
szerveknek figyelemmel kell kísérniük a jogszabályok alkalmazásának hatását, fel kell tárniuk az érvényre juttatásukat gátló körülményeket, és a tapasztalatokat a
jogalkotásban hasznosítani kell.
Fentiek alapján a fõvárosi rendelet
második gépkocsira vonatkozó
rendelkezései jogszerûen nem
hajthatók végre, ezért az ehhez
kapcsolódó fizetési kötelezettségek 2011. január 1. napjával történõ hatálybalépését és addig az idõpontig – a korábbi gyakorlatnak
megfelelõen – minden XIII. kerületi kérelmezõ esetében ingyenes
lakossági hozzájárulást adnak ki.

Okosan gazdálkodunk
A képviselõ-testület november
12-ei ülésén elfogadta a 2010. évi
költségvetési koncepcióját. Megfogalmazta az elmúlt években elért
gazdálkodási eredmények megtartása, továbbvitele érdekében a
2010. évi költségvetési javaslat
összeállításának kiemelt szempontjait:
1. Legfontosabb feladat az önkormányzat folyamatos pénzügyi
egyensúlyának, stabilitásának biztosítása, a szigorú gazdálkodási fegyelem fenntartása.
2. A feladatok tervezése az elfogadott ciklusprogram és az ágazati koncepciók végrehajtásával
összhangban történhet.
3. Az önkormányzati szolgáltatások minden területén biztosíta-

ni a takarékos, hatékony, biztonságos feladatellátás feltételeit, az
intézményhálózat mûködésének
pénzügyi fedezetét. Az év közben
jelentkezõ többletigényekre céltartalékot kell képezni.
4. Az esélykülönbségek csökkentése érdekében változatlanul
kiemelt figyelmet kell fordítani a
hátrányos helyzetû gyermekek támogatására. A szociális juttatások
megtartásával, szükség szerinti
bõvítésével megtartani a kerület
rászoruló lakosságának szociális
biztonságát.
5. Biztosítani a költségvetésben
a fejlesztések korábbi évekhez hasonló színvonalát, a megkezdett és
induló új beruházások fedezetét:
Váci úti óvoda-bölcsõde kialakítá-

sa, Újlipótvárosi Közösségi Ház,
Láng Sporttelep, térfelügyeleti
rendszer dinamikus bõvítése.
6. Megteremteni a Panel Plusz
és ÖKO-programban részt vevõ
társasházak felújításához szükséges önkormányzati forrást, a korszerû bérlakásállományt bõvítõ
építkezések fedezetét (Zsinór u.
38–40., Ambrus u. 6.), az önkormányzati tulajdonban lévõ bérlemények tervszerû állagmegóvását, felújítását.
7. A törvények által meghatározott bérelemek biztosításán túl
megtartani a köztisztviselõk és
közalkalmazottak korábbi kerületi szintû juttatásait, biztosítani a
béren kívüli juttatások közterheinek fedezetét.

Negyvenöt új bérlakás – száz nyertes család
Folytatás az 1. oldalról
Szerkezetkész épület várta a
bokrétaünnepségre érkezõket.
Még ott áll a daru az udvaron, a falak még vakolatlanok, de már végleges formáját mutatja az új önkormányzati bérház. Elérte legmagasabb pontját, s az építõk szokása
szerint kitûzhetõ a tetejére a bokréta. Az eseményen részt vettek a
tulajdonos önkormányzat, valamint az építtetõk – AngyalföldÚjlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelõ Zrt. és az építõ Hérosz Zrt. –
vezetõi, képviselõi. Köszöntõjében Mentes Zsolt, az építõ cég termelési vezérigazgató-helyettese
elmondta, hogy eddig az építkezés
során 6500 m3 földet mozgattak
meg, 2500 m3 betont és 250 tonna
acélt használtak fel.
A négyemeletes Ambrus utcai
új önkormányzati lakóépület
költsége mintegy 850 millió fo-

rint, 45 lakást foglal magába. Két
önálló, egy udvari és egy utcai beépítésû házrészbõl áll, amelyeket

pince és a földszinten kialakított
átjáró köt össze. Ezzel a megoldással minden egyes lakás kellõ
mértékû természetes megvilágítást kap. Az utcai szárny 26 lakásból áll, földszintjén egy üzlet és
közös tárolók találhatók. A szintén négyemeletes udvari szárnyban 19 lakást helyeztek el. A földszinti, közvetlen kertkapcsolattal
rendelkezõ lakásokból kettõt
mozgássérültek számára alakítanak ki. A lakások átlagos nagysága – erkélyek nélkül – 50,6 m2. A
mai kor lakóépületének már elengedhetetlen része a garázs: a pincében 37, az udvari szinten 9 gépkocsinak jut hely.
Az építkezés várhatóan 2010.
április végére befejezõdik, az elsõ
lakók beköltözése 2010 júniusára
várható. A lakások induló lakbére
504 Ft + áfa/m2/hó.
J. G.

2009. december 1.
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A távhõszolgáltatás áfájának csökkentése és a versenysemlegesség

Követhetõ példa
Az utóbbi évek egyik politikai
„slágertémája” a távfûtés. Ez
a fûtési mód az egyik leginkább környezetkímélõ. Két
éve az energia árának drasztikus emelkedése és a szolgáltatás áfájának növelése családok százezreinek költségvetését érintette hátrányosan.
Most viszont kedvezõ fordulatot vett a folyamat: a parlament döntése alapján a távfûtés áfája január elsejétõl 5
százalékra mérséklõdik. Errõl
beszélgettünk dr. Szanyi Tiborral, kerületünk egyik országgyûlési képviselõjével.
Kétéves folyamat
– Közfeltûnést keltett, amikor
2007 tavaszán nyilvánosan kifejtette a távfûtéssel kapcsolatos radikális véleményét. Mi váltotta ki éles
reagálását?
– Sok minden. 2006 végéig mûködött egy olyan finanszírozási
rendszer, ami elviselhetõvé tette a
nehezebben élõ családok számára
is a távfûtés költségeit. Akkor, január elsején lépett életbe a konvergenciaprogram, amely eltörölte az
addigi támogatási formát. Ehhez
jött még az energiaárak drágulása,
hatása azonnal begyûrûzött. A
drasztikusan
megemelkedett
távhõdíjak családok százezreinek
költségvetését borította föl.
– Az elsõk között tiltakozott ellene.
– A választóim nagyjából hetven százaléka „élvezi” a távfûtés
elõnyeit, hátrányait. Sok a panel a
kerületben. Fogadóóráimon szinte csak ez volt a téma, sokan kerestek fel, és panaszolták el helyzetük
romlását. Akkor kezdtem ezzel
foglalkozni, belemélyedni: hogy te
jó isten, hogy lehetne ezt a rettenetes nagy árnövekedést kordában
tartani? Örülök a parlament döntésének. Két éve tartó folyamat
után mostanra érett be sokunk
munkájának eredménye.
Összekapták magukat
– Akkor most minden rendben?
– Szó sincs róla! Amikor elõször
kezdtem a közfigyelmet felhívni a
távfûtés drága költségeire, akkor

én két dologról szóltam. Egyrészt a
hõenergia elõállítása hatékony, az
egyik leginkább környezetbarát
módszerrel, technológiával készül. Másrészt a termék, a hõ felhasználása nagyon pazarló módon
történik. A szolgáltatást nyújtó
szervezet aránytalanul nagy haszonra tesz szert, és nagy gazdasági elõnyöket élvez tevékenysége
során. Monopolhelyzetének köszönhetõen nem érdekelt a szolgáltatás olcsóbbá tételében.
– És miért nem?
– Nyilvánvalóan sokan személyesen érdekeltek abban, hogy pazarlóan mûködjön ez a rendszer.
Amikor erre az összefüggésre felhívtam a figyelmet, sok érintett
összekapta magát.
– Mit éreznek ebbõl a lakók?
– A Fõtáv elkezdte radikálisan
csökkenteni szolgáltatásának
költségeit. Nem kicsi eredmény az,
hogy Budapesten 2007 óta nem
emelkedett a távhõszolgáltatás
alapdíja, azaz értékén csökkent. A
gáz világpiaci árának csökkenése
is mérsékelte az árakat, és 2010-tõl
az 5 százalékos áfa is éreztetni fogja jótékony hatását. De nem szabad elfelejteni, hogy sok, talán kevésbé látványos intézkedés is történt az elmúlt másfél év alatt. Úgy
vélem, hogy a takarékosságra fordított fillérek most forintokban térülnek meg.
Nagy eredmény
– Sokan érveltek, miszerint az
unió nem engedi az áfa általánosan megállapított 25 százalékos
mértékétõl való eltérést. Aztán
mégis lehetett…
– Kezdettõl fogva az volt az álláspontom, hogy márpedig az áfát
csökkenteni kell! Ezt a parlamentben elõször 2007. február 16-án
mondtam. Akkor azzal intettek le,
hogy az unió ehhez nem járul hozzá, és máskülönben is az ország
helyzete nem jó. Ez igaz is volt. De
2007 júniusában az EU egy jelentésében úgy fogalmazott – leegyszerûsítve –, hogy az országok maguk
dönthetnek a távfûtés áfamértékérõl. Erre hivatkozva a 2008-as költségvetési vitában a csökkentés
mellett ágáltam. Egészen ez év tavaszáig tartott ez a folyamat, amikor megalakult a Bajnai-kormány.
Akkor minden kormánypárti képviselõtõl nyilatkozatban kérték a

választ: támogatja-e az új kormány
törekvéseit? Volt egy-két képviselõ
– köztük én is –, aki viszont válaszszal élt. „Rendben, kedves miniszterelnök úr, én is támogatom a kormányt, de nagy tisztelettel kérem,
hogy ezzel egyidejûleg néhány dolgot, köztük az áfa mértékének mérséklését oldjuk meg.” Ideértettem
az alapvetõ élelmiszerek ára mellett többek között a távfûtést is. Ezt
követõen született meg a 18 százalékos áfakulcs. Ám az alternatív
energia, a jövõ energiájának felhasználásánál az áfa 25 százalék
maradt. Most, a 2010-es költségvetési vitában azt javasoltam, hogy
mivel egy induló folyamatról van
szó, ami nem jelentõs tétel, tegyük
a megújuló energia felhasználását
az 5 százalékos áfacsoportba, ezzel
segítsük elterjedését. A parlament
elfogadta a javaslatot, s így jövõ évtõl a távfûtés mellett a megújuló
energiát is csak 5 százalékos áfa
terheli. Ezt én igen-igen nagy eredménynek érzem!
Versenytárs kell
– Ezek szerint a távfûtés árának
jelentõs csökkenése az áfa drasztikus mérséklésének lesz köszönhetõ…
– Ez rövid távon nagyon jó döntés volt, mert érezhetõen csökkenti családok százezreinek kiadásait.
Ám mindig is azon a véleményen
voltam: az áfát akár teljesen el is lehet engedni, akkor is pazarló marad a jelenlegi távfûtõrendszer és
nagyon drága marad a szolgáltatása. Arra jöttem rá, hogy amíg a távfûtésnek nincs alternatívája és
nincs versenytársa, addig nem lehet érdemi csökkentésre kényszeríteni a szolgáltatót.
– Ez lenne a hõszivattyús megoldás?
– És benne a Hun utcai megoldás üzleti konstrukciója.
– A hõszivattyús megoldásnak
nem túl nagyok a fejlesztési költségei?
– Visszakérdezek: a Fõtáv nem
fejleszt? Aki szolgáltat, az fejleszt
is. Ilyen egyszerû ez. E területen a
költségek valóban nem kicsik. A
Hun utca esetében a beruházás egy
fikarcnyi állami támogatás nélkül
valósult meg. Tulajdonképpen az
történt – s ez ennek az üzleti konstrukciónak a lényege –, hogy egy
beruházó saját pénzébõl megvaló-

Dr. Szanyi Tibor – Kezdettõl fogva az volt az álláspontom, hogy márpedig az áfát
csökkenteni kell!

sítja a fejlesztést, utána ugyanúgy
szolgáltatja a hõt és a meleg vizet,
mint a Fõtáv. Magyarul: a lakó
anyagilag nem részese a beruházásnak. Csak azt érzékeli, hogy egy
másik cégtõl kapja ugyanazt a
szolgáltatási minõséget, mint eddig, de kevesebbért.
– Mennyivel kevesebbért?
– Tíz-húsz százalékkal.
Azonos feltételekkel
– Nem gondolja, hogy ha nem
sikerült volna elérni a távfûtés áfájának csökkentetését, akkor jóval
olcsóbb, versenyképesebb megoldás lenne a geotermikus energia felhasználása?
– Sosem volt az a célom, hogy az
egyik vagy a másik megoldás kerüljön elõnyösebb helyzetbe. Az
egyoldalú monopólium megszüntetését tartom fontosnak, az azonos feltételek melletti versenyhelyzetet, ami olcsóbb és jobb minõségû szolgáltatásban ölt testet.
Most még az azonos feltételek csak
az érintett két területen érvényesülnek.
– Miért, hol kellene még?
– Sok helyütt az országban, nálunk, a kerületben is új lakóparkok
épültek, épülnek. A legtöbb helyen
a hõszolgáltatásról egy-egy szolgáltató gondoskodik, amelyik a je-

lenlegi jogszabály szerint kénytelen 25 százalékos áfát elszámolni.
Ez egyébként hátrányos megkülönböztetést jelent. Az EU nem
tesz különbséget egyedi fûtés, távfûtés vagy lakóparki fûtés között,
mint történik nálunk. Ott tesz különbséget, hogy közszolgáltatásként veszi igénybe a felhasználó
vagy sem. Magyarországon még
nem így van. Januártól a távhõszolgáltatás és az alternatív fûtési
rendszerek részesülnek a kedvezményekben, amit szerintem ki kell
terjeszteni a hõszolgáltatás minden formájára, mert ez biztosítja a
versenysemlegességet.
Reálisan megvalósítható
– Mégis melyik fûtési rendszer
elterjedését tartja fontosabbnak?
– Az ország hagyományos energiáktól való függõségének csökkentése miatt bevallom, az alternatív, azon belül is a geotermikus
energia felhasználását és elterjesztését tartom a legfontosabbnak.
Hazánk ezen a téren hatalmas lehetõségekkel rendelkezik. Ezért
tartom a Hun utcai beruházást
fontosnak, mintaértékûnek, mert
reálisan megvalósítható példaként
szolgálhat máshol is.
JUSZTUSZ GÁBOR

Rendezõdhet az Esztergomi úti volt vasúti terület helyzete
A képviselõ-testület november 12-ei
ülésén módosította az Esztergomi
út–Róbert K. krt.–Népfürdõ utca–Róbert K. krt.–Dagály utca által
határolt terület szabályozása érdekében a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló rendeletét.

