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A 13-as szám bûvöletében zajlott
idén a Hársfa Kupa. Fábián László öttusa olimpiai bajnokunk,
kerületünk díszpolgára az eseményt megnyitó beszédében kiemelte e szám fontosságát, hiszen 13. alkalommal vett részt a
rendezvényen, amelynek a XIII.
kerület adott otthont február 13án, és amelyre 13 csapat érkezett
az ország minden tájáról, hogy
megmérettesse magát. A résztvevõket dr. Tóth József polgármester is köszöntötte, aki örült
annak, hogy ismét vendégül láthatja kerületünk a speciális
olimpikonokat, valamint reményét fejezte ki, hogy hamarosan
valamelyik XIII. kerületi iskola
is csatlakozik a játéksorozathoz.
A Speciális Olimpia mozgalom küldetése, hogy a nyolcéves
és annál idõsebb értelmi sérült
emberek számára egész éven át
tartó edzési és versenyzési lehetõséget nyújtson különbözõ
olimpiai sportágakban. A játékok alapelve, hogy az értelmi sérült emberek is képesek – megfelelõ segítséggel – tanulni, ezáltal a társadalom aktív és hasznos
tagjává válni, és ezzel párhuzamosan élvezni az élet adta örömöket – a munkában, az emberi
kapcsolatokban, a szabadidõs
tevékenységekben.

Ünnepeljünk
együtt!
Az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc
emlékére
a XIII. kerületi önkormányzat
március 12-én, pénteken
9.30 órakor
a Vígszínház elõtti
Petõfi-szobornál,
majd 11.00 órakor
a Béke téri Kerületi Emlékhelyen
ünnepi mûsorral emlékezik
1848 tavaszára.
Az önkormányzat a koszorúzásra
és az ünnepi mûsorra
tisztelettel meghívja és várja
a kerület lakosságát,
a civil szervezetek, a pártok
és az intézmények képviselõit.

A nõnap alkalmából
szeretettel
köszöntjük
valamennyi
hölgyolvasónkat!
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Tüdõszûrés
behívó
nélkül

A nyitómeccsen a polgármester indította
útjára a labdát (képünkön).

Tavaszi
ébredés
A hosszúra nyúlt téli idõszak után mindannyian a jó idõt várjuk. A néphagyomány
szerint Zsuzsanna napja (február 19.) a
tavasz elsõ fuvallatát érzékelteti velünk,
felolvad a hótakaró, és ettõl a naptól már
nem kell havazásra számítani. A kerületben
számos programmal készülnek a tavaszra:
koncertek, kiállítások és mûvészeti napok
várják az érdeklõdõket.
Részletek a 11. oldalon.
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A képviselõ-testület Lomtalanítás
február 11-i ülésén
2010-ben
– megválasztotta az 1–97. szavazókörök szavazatszámláló bizottságainak tagjait és a póttagokat. Megválasztotta a kisebbségi
szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjait és póttagjait;
– módosította a 2009. évi költségvetési rendeletét;
– megalkotta rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl. A költségvetés bevételi és kiadási fõösszege 21 951 551 ezer Ft,
amely az elõzõ évi eredeti elõirányzatnál 10,8%-kal alacsonyabb. A
csökkenést elsõsorban az ingatlanértékesítések tervezett bevétele
indokolja;
– módosította a lakáshoz jutás
támogatásának rendszerérõl szóló
önkormányzati rendeletét;
– módosította a társasházaknak és szövetkezeti lakóházaknak
nyújtandó kamatmentes felújítási
hitelrõl szóló rendeletét;
– rendeletben módosította a
Reitter Ferenc utca–Szegedi
út–Jász utca–Országbíró utca által
határolt terület szabályozási tervét;
– rendeletben módosította a
Váci út–Huba utca–Angyalföldi
út–Dózsa György út által határolt
terület szabályozási tervét;
– az önkormányzat képviselõtestülete, mint alapító elfogadta a
XIII. Kerületi Közmûvelõdési
Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítását, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és a
közszolgáltatási szerzõdés módosítását. A létesítmény a Pannónia
u. 88–90.–Bessenyei u. 4–6. szám
alatt nyilvántartott ingatlanon
épül. Az építmény átadását megelõzõen, már a mûködés megkezdése elõtt szükségszerûen felmerülnek olyan feladatok, amelyek a
közmûvelõdési intézményben
folytatott tevékenység elõkészítését, elõzetes tervezését és szerve-

zését szolgálják, biztosítva, hogy a
megnyitás idõpontjában zökkenõmentesen kezdõdjön meg a mûködés;
– elfogadta a Zsinór utca 38–40.
szám alatti bérlakások hasznosítására szóló javaslatot;
– úgy döntött, hogy a „közmûvelõdési közösségi színterek technikai, mûszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására” támogatási kérelmet
nyújt be a Magyar Mûvelõdési Intézethez;
– úgy döntött, hogy részt vesz
az Önkormányzati Minisztérium
bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, valamint közösségi buszok beszerzésére kiírt pályázatán. Az önrész fedezetéül 5 419 856 Ft összeget biztosít;
– úgy döntött, hogy az alacsonyabb tényleges költségek miatt az
Aba utca (Lehel u.–Szabolcs u. között) burkolatfelújításához elnyert
támogatás fel nem használt részérõl, 482 Ft-ról lemond. Az alacsonyabb tényleges költségek miatt a
Mosoly utca (Tomori u.–Agyag u.
között) burkolatfelújításához elnyert támogatás fel nem használt
részérõl, 27 202 Ft-ról lemond;
– úgy döntött, hogy pályázatát
benyújtja a TÁMOP-5.4.3-10/1.
számú pályázatra. A pályázat célja: a házi segítségnyújtó szolgáltatások fejlesztése az ápolási díjban
részesülõ személyek részmunkaidõs foglalkoztatása által. A projekt részben hozzájárul, hogy az
ápolási díjban részesülõk felkészülhessenek az elsõdleges munkaerõpiacra történõ belépésre a
gondozási feladataik megszûnése
után. Részben lehetõség nyílik a
szociális ellátórendszer szolgáltatásaiba bevont személyek számának növelésére, a szolgáltatások
körének bõvítésére.

Szabályozási terv
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklõdõket, hogy a Budapest XIII.
kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló
56/2001. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet és az
Apály u.–Váci út–Klapka
u.–Kassák Lajos u.–Róbert K.
krt.–Gidófalvy u. által határolt
terület kerületi szabályozási
tervérõl szóló 57/2001. (XII.
20.) számú önkormányzati

rendelet módosításának tervezetét az önkormányzat honlapján
közzétettük
(www.bp13.hu).
Észrevételeiket
a
foepitesz@bp13.hu e-mail címen tehetik meg.
BUDAPEST FÕVÁROS XIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
FÕÉPÍTÉSZI IRODA

A 2010. évi lomtalanítás tervezett rendjérõl az FKF Zrt. az
alábbi tájékoztatást adta.
A lakosság értesítése a korábbi évekhez hasonlóan a Díjbeszedõ Zrt. közremûködésével a lakókhoz, a társasházak
közös képviselõinek (a lomok
kikészítésének idõpontja elõtt
két héttel) eljuttatott tájékoztató levelekkel, illetve a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata részére biztosított általános
tudnivalókat tartalmazó szórólapokkal történik. A lomok kikészítésének konkrét idõpontját az FKF Zrt. az adott címre
vonatkozóan, ezen tájékoztató
levelek útján közli az érintettekkel. A kijelölt napon kikészített
lomok elszállítására a következõ napon kerül sor. A lomokat a

közterületre kihelyezni kizárólag az FKF Zrt. által megjelölt
napon szabad!
A lomtalanítás keretében az
FKF Zrt. kizárólag a háztartásokban keletkezõ nagy darabos
hulladékot (bútor, háztartási
gép, láda, doboz stb.) szállítja
el. A háztartásokban keletkezõ
veszélyes hulladékokat (elemeket, akkumulátorokat, festékmaradékokat stb.) az FKF Zrt.
által megjelölt (a lomok kikészítését követõ) napon és helyszíneken lehet leadni, ezeket a
közterületen hagyni tilos! A
lomtalanítási közszolgáltatás
nem terjed ki a mindennapos
háztartási hulladékra, építési
törmelékre, szénporra, földre,
autóroncsra, gumiabroncsra és
a zöldhulladékra.

2010. március 2.

Civil pályázat
Budapest Fõváros XIII. Kerület
Önkormányzata az egyházak, társadalmi és civil szervezetek támogatására pályázatot hirdet.
Pályázhatnak azok az egyházak,
társadalmi és civil szervezetek,
melyek tevékenysége a XIII. kerületre irányul, bejegyzett székhelyük
a XIII. kerület közigazgatási területén van.
A pályázat beadási határideje:
2010. március 24.
Cím: Bp. Fõv. XIII. kerületi polgármesteri hivatal MIS Osztály,
„Civil Pályázat”, 1139 Budapest,
Béke tér 1.
Pályázni pályázati adatlapon lehet, amely a polgármesteri hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján térítésmentesen vehetõ át vagy a
www.bp13.hu honlapról tölthetõ le. A pályázati kiírással kapcsolatban érdeklõdni lehet a
452-4364-es telefonszámon vagy
radogabor@bp13.hu e-mail címen.
DR. TÓTH JÓZSEF
POLGÁRMESTER

A XIII. kerületi Szociális Szolgáltató Központ farsangi mulatságot szervezett február 18-án szépkorúak számára. Az önkormányzat mind a tizenegy idõsklub elõadását jutalmazta. Képünkön a kerületi asszonykórus.

Történelmi stúdióbeszélgetés
„Ha össze kellene foglalnom a 20.
századot, azt mondanám, hogy ez
keltette a legvérmesebb reményeket az emberiség történetében, s ez
rombolt le minden illúziót és ideált” – írja Yehudi Menuhin világhírû hegedûmûvész.
És valóban, e rendkívül véres
században milliók haltak meg hamis eszmék (fasizmus, kommunizmus) következtében. A kommunizmusnak mintegy 80–100
millió áldozata volt szerte a világon, és e hamis eszme Magyarországon is követelt nem kevés áldozatot.
1947. február 25-én letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták Kovács Bélát, a Független Kis-

gazdapárt fõtitkárát, akit 8 évig
tartottak fogva. E teljességgel jogtalan lépés mintegy jelképe volt a
kommunizmus nevében Magyarországon is elkövetett bûnöknek.
2000 óta középiskoláinkban e
nap évfordulóján tartjuk a kommunizmus áldozatainak emléknapját. Így van ez a mi iskolánkban, az Ady Endre Gimnáziumban is.
Idén egy stúdiómûsorral emlékeztünk meg az áldozatokról. A
legfontosabb magyarországi események felelevenítésével igyekeztünk képet adni a történtekrõl. A
személyes visszaemlékezések az
üldöztetés, a terror átélõitõl, melyek segítségével talán közelebb

hozhatók, megfoghatóbbak a történtek a fiatalok számára.
Az évforduló egy alkalom a
megemlékezésre, a témával azonban a tanulási folyamat egésze
alatt többször is foglalkozunk. A
gyerekeket elvisszük a Terror Háza múzeumba és a mozgókép segítségével is igyekszünk feleleveníteni a történteket (pl. Tanú,
Sztálin, Katyn címû történelmi filmek).
Reméljük, gyermekeinknek sosem kell egy diktatúrában élniük,
de emlékeznünk és emlékeztetnünk kötelességünk!
FARKAS ZOLTÁN
TANÁR

2010. március 2.

A képviselõ-testület februári ülésén megalkotta
az önkormányzat 2010.
évi költségvetésérõl szóló
rendeletét. A bevételi és
kiadási oldal közel 22
milliárd forint nagyságú
fõösszege biztosítja a
költségvetési koncepcióban elfogadott kiemelt
célok
érvényesülését.
Szakmai vélemény szerint is a költségvetés megalapozott, és teljesíthetõ
bevételi és kiadási elõirányzatokat tartalmaz,
hitelfelvétel nélkül biztosítja a szükséges felújítások és tervezett beruházások fedezetét, melyek aránya a költségvetés fõöszszegéhez viszonyítva 25,7
százalék.
Bevételek
– központi költségvetési támogatásból származó 16,8 százalék,
összege: 3 676 967 ezer Ft,
– lakóhelyen maradó személyi
jövedelemadó: 417 276 ezer Ft,
– iparûzési adó: 6 641 000
ezer Ft,
– gépjármûadó: 1 050 000
ezer Ft,
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A biztonságos mûködés
és fejlesztés fedezete
A XIII. kerület 2010. évi költségvetése: 22 milliárd forint
– építményadó: 2 650 000
ezer Ft,
– telekadó: 100 000 ezer Ft,
– önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó bevételek: 3 114 485 ezer Ft,
– önkormányzat felhalmozási
és tõke jellegû bevételei: 1 451 000
ezer Ft, ebbõl ingatlanértékesítésbõl: 1 400 000 ezer Ft.

