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Bérlakásépítés
A képviselõ-testület módosította a Kartács
utca 14. szám alatti 23 lakásos, önkormányzati tulajdonú bérház építésére vonatkozó
célokmányt. A várhatóan idén év végére elkészülõ épület ugyancsak megfelel majd a
passzívtechnológiai kritériumoknak. A kivitelezésre a rendelkezésre álló mintegy egymilliárd forint nyújt fedezetet.
A kerület 2002-ben indította el az arányaiban és a kivitelezésben is egyedülálló bérlakásépítést. Eddig 9 helyszínen összesen 576
lakást épített, közte a több nemzetközi díjjal
is kitüntetett 100 lakásos passzívházat. Az
önkormányzat a Lendületben a XIII. kerület
címû programban 2015–2019 között újabb
50 bérlakással segíti a lakáshoz jutás esélyeit.
Ennek része az új Klapka Szolgáltatóházban (képünkön a látványterv) megvalósuló 33
bérlakás is.
A következõ helyszín a Jász utca 72. szám
alatti önkormányzati ingatlan, ahol egy 34
lakásos épület lesz, ehhez a képviselõ-testület jóváhagyta a jelenleg ott álló ház szanálását.
Folytatás a 3. oldalon

Civil Nap

4. oldal

A Radnóti Miklós Mûvelõdési Központ
ad otthont február elsõ szombatján a
Civil Napnak. A programok között szerepelnek ügyességi játékok, sportos,
mozgásos tevékenységek, valamint
egészségügyi tanácsadások.
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Rekonstrukció Megújult az Ugri-Bugri gyermekkert a Vizafogón

Bölcsõde új köntösben

Alig két hónappal az újlipótvárosi Tátra utcai családi bölcsõde megnyitását követõen,
január 10-én átadták a Vizafogó lakótelepen
a kívül-belül megújult Ugri-Bugri Bölcsõdét. Mint a kis ünnepséget megnyitó Karácsonyi Magdolna, a Szociális és Közmûvelõdési Osztály vezetõje elmondta, most már a
kerület minden bölcsõdéje megszépült.
Dr. Tóth József beszédében a többi között
hangsúlyozta: a körülmények, illetve az igé-

nyek szerint kell dönteni arról, milyen intézményeket érdemes fenntartani. Volt idõ,
mikor kevesebb volt a gyerek, ezért egyes intézményeket be kellett zárni. Most azonban
más a helyzet: az elmúlt nyolc esztendõben
folyamatosan évente ezer-ezerkétszáz gyerek születik. Kerületünk népszerû: a felmérések szerint a most lakást venni szándékozók nagyjából ötöde a mi kerületünket választaná. Jelenleg háromezer lakás építése

folyik, és még kétezerrõl foglalt már állást a
tervtanács. Most kétszázezer négyzetméternyi szolgáltatóegység van nálunk épülõben,
ebbõl százezer négyzetméter a Váci úton.
Ami a lakosság összetételét illeti: harmincezer a nyugdíjasok száma, de igen sok harminc-negyvenéves költözött az utóbbi idõben kerületünkbe.

Otthontalanul

Stroke-szûrés

Iskolai játéktér

6. oldal
Nem múlik a kemény hideg, még nem
lélegezhetnek fel az utcán élõ otthontalanok. Ötvenen-hatvanan lehetnek a kerületben, akik minden unszolás ellenére
sem vonultak szállásokra. Rájuk fokozottan figyelni kellett a nagy hidegben.

8. oldal

A stroke, vagyis az agyi érkatasztrófa
világszerte sok áldozatot szed. Kerületünkben immár mindenki számára elérhetõ az a szakszerû ultrahangos vizsgálat, melynek segítségével elkerülhetjük a veszedelmes betegséget.

Folytatás a 3. oldalon

15. oldal
A Magyar Kultúra Napját január 22-én
ünnepeljük annak emlékére, hogy
1823-ban ezen a napon született meg
Kölcsey Ferenc Himnusza. A Gárdonyi
Géza Általános Iskolában hagyományosan ilyenkor tartják a Gárdonyi-napot.

2 HÍREK
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Igényelhetõk a jubileumi díszoklevelek

Díszpolgárjelölés február 20-áig

Jubileumi díszoklevelet igényelhetnek a XIII. kerületi lakcímmel rendelkezõ, nyugalmazott pedagógusok. A kérelmeket 2017. február 17-éig a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani (1139
Bp., Béke tér 1., tel.: 452-4100/5156). Aki óvónõ- és tanítóképzõben, fõiskolán vagy egyetemen 50 éve diplomázott, az arany, aki 60 éve, az gyémánt, aki 65 éve, az vas,
aki pedig 70 éve, az rubin díszoklevélben részesülhet, ha
legalább 30 évet dolgozott pedagógusként. A kérelemhez
csatolni kell az eredeti oklevél, valamint az arany, gyémánt vagy vas díszoklevél másolatát, a 30 éves pedagógusi munkaviszony igazolását, az adó- és a taj számot, rövid szakmai önéletrajzot, lakcímet és telefonszámot.

Az önkormányzat idén is várja a kerületi lakosok és civil szervezetek
javaslatait a XIII. Kerület Díszpolgára címre. Azok ajánlhatók, akik
életútjuk során kimagasló munkásságukkal hozzájárultak a városrész
fejlõdéséhez, nemzetközi kapcsolatainak erõsítéséhez, öregbítve hírnevét. Hasonló teljesítményért a
kerületi civil szervezetek a XIII.
Kerületért díjra is javaslatot tehetnek. A cím és a díj elhunyt személy-

Pályázat: az úszó-vb és a kerület
A Geszterédy Alapítvány február
15-ei határidõvel pályázatot hirdet
Hogyan mutatná be kerületünket
a 2017. évi úszó-világbajnokság
résztvevõinek és a versenyek látogatóinak? címmel annak kapcsán,
hogy a nemzetközi sportesemény
fõ helyszíne a javában épülõ Dagály Úszópalota lesz. A pályázat
célja a kerület hagyományainak,
értékeinek megismertetése. Eredményhirdetés: február 20. A kerületben lakó, 62. életévüket betöltött

nek is adható az elhalálozást követõ 3 naptári éven belül. A kezdeményezéseket a polgármesternek címezve a polgármesteri hivatal Jegyzõi és Jogi Osztályára (Béke tér 1.)
lehet eljuttatni február 20-áig. Az
adományozásról a képviselõ-testület dönt. Az ajánlásoknak tartalmazniuk kell a javasolt személy és a
javaslattevõ adatait, a díszpolgári
cím tekintetében pedig a jelölt kerületi kötõdését is.

Iskolák: vagyonkezelés államosítva

vagy nyugdíjszerû ellátásban
részesülõk rajz-, próza-, verskategóriában vagy egyéb technikával
készült alkotásokkal indulhatnak
nevük, nyugdíjtörzsszámuk, lakcí-mük megadásával. A pályázatokat a kerület bármelyik idõsklubjában személyesen, vagy
postán nyújthatják be. Az eredményes munkákat (I. helyezés:
30 000; II.: 20 000; III.: 10 000; különdíj: 10 000 forint) kategóriánként díjazzák.