Az Esztergomi út mind forgalmi, mind közmûhálózati szempontból jelentõs. Egyrészt
észak–déli kapcsolatot biztosít a
Róbert Károly körút által kettévágott lakóterületek között, másrészt olyan közmûfejlesztési igé-

nyek merültek fel, amelyek megvalósítását nagymértékben akadályozhatja az, hogy az érintett terület nem önkormányzati tulajdonban áll.
A terv célja, hogy jogi alapját képezze a korábbi MÁV-területbõl

magántulajdonba került Esztergomi út és környezete közcélokat
szem elõtt tartó rendezésének, illetve a kerületi önkormányzat által megindított kisajátítási eljárás
lefolytatásának. A terv terepszint
feletti létesítményt nem tartalmaz,

de egy mélygarázs építési lehetõségét jelöli a Róbert Károly körút
mellett lévõ zöldfelület alatt. A terepszint alatti parkolóépítéssel a
felszíni õrzött parkolók kapacitása
kiváltható, így ott közhasználatú
zöldfelület létesülhet.
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Márványtáblákat avattak
Hámory Imrére
emlékezünk
Emléktáblát avattak Hámory
Imre, a Magyar Állami Operaház
posztumusz köztársasági elnöki
aranyéremmel
kitüntetett magánénekese tiszteletére a Tátra
utca 23/B szám
alatt. Hámory
Imre, a Magyar
Állami Operaház
baritonista szólóénekese pedagógus szülõk gyermekeként látta meg a napvilágot
1909. június 6-án. Szülei hatására
elvégezte Kalocsán a tanítóképzõt,
majd Budapesten dolgozott tanítóként.
Énektanulmányait Székelyhidy
Ferenc tanítványaként a Zeneakadémián fejezte be. Akkoriban fi-

Az egykori
rádiótechnikai gyár
A Váci út 169. számú épület falán november 26-ától márványtábla emlékeztet az egykor adócsöveirõl híres Vatea Rádiótechnikai Gyárra. A gyárat Patay Imre
alapította 1925ben, a hazai híradástechnikai
ipar egyik jellegzetes vállalkozása
volt.
A Vatea elsõként állított elõ
bimetállal mûködõ gáztöltésû túlfeszültség-levezetõ, telefonberendezéseket biztosító védõcsöveket
is. A gyár egyedi profilja ellenére
azonban anyagi nehézségekkel
küzdött. Emiatt Patay Imre tárgyalni kezdett a Philipsszel, a vállalat 1928 nyarán többségi tulajdonhoz jutott a Vateában.
A Philips fantáziát látott a gyárban, ezért elõször növelte a termelést, majd 1930-ban saját rádióké-

gyeltek fel rá az Állami Operaházban is: elsõ szerepe 1934-ben a
Bánk bán címû opera Petur bánja
volt. Ettõl kezdve a fiatal énekes
egymás után kapta az operairodalom jelentõs bariton szerepeit. Sikeres pályáját a
II. világháború
szakította meg.
Megszüntették
operaházi tagságát, internálták,
majd mint csõsz,
kanász és gyári
munkás
élt
Biatorbágy Kutya-hegynek nevezett részén.
1950-ben rehabilitálták, ezt követõen 1957-ig a debreceni Csokonai Színház magánénekese volt,
majd újra az Operaház tagja lett
1965-ig, akkor azonban betegsége
miatt vissza kellett vonulnia. Élete
utolsó 10 évét családjával töltötte
az Újlipótvárosban.
szüléket fejlesztett ki. A Vatea
Touring nevû telepes készülék középhullámú sáv vételére is alkalmas volt a külföldi piacon is újdonságnak számító, hordozható formában.
1939-ben megalakult a Magyar
Philips Mûvek Rt., ezzel a Vatea a
világcég egyik
gyáregysége lett,
a névhasználata
megszûnt. Az itt
készült csövek ettõl kezdve Philips
márkanevet viseltek.
A Magyar Philips Mûvek Rt.-t
1949-ben államosították. A gyár
1951 januárjától Magyar Adócsõgyár néven folytatta mûködését.
1966-ban az Egyesült Villamossági Rt., azaz a Tungsram egyik gyártelepe lett. 1989-ben a General
Electric felvásárolta a Tungsramot, és másik hat magyarországi
gyára mellett azóta is irányítja,
mûködteti.
SZABÓ VIKTÓRIA

Ruszin közmeghallgatás
A Budapest Fõváros XIII. Kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi közmeghallgatását december 11-én, pénteken 15 órai kezdettel tartja az Övezet u. 5. sz. alatti Nemzetiségek Házában. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
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Könyvesbolti kedvezmény
A Fejtõ Ferenc Könyvesbolt helyileg
Újpesten található, azonban a XIII.
kerülethez és ezen belül Angyalföldhöz oly közel van, hogy a bolt vezetõi most kerületünk lakóinak lakcímkártya felmutatásával 20 százalékos árkedvezményt adnak.
– A Kossuth Kiadó új könyvesboltjában ötödével olcsóbban vásárolhatnak könyveket és hangoskönyveket – tájékoztatott Katona Zita boltvezetõ. Érvényes az
engedmény a gyermekkönyvekre, ismeretterjesztõ albumokra,
enciklopédiákra, idegen nyelvû
kiadványokra, valamint szépirodalmi mûvekre egyaránt. A bolt
nagykereskedelmi mintabolt, de
egyéni vásárlókat is kiszolgálunk,
sõt, most fél áron vásárolhatók
egyes mûvészeti, természettudományi és történelmi albumok is.
Nagyszerû ünnepi ajándék lehet a Magyarország Története sorozat, térképek; a Magyar Festé-

szet mesterei címû kiadványsorozat, Jókai Mór válogatott mûvei
vagy akár egy-egy különleges
könyvritkaság, karácsonyi díszdobozos képeslap-cédék, mesekönyvek, egészség-, szabadidõ- és
gasztronómiai szakkönyvek. Érdemes benézni Újpesten a LIBRO

Udvar Irodaházban (Bocskai utca 26.) található Fejtõ Ferenc Könyvesboltba. Érdeklõdhetnek a 8889120-as telefonszámon is további
hasznos információt találnak a
www.kossuth.hu honlapon.
TÁBORI

Kiskirályok a családban
… habos rózsaszín ruhás kislány,
bûbájos mosoly – s a következõ pillanatban hangosan visít és toporzékol, mert nem kapott meg valamit. Erre a szülõ gyors ígérgetésbe
kezd, hogy minél hamarabb leszerelje a gyermekét. Lelki szemeink
elõtt föltûnik a fejcsóváló középkorú hölgy bevásárlószatyrokkal –
„Én bizony adnék neki egy jó nagy
pofont!” Ez a felszín. De nézzünk
egy kicsit a jelenség mögé…
Minden gyermek normális fejlõdésében „helye van” az elkényeztetésnek: a csecsemõ életében
az anya az a személy, akit „kényekedve” szerint használhat – és aki
természetes módon szolgálja ki
minden igényét… Jó, ha az édesanyák tudnak hallgatni ösztöneikre, hogy megérezzék, gyermeküknek mikor mire van szüksége.
Ám ha nem a természetes ösztön, hanem a szorongás irányítja cselekedeteiket, s túlságosan féltõ figyelemmel veszik
körül õket, elõfordulhat, hogy a kicsi teljes egészében „kisajátítja” az
anyját, s a család többi tagja elhanyagolódik (ugye, ismerõs?), – az
apróság határozza meg a családi
történéseket. Mint például a jól ismert „Hadd aludjon velünk szegényke…” esetében. Általában

egy kisebb betegség vagy átmeneti
labilitás okán alakul úgy a helyzet,
hogy a gyerek a szülõk között alszik – ami akkor helyénvaló lehet,
de aztán a várható tiltakozás miatt

nem merik visszarakni az ágyába.
Jó sokáig benne lehet ragadni ebben az állapotban, és mi tagadás,
nem tesz jót a szülõk házaséletének. Sok sértett férj mesélhet-

ne errõl… Sokszor nem következmény a házastársak elhidegülése,
hanem ok: a szülõk között fekvõ
gyermek csak befészkeli magát a
megüresedett (érzelmi) helyre.
De ugyanilyen jól ismert helyzet a „Neki nem muszáj…” Nem
kell alkalmazkodnia a család napirendjéhez – mindenki hozzá alkalmazkodik. Ebéd? Séta? Közös
program? „Ne most! Látod, hogy õ
most nem akarja!” vagy a „Hadd
nyerjen a pici!” Egy idõ után ne
hagyjuk mindig nyerni a társasjátékban. Az okosodó gyerek elõbbutóbb rájön a cselekre, és akkor
már nem lesz boldogító a nyerés –
és nem lesz vágyott a játék… És
persze a „Neki is veszek…” Gyakran hallani: „egy kis ajándékot vettem neki is, mert rossz lehet,
hogy õ nem kap semmit”.
Meg kell tanulni kivárni az
ünnepet, a jutalmakat. Késleltetni. És elfogadni, hogy
vannak olyan jeles napok, amikor a másik a legfontosabb.
(Minderrõl részletesen olvashatunk a Mindennapi Pszichológia címû folyóiratban.) Megrendelhetõ a www.mipszi.hu
weboldalon vagy az alábbi telefonszámon: (1) 789-8040, megvásárolható a hírlapárusoknál.

2009. december 1.

T I Z E N H A R M A D I K

Tartalmas programokra,
jó társaságra vágysz?
Az Iránytû sok érdekességet tartogat számodra a jövõ évben is
Egy hosszú út végéhez érkeztünk.
Az elmúlt hónapokban a huszonegy éves Iránytû Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda rendszeres vendégei voltunk. Sorra látogattuk az ingyenes, anonim tanácsadásokat, megismertük a
szakembereket, akik a konzultációkon személyre szabott taná-

zott életmód fontosságára. Az intézmény munkatársai minden évben hasznos információkkal, számos jó tanáccsal és érdekes programokkal várják a látogatókat az
Angyalföldi Utcabálon, a Szent
Mihály-napi búcsún, a Kábítószerellenes Világnapon, a Szenvedélyek Napján, a Pályaválasztási

K E R Ü L E T I

Jövök-megyek 11.
M

aguk hogy állanak a becenevekkel? Szeretik õket?
Vagy nem? Esetleg közömbösek
irányukban?
özömbösek semmiképpen
nem lehetnek, hiszen a becenévnek éppen ez a lényege, érzelmi
viszonyt fejez ki, alapesetben jobbára pozitívat, aki kapja, azt éppen ezáltal akarjuk biztosítani különös szeretetünkrõl. (Már maga a
„bece” szó is játékosságot, kedvességet, szeretetet sugall, és még a
„becs” szavunk is ott lappang benne, nem is véletlenül.) És akkor még
nem beszéltünk a szó kiterjesztett
értelmérõl – becézgetni, az már
majdnem babusgatást jelent, és
csakis kisgyermekes szülõk és szerelmesek szótárában lelhetõ fel.
ersze, van a beceneveknek afféle játékos inverzük is: a ragadvány- és csúfnevek. Azokat jobbára a tágabb közösség adományozza az embernek (az osztály, a
csoport, a falu, az utca), és általában valamely tulajdonságunkat
nagyítják föl vele. Így aztán, míg a
családunk sok szeretettel becézget
bennünket Babának, Öcsinek, Huginak – csak mellékesen jegyzem
meg, hogy e gyermekkorban elnyert
becenevek sokszor okozhatnak nehézséget a késõbbi évtizedekben: a
szomszédunk kislányát egykor Maszatnak becézték, ha és egyáltalán,
már régen Maszat néni, esetleg Ma-

K

P

csot, segítséget adnak a hozzájuk
érkezõknek. Legyen szó munkahelyi problémákról, iskolai nehézségrõl, jogi kérdésrõl, szexualitásról, szenvedélybetegségrõl,
itt nincsenek tabutémák, minden
megbeszélhetõ.
Az Iránytû azonban nem csak a
problémák megoldására, hanem
azok megelõzésére is törekszik. Az
iroda állandó színfoltja a XIII. kerületi nagyrendezvényeknek, családi egészségnapoknak, hogy felhívják a figyelmet a szenvedélyektõl mentes, stabil és kiegyensúlyo-

Börzén vagy éppen a Bûnmegelõzési Napon. Nevükhöz fûzõdik az
Életmódnap hagyományának
megteremtése, amelyet évrõl évre
minden tavasszal a Vízöntõ Pinceklubbal közösen szerveznek.
Programokból tehát nincs hiány,
ha kellemesen és hasznosan szeretnéd eltölteni a szabadidõdet,
ne habozz, keresd a jövõ évi kerületi programokon az Iránytû információs sátrát. Ott az új esztendõben is várnak rád.
V. R.

Iránytû Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
1136 Budapest, Pannónia u. 34., telefon: 339-3700,
e-mail: iranytu@kult13.hu, web: www.kult13.hu, www.iranytu.net.

Szív- és érrendszeri
ambulancia
a MEDOCEgészségközpontban
KARDIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
Szívultrahang, terheléses
és ritmuszavar-vizsgálat
Angiológiai vizsgálatok,
nyaki és alsóvégtagi duplex
ultrahang-vizsgálatok
GYEREKKARDIOLÓGIA
– szívzörejek vizsgálata –
sportolás elõtti vizsgálat

1133 Bp., Kárpát u. 7/B
Bejelentkezés: 783-6004
www.medocklinika.hu
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szat asszonyság lett belõle –, addig
a többiektõl könnyen megkaphatjuk a Kopasz, a Balog, a Sánta melléknevet, hogy csak a legenyhébb
változatokat tekintsük át.
nagy ívû filozófiai gondolatmenet (a mélységét is tessék
nézni, ne csak a hosszát) egy
újlipótvárosi emléktábla kapcsán
jutott eszembe. Az emléktábla egy
jellegtelen emeletes házat díszít, és
a magyar labdarúgás egyik legnagyobb alakjára, Deák Ferencre emlékezik. (És én csak a múlt héten
akadtam rá, pedig sétálok eleget a
környéken, elhihetik.) Nem, ez
nem az a Deák Ferenc, aki a kiegyezést nyélbe ütötte, s aki, elég helytelenül, egész életében nem lakott
Angyalföldön (mindazonáltal
sok-sok kedves anekdota maradt
itt is utána – az egyik szerint egyszer egy képviselõtársa tévedésbõl
elvitte a fogasról Deák kalapját,
majd azzal mentegetõzött, hogy
körülbelül egyforma a fejük, mire
Deák így válaszolt: „lehet, hogy körül egyforma, kedves barátom, de
belül semmiképpen”, hanem a kiváló labdarúgóról, az Évszázad
Gólkirályáról, aki a Szentlõrinci
AC csatáraként 1945–46-ban hatvanhat gólt rúgott, s ezzel máig világrekorder. (S aki már fradistaként még háromszoros gólkirály
lett, s a válogatottban is sokszor bizonyított.)

E

Ö

rültem ennek a táblának
nagyon, részben, mert focista ritkán kap ilyet (stadiont könynyebben neveznek el róla, minthogy dísztáblát kapjon), részben,
mert ebbõl kellett megtudnom,
hogy a hajdani gólzsák, íme, a
kerületben élt (pedig itt nem is focizott), de fõleg azért, mert a kiváló
sportoló a visszaemlékezõk szerint
kiváló ember is volt, s bár kora és
tehetsége szerint az Aranycsapatban lett volna a helye, zokszó nélkül vette tudomásul mellõzését.
(Nem venném el a Hegyi kolléga
kenyerét, ezért csak azt jegyzem
meg, hogy ennek koncepcionális
oka lehetett. Deák klasszikus, tankszerû csatár volt, Sebes azonban
visszavont centerjátékot akart, s
ehhez a Hidegkúti jobban megfelelt.) A tábla tehát rendben van,
hanem a szövege! Szerepel benne
ugyanis a Bamba szó: égen-földön
ez volt ugyanis a Deák neve a szurkolók között. Ahogy a Sándornak a
Csikar, a Göröcsnek a Titi, a
Solymosinak a Pixi, a Turaynak a
Suttyó.
mléktáblán mégis furcsán
fest, lássuk be. De akárhogy
fest is, még mindig jobb, mintha
nem festene.
Úgyhogy maradjunk ebben:
szép volt Bamba, köszönjük.