Kiadások
Intézményi feladatellátás kiadásaihoz nyújtott támogatás:
7 702 229 ezer Ft.
Oktatási ágazat intézményei:
6 277 897 ezer Ft.
Az ágazati törvényekbõl adódó
kötelezõ és vállalt alapfeladatokat
ellátó intézmények színvonalas
mûködtetése 2010-ben is biztosított lesz. Folytatódik az önkormányzati mérési-értékelési és ellenõrzési rendszer kiépítése a közoktatási intézményekben.
Szociális intézmények feladatellátását biztosító elõirányzat:
1 743 439 ezer Ft.
A dologi kiadások 2009. évhez
képest 8,5 százalékkal növeked-

Bevételek
21 951 551 ezer Ft

nek. A családi napközi 2010-ben
kezdi meg mûködését 3 telephelylyel, ami további 21 gyermek felvételét teszi lehetõvé.
Kerületüzemeltetési feladatok elõirányzata: 1 088 000 ezer Ft.
A 2010. évi költségvetés egyik
kiemelt területe a kerületi parkok,
zöldterületek fejlesztése, fenntartása. Az e célra tervezett 628 000 ezer
Ft 43,7 százalékkal nagyobb az elõzõ évinél.
Köztisztaság, kerületüzemeltetés cím elõirányzata 55 000 ezer Ft,
ami a 2009. évi eredeti elõirányzathoz képest 2,5-szeres növekedés.
Útfenntartási feladatok keretösszege 230 000 ezer Ft, ami
6,5 százalékkal magasabb az elõzõ
évinél.
Társasházi hitelek (Panel,
ÖKO, felszálló gázvezeték) elõirányzata 250 000 ezer Ft, amely
44,5 százalékkal több az elõzõ évinél. Az elõirányzat fedezetet nyújt
a Panel PluszProgramhoz, az ÖKOprogramhoz.
Intézményhálózati felújítási
feladatokra 928 000 ezer Ft-ot, ebbõl két intézmény udvarának felújítására 50 000 ezer Ft-ot irányozott elõ a költségvetés.

Intézményhálózati fejlesztés
2 360 000 ezer Ft. Tervezett nagyobb fejlesztési feladatok: Zöld
Ág Tagóvoda teljes felújítása, óvoda és bölcsõde létesítése a Váci út
88–90. szám alatt, Újlipótvárosi
Közösségi Ház létrehozása, Ipoly
utcai háziorvosi rendelõ, helyiségvásárlás.
Parkok, játszóterek felújítására 112 000 ezer Ft, fejlesztésükre
86 000 ezer Ft. 2010-ben kezdõdõ
kiemelkedõ felújítási és fejlesztési
feladatok: az Országbíró sétálóutca felújítása, a Dagály parkban
szökõkút kialakítása, a Zsilip és
Visegrádi utcában muskátlioszlopok kihelyezése, a Forgách
közi játszótér bõvítése, a Võlegény
utca–Göncöl utca között burkolat
kialakítása.
Úthálózatfelújítására tervezett
142 300 ezer Ft-ból megvalósul a
Ditrói Mór utca sétálóutcává való
átépítése és a Nõvér utca aszfaltozása, parkoló felújítása.
Önkormányzati bérlakások.
A Zsinór utca 38–40. és az Ambrus
utca 6. szám alatt új önkormányzati lakóház építése, bennük 70 db,
valamint 45 db 30–75 m2 közötti
alapterületû lakás kialakítása.

mokban (Európa Terv XIII., Integrált Városfejlesztési Stratégia) foglaltakkal. A szabályozási terv alkalmazásával funkcionálisan és
városképileg egyaránt kedvezõbb
helyzet jön létre. A Béke téri kerületközpont szomszédságában

Pénzbeli és természetbeni támogatások elõirányzata 726 100
ezer Ft, ami összességében 5 százalékos növekedést jelent az elõzõ év eredeti elõirányzatához
mérten.
Lakhatással összefüggõ támogatások elõirányzatai a 2009.
évi eredetihez képest növekednek.
A lakásfenntartási támogatás 10,7
százalékkal, a krízissegély, létfenntartási támogatás 16,7 százalékkal, a kiemelt összegû támogatás szintén 16,7 százalékkal, az
adósságkezelés, adóssegítés elõirányzata 45,8 százalékkal emelkedik. A növekedés oka: a jogosultak
száma az önkormányzati rendelet
kedvezõbb feltételei miatt megemelkedett.
Közcélú munkára (közfoglalkoztatásra) 100 000 ezer Ft a tervezett elõirányzat.
Vagyonvédelemre, a térfelügyeleti rendszer mûködtetésére
tervezett elõirányzat 85 113 ezer
Ft, ami a 2009. évi elõirányzathoz
képest 54,6 százalékos növekedés.
Folyamatban van a rendszer további 50 kamerával történõ bõvítésének elõkészítése. 2010 nyarától
134 kamera mûködése várható.
Informatikára, adatfeldolgozásra 128 850 ezer Ft a betervezett
kiadás, ami 43,2 százalékos növekedést jelent az elõzõ évhez képest. Az
elõirányzat tartalmazza a háttérrendszerek, a Front-Office, a portál
és az elektronikus ügyintézés fejlesztését, a hardvercseréjét, fejlesztését.
JUSZTUSZ GÁBOR

Kiadások
21 951 551 ezer Ft

Átalakulhat a Béke tér szomszédsága
A képviselõ-testület februári ülésén jóváhagyta a Reitter Ferenc utca–Szegedi út–Jász utca–Országbíró utca által határolt terület szabályozási tervét. A szabályozási
terv elõírásai összhangban állnak
a kerületfejlesztési dokumentu-
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elhelyezkedõ tömb jelenlegi területhasználata és beépítése méltatlan a lehetõségekhez képest. A
tömb városrendezési, városképi
szempontból kívánatos átalakulása szükségessé tette a részletes építési szabályrendszer kialakítását,

megteremtve a terület városi szövetbe való integrálódásának lehetõségét.
A keretövezet módosítása intézményi övezetre az üzemi, gyártótechnológiák kiszorulását eredményezi, és lehetõvé teszi maga-

sabb presztízsû vegyes városi
funkciók (szolgáltató-, iroda- és
lakóépületek) megjelenését. A
KSZT a bekövetkezõ funkcióváltás építésjogi feltételeit rögzíti,
valamint biztosítja az összefüggõ
zöldfelület
kialakulását
a
tömbbelsõben és a tömb közforgalmú gyalogúttal történõ tagolását.

4
Köztudott, hogy egy lakás vásárlása milyen nagy anyagi megterhelést jelent, különösen, ha fiatalokról van szó. Önkormányzatunk nagy súlyt fektet arra, hogy
segítse azokat, akik a kerületben
kívánnak élni, itt vesznek lakást,
de vágyaik megvalósításához
pénzbeli támogatásra szorulnak.
A vásárlóknak az ismert állami
lehetõségeken túl lehetõségük
van arra, hogy bizonyos feltételek megléte mellett kamatmentes
lakásvásárlási kölcsönt kérjenek
a XIII. kerületi önkormányzattól.
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Javultak a lakáshoz jutás
támogatásának feltételei

– 1–3 személy esetében legalább 1, legfeljebb 3 lakószoba (eddig 1–2 személy esetében 2, 3 személy esetében 2,5 szoba volt),
– 4 személy esetében legalább
2, legfeljebb 4 lakószoba (eddig 3
szoba volt).
Kamatmentes kölcsönök
A kérhetõ kamatmentes kölcsönök mértéke igazodott a nagyobb lakások értékéhez:
– három- vagy többgyermekes
családok, illetve kétgyermekes, de
harmadik gyermek születését vállaló fiatal házasok esetén 1,8 millió
Ft (eddig 1,5 millió Ft);
– kétgyermekes családok vagy
két gyermek születését vállaló fiatal házasok 1,2 millió Ft (eddig 1
millió Ft);
– egygyermekes családok vagy
egy gyermek születését vállaló fiatal házasok esetén 1 millió Ft (eddig 800 ezer Ft);
– gyermektelen házasok, illetve
egyedülállók esetén 500 ezer Ft
(eddig 400 ezer Ft).
A kölcsön összegét 600 ezer
forint összeghatárig legfeljebb 5
év alatt, 600 ezer forint felett legfeljebb 10 év alatt kell visszafizetni.

Megváltozott feltételek
A feltételeket – melyeket a lakáshoz jutás támogatásának rendszerérõl szóló önkormányzati rendelet rögzít – a képviselõ-testület
februári ülésén módosította, egyidejûleg a lakásvásárláshoz igényelhetõ kamatmentes hitel öszszegét 20 százalékkal megemelte.
Milyen feltételekrõl van szó? A
rendelet változásainak megfelelõen módosult a támogatásban
részesítendõ lakásigény mértéke.
Önkormányzati hitelt az együttköltözõ családtagok (házastárs,
élettárs, kiskorú gyermek, családtagok) számától függõen az alábbi
feltételek mellett lehet igényelni:

J. G.

70 bérlakás
hasznosítása
A képviselõ-testület februári ülésén elfogadta a Zsinór u. 38–40.
szám alatti bérlakások hasznosítására szóló javaslatot. A 70 lakásos
épület része az önkormányzat bérlakás-építési programjának, annak nyolcadik tagja.
Az építkezés 2009 decemberében (képünkön) kezdõdött és 2010
szeptemberében fejezõdik be. A 70
lakásból 10 a szanálással érintett
lakásban lakó bérlõk kihelyezését
segíti, 59 lakás pályázat szerint
bérbeadásra kerül (+1 gondnoki).
A lakások lakbére költségalapú,
amely 2010. évre 504 Ft/m2/hó +
áfa. A lakások 1; 1+1/1; 2; 2+1/2 és
3 szobával épülnek. Területük
nagysága 32–78 m2 között lesz.
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Az önkormányzat az 59 db
összkomfortos lakást – a korábbi
új építésû lakásokhoz hasonlóan
– olyan komfortos vagy összkomfortos lakás leadásával pályázók részére hirdeti meg, melyek egy részét szintén szanálásra, további részét újabb pályázat
kiírására használja fel. Ezen a pályázaton félkomfortos és komfort
nélküli lakást felajánló pályázók
szerezhetnének bérleti jogot. Az
általuk leadásra kerülõ félkomfortos és komfort nélküli lakásokat lakás leadása nélküli pályázatra hirdeti meg. A 70 lakás felhasználásával 175 családot lehet
jobb lakáskörülmények közé juttatni.

Bérlakáspályázat
Budapest Fõváros Önkormányzatának fõpolgármestere (mint bérbeadó) – a Fõvárosi Közgyûlés Egészségügyi
és Szociálpolitikai Bizottságának 74/2009. (IV. 16.) számú
határozatában meghatározott
bérbeadási mód és pályázati
feltételek szerint – a Fõvárosi
Önkormányzat tulajdonában
lévõ önkormányzati lakások
bérletérõl, a lakbérek mértékérõl, valamint a Fõvárosi Önkormányzatot megilletõ bérlõ-kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló
29/2006. (VI. 12.) Fõv. Kgy.
rendelet 9. § (2) bekezdése
alapján 96 db lakás piaci alapon történõ bérbeadására
2010. február 22-étõl 2010.
március 12-éig pályázatot ír ki.
A részletes pályázati feltételek, a benyújtáshoz szükséges
ûrlap és a pályázható lakások
listája
letölthetõ
a
www.budapest.hu honlapról a
kiírás napjától. A pályázati kiírás kifüggesztésre kerül a Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.)
is, ahol a szükséges tájékoztató és ûrlap szintén beszerezhetõ, és ahol a pályázatot be lehet
nyújtani.

Látványos
épületegyüttes

A képviselõ-testület februári ülésén rendeletben módosította a Váci út–Huba utca–Angyalföldi
út–Dózsa György út által határolt
terület szabályozási tervét. A tömb
a Váci út és a Dózsa György út sarkán, forgalmas csomópont mellett
helyezkedik el, a fõváros egyik legdinamikusabban átalakuló, fejlõdõ térségében.
Az 1971-es vadászati világkiállításra megépült, akkor korszerûnek számító volt Volga szálló épülete mára elavult. A tulajdonos igénye szerint egy új szálloda-iroda
épületegyüttes építése válik lehe-

tõvé. A szabályozási terv végleges
kialakításához – az önkormányzat
kezdeményezésére – építészeti ötletpályázat lefolytatásával választották ki a legkedvezõbb építészeti
és környezetalakítási megoldást.
A pályázatot az ACCOR Pannónia Hotels Zrt. írta ki, a bírálóbizottság munkájában a kerületi önkormányzat jelentõs szerepet vállalt. A több kiváló építésziroda
meghívásával meghirdetett pályázat eredményes volt, és végeredményének tanulságai figyelembevételével került elfogadásra a szabályozási terv.
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József Attila
Mûvészeti Napok
– A költészet napja alkalmából
idén is megrendezzük a József Attila Mûvészeti Napokat – nyilatkozta Kapuvári Beatrix,a XIII. Kerületi Közmûvelõdési Nonprofit
Kft. szakmai igazgatója. – Mûvelõdési központunk névadójának
emlékét õrizzük március 21. és április 17. között képzõmûvészeti kiállítás, irodalmi est, mese- és versmondó verseny, koszorúzási ünnepség, kórustalálkozó, illusztrációs rajzpályázat és koncertek
megrendezésével. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A rendezvények helyszíne: Angyalföldi József Attila Mûvelõdési
Központ (József Attila tér 4.).
Bõvebben: a www.kult13.hu és a
www. pszk13.hu honlapokon. A
versmondó verseny jelentkezési
határideje április 25. Információ:
Ferencz Zsuzsa (30) 691-6391,
ferenczzsuzsanna@kult13.hu. A
rajzok leadási határideje április17.
Információ: Tigyi Alíz (30) 4531951, tigyializ@ kult13.hu. A versjáték fesztiválra április 2-ig a 3506125-ös telefonszámon vagy
személyesen lehet jelentkezni.