XIII. KERÜLETI HÍRNÖK

Emlékezés
Raoul Wallenbergre
Január 17-én délután 5 órakor
megemlékezést tartottak a Pozsonyi út és Raoul Wallenberg utca
sarkán lévõ Wallenberg-emlékmûnél. Az idõpont nem véletlen:
Raoul Wallenberget, zsidó honfitársaink tízezreinek megmentõjét
1945. január 17-én látták utoljára
élve Budapesten. A kerületben lévõ
emlékmûvénél beszédet mondott
Niclas Trouvé, Svédország magyarországi nagykövete, párhuzamot vonva Wallenberg életmentõ
tevékenysége és a mai menekültügy között. Hangsúlyozta, Wallenberg példáját követve ma is kötelesek vagyunk segíteni a nélkülözõknek, hiszen az empátia és az
együttérzés az, ami emberré tesz
minket.
A Raoul Wallenberg Egyesület, a
Raoul Wallenberg Alapítvány és az
Emberi Erõforrások Minisztériuma (EMMI) idén is januárban osztotta ki a Wallenberg-díjat a svéd
embermentõ emlékére olyan személyiségeknek, akik tevékenységükkel, életútjukkal mutatnak példát humanizmusból. Az újlipótvárosi megemlékezésen beszédet
mondott Sebes József, a Raoul
Wallenberg Egyesület elnöke és
Gavallérné Kancsal Ágnes, a Raoul
Wallenberg Szakgimnázium és
Szakközépiskola igazgatója is, aki
idén Wallenberg-díjban részesült.
A megemlékezõk között dr. Tóth
József, a kerület polgármestere is
koszorút helyezett el.

Az önkormányzat megkötötte a Közép-pesti Tankerületi
Központtal az iskolák mûködtetésének átadásáról szóló
vagyonkezelési szerzõdést. (A 2013-ban kezdõdött államosítás következményeirõl, a tanodák jövõjérõl a 2016.
december 1-jei számunkban olvashattak interjút a polgármesterrel – a szerk.) A vagyonkezelõi jog mellett idén
január 1-jétõl a tankerület vette át a mûködtetést végzõ
150 technikai dolgozót is, akiknek a munkájával a diákok,
a szülõk és a pedagógusok is elégedettek voltak. Ezt elismerendõ az alapbérükön felül jelentõs önkormányzati
keresetkiegészítést kaptak, míg a városrész saját forrásból magas színvonalon ellátta az iskolák üzemeltetését, fejlesztését. Mindez az államosítással vélhetõen
megszûnik.

Építésszabályozás: a f e j l õ d é s z á l o g a
A városrészben egy átfogó (Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat)
és 91 részletes szabályozást tartalmazó településrendezési eszköz (Kerületi Szabályozási Terv) van hatályban, melyek a helyi közigazgatási terület
70-75 százalékát fedik le építési elõírásokkal. Az ingatlanfejlesztõk számára ezek biztosították a vonzó, stabil építésjogi hátteret, hozzájárulva a városrész látványos, lendületes fejlõdéséhez – állapította meg a képviselõ-testület, tudomásul véve az ezek hatályosulásáról szóló tájékoztatót. A Váci út
nagyszabású megújulása mellett a kevésbé szem elõtt lévõ területek átalakulása is megindult, például a Lõportárdûlõben és a Dagály utca környezetében. Nagymértékû fejlõdés zajlik a Béke utca–Szent László utca közötti
sávban, a FOKA-öböl és környéke, a Vizafogó, a Rákos-patak–Meder utca
és a Duna által határolt terület fejlesztése újra felélénkült.
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Rekonstrukció Gyermeknevelés új köntösben a Vizafogón

Megújult az Ugri-Bugri Bölcsõde
Folytatás az 1. oldalról
Ami a bölcsõdei ellátást illeti: a
három év alatti gyerekek száma
3200 és 3800 között mozog. Jelenleg a nappali bölcsõdékben összesen kilencszáznyolcvan gyereket
tudnak elhelyezni, és ehhez jön
még a családi bölcsõdékben rendelkezésre álló kilencvennyolc hely.
Ez azt jelenti, hogy minden harmadik három éven aluli kicsit fel
tudnak venni a kerület valamelyik
bölcsõdéjébe.

A most átadásra került UgriBugri Bölcsõde a Vizafogó lakótelep építésekor, 1984-ben nyolcvanszemélyes intézményként kezdte
meg mûködését. Most száznegyven kisgyerek – közöttük az úgynevezett SNI-sek, vagyis a speciális
nevelési igényûek – befogadására
alkalmas.
A beruházás során kívül-belül
felújították az épületet, korszerûsítették az épületgépészeti és elektromos rendszert. A bejáratok akadálymentesek lettek. Az udvar tel-

A beruházás során kívül-belül felújították az épületet, korszerûsítették az épületgépészeti
és elektromos rendszert

A bölcsõde vezetõje Konczné Supka Erika kalauzolta körbe
dr. Tóth József polgármestert a megújult bölcsõdében

jes felújítását is elvégezték. A három és fél hónap alatt elkészült rekonstrukció 420 millió forintba került. Kialakítottak egy sószobát, valamint egy új mozgássérült WC-t.
A gyerekmosdókban az eddigi két
WC és kézmosó helyett három-három áll rendelkezésre.

Rakpartbõvítés Parkolási stop május végéig

Eltûnik a kétszer két sáv
A pesti alsó rakpart Dráva utca és
Margit híd közötti szakaszán január 12-én elkezdõdött a közútfejlesztés következõ üteme. Az eddigi forgalmi rend egyelõre nem
változik, az autósok északról dél
felé egy sávon haladhatnak, ám
parkolni várhatóan egészen május
végéig, a munkálatok befejezéséig
nem lehet ezen a szakaszon. Ezt a
részt egyébként – az elõzetes tervek szerint – márciustól májusig
teljesen lezárják majd, a kétirányú
forgalmat pedig a felsõ rakpartra
terelik. (Az idõjárástól függõen,
munkaszervezési okokból azonban a zárás hamarabb is megtörténhet.)
Ismeretes, a XIII. kerületi alsó
rakpart megújítása – fõvárosi beru-

házásként – két szakaszban történik. Az északi rész, amely a Moszkva sétány nevet kapja, a Dráva utca
és Népfürdõ utca csomópontja, illetve az Árpád híd között fog húzódni, ahol egy 7 méter széles, elválasztott gyalog- és kerékpárutat
alakítanak ki, s megtörténik a sétány melletti területek rendezése is,
egészen az idei vizes-világbajnokságnak helyszínt adó Dagály fürdõig, illetve a Rákos-patakig. Ennek a szakasznak a kivitelezése
már tavaly októberben elkezdõdött, és ez év tavaszáig tart. (A Margit híd és a Kossuth Lajos tér közötti szakasz megújítására a vizes-vb
után kerül sor.)
A Dráva utca és a Margit híd között egy jellemzõen 6 méter széles,

díszburkolatú gyalogsétány épül új
köztéri elemekkel, valamint a gyalogosok felsõ rakpartra jutását
megkönnyítõ új átvezetésekkel. A
sétány melletti útpálya tervezett kialakítása: 3,5 méter szélességben
2×1 forgalmi sáv, a dunai oldalon
három méter széles parkolási felülettel, a támfal oldalán pedig három
méter széles szervizsávval, 45 fokos
parkolási lehetõséggel.
A forgalmi változásokról részletes tájékoztatás lesz elérhetõ a BKK
Zrt., valamint a kerületi és a Fõvárosi Önkormányzat honlapján is.
Az érdeklõdõk a beruházással kapcsolatban felmerülõ kérdéseiket a
rakpart@enviroduna.hu e-mailcímre küldhetik el, amelyre a beruházás lebonyolítói válaszolnak.