E

JOLSVAI ANDRÁS

A sportos élet öröme
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) novemberben
ünnepelte fennállásának 20-ik évfordulóját. A szövetség Budapesten, a Vasas sportcsarnokban tartotta gálamûsorát, ahol az értelmi
fogyatékossággal élõket, az õket
segítõ gyógypedagógusokat, a lelkes szakembereket és az MSOSZ

elnökségét, illetve munkatársait
köszöntötték. Az esemény egy igazi ünnepe volt a sportnak. Magyarországon a Magyar Speciális Olimpia Szövetség segít az értelmi fogyatékos embereknek, hogy újra
megtalálják önmagukat, és sikereket érjenek el a sport területén. A
speciális olimpia alapelve, hogy az

értelmi sérült emberek is képesek
– megfelelõ segítséggel – tanulni,
ezáltal a társadalom aktív és hasznos tagjává válni. Az elfogadással,
integrációval pedig lehetõségük
adódik élvezni az élet adta örömöket a munkában, az emberi kapcsolatokban és a szabadidõs tevékenységekben.

Moldvai pedagógusok
A moldvai magyarok körében visszaszorulóban van a
magyar nyelv: a felnövekvõ
nemzedékek nem, vagy alig
tanulnak meg magyarul. A
Moldvai Csángó Magyarok
Szövetsége (MCSMSZ) ezt a
folyamatot kívánja lassítani: a szervezet 20 faluban 50
pedagógussal folyó oktatási
programja az egyetlen lehetõség a moldvai magyar
gyermekek számára a magyar nyelv és írásbeliség tanulására.
Az elkötelezett, de szakmailag gyakran elszigetelt kollégák munkájának
segítéseképpen októberben a Németh László Gimnázium a Schola Rivulina
Alapítvány anyagi támogatásával 10 napos szakmai látogatásra hívta az
oktatási program 5 fõs pedagógusküldöttségét. A vendégek részt vettek a
gimnázium és más budapesti iskolák óráin és szakmai foglalkozásain, valamint több kerekasztal-beszélgetésen diákokkal, pedagógusokkal.
HELTAI JÁNOS, TANÁR

INGYENES
SZEMVIZSGÁLAT

1-et FIZET 2-t KAP
AKCIÓ!
Részletek a boltban.

LEHEL Piac, Emelet
(a mozgólépcsõnél)
Hétfõ–péntek 9.00–18.00 n szombat 9.00–13.00
Telefon: 288-6960
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A vitaminok
gyógyító ereje
Szervezetünk folyamatosan igényli a különbözõ vitaminokat, a téli
hónapokban különösen ügyeljünk
a megfelelõ mennyiségû bevitelre,
hogy a betegségekkel szemben ellenállóbbak legyünk.
Vitaminhiány tünetei a fáradékonyság, levertség, rossz
közérzet, kimerültség, ingerlékenység, törede-

zett köröm, csökkent fizikai és
szellemi teljesítmény. Testünk ellenálló képességének egyik motorja a C-vitamin, hideg idõben ajánlatos sok citrusfélét, kivit, paprikát fogyasztani. Mikuláskor
gyermekeinknek a csokoládé
mellé almával, mandarinnal is
kedveskedjünk!
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A szûrõszombatok tapasztalatai
Több mint kétszáz esetben találtak betegséget
Ebben az évben négy, úgynevezett
szûrõszombatot tartottak a kerület lakói számára a Szegedi úti
szakrendelõben. A cél fõleg a betegségek megelõzése, illetve idõben történõ felfedezése volt. Tudjuk: ha az elváltozásokat korai,
gyakorta teljesen tünetmentes
szakaszban derítik fel, az nemcsak
hatékonyabb és gyorsabb gyógyulást eredményez, hanem adott
esetben a beteg életét mentheti
meg. A szûrõszombatok tapasztalatairól kérdeztük dr. Villányi Ferencet, a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat orvos igazgatóját.

venni. Az elsõ alkalommal tapasztalt nagy érdeklõdés nyomán úgy
döntöttünk: a hátralévõ három
szombaton elõjegyzés alapján fogadjuk a jelentkezõket.
– Végül is hányan éltek a kedvezõ lehetõséggel?
– Közel hatszáz, egészen pontosan 589 személy vizsgálatát tudtuk
elvégezni. Ebbõl a számból azonban nem lehet messzemenõ következtetéseket levonni, tekintettel

Vizsgálatok
beutaló nélkül
– A népegészségügyi program
szervezésben a lakosságnak módja
van különbözõ szûréseken részt
venni. Miért tartották fontosnak,
hogy egy ilyen akcióval is rásegítsenek?
– Valóban, az állami népegészségügyi szolgálat rendszerében a
lakosság bizonyos célcsoportjait
egyéni kiértesítés alapján az erre
kijelölt szûrõcentrumokban várják a többi között méhnyakrákvagy emlõszûrésre. Ezenkívül rendelet írja elõ, hogy az alapellátásban a háziorvosoknak milyen korcsoportban milyen szûréseket kell
végezniük. Azonban alapvetõen a
szûrõvizsgálatokat nem finanszírozza a társadalombiztosítás.
Ezért tette lehetõvé a XIII. kerületi önkormányzat, hogy a középtávú egészségügyi koncepciónak
megfelelõen a lakók az önkormányzat finanszírozásában és az
egészségügyi szolgálat közremûködésével olyan szûrõvizsgálatokon
vehessenek részt, amelyek nem illeszkednek a szigorúan vett betegellátáshoz. Májusban, júniusban,
szeptemberben és októberben öszszesen négy szûrõszombaton öt-öt
órában vártuk a betegeket.
Szemészeti és urológiai vizsgálatra, hasi ultrahangra, mammográfiára, valamint csontsûrûségmérésre volt lehetõség. A szûréseket beutaló nélkül lehetett igénybe

arra, hogy idõigényes – alkalmanként körülbelül 15-20 percig tartó
– vizsgálatokról van szó. Az idõn
kívül a többi között a rendelõ üzemeltetésének és a dolgozók fizetésének költségeit is magában foglaló finanszírozási keret is határt
szabott a résztvevõk számának.
A szombati idõpontok kiválóak
voltak a hétköznap dolgozók számára, ennek ellenére többnyire az
idõsebbek, köztük is nagyobb
számban a nõk jöttek. A szûrõszombatokon egyes vizsgálatokat
kedvezõbb feltételekkel lehetett
igénybe venni, mint máskor. Például a tb által nálunk még nem befogadott csontsûrûségmérés a
„hétköznapokon” térítéses, most
azonban nem kellett a betegeknek
fizetni. A szemfenékvizsgálattal
együtt elvégeztük a magasvérnyomás-szûrést is.

Sajnos nem egy olyan beteg
volt, aki idõpontot kért és kapott,
azután pedig – anélkül, hogy jelezte volna – nem jött el. Miattuk mások elestek a lehetõségtõl.

Egészségtudatosabb
életszemlélet
– Összességében eredményesnek
tekinthetõk-e a szûrõszombatok?
– Mindenképpen. Például a 85
kivizsgáltból 22 olyan magas vérnyomásban szenvedõt szûrtünk
ki, aki eddig nem is tudott a betegségérõl. Hasiultrahang-vizsgálaton 158, mammográfián pedig 102
személy vett részt. Az urológiai
vizsgálatot 79-en vették igénybe.
Több mint a negyedénél, szám szerint húsz betegnél szûrtünk ki valamilyen rendellenességet. Õket
természetesen visszarendeltük.
Sajnálattal kell megállapítanom,
hogy közülük a mai napig egyetlen
egy sem jelentkezett!
Összességében 213 esetben diagnosztizáltunk szám szerint 13féle rendellenességet, köztük epekövet, vesekövet, petefészekcisztát, miómát, májkárosodást. Ez
úgy lehetséges, hogy egy személynél esetleg többfajta betegség is
fennáll.
Ezek a számok azt bizonyítják,
hogy a kampányjellegû szûrések
eredményesek lehetnek.
Egészségtudatosabb életszemléletre és életmódra van szükség.
Akinek panasza van, beutalás vagy
a háziorvossal történõ megbeszélés alapján bármikor áteshet azokon a vizsgálatokon, amelyek
most a szûrõszombatokon elérhetõk voltak. A szemészetre és az
urológiára beutaló sem szükséges.
Ami pedig a megelõzést illeti, ez
nyilvánvalóan fontos a fertõzõ betegségek, köztük az influenza esetében is. Hatékony megelõzés érhetõ el a biztonságos védõoltásokkal, köztük a szezonális és a H1N1oltással, ezért mindenkinek azt javaslom, ne késlekedjen, hanem
most adassa be mindkét vakcinát.
CSOP VERONIKA
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Modern csodák
– az ózon és a lézer
Az utóbbi két-három évtized számos olyan új lehetõséget hozott a
fogbetegségek kezelésében, amit
nyugodtan illethetünk a „forradalmi” jelzõvel. A korszerû berendezések nemcsak az orvosok munkáját könnyítik meg, de a páciens részére is kellemesebbé teszik a kezelést, és gyorsabbá a gyógyulást.
A ma már a modern fogorvoslás
részének tekinthetõ ózonról és lézerrõl beszélgettünk dr. Balogh Istvánnal, a Visegrádi utcai fogászati
rendelõ vezetõ fõorvosával.
Fúrás nélkül lehet
a lyukas fogat kezelni
– Az ózonról a laikusnak a levegõ jut az eszébe. De vajon mit jelent
és mire jó a fogászatban az ózon?
– Lényegében itt is levegõrõl
van szó, de nem két, hanem hármas vegyjelû oxigénrõl. Az ózon
fogászati alkalmazása annyira új
dolog, hogy mindössze körülbelül
nyolcéves múltra tekint vissza.
Használatával fúrás nélkül lehet a
lyukas fogat kezelni. A dolog persze nem ilyen egyszerû: a hozzáértõ orvosnak kell eldöntenie, hogy
adott esetben lehet-e ezt a módszert választani.
Az ózon akkor jó megoldás, ha a
lyuk egészen felszíni vagy éppenséggel olyan mély, hogy az idegek
sérültek. Az elsõ esetben a gép elõször ózonnal kitisztítja a szuvas
részt, amit ezután az orvos speciális lakkal fed. Ilyenkor a betegnek

be kell szereznie egy készletet,
amelynek tartós otthoni alkalmazásával elkerülhetõ a fog fúrása.
Mélyebb lyuk esetén érzéstelenítés mellett kitisztítjuk a fogat,
majd a készülékkel a beteg részre
hermetikusan ózont bocsátunk,
amelyet a készülék automatikusan
el is szív. Ez majdnem száz százalékos sterilitást biztosít. Ezt követõen a lyukba, a beteg rész fölé
gyógyszert helyezünk, és így tömjük be a fogat. A készülék úgy mûködik, hogy egy lézeres bemérõvel
megállapítja, milyen mélységig
terjed a fogban a szuvasodás. Miután egy kis „gumiharang” segítségével lezártuk a szuvas részt, a gép
automatikusan engedi az ózont a
fogra. Ha ez a sterilizálás megtörtént, a fogorvos elvégezheti a szükséges kezelést. Noha az ózon nem
olcsó dolog, a rendelõnknek van az
említett kezelések elvégzésére alkalmas, úgynevezett heal-ozone
készüléke.
– A lézerrõl is sokat hallunk, azt
is tudjuk, hogy az orvostudomány
és azon belül a fogászat is egyre szélesebb körben alkalmazza.
– A lézer annak, aki tudja használni, maga a csoda. Jómagam valósággal szerelmese lettem ennek
a Magyarországon alig két évtizede alkalmazott technikának. A Visegrádi utcai fogászat is rendelkezik soft (lágy) lézerrel, valamint a
kemény lézerek közé tartozó dióda- és szén-dioxid-lézerrel. A lágy
lézerrel a sebgyógyulást, illetve a

AIDS elleni küzdelem
Az Egészségügyi
Világszervezet
1988-ban december 1-jét az
AIDS elleni
küzdelem világnapjává nyilvánította.
Célja,
hogy mozgósítsa az
embereket a HIV
elleni küzdelemre és tudatosítsa a
biztonságos szexuális
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élet fontosságát. Kerületünkben az Iránytû Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Irodában
végeznek ingyenes,
anonim AIDS-szûrést. Bõvebb információt kérhetnek a 3393700-ás telefonszámon.
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hámosodást tudjuk elõsegíteni.
Alkalmazható egyebek mellett
foghúzás utáni fájdalom csillapítására és szájbetegségek gyógyítására. A diódalézer a kemény lézerek speciális fajtája. A készülék egy
vékony, 200 mikronos szálon keresztül bocsátja ki a lézersugarat,
amelyet az orvos a beavatkozásnál
használ.
Ezek a berendezések több területen is egyedülállóak. A fogágybetegségek kezelésében szinte nélkülözhetetlenek, és a gyökércsúcs
körüli elváltozásokat is meg lehet
velük szüntetni. A gyökércsatornákat feltágítjuk, majd átitatjuk olyan
anyaggal, amelybõl klór szabadul
fel. Ezután a vékony szálat egészen a
gyökércsúcsig vezetjük. Ezzel sterilizálhatók a gyökércsúcs körüli szövetek, a gyökércsatorna kis elágazásai is, és a beteg foggyökércsúcs eltávolítására szolgáló, úgynevezett
rezekciós mûtét elkerülhetõ.
Gyakori betegség a fogak melletti tasakképzõdés. Egy rossz tömés vagy rossz, elálló korona miatt sokszor az íny és a fog között rés
keletkezik, gyulladás alakul ki,
amely „feleszi” a fogmedercsontot, és végsõ soron kilazulhat,
majd elveszhet a fog. A diódalézer-

szálat a tasakba bevezetve sterilizál és eltávolítja a kóros hámréteget. Ezzel létrejön egy másodlagos
tapadás: a tasak megszûnik, a
mozgó fog stabilizálódik. Ezt ez
idõ szerint semmilyen más mûszer
nem tudja.
Mûtét
fájdalommentesen
A szén-dioxid kemény lézer nagyobb teljesítményû: komoly szájsebészeti mûtétek elvégzésére alkalmas. Nagy vérzéssel és utófájdalommal járó ínymûtétek varrás és
utókezelés nélkül elvégezhetõk vele. Ma már egyre több a transzplantált beteg, õk a kilökõdés ellen egy
olyan gyógyszert kénytelenek szedni, amely komoly ínygyulladást
okozhat. A lézer segítségével ezek
gyönyörûen – és nem utolsósorban
fájdalom nélkül – mûthetõk.
Kiváló szolgálatot tehet a CO2 lézer az úgynevezett vérdaganatok

megszüntetésében. Akár egy beharapás is okozhat ilyen lila duzzanatot az orca belsõ részén vagy
az ajkakon. Ezek sokszor hosszú
ideig nem „mozognak”, de nemegyszer hirtelen növekedésnek indulnak, és akkor akár szilva nagyságot is elérhetnek. Ilyenkor kis
behatásra is felfakadhatnak, ami
komoly és veszélyes vérzést okozhat.
A mûtéti eltávolítás többnapos
kórházi bennfekvést igényel. A lézerrel nincs fájdalom, elkerülhetõ
a varrás, így nem marad heg. A
mûtét körülbelül negyed órát vesz
igénybe, utána a beteg saját lábán
távozhat, és nem kell betegszabadságra mennie. A lézer sok más kezelésnél is komoly segítség: nemcsak a kellemetlen aftákat és herpeszeket lehet vele megszüntetni,
de a többi között a fogbeültetésnél
is sikerrel alkalmazható.
CSOP VERONIKA
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Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda

Albin, Albina
Lujza, Henrik
Kornélia, Nelli
Kázmér, Zorán
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás, Tomaj
Zoltán, Beáta
Franciska, Fanni
Ildikó, Melissza
Szilárd, Borsika
Gergely, Miksa
Krisztián, Ajtony
Matild, Tilda
Nemzeti ünnep, Kristóf
Henrietta, Vidor
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia, Alexa
Benedek, Napsugár
Beáta, Izolda
Emõke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel, Larissza
Hajnalka, Alpár
Gedeon, Johanna
Auguszta, Jónás
Zalán, Gujdó
Árpád, Benõ

Boldog új esztendõt kíván a
Július
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Tihamér, Annamária
Ottó, Ottokár
Kornél, Soma
Ulrik, Babett
Emese, Sarolta
Csaba, Romola
Apollónia, Apolka
Ellák, Edgár
Lukrécia, Marina
Amália, Alma
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenõ, Szilvánusz
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter, Kármen
Endre, Elek
Frigyes, Kamill
Emília, Esztella
Illés, Marina
Dániel, Daniella
Magdolna, Magda
Lenke, Borisz
Kinga, Kincsõ
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs, Alina
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár, Heléna

Augusztus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd

Boglárka, Boglár
Lehel, Özséb
Hermina, Kíra
Domonkos, Dominika
Krisztina, Kriszta
Berta, Bettina
Ibolya, Afrodité
László, Eszmeralda
Emõd, Roland
Lõrinc, Blanka
Zsuzsanna, Tiborc
Klára, Letícia
Ipoly, Gertrúd
Marcell, Maximilián
Mária, Vladimír
Ábrahám, Rókus
Jácint, Arika
Ilona, Ilka
Huba, Lajos
Államalapítás ünn., István
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence, Szidónia
Bertalan, Jonatán
Lajos, Patrícia
Izsó, Tália
Gáspár, Cézár
Ágoston, Mózes
Beatrix, Erna
Rózsa, Rozalinda
Erika, Bella

Szeptember
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök

Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda, Gergely
Rozália, Róza
Viktor, Lõrinc
Zakariás, Beáta
Regina, Menyhért
Mária, Adrienn
Ádám, Péter
Nikolett, Hunor
Teodóra, Igor
Mária, Ibolya
Kornél, Lujza
Szeréna, Roxána
Enikõ, Melitta
Edit, Ditta
Zsófia, Hildegárd
Diána, József
Vilhelmina, Dorián
Friderika, Filippa
Máté, Mirella
Móric, Ottó
Tekla, Lina
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina, Ciprián
Adalbert, Károly
Vencel, Bernát
Mihály, Mikes
Jeromos, Médea

Április
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Hugó, Agapion
Áron, Mária
Buda, Richárd
Húsvét, Izidor
Húsvét, Vince
Vilmos, Bíborka
Herman, Manna
Dénes, Valter
Erhard, Dusán
Zsolt, Radamesz
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor, Maxim
Anasztázia, Tas
Csongor, Joakim
Rudolf, Kiara
Andrea, Ilma
Emma, Gilda
Tivadar, Odett
Konrád, Anzelm
Csilla, Noémi
Béla, Egon
György, Debóra
Márk, Márkus
Ervin, Tihamér
Zita, Mariann
Valéria, Nimród
Péter, Robin
Katalin, Kitti

Május
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ

Munka ünnepe, Fülöp, Jakab
Zsigmond, Zoé
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi, Júlia
Ivett, Frida
Gizella, Bendegúz
Mihály, Gyõzõ
Gergely, Édua
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác, Julianna
Zsófia, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál, Andor
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin, András
Júlia, Rita
Pünkösd, Dezsõ, Vilmos
Pünkösd, Eszter, Eliza
Orbán, Márkus
Fülöp, Evelin
Hella, Pelbárt
Emil, Csanád
Magdolna, Magdaléna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella

Június
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

és a XIII. Kerületi Önkormányzat
Október
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Malvin, Rémusz
Petra, Tamás
Helga, Gertrúd
Ferenc, Edvin
Aurél, Galina
Brúnó, Renáta
Amália, Márk
Koppány, Demeter
Dénes, Andor
Gedeon, Leó
Brigitta, Gitta
Miksa, Rezsõ
Kálmán, Ede
Helén, Heléna
Teréz, Terézia
Gál, Aurélia
Hedvig, Hédi
Lukács, Ambrus
Nándor, Ferdinánd
Vendel, Artúr
Orsolya, Orsika
Elõd, Korinna
Nemzeti ünnep, Gyöngyi
Salamon, Ráhel
Blanka, Bianka
Dömötör, Amanda
Szabina, Szabrina
Simon, Szimonetta
Nárcisz, Melinda
Alfonz, Zenóbia
Farkas, Kristóf

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd

Mindenszentek, Marianna
Achillesz, Tóbiás
Gyõzõ, Hubert
Károly, Karola
Imre, Tétény
Lénárd, Krisztina
Rezsõ, Csenger
Zsombor, Kolos
Tivadar, Szibilla
Réka, Ariel
Márton, Martin
Jónás, Renátó
Szilvia, Bulcsú
Aliz, Huba
Albert, Lipót
Ödön, Edmund
Hortenzia, Gergõ
Jenõ, Román
Erzsébet, Zsóka
Jolán, Edmund
Olivér, Mária
Cecília, Csilla
Kelemen, Klementina
Emma, Flóra
Katalin, Katinka
Virág, Leonárd
Virgil, Amina
Stefánia, Trisztán
Taksony, Brenda
András, Andor

Tünde
Kármen, Anita
Klotild, Kevin
Bulcsú, Fatima
Fatime, Ferdinánd
Norbert, Cintia
Róbert, Roberta
Medárd, Zaránd
Félix, Annabella
Margit, Gréta
Barnabás, Barna
Villõ, Cinnia
Antal, Anett
Vazul, Herta
Jolán, Vid
Jusztin, Arany
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás, Zóra
Rafael, Dina
Alajos, Leila
Paulina, Krisztina
Zoltán, Édua
Iván, Héra
Vilmos, Maxim
János, Pál
László, Sámson
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál, Apostol

2010

November
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda

December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Elza, Oszkár
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma, Csaba
Miklós, Döníz
Ambrus, Ányos
Mária, Marion
Natália, Natasa
Judit, Loretta
Árpád, Dániel
Gabriella, Bulcsú
Luca, Otília
Szilárda, Konrád
Valér, Dezsõ
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta, Graciella
Viola, Violetta
Teofil, Krisztián
Tamás, Petra
Anikó, Zénó
Viktória, Niké
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János, Fabióla
Kamilla, Apor
Tamás, Tamara
Dávid, Zoárd
Szilveszter, Darinka
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Bunyós hokisok Angyalföldi
pálmafák

A nyár óta a jég hátán is igyekszik
megélni a Vasas. Markovits László, a Vasas SC ügyvezetõ elnöke és
Kangyal Balázs, a Budapest Stars
klubigazgatója júliusban együttmûködési megállapodást írt alá,
amelynek értelmében az egylet felnõtt jégkorongcsapata a Vasas neve alatt játszik az idei szezonban.
A 2001-ben alakult Budapest
Starst azzal a nem titkolt céllal hozták létre, hogy az utánpótlás-nevelést világszínvonalra fejlesszék a
fõvárosban. A siker nem is maradt
el. A 7–16 éves korosztályokat figyelembe véve rövid idõ alatt a legeredményesebb magyar egyesü-

Gröschl Tamásék jó úton járnak
afelé, hogy a piros-kék egyesület
történetében elsõ alkalommal a
honi jégkorongbajnokságban érmet nyerjen a Vasas.
Hogy a fiúk komolyan gondolják a mérkõzésekre való felkészülést, azt egy, a napokban megtartott különös edzés is bizonyítja.
Külföldön bevett szokás, idehaza újdonság, hogy jégkorongozók
bokszedzésen vesznek részt. A
csapat trénere, a kanadai Glen
Williamson a hazai tapasztalatokból merítve állt elõ a kissé furcsának tûnõ ötlettel. A tréning, amit
Kovács „Kokó” István tartott, nagy

letté vált, minden évben a legtöbb
bajnoki címet megszerezve. Valamennyi korosztály csapata a dobogóért küzd az adott bajnokságban,
évente több alkalommal vesznek
részt kimagasló sikereket elérve
nemzetközi tornákon, ahol többek
között cseh, szlovák, orosz, finn
csapatokkal találkoznak.
Az utánpótlás fejlesztése után
idén a felnõttekre összpontosítanak, sikerült több válogatott játékost is megnyerni a csapatnak. A
bajnokság már javában tart, és

sikert aratott, és biztos, hogy lesz
folytatása.
Glen Williamson, a Vasas Budapest Stars edzõje amondó,
azért jó, ha a hokisok bokszedzésen vesznek részt, mert a sportág
remek fizikai állóképességet ad,
valamint, aki tud bokszolni, az
magabiztosabbá válhat a jégen is.
Egy olyan sportágban, ahol harcosok állnak ki a jégre, ez már fél
siker.
SZ.T.

Cikksorozatunkban a piros-kék klub múltjából idézünk fel epizódokat

Hosszú, forró tél

H

ol volt, hó nem volt… A Vasas – továbbá az FTC,
az Újpest és a válogatott – hajdanán úgy járt Latin-Amerikába, hogy labdarúgói az 1960-as évek minden telén akképpen tûntek fel idehaza, mint az indiánok a sápadt arcúak között. Hatvankettõben még a
karácsonyt és a szilvesztert sem töltötte itthon az angyalföldi együttes: az ünnepek idején éppen Costa Ricában tartózkodott. S az esztendõ utolsó napján egyáltalán nem mulathatott, mivel január elsején mecscset kellett játszania a Deportivo Saprissával. Az újév
annál vidámabban, finom Kékesi-, Machos- meg
Bundzsák-góllal és 3-2-vel kezdõdött…
Akkor már csaknem három hete távol járt a garnitúra, amely nem csupán a tengerentúlon bonyolított
zsúfolt programot. A hosszú utazást megelõzõen három BEK-mérkõzést vívott a Feyenoorddal; elsõre 11-et ért el Rotterdamban, majd a november 28-án rendezett visszavágón 2-2-t a Népstadionban. A hollandiai döntetlen után mindenki biztosra vette a továbbjutást, olyannyira, hogy Mészöly Kálmán november 29ére, Ihász Kálmán 30-ára tûzte ki az esküvõjét. Ám hiába volt Machos Ferenc két tizenegyese, Kerkum is bevágta a büntetõt, nem beszélve Kruiver akciógóljáról… A frigyek egyike sem maradt el, de a nászútról lemondhatott a Mészöly és az Ihász házaspár, mert – az
akkori szabályoknak megfelelõen – harmadik meccs
következett, mégpedig december 13-án, Antwerpenben. Ezen – Bennaers góljával, hatvanezer nézõ elõtt –
a Feyenoord 1-0-ra nyert, s bár a kiesés csalódást keltett, az angyalföldieknek nem maradt idejük a kesergésre, hiszen Belgiumból nyomban Párizsba kellett
utazniuk, hogy onnan elrepüljenek Kolumbiába…
A piros-kék csapat „alig” hathetes túrán vett részt,
és Illovszky Rudolf edzõ annak dacára sem találta
eléggé erõsnek a keretet, hogy 1961-ben és 1962-ben
egyaránt a Vasas volt a bajnok, és küldöttségében tizenegy válogatott futballista kapott helyet. A tréner –
Szentmihályi, Varga, Bakos, Kárpáti, Mészöly, Ihász,
Sárosi, Bundzsák, Bárfi, Mathesz, Sas, Berendi, Pál II,
Kékesi, Machos és Farkas mellett – két vendégjátékost is magával vitt: Bödört és Szimcsákot az MTK-tól
kérte kölcsön. A bõvítés ellenére a portya szerény
eredményekkel kezdõdött, hiszen a Deportivo Calitól
3-1-re kikapott, majd a Costa Rica-i Alajuelensével 11-et játszott az együttes. Ám a Vasas, illetve a magyar
futball akkori nemzetközi tekintélyére jellemzõ: az
utóbbi találkozó kezdõrúgását Costa Rica köztársasági elnöke végezte el.
S jött a Saprissa elleni 3-2 meg a felemelkedés…
Guatemala válogatottját 6-3-ra intézték el a piroskékek (Farkas, Kékesi és Machos két-két gólt szerzett),
a formajavulás pedig a legjobbkor érkezett el, mert a
túra legfontosabb szakasza következett a mexikói ötös
tornával. A premieren a Vasas 2-1-re legyõzte a

Miénk
a kezdõrúgás

guadalajarai Atlast (gól: Pál
II, Bödör, illetve Ney), majd
2-0-ás sikert aratott a
montevideói
Nacionallal
szemben
(Bundzsák,
Bödör). Ám, hogy az
élet ne legyen annyira egyszerû, a harmadik mérkõzést a rendezõk elvitték a Guadalajarától csaknem ezer
kilométernyire lévõ Monterreybe, ahol a helyi csapat
ellen 1-1-et értek el a magyar vándorok (gól: Kékesi, illetve Lostanau). Az elsõ helyért aztán azzal a brazil
Palmeirasszal kellett megmérkõzni – megint
Guadalajarában –, amely két, egyaránt kétszeres vbaranyérmessel állt fel, bár Djalma Santos és Vava ezúttal korántsem a játékával hívta fel magára a figyelmet.
Elõbbi szó szerint kiütötte Matheszt, utóbbi pedig
Bundzsákot, a játékvezetõ azonban csak Vavát állította ki. A labdarúgó-világbajnokok, amatõr bokszolók
fõszereplésével zajló összecsapásra jellemzõ, hogy
Árky Nándor, a Vasas orvosa azt mondta a találkozó
után: „Ennyi sérülttel soha nem volt dolgom”.
Az ádáz, ám virtuóz Palmeiras idõnként azért a labdával is törõdött (azzal összehasonlíthatatlanul jobban bánt, mint Mathesszel és Bundzsákkal), így Farkas hiába szerzett vezetést Machos príma passzából, a
szünet után a brazil csapat – Paulo Leao szöglet utáni
megmozdulásával, valamint Cardoso szabadrúgásával – 2-1-re fordított. Sárosi László azzal vigasztalta a
többieket: „Nemsokára a Keleti pályaudvaron leszünk”. (Mexikóból Párizsba repült a csapat, s onnan
vonattal érkezett haza január végén.)
Egyébként nem olyan rettenetes szégyen brazil élcsapattal szemben alulmaradni a döntõben. Ma mit
adnánk efféle második helyért; egyáltalán, egy meghívóért, nemhogy Latin-Amerikába, de a Feröerszigetekre…
Boldogabb karácsonyt!
HEGYI IVÁN,
A NÉPSZABADSÁG FÕMUNKATÁRSA

Palmeiras–Vasas 2-1 (0-1)
Guadalajara, 30 000 nézõ.
Palmeiras: Valdir – Djalma Santos, Valdemar
Carabina, Aldemar, Nelson – Zequinha, Helio
– Gildo (Paulo Leao), Alencar, Vava, Cardoso.
Vasas: Szentmihályi – Bakos, Kárpáti, Ihász –
Bundzsák, Mathesz (Berendi) – Pál II, Bödör
(Kékesi), Machos (Sas), Farkas, Szimcsák.
Gól: Farkas (11. perc), Paulo Leao (48.),
Cardoso (53.).