K E R Ü L E T I

Jövök-megyek 16.
F

énykoromban a focipályák
mentén ismertem meg ezt a
várost. (Tényleg, akkor most milyen korom van, árnyék?) Nem
akadt olyan focipálya Pesten, ahol
én meg ne fordultam volna. Ezek
aztán nemcsak a nosztalgikus
emlékezés helyszínei voltak, hanem tájékozódási pontok is. Hogy
az ember lefordul az Erdértpályánál mondjuk, és máris ott
van a Dagálynál, vagy találkozzunk a HPS-pályánál délután, onnan már csak egy ugrás a Megyeri
út. (Gyûjtõknek: Hazai Pamutszövõ.) Így voltam a Láng-pályával is, arra nem emlékeztem, milyen utcák határolják, de becsukott szemmel is odataláltam volna. És ha valakit érdekel, szívesen
elmeséltem volna azt is, hogy ott,
a Láng-pályán rúgtam életem
egyik legnagyobb gólját (nem volt
olyan sok, meg tudtam jegyezni
valamennyit) jó huszonötrõl, balról a hosszú fölsõbe. Akkora gól
volt, emlékszem, utána arra gondoltam, most már igazán visszavonulhatok, lesz mire emlékezni.
(Azóta se vonultam vissza, de ez
egy másik történet: nyilván abban
reménykedem, persze, hiába,
hogy egyszer rúgok még egy ekkora gólt életemben.)
gyszóval megvolt nekem a
Láng-pálya, igaz, évtizedek
óta nem jártam arra. Most is csak
egy félreértés vezetett oda: olvastam valahol (nyilván figyelmetlenül), hogy elkészült a pályára álmodott sport- és szabadidõközpont, vagy legalábbis felavattak
vagy átvágtak valamit rajta: na, azt

E

A sorozat részletes programja:
március 21., vasárnap
11.00 óra:
március 23., kedd
19.00 óra:
március 24., szerda
19.00 óra:
március 30., kedd
10.00 óra:
Április 8., csütörtök
16.00 óra:
április 12., hétfõ
10.00 óra:
április 16., péntek
18.00 óra:
április 17., szombat
10.00–15.00 óra:
16.00 óra:
17.00 óra:

a József Attila Napok megnyitó ünnepsége –
Ridovics Péter festõmûvész kiállítása.
Hármas oltár – Hobo koncertje mesterei tiszteletére – Jim Morrison, József Attila, Vlagyimir Viszockij. Belépõ: 1700 Ft.
„Páva a tûzfalon” – Tósoki Anikó önálló
versestje. A belépés díjtalan.
Mese habbal – mesemondó verseny óvodásoknak és általános iskolásoknak.
Versjáték fesztivál – a Vízöntõ Pinceklubban
Koszorúzás a József Attila téren.
Horvát–magyar kórustalálkozó. A belépés
díjtalan.
Országos József Attila Versmondó verseny;
Országos József Attila Versmondó verseny és
Illusztrációs rajzpályázat eredményhirdetése
és a kiállítás megnyitója;
A Kaláka együttes koncertje. Belépõ: 1700 Ft.

Komplett szemüveg
XIII. Pannónia u. 48.
329-4058
XIII. Pozsonyi út 1.
270-3804
www.annaoptika.hu
H-P: 10-18-ig

divatos
keret
+ 1 pár
lencse

9900 Ft
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nekem feltétlenül látnom kell,
gondoltam, és legott a Rozsnyai
utca sarkán termettem. (Ez a
mondat egy kicsit népmesésre sikeredett, de most már úgy marad.) A bejáratnál õrzõ-védõ alakulatok és sitthalmok figyelmeztetnek, hogy kissé korán érkeztem, s bár munkának nincs nyoma (péntek délutánt írunk),
amennyi a leendõ fõépületbõl látszik, az bizakodásra ad okot.
ényleg huszonegyedik századi dolog épül itt. De most
még csak az elején vagyunk (igaz,
a századnak is), inkább csak sejtjük, mint látjuk, mi lesz belõle, ha
nagy lesz. Azért persze áll már a
sportcsarnok (pöpec kis vívóversenyt rendeznek benne a hétvégén) és a mûfüves pályán is vadul
folyik az edzés. De a nagypálya
még olyan kopott, mint régen, és a
rozsdás kapufa (kapuvas tkp.) is
az, mely alá, emlékeznek, azt a
nagy gólt lõttem. A kordon mellett
komoly tábla, ezzel a felirattal: „A
pálya nehéz tisztántartása miatt
kérjük sportolóinkat és vendégeinket, hogy tökmaggal, napraforgómaggal, cigarettacsikkel ne
szennyezzék a mûfüvet!” Az ember szinte megfiatalodik olvastán.
És arra a fiatalodásra szükség
is lesz, mert az utca túloldalán, a
Láng Mûvházban farsangi bál van
éppen. (Képzeljék, én egészen
mostanáig azt hittem, hogy ez a
Láng, ez valami mozgalmi név, és
szovjet mintára – iszkra – kaphatta egykor, az államosítás után a
gyár és vele a kultúrház meg a
sportpálya. Csak most, hogy utá-

T

nanéztem, derült ki, hogy a Láng
családról van szó, Lászlóról és a fiáról, Gusztávról, akik Magyarország egyik legnagyobb gépgyárát
hozták létre itt, a Váci úton.) És ez
a bál, ez bizony éppen olyan, mint
negyven évvel ezelõtt, amikor a
kultúrházat – felújítás után – általadták rendeltetésének. Olyanok a ruhák, az arcok, a mozdulatok, a poharak, olyan a levegõ,
mintha kilencszázhetvenben lennénk. Lurexnadrágok és VORöltönyök adnak itt randevút egymásnak. Nosztalgiazene szól a
színpadról, és akik a parketten
ropják vagy a büfébõl hozott pogácsát majszolják a mûanyag borítású asztalok félhomályában,
azok most visszaálmodják magukat ifjúságuk világába. Azért is érzik oly jól magukat itt, mert a ház
is épp olyan, mint évtizedekkel ezelõtt volt. Igaz, a dohányfüst beette már magát a lambériákba meg
a falitablókba, a feliratok („az
épületben kártyázni és szerencsejátékot ûzni tilos”) megkoptak, a
kövekbe mélyedéseket karcolt az
idõ, de a lényeg változatlan.
z ember félig behunyja a
szemét, és fiatal lesz maga
is: és a színpadon ott látja a hajdani leánykórust, melyet az „egy
üzem, egy iskola” mozgalom keretében igazolt le a Láng a közeli
közgazdaságiaktól, és hallgatja,
csak hallgatja, ahogy a mezzoszólam gyakorolja a Messiást.
Jövõ héten fellépés a Népstadionban!

A

JOLSVAI ANDRÁS

Fény kell az olvasáshoz!
Sokszor és sokan panaszkodnak arra,
hogy olvasás közben megfájdul a fejük és a szemük. Ezt a kellemetlenséget okozhatja a rosszul megvilágított
olvasóhelyiség. A megfelelõen bevilágított olvasnivalót ugyanis jobban látjuk és a szemünk sem fárad el. A könyveket, de még a kézimunkához használatos kötõtûket is legjobb kicsit oldalról és hátulról megvilágítani, amit
elérhetünk például könnyen forgatható lámpákkal. A legalkalmasabbak
erre a reflektorlámpák vagy azok a
fényforrások, amelyeket fényszóró
anyagokból készítenek. Ha a dolgozóasztalnál akarunk olvasni, akkor
olyan asztali lámpát vásároljunk,
amelynek ernyõje eléri a szemmagasságunkat. Arra is figyelni kell, hogy ha
az íróasztal lapja nagy, sötét színû és
matt, elnyeli a fényt, elképzelhetõ,
hogy két lámpa szükséges az olvasáshoz. Az olvasás legalább 300 luxos
fényerõsséget igényel, de a megfelelõ
erõsségû izzó kiválasztásakor figyelembe kell venni a megvilágított felület tulajdonságait és a lámpa helyét is.
ME.
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Gianni a mesterszakács
Március elejére átépíti Gianni a Pomo D’oro néven ismert éttermét. –
Kétszer annyi vendéget tudunk majd fogadni, mint eddig. Lesz saját pékségünk és cukrászatunk, ahol a lisztérzékenyekre is gondolunk. Felállítunk egy négyméteres, a vendégek által
is jól látható grillt,
megmutatjuk a szakácsainkat is, hogy õk
is részesei lehessenek
a sikereinknek. Lesz
különtermünk, ahol
üzleti ebédek, tárgyalások bonyolíthatóak
le, hétvégén pedig
gyerekszoba várja a
kicsiket. Három éve
nem emeltük az árakat, és tavaly az év 10
legjobb étterme közé
választottak bennünket, valamint megkaptuk az Olasz Szakács Szövetség védnöki tábláját – újságolta Gianni.

K E R Ü L E T I

H Í R N Ö K

2010. március 2.

Hegedûs a háztetõn
a Vígszínházban
A Vígszínház társulata
március 12-én mutatja be
a Hegedûs a háztetõn címû világhírû zenés darabot, ezúttal Eszenyi Enikõ
rendezésében. Tevje szerepérõl, és persze az egész
elõadásról két próba
között, az öltözõben beszélgettem Hegedûs D.
Gézával.
– Hallom, tegnap éjszakába
nyúlóan próbáltak.
– Igen, reggeltõl este fél 11-ig.
Ma is itt leszünk legalább tízig.
– A ma délelõtti hogy sikerült?
– Jól! Én nagyon szeretek próbálni. Nagy öröm megélni azt az élményt, ahogy a kezdeti lépésektõl
eljutunk a premierig. Távolról úgy
tûnhet, hogy mivel már annyi mindent tapasztaltunk, ha jön a következõ munka, ugyanúgy nekiállunk, tudjuk, hogy ehhez egy gyalu, egy fûrész meg esetleg egy finom reszelõ kell, és akkor megvan.
De nem! Minden egyes alkalom
valami más, valami új, és most is
így indultam neki, pedig ez már a
harmincötödik évadom itt, a Vígszínházban. Az ember elõször
csetlik-botlik, nem tud semmit,
hát honnan is tudna? Honnan tudnám a dráma igazi mélységeit, dimenzióit, hogy az alaknak, akit
életre kell keltenem, milyen a biológiája, a lélektana, hogyan jár az
agya?
– Aztán megismerkedik a szöveggel, elkezdenek próbálni, és
most már a próbaidõszak végén
járnak. Hogy látja, milyenek az
anatevkaiak?
– Szociológiai értelemben egy
mélyen élõ, intelligens, de végtelenül egyszerû körülmények között
élõ közösségben játszódik ez a mi
gyönyörûséges darabunk, ahol
sok a kínlódás, a napi küzdelem a
megélhetésért. Olyan szépen vezeti fel az elején Reb Tevje a történetet: „Hegedûs a háztetõn. Bolondosan hangzik, ugye? Pedig
Anatevkában, ebben a mi kis eldugott falunkban mindnyájan hegedûsök vagyunk a háztetõn. Egyszerû, kellemes dallamot szeretnénk kicsalogatni a húrokból, de
úgy, hogy közben ne törjük ki a
nyakunkat. Nem könnyû.” Ugye,
így van? Egy háztetõn hegedülni
már önmagában egy külön mutatvány, és ez az egész az életünknek
egy gyönyörûséges, szimbolikus
képi megjelenülése. A szépség a
legnagyobb bizonytalanság kellõs

közepében, tele vággyal, szerelemmel, tele fájdalommal, küzdelemmel, önbecsüléssel, méltósággal,
tudatában a másságnak, tudatában annak, hogy a mindennapi
megmaradásért bizony gyötrelmes, konfliktusokkal terhes momentumok is adódnak az ember
életében.
– Tevjeként énekelnie is kell.
– Igen, és olyan jó, hogy annyiféle hangulata van a daloknak!
– Akkor élvezi?
– Nagyon. Épp most próbáltuk
a „Kicsi madaram”-at, ami egy
gyönyörû, lírai dal. Ez a hászid közösség szigorú tradíciók szerint éli
a mindennapokat. Tevje egyszer
fölteszi a kérdést, hogy mi óv meg
minket a zuhanástól, aztán válaszol is rá: a hagyomány. Vannak
alapkövek, amelyekre nap mint
nap építhetjük az életünket, mert
akkor megmaradunk, megmarad
a családunk, a hitünk, a népünk,
fölnevelõdnek a gyerekeink, örömünk lesz, éljük tovább az életet.
A mindennapi valóság azonban
állandóan támadást indít a tradíciók ellen, meg akarja haladni a
hagyományokat, és ebbõl fakadóan aztán számtalan konfliktus
adódik. Öt lányom van, akiket szeretnék a legjobban férjhez adni, és
akkor egyszer csak szembesülök