A kerületben a fogyatékkal élõ
kisgyerekek fogadására az UgriBugri az egyik kijelölt bölcsõde. A
gondoskodás és a megfelelõ tárgyi
feltételek eredményeként az elmúlt tíz évben ebbõl a bölcsõdébõl
negyvennyolc sajátos nevelési igényû kicsi került óvodába vagy más

oktatási intézménybe. Több kisgyermeknevelõ
rendelkezik
gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel is, így a kicsinyek szakszerû nevelése és gondozása biztosított.
n CSOP V.

Bérlakás Folytatódik az építés

Hódít a „passzivitás”

A Kartács utca 14. szám alatti 23 lakásos, önkormányzati
tulajdonú bérház látványterve

Folytatás az 1. oldalról
A grémium emellett tudomásul
vette, hogy a Kartács utca 20. szám
alatti ingatlanra tervezett beruházás megvalósítását az azóta megszûnt örökségvédelmi hivatal megakadályozta. A kettõ úgy függ öszsze, hogy a kerület már korábban
döntött a Kartács utca 20-ban létesítendõ 48 lakásos lakóház építésérõl és az önkormányzati tulajdonú
telken található négylakásos épület
lebontásáról. Ehhez az építési és a
bontási engedélyt a fõvárosi kormányhivatal V. kerületi hatósága
örökségvédelmi kikötés nélkül
megadta, ám ezután a Forster Gyu-

la Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ hivatalból kezdeményezte az épület
mûemléki nyilvántartásba vételét,
figyelmen kívül hagyva a kerület
érdekeit, jogerõs engedélyeket és az
épület mûszaki, statikai állapotát.
Miután az önkormányzat fellebbezését elutasították, a kerület bíróságon támadta meg a jogerõs közigazgatási határozatot.
Alternatív helyszínként jön tehát szóba a Jász utca 72., ahol egy
34 lakásos bérház épülhet. Az önkormányzati tulajdonú telken jelenleg álló épület ugyanis leromlott
állapotú, benne a lakások alacsony
komfortfokozatúak.
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Civil Nap A RaM-ban mutatkoznak be a szervezetek

Inspiráló lakosság
Mint arról már hírt adtunk, az idén
új helyszín, a Radnóti Miklós Mûvelõdési Központ ad otthont a február elsõ szombatján megrendezésre kerülõ Civil Napnak. Ezen –
immár hagyományosan – a kerület
civil szervezetei börze keretében,
standokon és kiállításokon mutatkoznak be. A programok között
szerepelnek ügyességi játékok,
erõnlétfelmérés, virtuális evezõverseny, mozgásimprovizáció zenére,
valamint egészségügyi mérések, tanácsadások. A mûvészeti tevékenységet folytató civil csoportok az esti
gálán mutatkoznak be. A szakmai
fórum témája a kerületi civil szervezetek együttmûködése az önkormányzattal. Az esemény védnöke
dr. Tóth József polgármester.
A napot reggel háromnegyed kilenckor az Angyalföldi Vadrózsa
Néptáncegyüttes indítja, majd a
polgármester megnyitóját követõen átadásra kerül a Civil Vándordíj. A délután háromig tartó Civil
Börzén bemutatkoznak a civil
szervezetek. A több mint húsz
résztvevõ között ott lesz az Angyalföldi Szociális Egyesület, az Angyalföldért Egyesület, a Fiatalok az
Emberi Jogokért Alapítvány, a

Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület, az Iránytû Ifjúsági
és Mentálhigiénés Alapítvány, a
XIII. Kerületi Lokálpatrióták
Egyesülete, a XIII. Kerületi Mozgássérült Egyesület, az Angyalföld
Polgárõr Szervezet, a Háttér Társaság és a Magyar Védõnõk Egyesülete.
Az Angyalföldi Nagycsaládosok
Egyesülete Mi van a kertünkben
címmel kóstolóval és bemutatóval
várja a látogatókat. A Vakok és
Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének
(VGYKE) standján az érdeklõdõk
játékos formában ismerkedhetnek
meg a Braille-írással. A TerraKotta Egyesület kiállítóhelyén pedig hûtõmágnes készítésére lesz lehetõség.
A civil szolgáltatók közül a
Parlagfûmentes Magyarországért
Egyesület mikroszkópos pollenbemutatót tart, valamint megismerteti az érdeklõdõkkel a mobiltelefonos parlagfûbejelentõ applikációt. Pulmonológus, allergológus
és immunológus közremûködésével légzésfunkció-mérést és allergia-tanácsadást tartanak elsõsorban gyerekek részére. Délben pe-

dig dr. Endre László egyetemi tanár tart elõadást az allergiák típusairól és a megelõzésrõl a Szekció
teremben.
A Vöröskereszt XIII. Kerületi
Szervezete vérnyomás-, vércukorés koleszterinszint-mérést, valamint elsõsegélynyújtó bemutatót
tart a Colosseumban. Tíz és tizenkét óra között a XIII. Kerületi

Zöldprogram Várják a javaslatokat az idei faültetéshez

Városi kertészkedés
A lakosság javaslatait is várja az idei
faültetési helyszínek kiválasztásához a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. – mindezt annak a tavaly tavasszal indított nagyszabású fásítási programnak a részeként, amelylyel az önkormányzat célul tûzte
ki, hogy egy év alatt egy fél városligetnyi fát ültet a városrészben. A
vállalás idõarányos része már teljesült: tavasszal 459, õsszel pedig