Az Illovszky-stadionban ünnepelte
huszonhatodik születésnapját
munkatársunk, Szabó Viktória. Az
ünnepeltet november 21-én az Újpest ellen pályára lépõ Vasas csapatának egyik játékosa, Lázok János
köszöntötte, majd ketten együtt végezték el a mérkõzés kezdõrúgását.
És jóllehet, szokatlan egy hölgy látványa a focipálya zöld gyepén, Viktória magabiztosan passzolt a csatárnak, hiszen maga is rendszeresen jár focizni. Kedvenc csapata pedig mi is lehetne más, mint a Vasas!

2009. december 1.
Elõzõ számunkban beszámoltunk
a 2007–2010. évi kerületi sportkoncepció idõarányos teljesítésérõl. Most azt mutatjuk be, hol is lehet kihasználni az adódó lehetõségeket. Kerületünk sportlétesítmény-hálózata 2002-tõl folyamatosan korszerûsödött, bõvült, ma
már az országos átlagot meghaladóan modern. Az óvodás korú gyerekektõl a nyugdíjas korosztályig,
a szabadidõsporttól a versenysportig minden igényt kielégít. Érvényesül az önkormányzat sportmunkájának azon vezérelve,
amely szerint a testnevelés és sport
részterületei – az óvodai, iskolai
testnevelés, a diáksport, a szabadidõsport, az utánpótlás-nevelés,
az élsport – egymással összefüggõ
szoros, szerves egységet képeznek.
Annak érdekében, hogy minden korosztály megfelelõ környezetben sportolhasson, az önkormányzat jelentõs anyagi támogatást nyújtott, nyújt.
Az iskolai testnevelés magas
szakmai szintû megvalósulását
szolgálják a Sport- és Szabadidõ
Közhasznú Nonprofit Kft. létesítményei. Az elmúlt két évben korszerûsítették a Berzsenyi Dániel
Gimnázium öltözõit és vizes
blokkját (26,4 M Ft). Teljes körûen
felújították a Hunyadi Mátyás
(64,8 M Ft) és a Hegedüs Géza Általános Iskola (25 M Ft) tornatermeit, 2008-ban négy 40×20-as,
kerítéssel és villanyvilágítással el-
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Kerületi sportingatlanaink helyzete

Új fõépület és lelátósor, sportszálló és „B” csarnok építésével folytatódik a Láng Sporttelep teljes körû rekonstrukciója

látott mûfüves pályát adtak át a Vizafogó, a Tomori Pál Tagiskolában, az Eötvös József és a Számítástechnikai Általános Iskolában
(258 M Ft). Idén pedig átadták az
ország egyik legmodernebb kétszintes tornatermét a Pannónia
Általános Iskolában (800 M Ft).
Új fõépület és lelátósor, sportszálló és „B” csarnok építésével
folytatódik a Láng Sporttelep teljes körû rekonstrukciója. A teljes
beruházás (880 M Ft) a tervek szerint 2010 elsõ negyedévében fejezõdik be. A 2003-ban átadott, akadálymentesített csarnokban hetente 1600-1800 fõ sportol rendszeresen. A létesítmény ötéves

fennállása alatt helyet adott nemzetközi és hazai sporteseményeknek, fogyatékos emberek sportolásának, a kerületi kihelyezett óvodai és iskolai testnevelésnek, a kerületi kézilabdautánpótlás-bázisnak és számos szabadidõsportrendezvénynek.
A korszerû, egészségkímélõ
mûanyag borítású Csata csarnok a
kerületi iskolásoké és a tömegsporté. A tanórákon részt vevõ
gyerekeken kívül itt sajátítják el a
sportág alapelemeit az ifjú kosarasok, a ritmikus gimnasztikázók.
Több éve sikeresen folyik a csarnokban az Angyalföldi TTE amatõr teremlabdarúgó-bajnoksága.

A felújított tanuszodák teljes
mértékben kiszolgálják a kerületi
általános iskolákat, és helyet adnak más diáksportrendezvényeknek is. Mindkét létesítményben reggeltõl estig folyik az
úszásoktatás. A Nõvér utcában
hetente 640 fõ, a Radnóti uszodában 700 fõ ismerkedik az úszás
alapjaival, melynek eredményeképpen az általános iskola befejezéséig minden gyermek megtanul úszni.
Az Újpalotai Úti Sporttelep mûfüves pályáin is több ezren sportolnak. A létesítmény a kerületi diáksport, szabadidõsport és az
utánpótlás-nevelés központi bázi-

sává vált. Itt zajlanak a diákolimpia labdarúgó-bajnokságai, a kispályás bajnokságok, emlékversenyek, villámtornák, kupák. A
négysávos bowlingpálya a szabadidõsport céljait szolgálja.
A korszerûsített margitszigeti
táborban a modernkor igényeit kielégítõ vízforgató berendezéssel
ellátott medencét épített az önkormányzat, és felújították a sportpályákat is. Ennek is köszönhetõen a
nyár folyamán 10 hét alatt 1500
gyermek tudott kulturált körülmények között vakációzni. A velencei táborban a meglévõ épületek korszerûsítésével, illetve új kõépületek építésével a férõhelyek
száma 190-re nõtt.
Végezetül érdemes megemlíteni, hogy sikeres az 1999-ben indított gyermek egészségmegõrzõ
szûrõprogram: a vizsgálatok lehetõséget adnak a gyermekek fizikai
állapotának meghatározására és a
legmegfelelõbb sportág felé irányítják a diákokat.
Érdemes élni a kerületünkben
meglévõ gazdag sportolási lehetõségekkel: akár baráti társasággal
egy kis focizás, akár nyugdíjasként
úszás, akár a magunk épülésére
egy kondicionáló torna, a lényeg a
mozgás.
SZ.T.
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Rendõrségi esetek

Reggeli incidens

Erõszakos támadó
A kerületi rendõrkapitányság
kifosztás miatt folytat nyomozást

– Miért akart a kéményen keresztül behatolni
ebbe a lakásba? Új szisztéma a betörésre, he?
ismeretlen tettes ellen, aki november 19-én hajnalban megpróbált
megerõszakolni egy fiatal hölgyet.
A sértett hölgy elmondása szerint hajnalban ment hazafelé, és
amikor a Katona József utcai társasház ajtaját nyitotta, valaki hátulról a nyakát megfogta, majd a
földre teperte. Ezt követõen a férfi
a nadrágját lehúzta, de a hölgy ellenállt, folyamatosan sikoltozott,

Ünnepi mézes

Hozzávalók:
450 g liszt,
220 g puha margarin,
150 g méz,
2 tojás,
1 csomag sütõpor,
csipetnyi só,
mézeskalács fûszerkeverék,
5 dkg darált dió.
Elkészítés:
A margarint, a mézet és a tojásokat kézi habverõvel összedolgozzuk, majd hozzákavarjuk a
lisztet, sütõport és a fûszerkeve-

réket is. Kézzel átgyúrjuk, és hûtõszekrényben egy órát pihentetjük.
A tésztát lisztezett deszkán 3
mm-es vastagságúra nyújtjuk, különféle formájú szaggatóval kivágjuk. Megszórjuk darált dióval,
majd a sodrófát átgörgetjük rajta,
hogy a dió a tésztába nyomódjon.
Sütõpapírral bélelt tepsire rakjuk, és elõmelegített sütõben
10 perc alatt megsütjük.
Amikor kihûlt, fémdobozban
tároljuk.

erre a férfi arcon ütötte. Ekkor a
lépcsõház egyik lakója a nõi sikoltozást meghallva felkelt és felkapcsolta a lépcsõházban a világítást,
erre az elkövetõ megijedt és elszaladt a helyszínrõl.
Hatóságunk az eset kapcsán keres egy kb. 20-23 év körüli, vékony
testalkatú férfit, aki az elkövetéskor kapucnis fehérszínû pulóvert
és bézsszínû nadrágot viselt.
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Bûnmegelõzési nap
Bûnmegelõzési napot tartott a XIII.
Kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat november 10-én az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési
Központban a kerületi rendõrkapitánysággal, a polgárõrséggel, a
Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a BRFK bûnmegelõzési osztályával közösen. A sikeres rendezvényt – melyen hat kerületi iskola
több mint száz diákja vett részt – a
kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Kerületi Közbiztonsági
Alapítványtól nyert támogatásból
finanszírozta.
A rendezvény fõvédnöke dr.
Tóth Gábor, Budapest rendõrfõkapitánya és Makai István, a Fõvárosi
Cigány Önkormányzat elnöke volt.
Az eseményen a különféle rendõrségi bemutatók mellett fõzõversenyt is tartottak, melyen a helyi
rendõrök és polgárõrök a cigány
ízvilágot bemutató marha- és sertéspörköltet, valamint babgulyást
készítettek, amit végül minden érdeklõdõ megkóstolhatott.

A rendõrség hívószámai:
segélyhívó:
107 vagy 112
telefontanú, ingyenes:
06 (80) 555-111
XIII. kerületi
rendõrkapitányság:
06 (1) 236-2800
MMS-t fogadó:
06 (20) 212-2003

November 18-án reggel egy középkorú férfi munkába menet a
Lehel téri aluljáróban a metróhoz
sietett, amikor a metrólejáratnál
dolgozó BKV-ellenõr elkérte a bérletét. A személy az ellenõrhöz érve
felmutatott egy igazolványt, azonban annyi idõt sem hagyott az ellenõrnek, hogy annak érvényességérõl meggyõzõdjön, és sietve továbbsétált. Ekkor az ellenõr viszszahívta, kérdõre vonta, mire a férfi hirtelen felindulásból ököllel arcon ütötte az ellenõrt. Az esetet látta az aluljáróban szolgálatot teljesítõ járõrkolléga, aki a BKV-ellenõrt bántalmazó férfit elõállította.
Hatóságunk közfeladatot ellátó
személy elleni erõszak miatt folytat eljárást a férfi ellen.
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A bûnmegelõzési napon a legbátrabb tanulók különféle versenyeken mérhették össze tudásukat. A programokat követõen a
gyerekek legnagyobb örömére fellépett a Romano Glasso együttes, a
Fekete Csillagok Tánccsoport, valamint az egykori megasztáros
Molnár Ferenc „Caramel” is.
– A XIII. Kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a helyi
szervekkel, valamint a Fõvárosi
Cigány Önkormányzattal együtt
közösen szervezi a BRFK bûnmegelõzési programját – tájékoztatott a kerületi cigány önkormányzat elnöke, Jakab Sándor. –
Nyáron Zamárdiban szerveztünk
bûnmegelõzési tábort, valamint
itt a kerületben egy háromnapos
konfliktuskezelõ,
kölcsönös
párbeszéd-elõsegítõ tréninget,
melyen hat fõ helyi cigány, hat fõ
helyi rendõr és két polgárõr vett
részt.
SZABÓ VIKTÓRIA
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1139 Bp., Rozsnyai u. 3.
Telefon: 349-6308, fax: 349-6307
Levélcím: 1394 Budapest, Pf. 355
www.lmk.hu
1131 Budapest, József Attila tér 4.
Telefon: 452-4290 Fax: 349-8151
www.kult13.hu, ajamk@kult13.hu
PROGRAMAJÁNLÓ
Zenés színházi estek
az Angyalföldi Orfeumban
December 5., szombat 19.00
Barangolás a musicalek világában. Ress Hajni, a
Madách Színház mûvésze és sztárvendége mûsora. Közremûködnek a Madách Színház táncosai.
Belépõjegy: 1600 Ft/2200 Ft
Óperencia gyermekszínház –
Aranyszamár Színház
Pórul járt krampuszok
December 9., szerda 14.00
Belépõjegy: 800 Ft

Hortus M. Singers
– Adventi lemezbemutató koncert
December 10., csütörtök 19.30
Belépõjegy: 1500 Ft
Bon Bon matinékoncert
Budapest Klarinét Quartet: Nádimuzsika!
December 13., vasárnap 16.00
A gyerekeknek szóló zenei ismeretterjesztõ koncerten a fafúvós hangszereket mutatjuk be.
Belépõjegy: 1000 Ft
Sebõ-klub
December 16., szerda 19.00. Belépõjegy: 1000 Ft
Baranyi Péter fotográfus
„Ismét képben” címû fotókiállítása
Megnyitó: december 3., csütörtök 18.00
Megtekinthetõ: december 16-ig
A belépés ingyenes!
Bon Bon matinékoncert
Járdányi vonósötös: „Szóljon a hegedû”
December 17., csütörtök 14.00
A zenei ismeretterjesztõ koncerten ez alkalommal a vonós hangszerekkel ismerkedhetnek meg
a gyerekek.
Belépõjegy: 900 Ft
Gyertyafény Keringõ Klub
Vasárnap 15.00–19.00
Kellemes, családias hangulatú vasárnap délután
Vezeti: Csukáné dr. Jónás Ilona
Részvételi díj: 600 Ft/alkalom, 2000 Ft/hó
Óév búcsúztató mulatság
vacsorával, tánccal – és meglepetéssel
December 20., vasárnap 15.00–21.00
Belépõjegy: 600 Ft, vacsora 2000 Ft
Jelentkezés Csukáné dr. Jónás Ilonánál vasárnaponként
Csuka Mónika Énekiskola
Kedden: 16.00–21.00, csütörtökön:
16.00–19.00, pénteken 15.00–21.00
1132 Budapest, Váci út 50.
a Lehel Csarnokkal szemben
Telefon: 349-1501;
(30) 453-3693
www.kult13.hu
helytorteneti@kult13.hu
Nyitva tartás:
Hétfõ–csütörtök: 10.00–18.00
Péntek: 10.00–17.00

Mûsoros-táncos rendezvény
nyugdíjasoknak
December 1., kedd 14.00
(Sárgarózsa)
XVI. Nemzetközi Ásványbörze
(Kõország)
December 5., szombat 9.00–18.00,
December 6., vasárnap 9.00–17.00
Ringató
– Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
(kisgyermekkori zenei nevelés)
December 7., 14., 21., 28., hétfõ 11.00
Mûsoros-táncos rendezvény
nyugdíjasoknak
December 9., szerda 14.00

Stella Koncertkórus karácsonyi hangversenye
(Babér utcai római katolikus templom)
December 12., szombat 17.00
„Keil Ernõ” Fúvószenekar
karácsonyi hangversenye
December 12., szombat 18.00
ATTE Aris–Pestszentimre
Bp. II. sakkmérkõzés
December 13., vasárnap 9.00
Elõadó-mûvészeteket Kedvelõk
Baráti Köre és
Vers- és Prózaírók Baráti Köre
December 17., csütörtök 10.00
Szilveszteri bál
December 31., csütörtök 20.00
Minden héten:
Rákgyógyító légzés (gyógytorna)
Kedden 9.00 haladóknak, 10.00 kezdõknek
Természetgyógyász Klub
Csütörtökön 17.30
(elõadások, fény- és energiaadás,
életmód-tanácsadás)

Könyvbemutató
Dr. Beran Ferenc, budapest-újlaki plébános
„Isten lábnyomai Angyalföldön” c. könyvének bemutatója. A könyvet méltatja: Vörös
Károly történelem szakos középiskolai tanár.
December 10., csütörtök 17.00
Helytörténeti Klub
Látogatás a Pozsonyi úti református templomba, az 1944-es embermentés színhelyére
December 16., szerda 16.00

1132 Budapest, Váci út 50.
Telefon/fax: 350-6125
www.kult13.hu
vizonto@kult13.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 12–20 óráig
RENDEZVÉNY
Életmódklub
Relaxáció bemutató, lehetõség
a módszer megismerésére, kipróbálására.
December 2., szerda 17.00–19.00
Részvételi díj: 200 Ft
Az Életmódklub látogatói számára ingyenes
elõadás a Fényterápiáról és két ajándékkezelés!
Részvétel csak elõzetes jelentkezéssel
a 350-6125-es telefonszámon!
Az Életmódklub résztvevõi vendégeink
egy csésze teára!
December 9., szerda 17.00–18.00