azzal, hogy nem tudom a tradíció
szerint megvalósítani ezt a vágyamat. A harmadik kirepülni készülõ lányom ugyanis nem az én elvárásaim szerint találja meg a boldogságát, és ez a legsúlyosabb
konfliktus, a legfájdalmasabb
szembesítõ momentumok egyike,
így a Kicsi madaram egy finom, lírai dal. Amikor viszont azt hiszem, hogy az elsõ lányomat szerencsésen férjhez tudom adni egy
gazdag emberhez, akkor egy mámorító kocsmai örömünneppé
avatódik ez a pillanat, és egy hatalmas bordalban teljesedik ki.
Aztán egyszer a legszemélyesebb,
legmélyebb pillanatomban, a nyomorúság közepette egészen gyermeki módon fogalmazom meg a
vágyaimat, és ábrándozom a legteljesebb, legkiválóbb komfortos
életrõl, ami soha, de soha nem fog
megadatni. Ennél a dalnál Tevje
röpül, fölröpül a magasságokba,
és valami csodálatos költõi utat
tesz meg. A darab végén pedig sajnos eljutunk az exodusig, és ekkor
szinte népdali egyszerûséggel szólal meg egy egész közösség fájdalma. Meg kicsit a pragmatizmus is,
hogy akkor megyünk tovább,
élünk és megyünk tovább.
B.G.
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Nemcsak az óvodákban, hanem az
általános iskola alsó tagozatában is
fehér hollónak számít a férfi pedagógus. A Magyar Kultúra Napja alkalmából nemrégiben Karácsony
Sándor-díjjal kitüntetett Tóth László
a ritka kivételek közé tartozik.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola Vizafogó Tagiskolájának tanítója több mint harminc éve van
a pályán, ebbõl a legutolsó bõ tíz
esztendõt kerületünkben töltötte.
Jobban mondva 1999-ben „hazajött” ide, hiszen általánosba éppen
abba az iskolába járt, amelyet régen Karikásnak becéztek, ma pedig a Hunyadi Mátyás-iskola
anyaintézményeként funkcionál.
Középiskolai tanulmányait is a
XIII. kerületben, az akkori Kilián
György (a rendszerváltozást követõen Németh Lászlóról elnevezett)
Gimnáziumban végezte.
Lényegében itteni osztályfõnökének – egy pedagógusi pályára termett fiatal tanárnõnek – a példamutatása indította el a tanítói pályán.
Az érettségizõ osztályból többedmagával jelentkezett a Budapesti
Tanítóképzõ Fõiskolára. A hetvenes évek derekán friss diplomával a
kezében, tíz csoporttársával együtt
egy Kõbányán frissen megnyílt lakótelepi iskolában helyezkedett el,
ahol végül csaknem negyedszázadot töltött. Végül megunta az iskola és budai lakása közötti napi többórás utazgatást, és lakóhelyéhez közelebbi iskolát keresett. Így talált
vissza a XIII. kerületbe.
Azt mondja, sohasem bánta
meg, hogy ezt a pályát választotta.
Szereti a munkáját és ért is hozzá,
bár az elején nehézséget okozott,
hogyan is szóljon a kicsikhez.
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Karácsony Sándor-díjas tanító

Szeretetteljes szigor
és következetesség

Tóth László óráin gyakori vendég a humor és a derû, amely átsegít a feszült vagy kritikus helyzeteken

Nemcsak azt kellett megszoknia,
hogy alig huszonegy évesen Laci
bácsinak szólítják, hanem hogy
„óvó” bácsi is lett. Az elsõsöket
nem csupán tanítani, de istápolni
– cipõt kötni, orrot fújni – is mindennapos feladata a tanítónak.
Cserébe a gyerekektõl ragaszkodást, hálát és õszinteséget kap.
Ma úgy gondolja, hogy az alsósok nevelésében nem az engedékenység, hanem a szeretetteljes
szigor vezet célhoz. Szerencsére

Ritmikus gimnasztika
Óvodás korú leányoknak ritmikus gimnasztika tanfolyam indul az
Újpalotai úti sporttelepen szerdai és pénteki napokon 16.30–18.00
óra közötti idõben. Érdeklõdés és jelentkezés: +36 (30) 687-2694.

ebben a tekintetben is teljes az
egyetértés közte és az általa tanított harmadikosok osztályfõnöke,
Nyíri Lászlóné Marika között. Ez
azért jó, mert ha nem azonos elvek
alapján folyik a nevelõmunka, azt
a gyerekek is megérzik és megsínylik. Mindketten arra törekszenek,
hogy következetesek és igazságosak legyenek.
Marika néni az osztályfõnöki
teendõk mellett a magyart és a rajzot tanítja, míg Laci bácsi a mate-

kot, a testnevelést és a környezetismeretet „viszi”. Egyikük délelõtt, másikuk délután van a kicsikkel. Van szülõ, aki eleinte tart
attól, hogy egy férfi pedagógus talán kevésbé empatikus. A legtöbben azonban kifejezetten örülnek
ennek a párosításnak, és azt várják, hogy a tanító bácsi majd megregulázza rakoncátlan csemetéjüket. Az elvált szülõk gyerekei otthon alig látnak férfimintát, ezért
jól jön nekik az apapótlék.
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Tóth László óráin gyakori vendég a humor és a derû, amely átsegít a feszült vagy kritikus helyzeteken. Egy alkalommal az egyik kislány a társáról másolt leckével jött
ki felelni. Mikor kisült, hogy roszszak a példák, megfordult és szemrehányó hangon így szólt barátnõjéhez: köszönöm szépen, Karina! Az
osztály nevetésben tört ki, és azóta
ez a mondat szállóige lett.
Ha huszonhét, különbözõ otthoni környezetbõl érkezett gyereket sikerül közösséggé formálni, az
egyértelmûen a pedagógusok érdeme. Õk ketten arra törekednek,
hogy türelemre, empátiára és segítõkészségre neveljenek. Ebben az
osztályban a gyerekeknek eszükbe
sem jut, hogy dadogó társukat kinevessék. Amikor pedig az egyik
pufi kislány a testnevelésórán
megcsinálta a kézenállást, a gyerekek õszintén megtapsolták. Az ehhez hasonló „apró” sikerek jelentik
a napi örömöt a tanító számára.
A kikapcsolódást pedig az iskolai zsibongást ellensúlyozó csendes
tevékenységek szolgálják. Magyar
és külföldi szépirodalmat olvas, és
zenét, fõleg dzsesszt hallgat. Régebben rendszeresen focizott és teniszezett, mostanában inkább baráti társasággal túrázni megy.
Azt mondja, a kitüntetés nagy
megtiszteltetés, annál is inkább,
mert évente mindössze tíz tanító
kapja meg az országban. Külön
öröm számára, hogy nemcsak felesége jött el az ünnepségre, hanem fia is, akire mindketten büszkék, hiszen éppen januárban vette
kézhez jogász diplomáját.
CSOP VERONIKA

Az „agyfényesítõ” zene
Amikor a reggeli készülõdésnél a rádióból szóló zene
valami okból hirtelen megszakad, azt tapasztaljuk,
hogy a dallam tovább él, „ott van a fülünkben”. Így
van ez a kutatók szerint is, csakhogy nem a fülünkben,
hanem az agyunkban. Egy új kutatás meglepõ eredményei szerint agyunk „statisztikát vezet” a dallamokról. Az agy elektromos válaszainak
elemzésével arra a következtetésre jutottak,
hogy a zenehallgatás
során agyunk mintegy
elõre „kitalálja”, milyen hang következik,
s ha „csalódik”, jellegzetes hibajelzést ad…
A zene az érzelmek
kiváltásának egyik legõsibb eszköze, ennélfogva összekapcsolódik emlékeinkkel is. Az
emlékezetünkben tárolt események olyanok, akár egy mozifilm, s ennek gyakran a
zenéje is segítheti az emlékek felidézését; a dalok szövegét a dallammal együtt tároljuk, bizonyos zenék pedig a hozzájuk kapcsolódó érzelmeken keresztül elvezetnek mélybe süllyedt emlékeinkhez. Összeforrnak,
ugyanúgy, mint például a látogatás emlékképei a sütemény ízével és illatával Az eltûnt idõ nyomában cí-

mû Proust-regényben… Hogyan születik meg fejünkben a zene? Miként raktározzuk el a dallamokat?
Miért hat érzelmeinkre? Milyen utakon, milyen eredménnyel hat a gyerekekre a zene, befolyásolja-e a zenehallgatás és a zenélés a gyerekek értelmi és érzelmi
fejlõdését? Mit hozunk magunkkal a születéskor, s mi
az, amit a környezet, a
kultúra, a tanulás tesz
hozzá?
Agykutatók egy csoportja szerint a zene a
gyermeki agy fejlõdésének „csodaszere”. Az
óvatosabbak szerint
azonban – bár lehetséges, hogy a zenei tréning mûszerekkel is
mérhetõen alakítja át
az agy szerkezetét és
mûködését – még sok
kutatás
szükséges
mindezek alátámasztására.
[A legújabb kutatásokról s meglepõ eredményeikrõl részletesen olvashatunk a Mindennapi
Pszichológiában, Csépe Valéria akadémikus cikksorozatának újabb fejezetében. A folyóirat megrendelhetõ
a www.mipszi.hu weboldalon vagy az alábbi telefonszámon: (1) 789-8040, megvásárolható a hírlapárusoknál.]

8
Huszonöt éves fennállását ünnepli A rák ellen, az emberért, a holnapért társadalmi alapítvány. Sokat tett ez a szervezet az elmúlt negyedszázadban a daganatos betegségek megelõzéséért és a betegek
gyógyulásáért egyaránt. Az alapítvány Támaszadó Szolgálata nemrégiben új helyre költözött. Ez alkalomból tartottak sajtótájékoztatót a frissen megnyitott épületrészben.
Rózner Klára ügyvezetõ igazgató elõször a civil mozgalom kitalálójáról és életre hívójáról, dr. Farkas Ilonáról beszélt. Dr. Svastics
Egon sebész, onkológus, az alapítvány elnöke a többi között arra
emlékeztetett: nem is olyan régen
a köztudatban még az élt, hogy a
rák gyógyíthatatlan. Tapasztalatból is tudjuk, hogy nem így van.
Pár évtizede még a leendõ orvosoknak is azt tanították, hogy csak
a vastagbélgyulladás és a gyomorfekély van összefüggésben a testilelki egyensúly megbomlásával.
Ma már evidencia, hogy a rák voltaképpen csak ez utóbbinak a tünete.
Kell egy csapat – idézte a szállóigévé vált mondatot dr. Prezenszki
Zsuzsanna onkopszichológus. A
beteg mögött is kell hogy álljon egy
csapat. Az orvosokon és a családon
kívül fontos szerepet töltenek be a
civil szervezetek. Arra nincs elég
idõ, hogy a beteg kezelõorvosával
kibeszélje minden szorongását.
Egy segítõ csapat azonban komoly
és sokrétû lelki támaszt adhat. En-
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Támaszadó szolgálat
Lelkes és szakértõ csapat
segíti a felépülést
nek része lehet a szolgálat által
szervezett egészségkonyha-program. A gyógyulást a megfelelõ táplálkozás is elõsegíti. A négyalkalmas kezdõ kurzus Kisa Judit
dietetikus szakmai vezetésével folyik.
Kiegészítõ eszközként a jóga
is kiváló eszköz a mozgás és a pihenés, illetve a külsõ és a belsõ
világ harmóniájának megteremtésére. Mint Szép Ferenc jógaoktató elmondta, a jógával célzottan is lehet a különféle szervekre
hatni. A lazítás, a relaxáció
megtanulható. Meditációval pedig megteremthetõ a belsõ
csönd, a béke.
Ferenc Anikó négy éve szembesült a lesújtó diagnózissal. Akkor
embereket keresett, olyanokat,
akikben támaszra lel. Sokat kapott
a szolgálat munkatársaitól, és
most, hogy minden jel szerint
meggyógyult, maga is adni szeretne. Dr. Borodi Judit orvos tizenöt
éve munkatársa a támaszadónak.
A daganatos betegek kiegészítõ terápiájával foglalkozik. Azt mondja, fejben dõl el minden. Aki nem
csak csatát, hanem háborút is akar
nyerni a betegséggel szemben, an-

nak meg kell keresnie az okot, ami
idáig vezetett. Életmódváltozásra
is szükség van.
Mint olyan, aki jó másfél évtizeddel ezelõtt személy szerint is
érintett volt a betegségben, hiteles
segítséget ad a daganatos betegeknek. A négyszemközti beszélgetésekkor elõkerülnek olyan terhek,
amelyeket a megbetegedettek évtizedek óta cipelnek. A páciens saját aktivitása is kell ezek feldolgozásához.
Beszélgetéssel kezdõdnek a támaszadó szolgálat által a gyógyuló
és gyógyult betegek számára szervezett nagysikerû ötnapos életmódtáborok is. Ezeken a résztvevõket támogatják az életmód változtatásához szükséges táplálkozási, mozgási és lelki áthangolódásban, valamint az egészséges
életvitelhez szükséges új szokások
kialakításában.
A támaszadó szolgálatot az érdeklõdõk személyesen vagy telefonon kereshetik meg. A szolgálat
munkatársai hétköznaponként
munkaidõben a 217-0404-es telefonszámon érhetõk el.
CSOP V.

Leszoktatjuk!
Ingyenes dohányzásról leszoktató program indul 2010 márciusától
a tüdõgondozóban, XIII., Dévai u. 15/A.
Jelentkezni lehet: a 349-8370-es telefonszámon 8–18 óráig vagy
személyesen a tüdõgondozóban, a védõnõnél.