1410 darab fiatal faegyedet telepítettek, emellett jelképesen elültették az Ifjúság fáját a Visegrádi utcában, majd az Idõsek fáját a Gyermek téren.
A nagyarányú fásítás idén tavasszal is folytatódik, a tervek szerint mintegy 700 további egyed kap
helyet. Az ehhez meghirdetett lakossági felhívásnak február 28-áig
lehet eleget tenni, a javaslatokat ad-

dig lehet megküldeni (lehetõség
szerint fényképpel illusztrálva),
akár a javasolt fafajt is feltüntetve a
kornyezet@kozszolgaltato.bp13.
hu e-mail-címre. E helyeket a XIII.
Kerületi Közszolgáltató Zrt. szakemberei megvizsgálják, és ha lehetõség van az adott helyszínen a fatelepítésre, úgy azt a 2017-es ültetéseknél figyelembe fogják venni.
Fontos azonban tudni, hogy mindehhez figyelembe kell venni a közterületek forgalomtechnikai szempontjait, illetve a közmûvek elhelyezkedését is, hiszen a közlekedõ
utak beláthatósága, vagy épp a légvezetékek és a földkábelek adott
esetben akadályát jelenthetik a fásításnak, amihez további szempont, hogy az csak a XIII. kerületi
önkormányzat tulajdonában álló
közterületen történhet.
A 2016-os telepítések során
egyébként a legnagyobb arányban
a városi körülményeket jól tûrõ fajtákat ültettek, összesen 79 utcában
a kerület legkülönbözõbb pontjain. Ennek részletes címlistája a
https://www.kozszolgaltato.bp13.
hu/letoltheto-dokumentumok/
linken érhetõ el (Közterületi divízió/Környezetgazdálkodási ágazat/Címlista – XIII. kerületi faültetések 2016.).

Egészségügyi Szolgálat bõrgyógyász-onkológus fõorvosa, dr.
Forgács Balázs bõronkológiai szûrésre várja a látogatókat a Szekció
II. teremben.
A Civil Tér programsorozat keretében lesz 500 méteres virtuális
evezõsverseny, múzeumpedagógiai foglalkozás Feledy Balázs mûvészeti író vezetésével, tárlatvezetés a RaM Rockmúzeumában,
Giovannini Kornél bábmûvész közös bábjátéka (képünkön), keleti
mozgáskultúra-bemutató, valamint a Láng Mûvelõdési Központ
kiscsoportjainak rövid mûsora.
A Civil Szakmai Fórum keretében civil szervezetek és az önkormányzat együttmûködése a kerületben címmel interaktív beszélgetésre kerül sor az önkormányzat és a civil szervezetek képvise-

lõinek részvételével a Szekció teremben.
Délután három és öt óra között a
Civil Gálán kerül sor a Legszínvonalasabb stand verseny díjátadójára, illetve a Hírnök-szelvények sorsolására. Ezután a Roll Dance
együttes kerekesszékes táncokat
mutat be, a Jazz and More Kórus
musical- és popátiratokat, a Balassi
Kórus pedig kórusmûvekbõl, katona- és népdalokból álló egyveleget
ad elõ. Donyec István és Bacsi János elõadásában közkedvelt klaszszikus mûvek hangzanak el xilofonon, zongorakísérettel. A Civil
Nap záróakkordjaként a Keil Ernõ
Közhasznú Fúvószenei Egyesület
Retroláz címû mûsorát láthatja a
közönség a Colosseumban.
n CSOP V.

Klíma Újabb stratégia

Az élhetõbb kerületért
Megszületett a kerület következõ
három évre, 2020-ig szóló Klímastratégiája. Az ez irányú tudatosság beépült az önkormányzat tervezési rendszerébe, az éghajlatvédelmi szempontok megjelennek a
döntéshozatal minden szintjén.
Az önkormányzat munkájában
az éghajlatváltozással kapcsolatos
feladatok 2011-ben, a Klímastratégia elfogadásával önálló területként jelentek meg. A passzívház
(100 lakásos bérház) és a passzív-

óvoda (Meséskert) felépítésével a
kerületben olyan nagy volumenû
beruházások valósultak meg, melyek tényleges energiamegtakarítást és -kibocsátáscsökkentést
értek el, példát mutatva más helyi
közösségeknek is.
A városrész kiemelten kezeli a
lakosság egészségének klímaváltozással szembeni védelmét úgy,
hogy a helyi szintû környezetvédelembe minél nagyobb arányban
tudja bevonni a lakosságot.

Kiadó üzlethelyiség
a Lehel Csarnokban
A Lehel Csarnok 2017. január 17. és 2017. február 3. 12.00 óra között
nyilvános pályázatot hirdet
az Önkormányzat tulajdonában álló F003 helyiség liciten, határozott idõre, 5 évre, további 5 éves elõbérleti jog biztosítása mellett történõ bérbeadására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 3. (péntek) 12.00 óra.
A licit idõpontja: 2017. február 6. (hétfõ) 10.00 óra, helye a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., Lehel Csarnok Üzemeltetési Osztály
(1134 Budapest, Váci u. 9-15.).
A helyiséggel, helyiséglicittel kapcsolatos részletek
a www.kozszolgaltato.bp13.hu honlapon olvashatók,
vagy a +36-1/288-6898 telefonszámon kérhetõk.
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Nemzetiségek Német hagyományõrzés a kerületben

Sváb batyusbál
Kerületünkben már az elsõ önkormányzati választáson, 1994-ben
megalakult a Német Nemzetiségi
Önkormányzat. Azóta képviselik a
kerületünkben élõ német nemzetiség érdekeit, õrzik hagyományaikat. Egész év folyamán színes programokkal igyekeznek népszerûsíteni a kultúrájukat, illetve teret adni a kerületünkben élõ német származású lakosoknak a közösségépítésre, identitásuk erõsítésére.
A német hagyomány hosszú
múltra tekint vissza kerületünkben. Az iparosodás korában Angyalföldre sok német szakmunkás
érkezett, ekkor az úgynevezett
jassz nyelvbe is rengeteg német eredetû szó került, például: flamó (éhség), flem (pofon), kokker (szén),
staub (cigaretta). A német jelenlétre utalnak az angyalföldi utcák eredeti nevei is, a Dózsa György út
egykor Arena Weg, a Radnóti Miklós utca Insel Gasse volt, a Visegrádi utca pedig még az 1860-as évek

térképein is Visegrader Gasse néven szerepel.
A német nemzetiségi önkormányzat háromfõs testülettel mûködik. Az elnök, Katonáné Mayer
Katalin közel 20 éve csatlakozott a
munkához – akkor még képviselõként. Elnöki teendõit amellett látja
el, hogy a 20. tanévét tölti németnyelv tanárként az Ady Endre
Gimnáziumban. A testület másik
tagja Wolfart Jánosné, aki egy személyben az Országos Német
Nemzetiségi Önkormányzat tagja
is, a harmadik tag pedig Tüttõné
Rácz Éva, aki óvodai csoportokban
már egészen kiskorban megmutatja a gyerekeknek és szüleiknek az
identitás fontosságát.
Ugyanis kerületünkben nem
csak német nemzetiségi kéttannyelvû iskolai oktatás létezik (a
Pannónia utcai általános iskolában), de a Gyöngyösi utcai Csicsergõ Tagóvodában két, a német nemzetiségi hagyományokat is ápoló,