Szívességbolt
Adakozási lehetõség
Biztos akad olyan felesleges, ön által már nem
használt, de mások számára még hasznos ruhanemû, játék, háztartási eszköz, amit szívesen
felajánlana. Nálunk megteheti!
Hozza el Szívességboltunkba, és adja meg
a lehetõséget, hogy másoknak
örömet szerezzen vele!
A felajánlásokat folyamatosan fogadjuk!
Vásárlási lehetõség
Szûkösek az anyagi lehetõségei,
nehezen tud ajándékot vásárolni?
A Szívességbolt kínálatából
jelképes összegért válogathat!
Vásárlási idõpont: december 1–11., kedd–
péntek és december16., szerda 13.00–18.00
Masszázs
Mozgásszervi gondok enyhítése, ellazulás,
feltöltõdés masszázzsal szakképzett
gyógymasszõr segítségével.
Információ és jelentkezés: (30) 251-7750
Karácsonyváró délután
December 17., csütörtök
15.00–18.00 Kézmûves-foglalkozás
Mécses, képeslap és ajándékkísérõ készítése
Részvételi díj: 300 Ft
18.00–19.00 A Vízöntõ Színkör karácsonyi
ünnepi mûsora
CSALÁDI PROGRAMOK

TE+ÉN táncest
Pénteken 18.00–21.30
Vasárnap 17.00–21.00
MODELLBÖRZE
(cserebere, vétel-eladás)
Szombaton 8.00–12.00
Univerzális Élet
(Õskeresztény Egyesület)
Vasárnap 10.00–13.00
(Kozmikus Életiskola – az Isten szellemétõl kapott belsõ út oktatása)

Idõszaki kiállítás
Szellem – Forma, Bau-haus
Fotókiállítás Újlipótváros Bauhaus lépcsõházairól
Megtekinthetõ 2010. március 19-ig
Belépõjegy ára: 300 Ft
Kihelyezett kiállítás
1949-tõl 2009-ig Az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ 60 éve
Megtekinthetõ december 31-ig
Helyszín: AJAMK (József Attila tér 4.)

K E R Ü L E T I

Babaholmi börze
December 4., péntek 9.00–13.00
Részvételi díj: 500 Ft/asztal
Látogatóknak és vásárlóknak
a belépés díjtalan!
Kreatív játszóház
December 9., szerda 16.00–18.00
Fejlesztõ foglalkozás babáknak és mamáknak
Részvételi díj: 300 Ft
Zsibongó
Zenés foglalkozás óvodásoknak
Hétfõn 16.15–17.00
Részvételi díj: 800 Ft/45 perc,
4 alkalmas bérlet: 2800 Ft.
Az elsõ alkalom ingyenes!
Információ és jelentkezés: (30) 655-3852
Bogár-muzsika – Zenebölcsi
Kedden 11.00–11.30
30 perces foglalkozás babáknak és mamáknak
Az elsõ alkalom ingyenes!
Információ és jelentkezés: (30) 655-3852
Személyiségfejlesztõ programok

1136 Bp., Pannónia u. 34. (Gergely Gyõzõ u.)
Telefon/fax: 339-3700
www.kult13.hu, www.iranytu.net
iranytu@kult13.hu.
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 10–18 óráig

Díjtalan információszolgáltatás,
jogi, pályaválasztási,
munkavállalási, pszichológiai,
szenvedélybeteg-tanácsadások,
AIDS-szûrés.
Ingyenes internetszolgáltatás.

Személyiségfejlesztõ drámacsoport
gyerekeknek
Csütörtökön 16.00–18.00
Személyiségfejlesztõ drámacsoport
fiataloknak
Csütörtökön 18.00–20.00
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
francia, angol, német,
olasz társalgási klub,
matematika és angol korrepetálás,
sakk-klub, baba-mama klub,
képzõmûvészklub, jóga, kineziológia.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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1138 Budapest, Dagály u. 15/A
Telefon: 330-5357, fax: 349-7761
www.kult13.hu, gyerekhaz@kult13.hu

Programok
gyermekeknek és fiataloknak

FSZEK XIII/2. sz. Könyvtára
Pannónia u. 83. Telefon/fax: 349-7521
hétfõ, kedd, péntek: 14–19,
szerda: 10–15, csütörtök: 12–16 óráig
FSZEK XIII/4. sz. Könyvtára
Lehel u. 31. Telefon/fax: 320-8829
hétfõ, szerda, csütörtök: 14–19,
kedd: 10–15, péntek 11–15 óráig
FSZEK XIII/6. sz.
Angyalföldi Kertvárosi Könyvtára
Mosoly u. 40/A. Telefon/fax: 349-1532
hétfõ, szerda, péntek: 14–19,
kedd: 10–16, csütörtök: 12–16 óráig
A Mikulás és az erdei állatok – bábelõadás
Sallai Virág, a Kolibri Színház mûvészének
elõadásában
December 1., kedd 10.30

Dagály Rock Klub – Bang Bang-koncert
December 4., péntek 20.00–23.00
Aki szeretne magának egy kellemes, lazulós
péntek estét, annak itt a helye!
www.bangbang.hu
Elõzenekarok: Budaörs Rock Orchestra,
Relative
Belépõdíj: 600 Ft
SZÍNezõ – Szerpentin Színház:
Az ördög kilenc kérdése
(székely népmese)
A Szerpentin Színház segítségével közösen
várjuk a Mikulás érkezését, aki apró
ajándékokkal kedveskedik a vendégeknek
December 5., szombat 15.00
Belépõdíj: 400 Ft
Skót táncház
December 5., szombat 19.30–22.30
Zenél a Dagda együttes
www.bstk.hu, info@bstk.hu
Belépõdíj: 600 Ft/fõ
Marsall Retró Zenei Klub
December 11., péntek 19.00–23.00
Hangulatos, jól táncolható megaslágerek
www.marsall.hu
Belépõdíj: 1000 Ft/fõ
SZÍNezõ – Dominó Színház:
A legnagyobb kincs
Ezzel a kedves elõadással
várjuk közösen a karácsonyt
December 12. , szombat 17.00
Belépõdíj: 400 Ft
Dance aerobic
Kedden 18.30–19.30
Díja: 1000 Ft/alkalom
A dance aerobicot ajánljuk mindenkinek,
aki unja már a standard aerobic órákat,
vagy aki szórakozva, jó hangulatban szeretne
mozogni, zsírt égetni, állóképességet fejleszteni,
alakot formálni.
Jelentkezés: Vetõ-Boros Tímea aerobic edzõnél
(30) 859-6976.

FSZEK XIII/7. sz.
Radnóti Miklós Könyvtára
Tátra u. 52. Telefon/fax: 349-6921
hétfõ, szerda, péntek: 14–19,
kedd: 10–15, csütörtök: 12–16 óráig
Pasztell és réz, Tájkép és történelem
Halpert Mária festõmûvész
és Pogáts István szobrász közös kiállítása
Megtekinthetõ december 31-ig
FSZEK XIII/8. sz. Könyvtára
Dagály u. 9. Telefon/fax: 340-3309
www.fszek.hu/dagaly, fszek1308@fszek.hu
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 9–19,
csütörtök: 9–14, szombat: 13–18 óráig
Családi szombatok a könyvtárban

Mikulásváró játszóház
a PETIMI játéktársasággal
December 5., szombat 13.30
Jelentkezés: 340-3309
Pályázat: Turista voltam
az Európai Unióban
Meghosszabbított beadási határidõ:
december 20. Részletek: www.fszek.hu
Könyvajánló:
Niccoló Ammaniti: Magammal viszlek
(Európa, 2009)
Jeffrey Archer: A dicsõség ösvényein
(General Press, 2009)
Karin Slaughter: Sikoly (Ulpius-ház, 2009)
Philip Roth: Düh (Európa, 2009)

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZ
TERMEI BÉRELHETÕK!
1136 Budapest, Tátra utca 20/B
Bejárat a Radnóti utcai oldalon

Telefon/fax: 320-5380
Nyitva tartás:
hétköznap 14–20 óráig

ujlipotvaros@chello.hu, klubgaleria@kult13.hu
www.kult13.hu

Kiállítások
Szilágyi János grafikusmûvész
kiállítása
Megtekinthetõ december 18-ig
Csikós M. Anna keramikusmûvész
kiállítása
Megnyitó: december 3., csütörtök 18.00
Megtekinthetõ december 18-ig
Beszélgetés
Orvos-beteg találkozó, beszélgetés
dr. Várnai Györggyel
December 9., szerda 14.00
Tanfolyamok
Gemini tanulókör
Angol társalgási klub
Kedden, csütörtökön és pénteken 17.00–20.00
A részvétel kortól független és ingyenes.
www.geminitanulokor.fw.hu
Hatha jóga
Hétfõn 18.00–20.00

Szerkesztõség és stúdió:

1131 Budapest, József Attila tér 4.
Telefon: 788-7098. E-mail: tv13@chello.hu
Ha képbe akar kerülni a XIII. kerületrõl,
NÉZZE A TV13 ADÁSAIT!
Keresse a kerület televíziójának,
a TV13-nak mûsorait
a UPC-n és a világhálón!
Riportok, beszámolók, hírek,
tudósítások
a XIII. kerület életérõl és lakóiról!
Ha tudni akarja, hogy mi zajlik
az önkormányzat ülésein,
FIGYELJE A TV13 ADÁSAIT !
Hétfõn – Önkormányzati hírek
Szerdán – Angyalföldi magazin
Pénteken – Sport és kultúra
A TV13 mûsorait
hétfõn, szerdán és pénteken
17.30-tól láthatja!
Ismétlések: mindennap 17.30, 22.00,
01.00, 5.00 órakor és 10.00 órától.
24 órás, folyamatos Képújságunkban
naponta frissítjük
a legfontosabb kerületi közleményeket!
www.bp13.hu; www.i-tv.hu
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G APRÓHIRDETÉSEK G APRÓHIRDETÉSEK G APRÓHIRDETÉSEK G
SZOLGÁLTATÁS
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST,
VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS.
TEL.: 202-2505, 06-30-251-3800.
MOSÓGÉP, mikrosütõ, villanytûzhely javítása márkaszervizes tapasztalatokkal, garanciával. Felújított automata mosógépek árusítása garanciával. Tel.: 453-0567, 06-30-9319955.
TÉVÉ, LCD, plazma javítása kiszállással, garancia, hétvégén
is. Új és értékcsökkent készülékek nagykereskedelmi áron
kaphatók. Tel.: 243-3844, 06-20-316-0933. 1039 Bp., Rákóczi út 10.
PARKETTACSISZOLÁST, lakkozást, lerakást vállalok. Barabás Jenõ kisiparos, XIII., Visegrádi u. Tel.: 349-4899, 0670-558-2205, 06-70-280-0479.
KÖLTÖZTETÉS,lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
06-20-972-0347, 06-30-589-7542.
AJTÓ-ABLAKDOKTOR, Horváth Ákos mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú ablak zárszerkezetének cseréjét),
szigetelését vállalom garanciával. A felmérés díjtalan.
Tel.: 368-3604, 06-70-550-0269.
ÜVEGEZÉS, tükrök méretre vágása, helyszíni munkák biztosításra is. XIII., Teve u. 47. Tel.: 339-6037, 06-20-921-8219.
ASZTALOS szakember. Cégünk vállalja épület- és bútorasztalos munkák tervezését, kivitelezését, javítását. Az ön teljes
körû asztalosipari igényét kiszolgáljuk. Hívjon: 06-20-5411645.

KÖZÖS KÉPVISELÕ további társasházak képviseletét vállalja nagy gyakorlattal. Teljes számítógépes rendszerrel dolgozik. Feladata elvégzéséhez teljes ipari háttérrel, megfelelõ
szakembergárdával rendelkezik. Ezen túlmenõen betéti társaságok teljes könyvelését, ügyintézését vállalja. Érdeklõdni
hétfõtõl csütörtökig 9–13 óráig a 339-9975, egyéb idõpontokban a 350-8194-es telefonon napközben.

RÉGISÉG
A CSECSEBECSE RÉGISÉGBOLT, HOLLÁN ERNÕ
UTCA 18. keres szép régi tárgyakat, bútorokat, festményeket, szobrokat, kerámiákat, porcelánokat, ezüstöket,
szõnyegeket, könyveket és papírrégiséget. Készpénzfizetés és ingyenes kiszállás! Tel.: 06-20-973-3177.
RÉGI pénz, kitüntetés, érem vétele-eladása. Térítésmentes
értékbecslés. Tátra Galéria 1136 Budapest, Tátra u. 4. Tel.:
239-4043.
OPERA Antikvárium vásárol készpénzért könyveket,
könyvtárakat, CD-ket, hanglemezeket, DVD-ket, vitrintárgyakat, képeslapokat, hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.:
332-0243, 06-20-922-0001.
INGYENES numizmatikai szaktanácsadás. Tel.: 349-6854,
06-30-387-7188.
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásárolok nagyméretû és kisebb festményeket, ezüsttárgyakat, 12 személyes evõeszközkészletet, cukordobozt, gyertyatartót, tálcákat stb. Kovács Margit és Gorka, herendi, meisseni,
Zsolnay porcelánokat, régi álló, fali, asztali díszórákat,
antik bútorokat (hibásat is). Teljes hagyatékért elsõ vevõként a legmagasabb árat fizetem, díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel. Üzlet: I. ker., Batthyány utca 10. (Mária
térnél). Tel.: 201-6188, 06-20-323-4104.

KÕMÛVES-, burkolómunkákat, teljes körû minõségi lakásfelújítást, átépítéseket referenciákkal, rövid határidõre vállal
építõipari cég. Tel.: 06-30-280-7257.

BÉLYEG-, pénzgyûjteményeket, képeslapokat, kitüntetéseket, könyveket, dísztárgyakat hagyatékkal együtt is vásárolok gyûjteményembe. Tel.: 06-20-947-3928.

REDÕNYÖS mûhely mindenfajta redõny gyártását, javítását vállalja. Reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök,
napellenzõk mûhelyáron. Tel.: 370-4932.

INGATLAN

FÉG, ill. ÉTI gázkészülékek javítása, duguláselhárítás (gépi); víz-, központifûtés-szerelés, ázások, csõtörések megszüntetése. Tel.: 409-0408, 06-30-402-8305.

XIII., DUNYOV ISTVÁN UTCÁBAN két, egymás
melletti lakás eladó, 45 nm, 66 nm, irányár: 30 M
Ft. Tel.: 06-20-960-3258.

TAKARÍTÁST, vasalást vállalok. Megbízható, pontos, precíz, profi. Tel.: 302-4465, 06-70-215-4990, 06-30-399-1658.
VILLANYSZERELÉS! Vállaljuk lakások, irodák, üzletek teljes körû villamos szerelését, javítását garanciával. Díjtalan
felmérés és kiszállás. Tel.: 06-30-921-3788.
ASZTALOS vállal ajtó-, ablakjavítást, zárszerelést, szigetelést, pántok, zsanérok cseréjét, szekrény-, polckészítést, javítást, küszöbkészítést. Tel.: 251-9483, 06-20-381-6703.