Tüdõszûrés
Tisztelt kerületi lakosok!
A tüdõszûrés minden 30 év feletti személynek önkéntes módon
is elvégezhetõ, nem szükséges
hozzá a behívó sem.
Aki véletlenül nem kap behívót
a tüdõszûrésre, az önként, magá-

tól is bemehet a vizsgálatot elvégeztetni, ha 1 éve nem volt.
Cím: XIII., Dévai utca 15/A, udvar. Telefon: 320-1872.
Rendelési idõ: hétfõtõl péntekig: 8.00–12.45, 14.00–18.30
óráig.

Segítsen embertársain!
A Magyar Vöröskereszt MINDENKI számára nyilvános
véradást szervez a Duna
Pláza Bevásárlóközpontban – XIII., Váci út 178. – 2010.
március 5. (péntek)
12–18 óráig.
Ha ön egészséges és elmúlt 18 éves, de még nem töl-

tötte be 60. életévét, jöjjön el a
véradásra!
Nagyon fontos, hogy hozza magával személyi
igazolványát, lakcímkártyáját
és
tajkártyáját.
Segítségét elõre is köszönjük beteg embertársaink nevében.

2010. március 2.
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Lelkes úszók Angyalföldi
Vidékrõl kerültem a Fiastyúk utcai általános iskolába 1991-ben
könyvtár, pedagógia és úszóoktató végzettséggel.
Pár éven belül alkalmam nyílt
az úszással foglalkozni, mert úszóversenyt hirdettek a Németh László Gimnázium tanuszodájában.
Kezdetben a lelkes tanulókat villamossal vittem a Dagály uszodába
edzésre. Öröm volt számomra,
hogy tanítványaim jól úsztak,
nyertek, folyamatosan új tehetségekkel dolgozhattam. Egy öt fordulós versenyben sokszor 30-40
gyermek is részt vett. Óriási sikereket értünk el. Ma már külön
busszal járunk a Honvéd uszodába úszni. Felkészülésünket a Fiastyúk Alapítvány is támogatja.
Edzõi végzettségem eredménye,
hogy a gyerekek technikailag egyre jobbak, gyakrabban jutnak sikerélményhez. Legutolsó versenyünkön, január 23-án a 3 fordu-

pálmafák
Cikksorozatunkban a piros-kék klub múltjából idézünk fel epizódokat

Háromkirályok napja

A
lóban sikerült nyernünk 4 bronz-,
4 ezüst- és 8 aranyérmet. A váltóban minden fordulót megnyertünk. Boldog vagyok, hogy ennyi
év után is találok lelkes, sportolni
vágyó gyerekeket és szülõket.
TÓTH ZITA,
A HEGEDÜS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANÍTÓJA

Vízisport Egyesület vezetõjének
javaslatára, a Nemzeti Utánpótlásnevelési és Sportszolgáltató Intézet támogatásával kezdõdött el azzal a céllal, hogy minél több 10–14
éves gyermek ismerje meg az evezõs mozgást. Országszerte 82 általános iskolát kerestek fel az evezõs
edzõk. Kerületünkben a felmérést
a Budapest Evezõs Egyesület edzõi
végezték el: 12 iskola 1600 diákjának felmérése történt meg. A decemberi kerületi versenyen a Pannónia Általános Iskola új tornacsarnokában 192 résztvevõ mutatta meg tudását. E versenyek legjobbjai vettek részt a régiós versenyeken, így a Lángon szervezett
budapesti döntõn is. Az országos
bajnokságot március 6-án
Mosonszolnokon rendezik meg.

Az Angyalföldi Láng Sportcsarnokban február 11-én tartották
meg a SPORT XXI. Országos
Evezõs-Ergométer Felmérõ Verseny budapesti döntõjét, melyen
27 iskola közel 200 tanulója vett
részt. A 10–14 éves gyermekek 5
korosztályban mérték össze erejüket, ügyességüket. Az országos
döntõre a legtöbben a XIII. kerület
tanulói közül jutottak tovább, köszönhetõen többek között a helyi
önkormányzat által támogatott
vízisport-oktatási programnak.
Az iskolák közötti rangsorban
holtversenyben 3. lett a Kassák Lajos Gimnázium és a Németh László Gimnázium, jól szerepelt a
Tomori Pál és a Pannónia Általános Iskola, valamint az Ady Endre
Gimnázium is.
A felmérõ program 2009 õszén
Nagy Gábor, a Mosonmagyaróvári

SZ. T.

Magyarország
elsõ biofodrászata
NÕI, FÉRFI HAJVÁGÁS

1300 Ft

Mostantól annyiszor jön
egy hónapban frizuraszárításra,
ahányszor csak szeretne!
Bejelentkezés nélkül!

5000 Ft

(1989 szomorú esztendõ
volt: nemcsak Farkas halt
meg akkor, hanem
Ihász Kálmán
öccse, a szintén
Vasas-futballista, majd közkedvelt táncdalszerzõénekes Gábor is.) A vidámabb hatvanas években Farkas minden telet a tengerentúlon töltött: 1968 elején
már nyolcadszor járt Dél-Amerikában, hogy kilenc hónappal késõbb kilencedszer is odautazzék. Nem akármilyen találkozóra: a Brazília–Világváloga-tott mérkõzésre (2-1), amelyet az elsõ brazil világbajnoki cím
elnyerésének tizedik évfordulójára rendeztek. „Ott”
Carlos Alberto, Clodoaldo, Tostao, Pelé, „itt” Jasin,
Beckenbauer, Amancio, Dzsajics, meg még három
magyar, Albert Flórián, Novák Dezsõ, Szûcs Lajos...
Érthetõ, ha a három Vasas-ideál utolsó fellépésére
28 ezren gyûltek egybe a Fáy utcában. Még a salakpályára is széksorokat telepítettek, s a közeli házak tetején ugyancsak telt ház volt. A búcsúzó triót a gyepen is
megtisztelte mindenki, aki élt és mozgott, tessék csak
végigböngészni a felsorakozó válogatottak névsorát.
(A részleteket alább közöljük.) Az eredmény persze
nem számított, a szeretet viszont olyannyira áradt,
hogy a meccs végén a drukkerek a vállukon vitték le
Farkast, Ihászt és Mészölyt, akár annak idején, a bajnoki címek elhódítása alkalmával. (Mindhárom labdarúgó négyszer nyert elsõ osztályú aranyérmet: 1961ben, 1962-ben, 1965-ben és – nem mellesleg: veretlenül – 1966-ban.) Az más kérdés, hogy vajon miért kellett Farkasnak harminc-, Mészölynek harmincegy,
Ihásznak harminckét évesen visszavonulnia... (Merthogy az elõbbi kettõ Ihásznál is korábban, 1972-ben
játszotta utolsó NB I-es mérkõzését.) Tékozló döntés
volt, és mindmáig megfejthetetlen, miként „sikerült”
három ilyen klasszistól idõ elõtt megválni. A korabeli
sajtó is emelkedettnek, egyszersmind bánatosnak mutatkozott. „Hiába múlott el a régiek feje fölött egy vagy
több évtized, a labda szeretete és bûvölete megmaradt,
mégpedig tanári szinten” – olvashatták a búcsúmeccs
másnapján a szurkolók.
De a magasztos megemlékezésen túl az a megjegyzés is a szemükbe szökhetett (a könnyeken kívül), hogy
„csak az okoz szomorúságot, miért hagyták abba”...
HEGYI IVÁN,
A NÉPSZABADSÁG FÕMUNKATÁRSA

Vasas–Magyar válogatott 4-3 (2-2)
Fáy utca, 28 000 nézõ. Jv.: Vadas György.
Vasas: Mészáros – Török, Mészöly, Vidáts,
Ihász – Komjáti, Lakinger, Kovács Ferenc –
Gass, Farkas, Szõke. Csere: Tamás, Fábián,
Kántor, Tóth Bálint, Szabó Sándor, Földi.
Magyar válogatott: Grosics – Buzánszky,
Mátrai, Sipos, Novák – Bozsik, Göröcs – Budai
II, Albert, Tichy, Fenyvesi dr. Csere: Gelei, Kamarás, Rapp, Káposzta, Dunai Lajos, Sóvári,
Bundzsák, Nagy István, Solymosi, Szojka,
Berendi, Raduly, Rákosi.
Gól: Gass, Lakinger, Tichy, Szojka, Farkas,
Farkas, Albert.

Bérlet ára:

A Margit híd pesti hídfõjénél, Szt. István krt. 12.,
a Vígszínház mellett.
www.biohajvagoszalon.hu

Szombat, vasárnap is nyitva!

nnyi embert sem azelõtt, sem azóta nem látott a
Fáy utca, mint 1974. február 28-án. „Búcsúmérkõzés: Vasas–Magyar válogatott” – hirdette a plakát, és a szurkolók tódultak Angyalföldre, hogy elköszönjenek Farkas Jánostól, Ihász Kálmántól és Mészöly Kálmántól. Ha úgy tetszik, összesen 121 válogatottságtól, valamint 932 bajnoki meccstõl, amelyet a
három legendás játékos kizárólag a Vasasban játszott.
A legtöbbet piros-kékben Ihász töltötte a pályán:
1958-ban debütált, és 1973-ban hagyta abba a játékot
úgy, hogy abban az évben – csapatkapitányként – még
magasba emelte a Magyar (Népköztársasági) Kupát.
Csapatkapitány volt 1960-ban, a korosztályos Eb
elõdjét, az UEFA-tornát megnyerõ ifjúsági válogatottban is, amelynek angyalföldi belsõ hármasában – Kékesi, Ihász, Farkas – hátravont centerként futballozott, azaz még nem a szintén aranyérmes középhátvéd, Mészöly oldalán szerepelt a védelemben. Egyébiránt szinte minden poszton feltûnt, míg balhátvéd
nem lett belõle; egy ízben, a felnõtt válogatott székesfehérvári edzõmérkõzésén még védett is egy félidõt a
MÁV Elõre ellen...
„Csupán” a világbajnokságokon nem jutott szóhoz.
Már 1962-ben kinn volt a vb-n – Farkassal és Mészölylyel együtt –, ám egyszer sem tette be a csapatba Baróti
Lajos szövetségi kapitány. Igaz, akárcsak Farkas, ennek köszönhette, hogy 1964-ben olimpiai bajnok lett...
(A szabályok szerint vb-n bevetett játékos nem lehetett ötkarikás résztvevõ; Mészöly ezért „maradt le” a
tokiói aranyról.) Hatvanhatban aztán Ihász „biztonsági tartalék” volt, majd a magyar–szovjet negyeddöntõ
(1-2) elõtt Budapestrõl rendelte Sunderlandbe a szakvezetõ. A meccs elõtti estén közzétett tizenegyben még
helyet kapott, közvetlenül a találkozót megelõzõen
azonban Baróti meggondolta magát, és Szepesi Gusztávot jelölte balbekknek. Majd 1969-ben jöttek a csehszlovákok, következett Marseille, és Ihász számára a
harmadik elúszott világbajnokság...
Mészöly ezzel szemben az 1962-es és az 1966-os
tornán is sztár volt, sõt a világ legragyogóbb középhátvédei közé emelkedett. A két vb között, 1964-ben
az Európa-válogatott legfiatalabb tagjaként nyûgözte
le a belgrádi közönséget azon a találkozón, amelyet a
szkopjei földrengésben elhunytak családtagjainak a
megsegítésére rendeztek. A kontinenscsapat 7-2-re
nyert a jugoszláv válogatott ellen... A „Szõke Szikla”
késõbb is úgy járt All Stars-mérkõzésekre, mint más
moziba, sõt az aranylabdás szovjet Lev Jasin tiszteletére tartott búcsúmeccsen (2-2) gólt is szerzett. Mikor
egyszer felemlítettem neki, hogy szép kis alak vagy,
igyekeztél tönkretenni a nagy kapus gáláját, nevetve
válaszolta: „Tévedsz. Megvártam, míg Jasin levonul a
pályáról, a gólt már Pilgujnak fejeltem.”
Farkas ugyancsak nemzetközi csillaggá vált, mindenekelõtt az 1966-os magyar–brazilon (3-1) nyújtott káprázatos játéka és a vb-történelem megkerülhetetlen epizódjai között számon tartott szédületes
kapásgólja nyomán. Franciaországban „Monsieur
But-nek” (Gól úrnak) nevezték, Dél-Amerikában pedig majdnem úgy odavoltak érte, mint Angyalföldön.
A chilei Concepcionban 1967 óta mûködõ Farkas János rajongói klubban tavaly avatták fel a huszonegy
esztendeje elhunyt csodálatos csatár dombormûvét...