kétnyelvû óvodáscsoport is mûködik.
– A 2017-es évben szeretnénk tovább folytatni az elõzõ években
megalapozott hagyományainkat –
mondta el Katonáné Mayer Katalin. – Minden évben megrendezzük a szavalóversenyt, amelyet a
német nemzetiségi oktatásban
részt vevõ iskolásoknak hirdet meg
az Országos Német Nemzetiségi
Önkormányzat, ennek az iskolai
fordulói már lezajlottak. Így a következõ küszöbön álló programunk a Batyusbál, melyet a Pannónia utcai iskolában szervezünk
meg február 10-én a farsangi idõszakhoz csatlakozva.
A Batyusbál is sváb hagyomány:
a sváb falvakban vitték maguknak
kis batyuban az ételt, italt a mulatságban részt vevõk. Ilyenkor az iskolások nemzetiségi táncokat mutatnak be és a zenekar is autentikus
sváb zenét játszik.
– Közben már készülünk a XIII.
Kerületi Nemzetiségi Fesztiválra,
ami mindig május utolsó vasárnapján zajlik a Babér utcában. Az idõpont miatt a gyereknaphoz is kapcsolódik ez az esemény, így az óvodásainknak is remek fellépési lehetõséget nyújt. Ezen a fesztiválon a
többi kerületi nemzetiséggel karöltve mi is évrõl évre részt veszünk
hagyományos sváb ételekkel érkezünk – fûzte hozzá az elnöknõ.
Az önkormányzat tanulmányutakat is szervez, hogy ezzel is segítse az identitás erõsödését, a közösségépítést, sõt, honlapot és facebook csoportot is üzemeltetnek,
hogy minél többekhez eljuthassanak híreik.
n BNP
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Közterület Kiemelt beruházások

Fiatalodó parkok

A Tahi utcai lakótelep (Tahi utca–Madarász Viktor utca–
Fiastyúk utca–Göncöl utca által határolt) nyugati tömbjének 67 ezer négyzetméternyi átfogó közterületi fejlesztése
220 millió forintból valósulhat meg

A képviselõ-testület elfogadta az
önkormányzat idei három kiemelt
– azaz az 50 millió forintot meghaladó, összességében 380 millióba
kerülõ – közparki fejlesztésének
célokmányát. Eszerint a Tahi utcai
lakótelep (Tahi utca–Madarász
Viktor utca–Fiastyúk utca–Göncöl
utca által határolt) nyugati tömbjének 67 ezer négyzetméternyi átfogó közterületi fejlesztése 220 millió
forintból valósulhat meg. Ezzel a
kerület az ilyen célú lakótelepmegújítási programját terjeszti ki.
A Máglya köz menti parkrészen talajvízkút és öntözõhálózat létesül,
megújul a játszótér, a közvilágítás,
a bútorzat és a burkolat és fitneszpark is létesül.
A Szt. László utcai udvarok 14
ezer négyzetméteres fejlesztésére
80 millió forint áll rendelkezésre.
A Rokolya utca és a Futár utca között négy, lakótömbök által körülölelt zöldfelület található, melyen

új játszótér és pihenõpark létesül,
a közkertek növényzetének, burkolatainak,
berendezéseinek
felújításával párhuzamosan, és
emellett a közvilágítást is fejlesztik.
A Béke utca–Tatai utcai lakótelep legnagyobb kiterjedésû zöldterületének, a Futár park 14 ezer
négyzetméternyi rehabilitációjára
ugyancsak 80 millió forintot fogadott el a képviselõ-testület. A játszótér 2014-es bõvítése után idén a
pihenõparkot fejlesztik, ahol rekreációs testedzõ tér is lesz. Megtörténik a zöldfelületek, a burkolatok
és a berendezések, valamint a közvilágítás minõségi megfiatalítása,
öntözött gyepfelületek és virágágyak kialakítása. Itt lesz a Rákospatak menti ökológiai tanösvény
elsõ állomása, mely szerves kapcsolatot képez a patak mentén ütemezetten megvalósuló közparki felújítások között.

Épül a kerület új városközpontja, az AGORA Budapest
A 2017 elején induló
nagyszabású AGORA Budapest projekttel a fõváros egyik legizgalmasabb,
modern épületegyüttese
valósul meg egy nemzetközi ingatlanfejlesztõ, a
HB Reavis Csoport beruházásaként. A projekttel
egy olyan multifunkcionális városközpont jön létre, ahol a fenntartható,
kortárs építészeti megoldások mellett a kikapcsolódás élménye is meghatározó szerepet kap.
Az AGORA Budapest projekt a
HB Reavis második magyarországi
beruházása, amely Budapest egyik
legfrekventáltabb részén, az Árpád
híd pesti hídfõjénél, a Váci úti irodafolyosó és a Róbert Károly körút ke-

resztezõdésében épül meg. A nagyléptékû, a XIII. kerület megújulását
is szem elõtt tartó fejlesztés több fázisban épül meg. Az elsõ ütemben
megvalósuló két épület várhatóan
2018 végére készül el. Az építkezés
ezen fázisában már elkészül az új
Volán-buszpályaudvar és átépül a
fejlesztés metrókapcsolata is.
A tervezés során a HB Reavis kiemelt célja volt, hogy a most épülõ
ikonikus épületegyüttes jól illeszkedjen a városi szövetbe, tisztelje
Budapest hagyományait, ugyanakkor modern építészeti értéket adjon a fõvárosnak. Ennél is fontosabb cél azonban, hogy egy olyan
emberközpontú fejlesztést hozzanak létre, ahol az emberek kellemes
környezetben dolgozhatnak és
tölthetik a szabad idejüket.
Az AGORA Budapest projekt
részeként a fõutak zajától védett te-

rületen parkosított sétányokat, szabadtéri és zárt közösségi tereket
alakítanak ki. A projektben emellett az irodaházakban dolgozók, a
közelben lakók, valamint az Árpád
híd csomópontjában közlekedõ
emberek igényeit is kiszolgáló éttermek, kávézók és kényelmi szolgáltatások kapnak helyet.
A fejlesztés közvetlen környezetét teljesen megújítja a beruházó: a
kivitelezés során az Árboc és az
Esztergomi utcákat átépítik, az
Esztergomi és az Árboc, valamit az
Esztergomi és Róbert Károly körút
keresztezõdésénél új közlekedési
csomópontokat alakítanak ki. Felújítják és akadálymentesítik a metrókijáratot és egy új, csökkentett
forgalmú Volán-buszpályaudvar is
helyet kap az épületegyüttesben.
A piac egyik vezetõ szereplõjeként
a HB Reavis kiemelt hangsúlyt fek-

tet arra, hogy a kereskedelmi fejlesztések legújabb innovációit és
fenntartható megoldásait alkalmazza az építés során. A projekt részeként 15 teniszpálya méretének
megfelelõ zöldfelületet alakítanak
ki, amelyet fasorok, bokrok és füves
sétányok díszítenek. Az épületegyüttes központi részén egy „ki-

ülõs teret”, agórát hoznak létre,
amellyel egy új nyüzsgõ találkozópont jön létre a város életében, ahol
egyedi szolgáltatások és közösségi
programok szolgálják majd az emberek kikapcsolódását.
További információ a projektrõl: info@agorabudapest.com
(X)
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Szabadfogas Civil kezdeményezés

Utcán otthontalanul

Vegyél el egy kabátot!