Újpesten eladó új építésû (négyéves), második emeleti 80
nm-es öröklakás. A lakás helyiségei: elõtér tárolószekrénnyel, nappali egy falrésszel (kivehetõ), átadóablakkal szeparált konyhával; plusz két nagy szoba, valamint gardróbhelyiség, WC, fürdõszoba. Minden szobából ajtó nyílik a tágas erkélyre. A ház fûtése saját gázkazánnal történik. Az épület belsõ kerttel, saját játszótérrel rendelkezik. Irányár: 24,5 millió.
Tel.: 06-30-212-9553.

VILLANYSZERELÉS, falfúrás, panellakások elektromos
felújítása rövid határidõvel, hétvégén is. Jakab József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-30-940-6162.

ELADÓ XIII., Taksony u. 14.-ben egy 34 nm-es, egyedi fûtésû, teljesen felújított, új nyílászárókkal felszerelt lakás 13 M
Ft-ért. Tel.: 320-5763.

KÕMÛVES, burkolási munkákat vállalunk megbízható emberekkel, rövid határidõvel, garanciával. Tel.: 06-30-2334212.

ELADÓ a XIII., Szent László utcában, közel a Rokolya utcához egy 15,5 nm-es teremgarázs. A beálló havi átlagköltsége
200-300 Ft/hó. A beálló ára: 1 800 000 Ft. Tel.: 270-0955, 0630-461-2301.

VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS
GYORSSZERVIZ: duguláselhárítás, víz-, villany-, fûtésszerelés és teljes körû gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával 0–24-ig! Tel.: 292-1990, 06-20334-3438.
GÁZ-, fûtésszerelõ gyorsszerviz, teljes körû gázkészülékszervizelés, duguláselhárítás is, garanciával. Tel.: 06-30-3678675, 06-20-350-3600.
KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. Gázkészülékek teljes
körû javítása, vízszerelés, vízórák kiépítése, villany-,
fûtésszerelés, gépi duguláselhárítás garanciával 0–24
óráig mindennap. Tel.: 321-8082, 06-20-334-3437.
MEGBÍZHATÓ szakember vállal víz-, gáz-, fûtésszerelést,
valamint komplett fürdõszobák kivitelezését. Bihari Attila,
tel.: 06-30-231-3177.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Angyalföldi gyorssegélyszolgálat hétvégén is, 0–24-ig. Hibaelhárítás, csõtörés,
dugulás. Szabó Károly & Kristóf. Tel.: 06-30-971-3782,
360-4434, www.gyorsszaki.hu.
ANGYALFÖLDI GYORSSZOLGÁLAT. Víz, gáz, fûtés, dugulás, hibaelhárítás, komplett gépészet, fürdõszobák kivitelezése garanciával és referenciával. Tel.: 06-70-331-2044.

FESTÉS, MÁZOLÁS
FESTÉS, tapétázás, mázolás! Gyors kezdéssel, garanciával,
referenciával. Pap Gábor szobafestõ vállalkozó. XIII., Pozsonyi út. Tel.: 06-30-942-4735, 360-2345.
SZOBAFESTÉST vállalunk! A megfelelõ módszerekkel.
Bútormozgatással, fóliatakarással, takarítással, garanciával. Tel.: 06-30-849-6264.

KÖZÖS KÉPVISELET
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét szakmai háttérrel, referenciával, pályázatok készítésével családi vállalkozásban vállaljuk. Tel.: 06-30-966-6052.

ELADÓ Budapesten, a XIV. kerületben, az Orbó utcában egy
80 nm-es családi ház 282 nm-es telekkel. A ház 2 szobás + beépíthetõ tetõtérrel rendelkezik, cirkófûtéses és található benne egy cserépkályha is, a hátsó udvaron terasz + egy 20 nmes mûhely. Ára: 29 200 000 Ft. Tel.: 270-0955, 06-30-4612301.
KIADÓ Budapesten a XIII. kerületben, a Násznagy utcában
egy családi ház felsõ szintje, 90 nm + 20 nm-es galéria. Helyiségek: 3 szoba, amerikai konyha, fürdõ-WC, 2 WC, galéria,
erkély. A ház cirkófûtéses, a környezet jellege családias. 2 havi kaució szükséges. Bérleti díj: 140 000 Ft/hó. Rezsi: kb. 2025 000 Ft + internet. Tel.: 270-0955, 06-30-461-2301.
ELADÓ Mogyoródon egy 1 szobás, 35 nm-es, gázkonvektoros, kertes ház, 807 nm-es telekkel. A házhoz tartozik pince,
garázs és kenel. Ár: 15 200 000 Ft. Tel.: 270-0955, 06-30-4612301.
KIADÓ Budapesten a VI. kerületben, a Lehel utcában egy
133 nm-es, 3 és fél szobás, I. emeleti, cirkófûtéses téglalakás.
Közlekedés: 14-es villamos, 3-as metró. Bérleti díj: 150 000
Ft/hó + rezsi (kb. 16 100 Ft). Tel.: 270-0955, 06-30-461-2301.

ELADÓ Budapesten a XIX. kerületben, a Zrínyi utcában,
csendes, parkos környezetben, jó közlekedéssel egy 59 nmes, 1+2 félszobás, távfûtéses, VII. emeleti panellakás. Ár:
10 000 000 Ft. Tel.: 270-0955, 06-30-461-2301.

SZEMTRÉNING,- reflexológia-, talpmasszázs-, állapotfelmérés-kezelések, életmódbeli tanácsadás lelkiismeretes
szakembertõl, nyugdíjasoknak kedvezmény. Dózsa Gy. út
53. Tel.: 06-70-526-5569, www.reflexzonaterapia.hu.

ELADÓ Budapesten a XIII. kerületben, a Lehel utcában, közel a Kartács utcához és a Hungária körúthoz egy I. emeleti,
122 nm-es, 4 szobás lakás. A lakás két 61 nm-es lakás összenyitva. Mind a két lakás paraméterei megegyeznek (konyha,
WC, fürdõ, elõszoba, nappali, 2 szoba, gardrób). A ház téglaépítésû, házközponti fûtéses. Közös költség: 4400 Ft/nm.
Parkolás a ház belsõ udvarán lehetséges. A két egybenyitott
lakás ára: 27 250 000 Ft. Tel.: 270-09-55, 06-30-461-2301.

MOZGÁSSÉRÜLT, halmozottan sérült gyermekek Petõmódszerrel való fejlesztését vállalja konduktor. Tel.: 06-20945-0888.

ELADÓ Budapesten, a XIII. kerületben, a Babér utcában egy
58 nm-es, 1+2 félszobás + étkezõ, jó állapotú, távfûtéses lakás. A közelében található a 105-ös, 120-as busz és a 3-as
metró. A közös költség: 10 500 Ft, a fûtés télen: 28 000 Ft, nyáron: 6000 Ft. Ár: 10 600 000 Ft. Tel.: 270-09-55, 06-30-4612301.
1% INGATLANIRODA. Eladó-kiadó lakások a kerületben. 1% közvetítõi díjért vállaljuk lakása eladását.
1133 Budapest, Visegrádi u. 76. (Cézár-ház). Telefon:
801-2121, www.1ingatlan.net.
ELADÓBudaörsön egy 430 nm-es, 4 szintes családi ház, 1331
nm-es telekkel. A ház teljesen felújított, központi fûtéses, klimatizált. Extrák: kerti öntözõrendszer, automata kapunyitó,
jakuzzi, medence, télikert. Ár: 95 000 000 Ft. Tel.: 270-09-55,
06-30-461-2301.
Privát keresek saját számomra 30 és 70 nm közötti, magasabb emeleti felújítandó lakást Újlipótvárosban.
Kornay Tamás, tel.: 06-30-922-7653.
XIII. kerületi társasház eladná a ház tetõterét. Érdeklõdni a
közös képviseletnél, h–p-ig 9–17 óráig. Tel.: 06-30-5873215.
A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft. a Szegedi út 17. és a Visegrádi utcai szakrendelõiben bérbe adó területeket kínál. A Szegedi úti
rendelõ IV. emeletén 7 nm-es zárható üzlethelyiséget, a
Visegrádi utcai rendelõ földszintjén kb. 3-5 nm-es pultos árusítási lehetõséget kínálunk. (Mindkét helyre javasolt tevékenység pl.: könyvárusítás, a Visegrádi utcában
pl.: újságárusítás). Kizárt tevékenységek a Szegedi úti
rendelõben: élelmiszer/büfé, optikai eszközök, ortopéd
cipõ, gyógyászati segédeszköz, audiológiai termékek,
gyógynövény/gyógyhatású készítmény árusítása, mágneságy-forgalmazás. Kizárt tevékenységek a Visegrádi
utcai rendelõben: élelmiszer/büfé, optikai eszközök,
egészségügyi talpbetét árusítása. Érdeklõdni lehet a 4524204-es telefonszámon.
XIII., TEVEHÁZBAN 58 nm-es, tágas, világos lakás, alacsony rezsivel „recessziós áron”, 17,4 M Ft-ért eladó. Tel.:
06-70-555-2312.
ELADÓ Budapestõl 58 km-re, KÁLLÓN családi ház, 3 szobás, parkettás, elõszoba, konyha, fürdõszoba, WC, spájz,
nyárikonyha, vegyes tüzelésû kazán (gáz-fa), gáz, víz, villany
(220–380 W). Fúrt kút szivattyúval, vezetékes víz, 2 garázs
szerelõaknával, mûhely, borospince, mellékhelyiségek. A
ház bebútorozva azonnal költözhetõ! A kertben szõlõ és gyümölcsfák. Érdeklõdni: 06-32-477-251 kedd 16–18 és péntek
16–18 óráig. Irányár: 7,7 M Ft.
BALATONKENESE centrumban 197 nm-es, 6 fürdõszobás,
panorámás ház felszerelve eladó, életjáradékhoz hasonló
pénzügyi feltételek lehetségesek. Vendégkör átadható, jó bevétel (sok munka). Kis lakás érdekel. Tel.: 06-70-604-4498
XIII., SZENT ISTVÁN park közelében gondozott, liftes házban eladó egy 53 nm-es napfényes, erkélyes 1+2 félszobás
felújítandó lakás. Kis befektetéssel csodálatos otthont varázsolhat ebbõl a kedvezõ árú ingatlanból! Irányár: 15,9 M Ft.
Tel.: 06-20-294-8229
ÚJLIPÓTVÁROSBAN, Bauhaus épületben eladó egy kertre
nézõ, napfényes, felújított 85 nm-es polgári lakás. Nappaliamerikai konyhával + 4 különbejáratú félszoba. Irányár: 29,8
M Ft. Tel.: 06-20-294-8229.
ÚJLIPÓTVÁROS szívében eladó egy földszinti, utcára nézõ
2 szoba hallos, 84 nm-es polgári lakás, ami rendelõnek, irodának is kiváló! A lakásnak két bejárata van, mindkettõ közvetlenül az udvarról. Irányár: 27 M Ft. Tel.: 06-70-978-8826.

EGÉSZSÉG

ELADÓ Budapesten a XIII. kerületben, a Röppentyû utcában egy 50 nm-es, 2 szobás, III. emeleti távfûtéses, felújítandó, zöldövezeti lakótelepi lakás. A lakáshoz tartozik pince.
Ár: 12 500 000 Ft. Tel.: 270-0955, 06-30-461-2301.

THAI BABAMASSZÁZS-OKTATÁS SZÜLÕKNEK.
Thai masszázs felnõtteknek. Hegedûs Gyula utca
49–51. Tel.: 06-30-246-5215. www.thaimasszazsbabamasszazs.hu

ELADÓ Budapesten a III. kerületben, a Berend utcában
csendes, parkos, családias környezetben egy 34 nm-es, III.
emeleti, gázkonvektoros, felújítandó téglalakás. Közlekedés:
1-es villamos, 18-as busz. Ár: 9 500 000 Ft. Tel.: 270-0955, 0630-461-2301.

LESZOKTATJUK a dohányzásról egyszeri, 26 perces
biorezonanciás terápiával 7000 Ft-ért. A Gömb utcából
átmentünk a Nyírõ Gyula Kórházba, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezéssel: 06-70-271-9867.

ELADÓ Budapesten a XIII., Futár utcában, egy 74 nm-es, I.
emeleti, 2 és félszobás, házközponti fûtéses panellakás. Közlekedés: 20-as, 30-as busz. Iskola, óvoda és élelmiszerüzlet a
közelben. A lakáshoz külön vásárolható garázs 2 900 000 Ftért, a lakás ára: 14500000 Ft. Tel.: 270-0955, 06-30-461-2301.

XII. ker.-ben, Szabadság-hegyen, a CSILLEBÉRCI
ÜDÜLÕTELEPEN gyönyörû, örökpanorámás, 140
nöl-es telek 75 nm-es építménnyel eladó. Bejárat a
fõútról. Ára: 22 M Ft. Tel.: 06-20-251-7709.

VÉRZIK az ínye? A fogínygyulladás ma már megelõzhetõ, jól
kezelhetõ! Rendelõnk a Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782.
GYÓGYPEDIKÛRÖS házhoz megy, kiszállási díj nélkül.
Jerabek Éva, tel.: 06-20-439-1586.
DR. JACSÓ ÁGNES: belgyógyászati, arteriográfiás (érelmeszesedés) vizsgálatok. Cím: XIX., Rózsavölgyi tér 1/B (a
templom mellett). Tel.: 06-30-334-2093.
AROMATERÁPIÁS és ayurvédikus indiai gyógynövényolajos masszázs nõknek, relaxálás, feszültségoldás, immunerõsítés. Imre Julianna, tel.: 06-20-497-9063.

DR. EÕRY AJÁNDOK orvos-természetgyógyász akupunktúrás rendelõjében várja a gyógyulni vágyókat. Bejelentkezés: 06-1-887-1039, www.egeszsegbiztonsag.hu. Cím: 1138
Bp., Váci út 156.
EÕRY EMESE várja a fogyni, gyógyulni vágyókat természetgyógyászati módszerekkel: akupresszúra, fülakupunktúra,
talpmasszázs. Tel.: 06-70-217-0465.

SPORT
ANGLIÁBAN végzett fitneszedzõnõ egyéni igényeknek
megfelelõen hölgyeknek magánórát ad (callanetics, pilates,
jóga, gerinc- és kismamatorna). Tel.: 06-30-370-7155.

OKTATÁS
GITÁR- ÉS BASSZUSOKTATÁS
kezdõknek, haladóknak tapasztalt tanártól megfizethetõ áron.
Tel.: 06-30-544-8405.
DIPLOMÁS ZENETANÁRNÕ vállal zongora-, fuvola-, furulya-, ének-, szolfézs-, zeneelmélet-oktatást kezdõ és haladó szinten. Tel.: 06-70-367-1810.
KÉMIA-,
MATEMATIKAKORREPETÁLÁST,
érettségire felkészítést vállal egyetemi hallgató.
Tel.: 06-70-383-3842.
MATEMATIKA-, fizika-, informatika-, programozás-, kémiatanítás okleveles középiskolai tanártól általánostól felsõfokig. Érettségi emelt, középszint. Tel.: 06-20-946-7553.

TÁRSKERESÉS
TÁRSKERESÉS gyorsan, diszkréten, személyre szabott segítséggel! Tel.: 302-7324.

ÁLLÁS
KOZMETIKUST vállalkozóként keres XIII. kerületi nívós,
bevezetett szépségszalon. Tel.: 06-30-944-4949,
www.shangri.hu.
PROFITVÁLTÁSON gondolkodó vállalkozók részére
teljes hátteret biztosító nemzetközi holding konkurenciamentes üzletváltást kínál biztos profittal. Tel.: 06-20942-9459.
FODRÁSZT, pedikûröst és mûkörmöst vállalkozói státusban keres XIII. kerületi bevezetett szépségszalon. Tel.: 0630-944-4949, www.shangri.hu.