Angyalföldi focisuli
Angyalföldi focisuli indul a Csata DSE szervezésében. Minden 5–15 éves gyermeket szeretettel várnak március
6–7-én 10–14 óra között a nyílt hétvégére az Újpalotai úti sporttelepre. Bõvebb információ a +36 (70) 5352242-es telefonszámon kérhetõ vagy a www.angyalf-focisuli.gportal.hu weboldalon olvasható.
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Mûvésztanárok tárlata
Báli Péter és Szarka Hajnalka mûvész-tanárok kiállítása látható a
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
AulArt Galériájában (Karikás Frigyes u. 3.). Báli Péter az Iparmûvészeti Egyetemen végzett grafikus,
emellett informatikus, néptánc- és
animációoktató is. Képeinek egy
része speciális számítógépes programmal készült, amelynek célja a
vizuális problémamegoldás. Logikus gondolkodást, memóriát, térlátást és a gyerekek szocializálódását segíti ezekkel az alkotásokkal.
Az iskola folyosóján kihelyezett
„feladatokat” a diákok szünetben
vagy szabad idejükben oldják meg,
fejlesztik tovább. A Tánc címû sorozatban a mozgás örömét ábrázolja krétával és temperával.
Szarka Hajnalka rajz-, mûvészettörténet- és ábrázológeometria-tanár. Kiállított pasztell- és akvarellképei az elmúlt fél évben ké-

szültek. Tematikájuk a hónapokhoz kötõdnek, amelyek hangulatát és színeit tökéletesen megragadják organikus vagy allegorikus
képei.

VAJDA

Az Európában élõ emberek évszázadokig nem gondoltak arra, hogy
a számukra viszonylag könnyen
hozzáférhetõ ivóvíz máshol milyen nagy kincs. Bár a Föld felszínének nagy részét borítja víz, az elsõsorban tenger és óceán. Az édesvíz csupán két százaléka a teljes
vízkészletünknek. A növekvõ ivóvízhiány és az ezzel kapcsolatos
problémák hatására 1994-ben az
ENSZ 47. közgyûlése március 22ét a Víz Világnapjává nyilvánította. Az Angyalföldi József Attila
Mûvelõdési Központban (József
Attila tér 4.) március 19-én emlé-

A megnyitón

Kapocs
Van úgy, hogy az idõ és a tér tengelyében jelenlévõk
közös gondolatokat és terveket fogalmaznak meg. A
metszéspont ez esetben a mûvészet, szûkebben a dél-

Darázs József: Eredetmítosz

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola mûvész-tanárainak kiállítása
március 9-ig tekinthetõ meg.

alföldi táj ihletõ hangulata és egy mûvészgéniusz, Tóth
Menyhért (1904–1980) tisztelete. Ez a gondolati tartalom, ami Tóth Menyhért festõmûvész születésének
századik évfordulóján, 2004-ben életre hívta a Homokháti Mûvésztelepet, illetve a jelenleg 18 taggal
mûködõ HÁM Mûvészeti Egyesületet.
Az Újlipótvárosi Klub-Galériában (Tátra u. 20/B)
március 10. és 26. között Kapocs címmel a HÁM alkotóinak nyílik kiállítása. A tárlat gondolati ívét az embereket összekötõ kapcsolatok, a távolságok ellenére
is megerõsített összetartozás, a kultúra iránti igény
adja.
– A mûvészet olyan, mint a sivatagban a szomjazónak egy korty víz. Amikor mindenki széthúz, a mûvészet által is erõsíteni kell az összetartozást – mondja a
kiállításról Zs. Szécsi Katalin, az egyesület tagja. – A
tárlat célja részben az, hogy erõsítse a közös értékek
erejét, illetve, hogy a budapesti közönség megismerje
a Szegeden mûködõ mûvészeti egyesületben alkotó
képzõmûvészek gondolatait, alkotásait.
A kiállítást P. Szabó Ernõ mûvészettörténész, újságíró nyitja meg március 10-én, szerdán 18 órakor. A
kiállításról az érdeklõdõk bõvebb információt a 3205380-as telefonszámon kaphatnak.
B. I.

Az ember és a mozdulat
– Látod, elmúltam nyolcvanéves,
de egyre jobban hiszek az ember
nagyságában, az alkotás erejében
és a mozdulat szépségében –
mondja mintegy ars poétikaként a
kerület díszpolgára, a festõmûvész
Angyalföldi Szabó Zoltán, akinek
nemrégiben ért véget nagy sikerû
kiállítása Németországban. Nyolc
évtizednyi kalandos út vezetett a
mai nemzetközi sikerig. A kerületben született, itt gyerekeskedett
kemény jellemû vagány; Szabó
Zoltán akkoriban a Tripolisznak
gúnyolt, szegények által lakott, a
Rákos-patakon túli környéken
szívta magába az élet keménységét. Talán a nélkülözés, talán a hét
testvér, az önfeláldozó, szeretõ

szülõk az okai, de az angyalföldi
mesterbe óriási életszeretet szorult. Tehetségét 1940-ben Rajkai
György fedezte fel, majd festõóriások növendéke lett: Fónyi Géza,
Domanovszky Endre, Barcsay Jenõ
egyengette útját. Az 1970 óta kiállító mûvész vásznain a kubizmus,
a konstruktivizmus és a humánum
egyszerre és elemi erõvel jelenik
meg. Ma is az ember jellemének
nagysága áll képei középpontjában, mûvészi kifejezésének módja
emiatt is monumentális. Nagyméretû, ikonszerû vásznain az ember
és a mozdulat örök egysége és
szépsége lebeg.
BRETUS

keznek meg e napról. A kerületünkben mûködõ bolgár, horvát,
német, szerb, szlovák kisebbségi
önkormányzat részt vesz az ünnepségen. Hét, Duna menti ország
kultúráját elevenítik meg verssel,
zenével, tánccal.
Közben az aulában a Víz Világnapja címmel meghirdetett rajzverseny alkotásait tekinthetik meg
az érdeklõdõk. További információ kérhetõ Nagy Gyulától, a program szervezõjétõl a 452-4266-os
telefonszámon.
V. I.
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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

1131 Budapest, József Attila tér 4.
Telefon: 452-4290 Fax: 349-8151
www.kult13.hu, ajamk@kult13.hu

Idõszaki kiállítás
Szellem – Forma, Bau-haus
Egy fotókiállítás Újlipótváros
Bauhaus lépcsõházairól
Megtekinthetõ március 19-ig
Belépõjegy ára: 300 Ft

PROGRAMAJÁNLÓ
Noé Bárkája Környezetvédelmi Klub

K E R Ü L E T I

1132 Budapest, Váci út 50.
Telefon/fax: 350-6125
www.kult13.hu
vizonto@kult13.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 12–20 óráig
ÚJ PROGRAMUNK
KÖZÉPISKOLÁS KLUB
Társasjáték, teázás, beszélgetés
Hétköznap 15.00–17.00

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

Programok
gyermekeknek és fiataloknak
Skót táncház
Március 5., péntek 19.30
Ceilidh és country táncok oktatása a Budapest
Skót Tánc Klub szervezésében. Zenél a Dagda
együttes! www.bstk.hu, info@bstk.hu
Belépõdíj: 600 Ft/fõ

1139 Bp., Rozsnyai u. 3.
Telefon: 349-6308, fax: 349-6307
Levélcím: 1394 Budapest, Pf. 355
www.lmk.hu

Március 3., szerda 17.30–18.30
Az új, várható világméretû influenzajárvány
megelõzésére létrehozott elõkészületek, tevékenységek – elõadó: dr. Berencsi György
Belépõjegy: 300 Ft

Ringató – Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
(kisgyermekkori zenei nevelés)
Március 1., 8., 22., 29., hétfõ 11.00
Nõnapi mûsoros-táncos rendezvény
nyugdíjasoknak
Március 2., kedd 14.00
„Keil Ernõ” Fúvószenei Egyesület
tavaszi hangversenye
Március 6., szombat 18.00
Láng MKKE 1.–Csepeli TK I. Bp. I. o.,
Láng MKKE 2.–ATTE Aris Bp. II. o.
sakkversenyek
Március 7., vasárnap 9.00
Nõnapi mûsoros-táncos rendezvény
nyugdíjasoknak
Március 10., szerda 14.00
Elõadó-mûvészeteket Kedvelõk Baráti
Köre és Vers- és Prózaírók Baráti Köre
Március 18., csütörtök 10.00
Varázsital – a Hevesi Sándor
Színtársulat gyermekelõadása
Március 19., péntek 14.00
„Egy csepp történelem…”
– Mátyás király élete
(Kispéter Etelka elõadása – ERE Klub)
Március 19., péntek 19.00

Óperencia Gyermekszínház
– PIROSKA ÉS A FARKAS
Március 10., szerda 14.00–15.30
A Grimm testvérek meséje ezúttal rendhagyó
módon, táncmozdulatokkal elevenedik meg.
Belépõjegy: 800 Ft
József Attila Mûvészeti Napok
Március 21.–április 17.
Részletes program az 5. oldalon olvasható
Mozgásprogramok felnõtteknek
Terápiás tréning ÚJ • „3 az 1-ben” torna ÚJ•
Komplex jazztánc • Pilates • Kubai salsa •
Színpadi tánc • Szinkrontánc • Nõi kondicionáló torna • Hatha jóga • Jóga a mindennapi életben • Társastánc • Callanetics
Mozgásprogramok gyermekeknek
Indiai tradicionális harcmûvészeti stílus –
Shirayan – Vajramutthi ÚJ • FIT-KID • Manó torna • Ékszer Balettiskola • Csiri-biri
torna • Tücsökzene • Iciri-Piciri Táncház •
NRG Tánciskola • Pilates
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
Csuka Mónika Énekiskola
Kedden: 16.00–21.00, csütörtökön:
16.00–19.00
Mollini bûvészés készségfejlesztõ klub
Csütörtökön 16.00–17.30

Minden héten:
Rákgyógyító légzés (gyógytorna)
Kedden 9.00 haladóknak, 10.00 kezdõknek
Természetgyógyász Klub
Csütörtökön 17.30 (elõadások, fény- és energiaadás, életmód-tanácsadás)
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)

Nyugdíjas filmklub
Ámbár tanár úr – magyar vígjáték
Március 2., kedd 14.00
Rokonok – magyar filmdráma
Március 16., kedd 14.00
A belépés ingyenes!

Kedden: Hennázó-teázó
Szerdán:
– Angolkorrepetálás
– Kéz-Mû-Hely
Március 3-án és 17-én mézeskalácssütés
Csütörtökön:
– Matematikakorrepetálás
A részvétel ingyenes!
ÉLETMÓDKLUB

Számmisztika – önismeret – elõretekintés
Március 17., szerda 17.00–19.00
Elõadó: Kalocsainé Ressinka Eszter
Részvételi díj: 200 Ft
Az Életmódklub résztvevõi vendégeink
egy csésze teára!

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

Mert ott mindent megtudhatsz a január 22-én
indult, olvasást népszerûsítõ kampányról.
REGISZTRÁLJ! www.fszek.hu

FSZEK XIII/4. sz. Könyvtára
Lehel u. 31. Telefon/fax: 320-8829
hétfõ, szerda, csütörtök: 14–19,
kedd: 10–15, péntek 11–15 óráig
Flamencoest
Március 6., szombat 20.00
Vámos Veronika és tanítványai
flamencotáncestje
www.vamosveronika.extra.hu
Belépõdíj: 950 Ft/fõ
Bábtáncoltató
– Böjtmás havának szokásai
Március 13., szombat 16.00
Hagyományõrzõ táncház Kádár Kata és
Fundák Kristóf néptáncosok vezetésével.
A talpalávalót a Zagyva Banda húzza,
a kézmûves-foglalkozást Varga Edit vezeti
Belépõdíj: 700 Ft/fõ
A program támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Marsall Retró Zenei Klub
Március 13., szombat 19.00
A több mint tízéves együttes megaslágereket ad elõ
www.marsall.hu
Belépõdíj: 1000 Ft/fõ
Új! Nõi klubtorna
Szerdán 17.30–18.30
Aerobicelemeket tartalmazó, az izmokat jól
megmozgató tornafoglalkozás hölgyeknek, korosztálytól függetlenül!
Edzõ: Leiner Andrea, leinerandrea@gmail.com

CSALÁDI PROGRAMOK
Zenebölcsi
Kedden 11.00–11.30
30 perces foglalkozás babáknak és mamáknak.
Az elsõ alkalom ingyenes!
Jelentkezés: (30) 655-3852
Kreatív játszóház
Március 10., szerda 16.00–18.00 Tavaszi dekorációkészítés
Fejlesztõ foglalkozás babáknak és mamáknak
Részvételi díj: 300 Ft
Személyiségfejlesztõ programok
Feszültségoldás kineziológiával
Hétfõn 15.00–19.30
Félénkség, túlterheltség, magány, problémák az
evéssel, alvással? Oldás után jobban érezheti
magát! Elõzetes jelentkezés: 350-6125
Részvételi díj: 4000 Ft/alkalom

MOZGÁSOS PROGRAMOK
Egészségvédõ torna
Kedden 15.30–16.30
Kímélõ mozgásprogram gyógytornász vezetésével idõsebbeknek
Részvételi díj: 3000 Ft/5 alkalmas bérlet
Az elsõ alkalom ingyenes!
Masszázs
Mozgásszervi gondok enyhítése
gyógymasszõr segítségével
Információ és jelentkezés: (30) 251-7750
Állandó programjaink:
francia, angol, német, olasz társalgási
klub, baba-mama klub, képzõmûvészklub, jóga, egészségvédõ torna
Klubunkban termek bérelhetõk!

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Kreatív Mûhely – Húsvéti készülõdés
Március 10., szerda 17.00–19.00
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
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
rendezvénysorozat
Már az óvodában megtanultam címmel
dr. Harday Ildikó Silvia pszichológus, fõiskolai
docens elõadása kisgyermekes szülõk számára
Március 20., szombat 14.30
Könyvajánló:

Hennafestõ tanfolyam
Szombaton 10.00–16.00
Vezeti: Tószegi Judit kézmûves
Információ: (30) 643-1385,
www.hennamirakulum.hu
Elõzetes jelentkezést kérünk!