Nem múlik a kemény hideg, még
nem lélegezhetnek fel az utcán élõ
otthontalanok. Ötvenen-hatvanan
lehetnek a kerületben, akik minden unszolás ellenére sem vonultak szállásokra.
– A hajléktalanokról egész évben gondoskodunk, ellátási szerzõdésünk van a Diótörés Alapítvánnyal és a Magyar Vöröskereszt
Budapesti Szervezetével – felelte
érdeklõdésünkre Karácsonyi Magdolna aljegyzõ, az önkormányzat
szociális osztályának vezetõje. –
Novemberben alakult egy munkacsoport, a hajléktalanokkal kapcso-

latos teendõket határoztuk meg.
Célunk, hogy minél kevesebben éljenek közterületen, van elegendõ
átmeneti szállás és éjjeli menedékhely, ezért mindenkit arra ösztönzünk, hogy ott töltsék a hideg téli
napokat. A Szabolcs utcai nappali
melegedõ újabban este hétig van
nyitva, utána lehetne a szállásra
menni, de ezt nem mindenki vállalta. Rájuk fokozottan figyelni kellett a nagy hidegben.
A szociális munkások több mint
tíz hajléktalant vettek végül rá a
mínusz tíz-tizenöt fok alatti hidegben, hogy adják fel a zsúfolt szállá-

sokkal kapcsolatos viszolygásukat.
A nappali melegedõk azért népszerûbbek, mert itt lehetõség van a
tisztálkodásra, részt lehet venni
foglalkozásokon, könnyebben át
lehet vészelni a nehéz napokat,
mint az utcán. Az aljegyzõ szerint
kevesen vannak, akik nem mûködnek együtt a szociális munkásokkal, vagy azokkal a lakókkal, akik
bejelentést tesznek, ha bajba jutott
embereket látnak.
– Mindenki érzékenyebb az ünnepek alatt, sokan jelezték most is,
hogy segíteni szeretnének – mondta Karácsonyi Magdolna. – Nagyobb a megértés, és több jelzést
kapunk, mint az év más idõszakaiban. Abban, hogy a hajléktalanok
olyan helyekre járnak, ahol pénzt
vagy ételt remélnek, nincs semmi
rendkívüli. Nincsenek a kerületben hajléktalanoktól hemzsegõ zónák, általában egyedül, de elõfordul, hogy 3-4 fõs csoportokban
húzzák meg magukat. Jól mûködik az, hogy a társasházakban és az
intézményekben külön feliraton
közöltük, hogy az adott kerületrészen melyik utcai szociális szolgálatnak lehet jelezni, ha valaki szeretné, hogy segítsünk, segítsenek.
Abból indulunk ki, hogy ember ne
éljen az utcán, de azokra is figyelnünk kell, akik mégis ezt választják. Kihûléses haláleset vagy más
rendkívüli ügy eddig ezen a télen
nálunk nem történt.
n (R. L.)

Jövök-megyek 159.
L

átták már A Pál utcai fiúkat a
Vígben? Jó maguknak. Én képtelen vagyok bejutni, évtizedekre elõre elkapkodták a jegyeket (tréfa), akkora a siker, hogy beteríti az egész várost, nemcsak büszke kerületünket.
Mondjuk, ezt meg lehetett jósolni. A
regény, mely a musical alapjául szolgál, nemcsak a legismertebb, legolvasottabb, legkedveltebb magyar regények egyike (kiadásainak se szeri, se
száma, kötelezõ olvasmány volt nemzedékek számára, több film készült
belõle, van színpadi átdolgozása is),
hanem a történet oly mértékben folklorizálódott, az egyes jelenetek, mondatok oly mértékben beleivódtak a
magyar kultúrába, ahogy ez egyetlen
más mûvel sem fordult elõ eddig. Ha
egy magyarnak azt mondjuk, einstand, pontosan tudja, hogy törvénytelen elbirtoklásról van szó, nem is
mindig üveggolyói szinten, ha azt
mondjuk, gittegylet, az manapság is
értelmetlen agyonülésezést jelent, az
áruló neve a magyarban geréb, a közlegényé nemecsek (csupa kisbetûvel,
persze) és a grund szó a magyar nyelv-

ben száz éve nem csupán egy beépítetlen földdarabot jelent, hanem az
együvé tartozás helyszínét, a hazát is,
melyért, ha kell, az ember az életét
adja.
Hogy miért éppen ez a könnyû
kézzel megírt regény futott be ilyen
fantasztikus utat a magyar kultúra, a
magyar társadalom történetében a
sok tízezer magyar nyelvû regény közül, az megérne egy mélyebb elemzést, de ettõl ebben a dermesztõ hidegben azért megkímélem önöket.
Legyen elég annyi, hogy befutott, s a
Pál utcai fiúk, Boka, Csele, Csónakos, Kolnai, Barabás és a többiek régóta részei mindannyiunk életének, ha
akarjuk, ha nem. (Sõt, sõt, ha olvastuk a regényt, ha nem. Az az alapos
gyanúm, hogy manapság egyre kevesebben vannak, akik az eredeti szöveggel is találkoztak – de attól még
mindenki tudja, kikre kell gondolnia,
ha azt hallja, Áts Feri és a vörösingesek.) A Pál utcai fiúk annyira klasszicizálódtak, hogy ma már szoborformában is láthatóak, igaz, nem a Pál
utca és a Mária utca sarkán, ahol len-

niük kellene, hanem a körút másik
oldalán, egy iskola elõtt, nem messze
a Molnár Ferenc tértõl. Egyszóval ez
az a történet, amelyet nem kell elmagyarázni egyetlen magyarnak sem, ha
beül a Vígszínház nézõterére, s ezért
volt könnyû dolga az alkotóknak,
amikor a zenésített változatra vállalkoztak. (Ez persze semmit nem von
le az érdemükbõl. Ezt jó szívvel állíthatom, mert az elõadásra ugyan még
nem sikerült bejutnom, de a zenei
anyagot egy csinos CD-n megkaptam
a Jézuskától, és azóta ronggyá hallgattam. Remek, annyit mondanék.)
A Pál utcai legendárium, akárhány
év telt is el a megírása óta, csak gyarapodik, terebélyesül, amihez ez a zenésített közelítés szintén hozzáteszi
majd a magáét. (Mellékszál ugyan,
de szórakoztató, ezért hát elmesélem,
hogy amikor a megjelenés ötvenedik
évfordulóját ünnepeltük, a szorgos
sajtómunkások nemcsak a regény
helyszíneit járták végig – nem nehéz,
megvannak ma is –, hanem megkísérelték rekonstruálni a hajdani szereplõk modelljeit is. Rácz tanár úr, tud-