EGYÉB
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom.
Tel.: 06-20-956-4084. Nem vagyok kereskedõ.
ÜGYVÉD: adásvétel, végrendelet, cégalapítás, végelszámolás, családjogi ügyek, jogi tanácsadás, peres
képviselet. Dr. Benke Judit, 06-20-94-202-93, 7896727. Cím: XIII., Pap Károly u. 18/A, www.
vilaghalo.eu/benkeiroda.

1%
A FAGYÖNGY ALAPÍTVÁNY (adószám: 18048580-2-41)
köszöni támogatóinak a 2008-ban adományozott 908 934 Ftot, amelyet játszóudvar-korszerûsítésre, fejlesztõjátékokra
fordított.

Szépség
MEZOTERÁPIA (TÛ NÉLKÜL), ARANYKEZELÉS, FOGYASZTÁS, ALAKFORMÁLÁS LPGTECHNIKÁVAL. TÓTH ERIKA, 06-20-220-2617.

Az apróhirdetés ára
15 szóig bruttó 2700 Ft,
ezen felül szavanként 125 Ft.
Lapunk következõ száma
2009. december 21-én
jelenik meg.
Lapzárta: 2009. december 14.
A lapban megjelenõ hirdetések
tartalmáért a szerkesztõség
nem vállal felelõsséget.

2009. december 1.

T I Z E N H A R M A D I K
AKCIÓS ÁRON!

13 390 Ft/db helyett

7700 Ft/db
Részletekrõl érdeklõdjön
az üzletekben.
VI., Lehel u. 5. (Bulcsú u. sarok); Telefon: 349-6550
XIII., Béke u. 106. (Fiastyúk utcai sarok); Telefon: 329-9573
XIII., Váci út 44. (Lehel téri templomnál); Telefon: 330-1978
Rendel: dr. Majetics Zsuzsanna fõorvos
és dr. Gyurákovics Margit fõorvos

H Í R N Ö K

A Magyar Hospice Alapítvány segít
a daganatos betegek fájdalomcsillapításában,
az életminõséget javító komplex ellátásban.
Hívja koordinátorunkat: 06 (1) 250-5513
www.hospicehaz.hu

Megbízható partner a könyvelésben!
LIFO Könyvelõiroda a Mammut közelében

GÉPELÉS

• teljes körû könyvelés
• bérszámfejtés
• hatóságok elõtti képviselet
• szaktanácsadás
Szakértõ szolgáltatás korrekt áron.
LIFO Ügyviteli Szolgáltató Kft.
Telefon: 316-7182, 06-20-410-0534
E-mail: lifo@axelero.hu

Meseszombat
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy iskola a kerületben. A környékbeliek csak Vizafogó Tagiskolának nevezték. Igen ám, de
nem akármilyen iskola volt ez! November
21-én ugyanis átváltozott meseiskolává.
Azon a napon eltûntek a tankönyvek és
munkafüzetek. Tanulás és leckeírás helyett
pedig a gyerekek hétfejû sárkánnyal küzdhettek meg, halászhattak aranyhalat az Óperenciás-tengerbõl, kalandozhattak a rengeteg erdõben és lovagi tornán vehettek részt.
Ha közben megéheztek, hamuban sült po-

Levelek, szakdolgozatok,
diplomamunkák,
nagyobb terjedelmû szövegek stb.
számítógépes gépelését vállalom
nyomdaipari végzettséggel.
Tel.: 06-20-260-3878

gácsát falatozhattak, mellé varázsteával olthatták szomjukat.
A feladatok teljesítése után nem piros pont
járt, de nem ám! Az apró lovagok nyomdát
kaptak menetlevélkéjükbe, amit pedig a nap
végén aranytallérokra válthattak.
Míg a gyerekek teljesítették a próbatételeket, a szülõk megismerkedhettek az iskolával, amely jövõ szeptembertõl mozgás- és
táncmûvészeti osztályt indít, ahol a lovagok
táncmûvészeti képzését mûvésztanárok
végzik. Az iskoláról bõvebb információ a
340-8322-es telefonon kérhetõ.
(SZABÓ)

Komolyzenei körséta Festõ tanárok

Zene és
rajzkiállítás
a Csatában
A Csata Utcai Általános Iskolában pénteken
17 órától Pöttöm Pódium néven zenés délutánokat szerveznek. A rendezvényen zenészek, elõadómûvészek és az iskola tanítványainak mûsorát láthatják az érdeklõdõk.
A pódium elsõ vendége Juhász Katalin
elõadómûvész volt, aki kortárs költõk megzenésített verseivel és gyönyörû hangjával
varázsolta el a kicsiket. A zenekedvelõket december 11-én Kriszta és az Apacuka együttes
várja Tükörkép címû koncertjükre.
Az iskolában, a Folyosó Galériában Mese,
mese, mátka címmel december 9-én 16 órakor kiállítás nyílik a kerület óvodásai számára meghirdetett rajzpályázatra beérkezett munkákból.
A megnyitón minden pályázó a kiállítás
fõvédnökétõl, Holopné Schramek Kornélia alpolgármestertõl veheti majd át emléklapját, valamint korcsoportonként az
elsõ három helyezett az értékes nyereményeket. A csodás rajzokat január közepéig
bárki megtekintheti az iskola nyitva tartási ideje alatt.
SZ. V.

A Komolyzenei körséta a zsinagógák világában címû hangversenysorozaton december
6-án, vasárnap 19 órakor a Hegedûs Gyula
utcai zsinagógában Georg Friedrich Händel:
Júdas Makkabeus oratóriumát hallhatják az
érdeklõdõk. Közremûködnek: Solti György
Kamarazenekar; a Budapesti õsz kórus; Szepesi Bence – klarinét; Horváth Dalma, Masa
Anita, Megyesi Zoltán, Jekl László, Sharon
Rostorf Zamir – ének. Vezényel: Aharon
Harlap (Izrael). További információ a
www.mazsihisz.hu honlapon.

15

Hospice-ápolás
a beteg
otthonában

XIII. kerületi
37–71 m2-ig
új építésû
cirkós lakások,
egyéni
igényének
megfelelõ
kialakítással
eladók.
Tel.: 06 (20) 959-1302, 06 (20) 959-1262, 06 (20) 958-9539.
Tavaszi átadással

Multifokális lencse
kipróbálási akció:

K E R Ü L E T I

Az AulArt Galériában (Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Karikás Frigyes utca 3.) a Fõvárosi Festõ Stúdió tagjai kiállítását tekinthetik meg az érdeklõdõk december 14-ig. A
stúdió tagjai rajztanárok, akik szabad idejükben képzik magukat. Céljuk a szakmai
munka és a festõi tudás fejlesztése. Ismereteikkel segítik a diákok mûvészi fejlõdését.
A festõ tanárok elõször kisméretû színvázlatokat készítenek, majd a legszebb tervekbõl festik meg a nagyméretû képeket.

Pannóniások máltai kalandja

A tudás áldás
Csikós M. Anna keramikust az Úr jókedvében, szerencsés csillagállásban teremtette. Mondom ezt vele beszélgetve és nézegetve kerámiatárgyait, amelyeket december 3.
és 18. között az Újlipótvárosi Klub-Galéria
kamarakiállítóterében (Tátra u. 20/B) tár a
látogatók elé, egyfajta születésnapi tárlaton.
Csikós M. Anna anya, tanár és alkotó. Három gyereket nevel. Számtalan fiatal tehetséggel foglalkozik múzeumpedagógusként
és szakkörvezetõként; iskolákban és a szentendrei skanzenben. A tudás átadása neki
nem teher, inkább áldás: a pedagógia szeretete a zebegényi Szõnyi István mûvészeti
szabadiskolában ivódott belé. Tanári és alkotói elve: „Átadni és építeni. A gyökerekbõl
merített hagyományra és fogódzókra építve, új minõséget létrehozva hozzáadni a jelenhez”. A kiállításról bõvebb információt a
320-5380-as telefonszámon kaphatnak.
(B. I.)

Pozsonyi Piknik
Estek
A nyár végi Pozsonyi Piknik nem ért véget,
tovább folytatódik. A borongós téli esték sem
állhatják útját. Igaz, nem a szabadban, az árnyat adó Pozsonyi úti fák alatt, hanem a XIII.
kerületi Zeneiskolában (Hollán Ernõ utca
21/B). A helyszínnel együtt a rendezvény címe Pozsonyi Piknik Estekre változott. Minden hónap utolsó szombatján kiváló elõadók
tartalmas, igényes programokkal szórakoztatják a közönséget. A rendezvény szervezõje, Rédei Éva elmondta: az elsõ elõadáson telt
ház volt. December 19-én, szombaton 19
órakor pedig Kiss Mari és Dunai Tamás önálló estjére kerül sor Szeretsz engem? címmel.
Érdeklõdni személyesen a Láng Tékában
(Pozsonyi út 5.) vagy a 340-4023-as telefon
számon lehet.

Jótékonysági
hangverseny
A pannóniások egy csapatának fantasztikus
élményben volt része. Máltára utaztunk egy
hétre, ahol a brit kultúrával ismerkedtünk
meg. A sziget mindennap meglepetést tartogatott számunkra. A lakók máig õrzik régi buszaikat, melyen utazni felejthetetlen élmény.
Medúzacsípés nélkül egyikünk sem úszta meg

a tengeri fürdõzést, de ez sem szegte kedvünket a karaoke esten. Nem számított az, hogy
valaki francia, német vagy magyar, mert mindenki egy nyelvet beszélt: a barátság nyelvét.
PUKSA BEÁTA KRISZTINA
PANNÓNIA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Ránki Dezsõ Kossuth-díjas zongoramûvész
december 6-án 18 órakor jótékonysági
hangversenyt ad a kerületi zeneiskola hangversenytermében (1136 Bp., Hollán u.
21/B). A belépés ingyenes. A mûsorban Bartók-, Debussy- és Liszt-mûvekbõl hallhatnak remekmûveket a zenekedvelõk.
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Advent a reménykedés
idõszaka

Advent megérkezést, eljövetelt jelent, az András napjához legközelebb esõ vasárnap (idén november 29.) és a december 25-e közötti négy
hetes „szent idõ”. Felkészülés Jézus születésére, a várakozás, a reménykedés idõszaka. Valamikor éjféli harangszó hirdette az advent, valamint az egyházi év kezdetét. Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza, ebben az idõben az emberek szigorúan böjtöltek, napfelkelte elõtt hajnali miséket tartottak, elsõ vasárnapjától vízkeresztig megtiltották az esküvõket, zajos mulatságokat. Az adventi koszorú hagyománya õsi
idõket idéz, kapcsolatban van a téli napforduló szokásaival.

Szerezzen örömet
embertársainak!
Legyen a karácsonyi készülõdés
idén
más! Szerezzen
örömet

H Í R N Ö K

2009. december 1.

Heti bölcsesség

„Egy barát olyan,
akár egy téli
lámpás:
minél régibb
a barátság, annál
erõsebb a fény.”
Rogen Rosenblatt

Hanuka
a fény ünnepe

embertársainak! A Vízöntõ Pinceklubban (Váci út 50.) Szívességboltot szerveznek december 1–16.
között. Megunt, feleslegessé vált
holmiait odaajándékozhatja a rászorulóknak. Bõvebb információ a
350-6125-ös telefonszámon kérhetõ.

Hanuka az egyik legismertebb zsidó ünnep. Sokan a keresztények karácsonyához hasonlítják, pedig a Hanuka történelmi jelentõségû. A
Makkábeusok három évig tartó szabadságharcának állít emléket, amikor két és fél ezer évvel ezelõtt maroknyi lázadó csapat diadalmat
aratott az elnyomó görögök felett. A gyõzelemmel vallási és kulturális örökségüket védték meg. A Hanuka újjáavatást jelent, szimbólumai
és szokásai arra emlékeztetik az ünneplõket, ne térjenek el a hitüktõl, hanem évente újítsák fel azt. Idén december 11-én kezdõdik.

Keresztrejtvény

Elõzõ rejtvényünkben egy külföldi író nevét és egyik mûvének címét rejtettük el. A helyes megfejtés: Henrik Ibsen; Nóra. Nyerteseink: Bátorligeti Márta; Devecska Renáta.
Mostani
rejtvényünkben
Robert Merle két regényének címét rejtettük el. Beküldendõ a
vízszintes 1. és a függõleges 8. számú sor megfejtése. Beküldési határidõ december 11. A helyes
megfejtést beküldõk között Premier magazint sorsolunk ki.
Vízszintes: 1. Robert Merle regénye. 11. ... Woods; USA-beli golfjátékos. 12. ... Ross; amerikai énekesnõ. 13. Szólam a nõi kórusban.
14. Következmény kiváltója. 16. ...
Baldwin; USA-beli filmszínész. 17.
A lantán vegyjele. 18. Classius ...;
Muhammad Ali eredeti neve. 20.
Egykori rádiómárka. 21. Központi
Sportiskola, röv. 22. Tûzparancsot
ad. 24. Koreai autómárka, modelljei
pl. a Picanto, a Magentis és a Carens.
25. ... maior; elháríthatatlan akadály
(VIS). 26. Negatív feszültségû elektród. 28. Konyhakerti növény. 30. Az

a távolabbi. 31. Nõi név. 33. A tantál
vegyjele. 34. Emigráns albán politikus, trónkövetelõ. 36. Az illetõ és
társai. 37. Újság. 38. Tóth Árpád
szülõvárosának lakója. 40. Andrew
Lloyd Webber musicalje. 42. Példázatos, képletes, jelképes.
Függõleges: 1. Szégyell, népiesen. 2. Kevert szín. 3. Legendás
rockzenekarunk névbetûi. 4. Latin
kettõs betû. 5. Városi jármû. 6. Az
angol Edward férfinév becézett alakja. 7. Pokorny ...; kortárs színésznõ.
8. Robert Merle regénye. 9. Operaházi mûvész. 10. Lom. 15. Kicsinyítõ képzõ, a -ke párja. 18. Az olasz
ciao köszönés magyar alakja. 19.
Nagylózs centruma! 21. Plédet levesz róla. 23. Határol. 24. Filmfelvevõ gép. 26. Fejfedõ. 27. Igen, oroszul
(DA). 28. Földbõl elõbújik a növény.
29. Görög színésznõ, énekesnõ
(Irene). 32. Puskát használ. 33. Öves
állat. 35. ... Kok; olimpiai bajnok
holland úszónõ. 37. Folytonossági
hiány, népies szóval. 39. Intézõ bizottság, röv. 41. Római 6-os.
S. I.

AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Kiadja a Sprint Kft.

Alapító fõszerkesztõ:
Sas György (1922–2004)
Felelõs kiadó: Machos Ferenc
Fõszerkesztõ: Czeglédi Ildikó
Szerkesztõ: Jusztusz Gábor
Szerkesztõségi titkár: Aradi Judit
Fotó, tördelés: Holczer Gábor
A szerkesztõség címe:
1137 Bp., Újpesti rkp. 7.
Nyomdai munkák: Sprint Kft.
E-mail: hirnok@sprintkiado.hu
www.sprintkiado.hu
Hirdetésfelvétel: Sprint Kft.
1137 Bp., Újpesti rkp. 7.
Hétfõtõl péntekig 9–15 óráig
Telefon: 237-5060, 237-0242
Fax: 237-5069
E-mail: hirdetes@sprintkiado.hu