Személyiségfejlesztõ drámacsoport
gyerekeknek és fiataloknak
Várunk minden kis- és nagyiskolást, fiatalt, aki
szeret játszani
Részvételi díj: 14 000 Ft (januártól júniusig)
Csütörtökön 16.30–19.30

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

Klikkelj az olvasásra!
MINDENÜNK AZ OLVASÁS!
2010. január 22-tõl ország-világ elõtt
bevallható, hogy életünk, munkánk,
szerelmünk, azaz mindenünk az OLVASÁS!
És hogy hol…?
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján.

FSZEK XIII/2. sz. Könyvtára
Pannónia u. 83. Telefon/fax: 349-7521
hétfõ, kedd, péntek: 14–19,
szerda: 10–15, csütörtök: 12–16 óráig

KÉZMÛVESPROGRAMOK

Túra a Visegrádi-hegységbe
(Pilismarót, szobi rév elágazás–Dunapart–
Basaharc–Kopaszok–Pilismarót)
Elõzetes jelentkezést kérünk Romcsek Kálmánnál (70) 277-1037
Március 27., szombat – találkozó 9.55-kor az
Újpest-Városkapu metróállomás melletti távolsági buszpályaudvaron, az Esztergomba induló autóbusz kocsiállásánál
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Hangoló gitárklub
Hétfõn 17.00
Megújult formában folytatódik a Hangoló!
Jelentkezés és információ a klubvezetõ Balogh
„Jenci” Jenõnél a (70) 434-8889-es telefonszámon vagy a baloghjeno@kult13.hu e-mail címen. A részvétel ingyenes!

Kifferné E. Anikó: Álláskeresés ABC
(G+B ’96 Nyomdaipari Bt. 2009)
Gérald Denizeau: A zenei mûfajok képes
enciklopédiája: Újszerû zenetörténet
(Rózsavölgyi, 2009)
Demográfiai portré, 2009: jelentés a magyar
népesség helyzetérõl (KSH NKI, 2009)
Thomas Hagen: Viráglexikon: színek
és fajták társítása a kertben (Cser, 2010)

A Gyermek- és Ifjúsági Ház
termei bérelhetõk!
Szerkesztõség és stúdió:
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

Kiállítás:
Almer Zsuzsa belsõépítész kiállítása
Megnyitó: március 4., csütörtök 18.00
Megtekinthetõ március 19-ig
HÁM Mûvészeti Egyesület kiállítása
Megnyitó: március 10., szerda 18.00
Megtekinthetõ március 26-ig
Tanfolyamok
Gemini tanulókör
Angol társalgási klub kedden,
csütörtökön és pénteken 17.00–20.00
www.geminitanulokor.fw.hu
Jóga
Hétfõn 18.00–20.00
Francia nyelvû foglalkozás
kisgyerekeknek
Pénteken 16.00–17.00
Vezeti Karády Estelle (20) 373-9185

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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Grillezett
Hozzávalók 4 személyre: 4 csokor újhagyma, 2 közepes
padlizsán, 5 nagy sampinyongomba, 4 paradicsom, 6
evõkanál olaj, 3 evõkanál citromlé, 6 evõkanál szójaszósz, 2 teáskanál kakukkfû.
Elõkészítés: A zöldségeket megtisztítjuk, megmossuk.
A vastagabb újhagymát hosszában kettévágjuk, a padlizsánt kb. fél cm vastagon felkarikázzuk. A gombát negyedeljük, a paradicsom alját keresztben bemetsszük.
Elkészítés: A zöldségeket egy nagyobb tálba rakjuk és
megcsepegtetjük az olaj felével. A citromlevet kikeverjük
a szójaszósszal, a maradék olajjal és borssal fûszerezzük.
A kakukkfüvet beleszórjuk. A zöldségek mindkét oldalát
4-4 percig pirítjuk a grillrácson. A szósszal és sajttal kínáljuk.

K E R Ü L E T I
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2010. március 2.

Rendõrségi
esetek
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

Jósoló rabló
Rablás bûncselekménye miatt indított nyomozást a Belvárosi Bûnügyi Régió Rablási Csoportja
egy fiatal férfi feljelentése alapján. A sértett által elmondottak szerint 19-én délután a Lehel téri aluljáróban sétált, amikor odalépett hozzá egy nõ, köszönt és megkérdezte, hogy jósolhat-e neki. A sértett nem kívánt élni a lehetõséggel, megköszönte
azt, de ezalatt odalépett mögé egy férfi, aki bal kezével átnyúlt a válla fölött, lefogta, a jobb kezével
pedig egy kést tartott a nyakához és közölte, hogy
ha kiabálni mer vagy megfordul, elvágja a torkát.
Ezután a nõ követelte a sértettõl a nála lévõ értékeket, aki nem engedelmeskedett, azonban gyõzött a túlerõ: megütötték, amelynek következtében a sértett a földre került, és a zsebébõl kipakolták a nála lévõ készpénzt és mobiltelefont, majd
elfutottak a helyszínrõl.
A sértett másnap vásárolni indult a Lehel Csarnokba, amikor az aluljáróban meglátta az elkövetõ nõt, riasztotta a kerületi rendõröket, akik a helyszínre kiérkezve elfogták. Társát még keresik.

– Jó lesz vigyázni a csúzlival apafej,
látod, ezt a srácot is elkapta a rendõr!

Csoportos elfogás
Bejelentés érkezett február 22-én délben a kerületi kapitányságra, hogy a Lehel téri villamosvégállomásnál a villamoson 6-7 személy ül, akik
egy aznap történt lopás elkövetõi.
A bejelentõ egy VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky
úti élelmiszerboltban tevékenykedett biztonsági
õrként, ahol észlelte, hogy egy hétfõs társaság
szándékozott a boltban lopni, akiket felszólított,
hogy a ruházatukból pakolják vissza a termékeket.
Azok a felszólításnak eleget tettek, majd távoztak
az üzletbõl a XIII. kerület irányába. A bejelentõ –
sejtve, hogy máshol is hasonlóra készülnek – egészen a Lehel térig követte a csoportot, ahol látta,
amint az aluljáróban lévõ élelmiszerboltba bemennek, majd a boltból kiérve, a ruházatuk alól a
náluk lévõ táskába pakoltak különbözõ termékeket és felszálltak a 14-es villamosra.
A bejelentõ eközben telefonon már tartotta a
kapcsolatot a rendõrséggel, és a helyszínre kiérkezõ járõrök a személyeket feltartóztatták, igazoltatásra szólították fel õket. A csomagátvizsgáláskor
édességek, parfümök, egyéb illatszerek és élelmiszerek kerültek elõ, amelyeket az aznapi lopásokból szedett össze a héttagú csoport.

2010. március 2.

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

K E R Ü L E T I

13

H Í R N Ö K

G APRÓHIRDETÉSEK G APRÓHIRDETÉSEK G APRÓHIRDETÉSEK G
SZOLGÁLTATÁS
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTACSISZOLÁST,
PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST 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.: 4530567, 06-30-931-9955.
TÉVÉ, LCD, plazma javítása kiszállással, garancia,
hétvégén is. Új és értékcsökkent készülékek nagykereskedelmi áron kaphatók. Tel.: 243-3844, 06-20-3160933. 1039 Bp., Rákóczi út 10.
VILLANYBOJLEREK, mikrosütõk, mosógépek
szakszervize. Teljes körû lakásfelújítás, a kapcsolócserétõl a kõmûvesmunkáig minden egy kézben. Víz-,
villanyszerelés! Tel.: 280-2685, 06-30-934-6473.
PARKETTACSISZOLÁST, lakkozást, lerakást vállalok. Barabás Jenõ kisiparos, XIII., Visegrádi u. Tel.:
349-4899, 06-70-558-2205, 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, 06-70-5500269.
VILLANYSZERELÉS, falfúrás, panellakások elektromos felújítása rövid határidõvel, hétvégén is. Jakab
József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-30-940-6162.
KÖLTÖZZÖN profikkal! DIOTEHER igény szerinti költöztetés, csomagolás, bútorszerelés, lomtalanítás hétvégén is. Ingyenes felmérés. Tel./fax:
417-1975, www.diokoltoztetes.hu.
IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok
méretre gyártása legolcsóbban. Pl. könyvszekrény:
228×80×28 cm 13 800 Ft. Igényes munka, rövid határidõ. Tel.: 376-8485, 06-30-368-1354.
VILLANYSZERELÉS. Duhonyi Viktor ELMÛ által
regisztrált villanyszerelõ-mester vállalja lakások, házak, társasházak javítását, felújítását, szerelését. Tel.:
06-30-323-1227.
KÖLTÖZTETÉS, teherszállítás, lomtalanítás 2 és 4
tonnás autókkal, 27 éves gyakorlattal. Kerületieknek
kedvezmény. Tel.: 06-30-996-4538, 06-1-405-5889.
ÜVEGEZÉS, tükrök méretre vágása, helyszíni munkák biztosításra is. XIII., Teve u. 47. Tel.: 339-6037,
06-20-921-8219.
PORTRÉFESTÉS, rajzolás fotóról, gyerekszoba-dekoráció és festményrestaurálás a Faberart Mûvészeti
Mûhelyben. www.faberart.hu, info@faberart.hu, tel.:
06-30-603-3481.
ASZTALOS vállal: ajtó-, ablakillesztést, zárszerelést,
küszöbkészítést, szigetelést, mázolást, lambériázást,
galériakészítést, pántok, zsanérok cseréjét, bútorkészítést, -javítást, -felszerelést, falfúrást. Tel.: 2519483, 06-20-381-6703.

GÁZ-, fûtésszerelõ gyorsszerviz, teljes körû gázkészülék-szervizelés, duguláselhárítás is, garanciával. Tel.:
06-30-367-8675, 06-20-350-3600, 322-1036.
GYORSSZERVIZ: duguláselhárítás, víz-, villany-,
fûtésszerelés és teljes körû gázkészülék-javítás.
Anyagbeszerzéssel, garanciával 0–24-ig! Tel.: 2921990, 06-20-989-9156.
CSAPOK, WC-tartályok javítása. Bojlerek vízkõmentesítése, mosógépek bekötése. Teljes körû konyha- és
fürdõszoba-felújítás. Teljes körû fûtésszerelés. Tel.:
280-2685, 06-30-934-6473.
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ gyorsszolgálat! Gázkazánok, bojlerek, cirkók, tûzhelyek, konvektorok,
hérák karbantartása, szakszerû javítása anyagbeszerzéssel, garanciával, 0–24 óráig. Tel.: 292-1990,
06-20-334-3438.
MEGBÍZHATÓ szakember vállal víz-, gáz-, fûtésszerelést, valamint komplett fürdõszobák kivitelezését.
Bihari Attila, tel.: 06-30-231-3177.
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS: vállalom FÉG-es (magyar) gázkészülékek javítását, tisztítását, karbantartását. Harangi Ferenc, tel.: 06-30-841-0481.

FESTÉS, MÁZOLÁS
FESTÉS, tapétázás, mázolás! Gyors kezdéssel, garanciával, referenciával. Pap Gábor szobafestõ vállalkozó. XIII., Pozsonyi út. Tel.: 06-30-942-4735, 360-2345.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással, fóliatakarással kedvezõ áron, garanciával. Rövid
határidõ, gyors, megbízható munka, nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel.: 06-30-964-8824.
SZEZON ELÕTTI akciók! Szobafestést, mázolást, tapétázást, burkolást, parkettacsiszolást, teljes körû lakásfelújítást vállalunk közületeknek is. Bútormozgatással, fóliatakarással. Tel.: 06-70-312-7991, 2607534.
FESTÉS, mázolás, tapétázás kedvezõ áron, fóliatakarással, ingyenes árajánlat, rövid határidõvel. Tel.: 0620-361-6639.

KÖZÖS KÉPVISELET
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét szakmai háttérrel, referenciával, pályázatok készítésével családi vállalkozásban vállaljuk. Tel.: 06-30-966-6052.
TÁRSASHÁZAK gazdálkodásának ellenõrzését vállaljuk az új társasházi tv. módosításának megfelelõen,
különösképpen a társasház vagyonának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek vizsgálata. Társasházi Audit 1997 Kft., 1053 Budapest, Magyar u. 52. mfszt. 3. Tel./fax: 483-1298, 483-1299. Mobil: 06-30-200-3641. E-mail: mkmetty@dunaweb.hu.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalom szakképesítéssel, informatikai háttérrel, referenciával.
Tel.: 06-20-378-2738.
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.

KERESEK régi ipari berendezéseket, mûhelybútorokat: vastárolók, fiókos vasszekrények, öltözõ vasszekrények, vasasztalok, vasszékek, vaslámpák. Tel.: 0630-463-4830 vagy vasbutor@gmail.com.
INGYENES numizmatikai szaktanácsadás. Tel.: 3496854, 06-30-387-7188.
DRÁGAKÕ, arany ékszer, régi törtarany és ezüst evõeszközök, dísztárgyak vásárlása készpénzért a legmagasabb áron. II., Margit körút 51–53., Louis Galéria.
Tel.: 316-3691. E-mail: lakatos@mconet.hu.
RÉGI pénz, kitüntetés, érem vétele, eladása. Térítésmentes értékbecslés. Tátra Galéria, 1136 Bp., Tátra u.
4. Tel.: 239-4043.