Ha fázol, vegyél el egy
kabátot! felirattal került
ki a Szabadfogas mozgalom elsõ ruhatartója a Vígszínház elé. Az országos
civil kezdeményezés célja,
hogy a fagyos idõben segítsen az utcán élõknek.
Néhány óra alatt egy halom ruha gyûlt össze a kihelyezett fogason, majd a
hajléktalanok által hátrahagyott holmikból és új
adományokból vegyesen a
fogas mellett, a járdán is.
A kora délutáni órákban
pedig megjelentek a helyszínen olyan személyek is,
akik a jobb kabátok kiválogatásakor az agressziótól
sem riadtak vissza.
Mint megtudtuk, az akció kezdeményezõi a nélkül helyezték ki a
fogast a Vígszínház elé, hogy arról
az önkormányzatot, a kerületi közterület-felügyeletet, vagy a helyi
szociális ellátó intézmények bármelyikét tájékoztatták volna, és
közremûködõkrõl sem gondoskodtak a helyszínen. A helyi közterület-felügyelet járõrei napi feladataik ellátásakor szembesültek a kialakult helyzettel, amelynek megoldásához segítséget kértek a polgármesteri hivatal aljegyzõjétõl.
– A kezdeményezést magunk is
hasznosnak tartjuk, az elsõ perctõl
támogattuk. A spontán akció azonban a reményeket nem váltotta be,

juk, legendás oktatója volt a Lónyay
utcai alma máternek, de a múltnyomozók nem álltak meg itt, hamarosan megtalálták magát Nemecsek Ernõt is – illetve azt az idõs urat, aki állította, róla mintázták a regényalakot – ki szép kései karriert futott be
ezzel a mesével. Aztán persze kiderült
róla, hogy csaló, mint ahogy a többi
ál-Nemecsekrõl is. Nem olyan az
egész, mintha nem is Molnár, hanem
Ilf és Petrov írta volna?)
Akárhogy is, a zenésítés kapcsán
módom volt elmerengeni azon, vajon mennyit érthet meg, mennyit élhet át egy mai fiatal ebbõl a regénybõl? Attól tartok, semennyit. Az a világ, az az értékrend, az az életmód,
melyet ábrázol, mára teljesen eltûnt,
nyoma sem maradt. A mai kiskamaszok sportegyesületekbe járnak és mûvészeti csoportokba (helyesen, egyébként), s különben is mindennap estig
benn vannak az iskolában: hogyan is
lenne idejük összegyûlni nap mint
nap a sarki üres telken? Vagy akár egy
játszótéren? De még ha volna is idejük, gyanítom, inkább a számítógépük elõtt ülnek, valamely izgalmas
virtuális világba merülve el.
Ifjúként ki nem állhattam, ha valaki azzal jött, hogy bezzeg az õ korában! Úgyhogy most én se jövök ezzel,

Fotó: facebook

Hajléktalanság Nagyobb figyelem fagyos idõben

a szervezés átgondolatlan volt –
mondotta megkeresésünkre Fábián-Brocskó Márta, a közterületfelügyelet vezetõje. Az aljegyzõ intézkedésére szociális munkások jelentek meg a helyszínen, akik a
közterület-felügyelettel, valamint
a szintén segítségül hívott kerületi
rendõrkapitányság munkatársaival biztosították a hátrahagyott
adományok elvitelét. A képzõdött
nagy mennyiségû szemét és különféle hulladékok eltakarításában a
Vígszínház munkatársai is közremûködtek. Az akció lezárása után
megmaradt ruhanemûket pedig a
Vígszínház munkatársai a színház
költségére továbbították a Dózsa
György úti Módszertani Központba. Sajtóértesülések szerint a kezdeményezõk az akció további kiszélesítésén fáradoznak.

fõleg a bezzeggel nem, de azért megállapítom, némi szomorúsággal a
hangomban, hogy valószínûleg az én
nemzedékem az utolsó, melynek még
megvan ez a grundélménye, melyrõl
Molnár Ferenc regénye szól. Mi még
tényleg ilyen üres telkeken, elhagyott
gyárudvarokon, fatelepeken töltöttük
az idõt, ott fociztunk, verekedtünk,
dumáltunk, cigiztünk, és ott hencegtünk nem létezõ hódításainkkal. Kapásból fel tudok sorolni egy tucat efféle helyet Angyalföldön, melyeket azóta persze, végleg benyelt a város.
Illetve, s épp ez az érdekes, az elmúlt években megint tele lett a környék grundokkal. Építési telkekkel,
hogy pontosabbak legyünk, ahol a
válság miatt megakadt, vagy el sem
kezdõdött az építkezés. Sok ilyet jártam körül – fõleg a Váci út környéke
volt gazdag bennük –, várva, remélve, hogy csak feltûnik bennük két csapat meg egy labda egyszer, visszavarázsolva a gyermekkoromat. De nem
így történt. A huszonegyedik század
grundjai üresen ásítoztak évekig,
nem kellettek sem a Pál utcaiaknak,
sem a vörösingeseknek.
Mára meg, válság múltán, beépítették valamennyit.

n JOLSVAI ANDRÁS
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Baranyi Ferenc költõ, író, mûfordító Angyalföld a béke szigete a közélet viharzó tengerén

Milánóból hazafelé
öccse. Említette, hogy a feljelentésbõl értesült a lakásproblémámról.
Ígérte, igyekszik segíteni a megoldásában. Végül 1979-ben kaptunk
egy két és fél szobás szövetkezeti lakást a Kárpát utcában. Hamar akklimatizálódtam, és már harmincnyolc éve itt élünk.
– Esetében mit jelent pontosan az
akklimatizáció?
– Egyik kedvenc József
Attila-versem kezdõdik így:
Elmondtam azt is,
„Íme, hát megleltem hazáhogy szeretnék a körmat…” Akkor érzi az ember
nyéken maradni, hileginkább, hogy ez megtörszen zuglói elégiáimtént vele, amimal már az irodalomkor külföldba is beénekeltem a kere kerül, és
rületet. A tanácselnök elvan
egy
kezdett kiabálni a telefonba:
konkrét hely, ahová
ne képzeljem, hogy velem +vide
o visszavágyik. Ami több mint
kivételt tesznek, csak mert
egy színes folt a térképen.
ismert vagyok. Mondtam
Van, hogy nem is kell
erre egy s mást, majd ráolyan mesze menni ehcsaptam a kagylót, és lehez. Amikor Pestre kölvélben is megírtam neki:
töztem, még szülõhenem protekciót akartam,
lyem környékére, a pilisi
de mindenesetre szégyeldolinák közé vágytam
lem, hogy szóba álltam
vissza; vagy cseperedéegy magafajta fafejjel.
Levelemet feljelentés kíséretében sem világába, a nyáregyházi erdõkjuttatta el a fõvárosi pártszervezet- be. Angyalföldet akkor kezdtem
hez. Onnan hívatott be Molnár hazámnak érezni, amikor egy miEndre, a pártbizottság egyik titká- lánói utamon azon kaptam mara, egyben Molnár Géza írótársam gam: én már a Pozsonyi úti sörö-