GYÓGYTORNA! Betegek otthoni tornáztatását vállalja volt ORFI-s gyógytornász. Tel.: 06-70-520-9361,
316-9822.

TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI és ezoterikus könyveket vásárolunk. Aranycsillag Ezoterikus Antikvárium, 1114 Budapest, Bartók Béla út 21. Nyitva: hétköznap 12–18 óráig, www.aranycsillag.hu.

SPORT

INGATLAN
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.
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.
ELADÓ XIII., Tahi utcában 5. emeleti, liftes téglaházban erkélyes, 2 szobás, 58 nm-es felújítandó lakás 11,6
M Ft-ért. Tel.: 06-20-314-9920, délután.
KIADÓ! XIII. kerületi, 1 szoba összkomfortos, metróhoz közeli lakás megbízható személynek kiadó. 40 ezer
forint + rezsi. Tel.: 340-3144.
ELADÓ két és fél éve mûködõ, stabil gyereklétszámmal rendelkezõ, színvonalasan berendezett és felszerelt képességfejlesztõ játszóház és játékbolt a XIII. kerületben. Érdeklõdni: stark@pottom-panka.hu vagy
06-30-222-9761.
XIII. kerület, Béke térnél bútorozott garzon és garázs
hosszú távra kiadó. Tel.: 06-30-395-8840.
KIADÓ teremgarázs a Lehel út elején, garzon kiadó a
Déli pályaudvarnál. Tel.: 06-20-977-6485.
ELADÓ a Vizafogó lakótelepen, a Párkány utcában
egy 58 nm-es, III. emeleti, 1+2 félszobás lakás. Irányár: 11,6 M Ft. Tel.: 06-20-310-3415.

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.
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 egy 7 nm-es, elektromos
mûködtetésû, ráccsal zárható, a betegváróval egy légtérben lévõ üzlethelyiséget; a Visegrádi utcai rendelõ
Alig utcai oldalán, a rendelõtõl különálló épületben,
az elsõ emeleten egy 28 nm-es és egy 34 nm-es – két
egybenyíló helyiséget. Érdeklõdni lehet Andriska János mûszaki osztályvezetõnél a 452-4204-es telefonszámon.

ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést, mázolást,
tapétázást, szõnyegpadlózást, csempézést, kõmûvesmunkát, gipszkartonozást, víz-, villanyszerelést, ablakcserét, parkettázást, ácsmunkát vállal. Tel.: 06-20998-2369.

MEGBÍZHATÓ közös képviselõ – jogi, könyvelõi,
szakmai háttérrel, referenciával – keresi 3. társasházát kezelés céljából. Tel.: 06-20-361-4862.

IDÕS haszonélvezõ által lakottan lakást (tulajdonrészt is) vásárolnék. Tel.: 06-30-670-6844.

RÉGISÉG

EGÉSZSÉG

BÉBISZITTERT keres? Vidám, kedves, független,
gyermekfelügyeletben jártas fiatal nõ vagyok. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-30-661-3505.

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.

LESZOKTATJUK a dohányzásról 26 perces biorezonanciás terápiával (7000 Ft) a Nyírõ Gyula Kórházban
és az újpesti SZTK-ban bejelentkezéssel: 06-70-2719867.

VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS
GYORSSZAKI 0–24. Angyalföldi gyorssegélyszolgálat hétvégén is, 0–24-ig. Hibaelhárítás, csõtörés, dugulás. Szabó Károly & Kristóf. Tel.: 0630-971-3782, 360- 4434, www.gyorsszaki.hu.

OPERA Antikvárium vásárol készpénzért könyveket,
könyvtárakat, hanglemezeket, vitrintárgyakat, képeslapokat, hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 332-0243,
06-20-922-0001.

INGYENES DIAGNOSZTIKA MÁRCIUS
6-ÁN, SZOMBATON A MEDI-NATUR RENDELÕBEN. HÁTFÁJÁS, DERÉKFÁJÁS,
ZSIBBADÁS, FÁRADÉKONYSÁG, PUFFADÁS? VAN MEGOLDÁS! BEJELENTKEZÉS:
06-70-633-0263, www.medinatur.hu.

ANGLIÁBAN végzett fitneszedzõnõ egyéni igényeknek megfelelõen hölgyeknek magánórát ad (callanetics, pilates, jóga, gerinc- és kismamatorna). Tel.: 0630-370-7155.

OKTATÁS
GITÁR- ÉS BASSZUSOKTATÁS
kezdõknek, haladóknak tapasztalt tanártól megfizethetõ áron.
Tel.: 06-30-544-8405.
KÉMIA-,
MATEMATIKAKORREPETÁLÁST,
érettségire felkészítést vállal egyetemi hallgató. Tel.:
06-70-383-3842.
DIPLOMÁS ZENETANÁRNÕ vállal zongora-, fuvola-, furulya-, ének-, szolfézs-, zeneelmélet-oktatást
kezdõ és haladó szinten. Tel.: 06-70-367-1810.
MATEMATIKA, sakk, eszperantó nyelv oktatását
vállalja egyetemi hallgató. Honlapcím: www.zrob.hu,
tel.: 06-30-572-7416.
MATEMATIKÁBÓL, magyarból korrepetálást,
érettségire felkészítést vállalnak szaktanárok. Tel.: 0630-856-0975.
RAJZOKTATÁS, festészet, szakmai kurzusok (fotó,
grafika, mozgókép) a Szuterén & Szoba Stúdióban, a
Nyugatinál! Tel.: 06-30-670-9425, www.szuteren.
blogspot.com.

ÁLLÁS
TELEMARKETINGES kollégát keresünk XIII.
kerületi munkahelyre azonnali kezdéssel! Idõpontkérés: 06-70-392-1195.

GONDOZÁS
CSALÁDOKHOZ közvetítünk megbízható, lelkiismeretes idõsgondozókat, gyermekfelügyelõket, takarítónõket akár bentlakással is, igény szerint. Empátia.
Tel.: 06-1-336-1094, 06-70-380-5620.

SZÍVVIZSGÁLAT
SZÍV- és érrendszeri szûrõvizsgálat arteriográffal.
Gyors, fájdalommentes módszer az érelmeszesedés
kimutatására korhatár nélkül. Azonnali kardiológus
orvosi kiértékeléssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés:
06-30-954-0886.

Az apróhirdetés ára
15 szóig bruttó 2700 Ft,
ezen felül szavanként 125 Ft.
Lapunk következõ száma
2010. március 17-én
jelenik meg.
Lapzárta: 2010. március 8.
A lapban megjelenõ hirdetések
tartalmáért a szerkesztõség
nem vállal felelõsséget.
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CSOCSÓZÁSI LEHETÕSÉG
ANGYALFÖLDÖN
rendszeresen tisztított és vízszintezett
Garlando Olympic asztalon
Bärenherz Magic versenylabdákkal

1138 Budapest, Újpalotai út 13.
(A sportpálya kiszolgáló épületének
földszintjén, a büfénél.)

GÉPELÉS
Levelek, szakdolgozatok,
diplomamunkák,
nagyobb terjedelmû szövegek stb.
számítógépes gépelését vállalom
nyomdaipari végzettséggel.
Tel.: 06-20-260-3878
Megbízható partner a könyvelésben!
LIFO Könyvelõiroda a Mammut közelében
• 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

Kérjük, támogassa
a Szivárvány Bölcsõde
(1132 Budapest, Gogol utca 32.)

mûködését adója 1%-ával.

Adószámunk:
18123584-1-41.
Köszönjük!

Baalbektõl nyugatra

Az emberiség kultúrájának van néhány
szimbolikus csomópontja, mint a jelenlegi
Libanon területén fekvõ világörökség,
Baalbek, az egykori Heliopolis. A város hangulata, az ókor romjai, az egymásra rétegzõdõ hagyomány és az emlékek számos alkotót megihlettek csakúgy, mint Almer
Zsuzsa képzõmûvészt, akinek legújabb alkotásait március 4. és 19. között tekinthetik
meg az Újlipótvárosi Klub-Galériában (Tátra u. 20/B). A kiállítás címe: Baie-Comeau
kontra Baalbec.
– A sors úgy hozta, hogy fél évet tölthettem a festõi Baie-Comeauban. A kanadai
tengerparti kisváros annyira elvarázsolt,
hogy nem tudtam szabadulni tõle, meg kellett örökítenem a látványt. Eközben
Proustot olvastam, aki az Eltûnt idõ nyomában címû könyvében a baalbeki nyaralásáról is írt. Véletlen egybeesés, sorsszerûség – nem is tudom, de az érzéseimet, a képeket, úgy gondolom, másokkal is meg kell
osztanom – mondja Almer Zsuzsa. A tárlatról az érdeklõdõk bõvebb információt a
320-5380-as telefonszámon kaphatnak.

DR. HATHÁZI ÉVA
ÜGYVÉDI IRODA
(Alapítva: 1994)

Vállal:
– cégalapítás és képviselet,
– ingatlan adásvétel, csere, bérlet,
ajándékozás stb.,
– biztosítási ügyek,
– családjog,
– polgári nem peres és peres eljárásokban jogi képviselet ellátása.
Iroda:
1139 Budapest, Pap Károly u. 18/B I. 3.
Elérhetõségek:
340-2044, +36-20-923-3770,
hathazi.eva2@chello.hu,
www.drhathazieva.hu
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„Katicabogárka könyörög a hónak:
– Eperlevelecskét hagyd meg takarómnak!
A hó megsajnálja, leplet terít rája,
meleg paplanával körbebugyolálja.
Katicabogárka a tavaszt így várja.”
(Pataki Edit)

Európai Önkéntes Szolgálat

Szeretnél más kultúrákat megismerni, új barátokat szerezni, világot látni, nyelveket tanulni?
Ha igen, az Európai Önkéntes
Szolgálat rád vár! Bõvebb információ a 339-3700-ás telefonszámon vagy a www.kult13.hu
weboldalon.

Keresztrejtvény

A húsvétot megelõzõ negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét,
amely idén február 17-ére esett. A böjtnek vallási és egészségügyi alapjai
vannak, egyrészt önfegyelemre és lemondásra tanít, másrészt gyógyítja a
szervezetünket. Hasznos információk a www.bojt.lap.hu oldalon.
Elõzõ rejtvényünkben egy 100 évvel ezelõtt elhunyt külföldi író nevét rejtettük el. A helyes megfejtés:
Mark Twain. Nyerteseink: Gulyás
Józsefné, Császár Tiborné.
Mostani rejtvényünkben egy
magyar kritikus, lapszerkesztõ
nevét rejtettük el. Beküldendõ a
vízszintes 25. számú sor megfejtése. Beküldési határidõ: március
8. A helyes megfejtést beküldõk
között Premier magazint sorsolunk ki.
Vízszintes: 1. Kedvelt rostos üdítõital márkaneve. 5. Fõvárosi pályaudvar. 11. Halászkikötõ Japán Hokkaido szigetén. 13. … hét országon
túl; nagyon messze. 14. Tisztelt cím,
röv. 15. Fizimiska. 16. Kugli. 17. Pofon, tréfás szóval. 20. A svéd korona
nevének hivatalos rövidítése. 21. Apró, ropogós édesség. 24. Indonézia autójele. 25. Szerkesztõ, kritikus, a
Nyugat munkatársa, majd fõszerkesztõje (1877–1929). 28. Fél zsák!
29. Ábrándos képzelõdés. 31. Borókapálinka. 33. Ennek a belsejében. 36.
Akta eleme. 38. Idõmérõ eszköz. 39.
Nyugat, röv. 40. … Holmes; amerikai
színésznõ, Tom Cruise színész felesége. 42. Áruházi alkalmazott. 44. Ké-

miai kötéstípus. 45. Kortárs humorista, Kató néni figurájának megszemélyesítõje (József).
Függõleges: 1. A zenei hangok, ritmusok és a dallamhoz tartozó egyéb
kiegészítõ információk lejegyzésére
használatos jelrendszer. 2. Közterület. 3. Helyrag, a -be párja. 4. Birtokában tart. 6. Bosszús indulatszó. 7. …
it be; a Beatles utolsó nagylemezének
címe. 8. Település Salgótarján közelében. 9. Csavaró. 10. Itt a ház elõtt, népiesen. 12. Elõkelõsködõ. 18. Túlfûszerezett. 19. Politikus, miniszterelnök (Bertalan, 1812–1869). 22. Világbajnok és olimpiai ezüstérmes japán
mûkorcsolyázónõ (Midori). 23. Az
irídium vegyjele. 25. Hivatalos dokumentum. 26. Vasútállomás, röv. 27.
Nemzetközi Olimpiai Bizottság, röv.
28. Becézett nõi név. 30. Házastársunk egyik szülõje. 32. Katonai tömb,
hazánk 1999 óta tagja. 34. Indonéziához tartozó sziget, a Kis-Szundaszigetek legkeletibb tagja. 35. Szóöszszetételek elõtagjaként bel-, belsõ- belüli a jelentése. 37. Az angol Timothy
név becézése. 41. … ipso; magától értetõdõen (EO). 43. Költõi sóhaj.
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