Baranyi Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas költõ,
író, mûfordító január 24-én töltötte be nyolcvanadik
életévét. Alkotói munkássága mellett irodalmi és ifjúsági lapok szerkesztõjeként segítette ifjú kollégái pályakezdését. A Magyar Televízió Zenei és Szórakoztató Fõosztályának vezetõ munkatársaként pedig évtizedekig foglalkozott kulturális ismeretterjesztéssel
a képernyõn keresztül. A XIII. kerület díszpolgára születésnapja kapcsán azt is elmesélte, hogy miként lett
csaknem negyven éve Angyalföld lakója.
– Véletlenül talált otthonra Angyalföldön, vagy kinézte magának a
„vidéket”?
– A hatvanas évek elején laktam
már rövid ideig egy Dagály utcai albérletben. Ifjú titánként a kerületi
KISZ-szervezet életében is részt
vettem. Ám elsõ önálló lakáshoz
Zuglóban jutottam 1965-ben,
amelyet az Írószövetség „kontingensébõl” utaltak ki. Angyalföldre
való késõbbi visszajutásom története ugyancsak elmond valamit az
akkori idõkrõl. A másfél szobás
zuglói otthonunkba született gyermekünk, Péter. De valójában a kultúra kezdett minket kiszorítani onnan: szaporodtak körülöttünk a
könyvek, operalemezek. Akkor felhívtam a kerületi tanácselnököt, és
megkérdeztem: milyen, bárki másra is érvényes feltételekkel bonyolíthatnék le egy minõségi cserét?

zõkbe vágyom viszsza, az ottani ismerõsök, beszélgetõtársak körébe.
– Ön szerint Angyalföldnek melyik
a legmeghatározóbb „stílusjegye”?
– Angyalföld a béke szigete a magyar közélet viharzó tengerén. Otthonossá teszi lakói egymás iránti
empátiája. Ahogy az is meghatározó, miként viszonyulnak közösségének megválasztott vezetõi a választóikhoz. 1998-ban egyszer csak

becsöngetett hozzám Tóth József
úr, a polgármester. Akkor találkoztunk elõször személyesen. Elmondta, hogy a képviselõ-testület döntése
alapján szeretnének nekem díszpolgári címet adni. Kérdezte, elfogadnám-e? Nem csupán a kitüntetés felajánlása volt megtisztelõ, hanem a helyzet melengetõ személyessége is.
n SZTANKAY ÁDÁM

Balla Zsófia költõ, író, esszéista Két haza kevesebb, mint egy

Az irodalom bûvöletében
Balla Zsófia költõ, író, esszéista 1949. január 15-én
Kolozsváron született. Babérkoszorús, József Attiladíjas és számos irodalmi díjjal kitüntetett mûvész. Eddig 20 kötete látott napvilágot. A Szépírók Társaságának alapító tagja, valamint a Magyar Írószövetség,
a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia, továbbá a Kassák-díj zsûritagja. A költõnõ Hegedûs Gyula utcai lakásában beszélgettünk hétköznapinak nem mondható küzdelmeirõl és sikereirõl, határon innen és túlról.
– Verseinek témáiban – szerelem,
hontalanság, életgyakorlat, múlandóság, emberi árulás, érzékfeletti dolgok – gyakran felbukkannak a szülõvárosában átélt emlékek és nehézségek. 1993-ban végleg elhagyta Kolozsvárt. Mennyiben szelídültek, esetenként elfogadhatóvá váltak az idõ
távlatában vagy a földrajzi távolság
következtében az önvallomásokból
megismert emlékképei? Megváltozott az otthon, illetve az itthon szavak jelentése?
– Két haza kevesebb, mint egy –
gyakran hallhatják tõlem –, de roppant fontos nekem a hely, ahonnan
elindultam. Kolozsváron váltam
költõvé és az életmûvem fele, mintegy tíz kötetem Kolozsváron jelent
meg. Budapesten, az új közegben

igen nehéz volt ismét költõvé válni.
Itt a legtöbben nem ismerték az
elõéletemet. Újra kellett teremtenem emberi és költõi hitelemet. Az
identitásom megõrzése mellett
költészetem meghatározója továbbra is, hogy a létünkrõl milyen
fontos dolgokat mondhatok el.
– A Más ünnepek, 2016-ban megjelent kötetében, a Hazatalálás címû
versben költõi kérdést tesz fel: „Bevándorló vagyok, vagy õshonos?” …
„Ma kik vagyunk itt Te meg én?” Az
utolsó verssorban: „A Föld, a föld
minket is befogad” az aktuálpolitika
dilemmájának legbékésebb költõi
megoldását értem, szomorú hangulati kicsengéssel. Miért?
– Szomorúnak érzem, ami a világban folyik. Mérhetetlen ellensé-

túra integráló,
felszívó, gazdagodó hatása. De
közelebbrõl, az
1980-as évektõl
az erdélyi betelepülõket vagy
késõbb, az egykori Jugoszláviából menekülõket nagy empátiával, szolidaritással fogadták.
Napjainkban a
Közel-Keleten
milliók hagyják
el a lakóhelyüket. A háború
szörnyûségei
elõl kénytelenek
menekülni. Ezt
nem lehet értetlenül és lelketlenül fogadni. A
Fotó: Kurucz Á.
történelem népvándorlásokból
gesség övezi a bevándorlókat, és ez áll, akár tetszik nekünk, akár nem.
nem volt mindig így Magyarorszá- A hivatalos politika az emberek fégon. A tizenkilencedik század má- lelmére épít, és a legsötétebb önsodik felében, a huszadik legelején zést, a legvadabb indulatokat kormég nagyon erõs volt a magyar kul- bácsolja fel. A jelenlegi népvándor-

lást túl bonyolultnak tûnik végiggondolni… És emberséges megoldást találni rá.
– Férje, Báthori Csaba – aki az
osztrák kancellária nagydíjas mûfordítója, József Attila-díjas költõ, jeles
irodalomkritikus, esszéista és ötven
kötetet publikált író – társaként küzdelmes megõrizni az irodalmi megjelenésében a szuverenitását?
– Csaba nagyszerû kritikusom,
sokat tanultam-tanulok tõle. Bizonyára õ is tõlem. Nagy dolognak
tartom, hogy húsz év alatt nem hasonult egymáshoz a versstílusunk,
megõriztük önálló hangvételünket. Öt évig közösen vezettünk egy
mûsort a Stúdió-K Színházban:
Versközelítés címmel a régi, a közelmúlt és a kortárs irodalom nagy
költõirõl, verseirõl beszélgettünk.
Igyekeztünk a vers értéséhez és fõként élvezetéhez eszközöket, megközelítésmódokat ajánlani. A versolvasás minden irodalmi értés és élvezet alapja. A vers a legboldogítóbb és legmagasabb mûvészet.
Ennek szeretnénk híveket szerezni
továbbra is.
n (LA)
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Ultrahangos vizsgálat Az agyat ellátó nyaki erek

A stroke megelõzhetõ
A stroke, vagyis az agyi érkatasztrófa világszerte sok áldozatot szed. Hazánkban is hovatovább népbetegségnek mondható: egyik
vezetõ oka a felnõttkori rokkantságnak és a
harmadik leggyakoribb halálok: csak a szívbetegségek és a daganatos betegségek vezetnek gyakrabban halálhoz. A stroke megelõzése ezért létfontosságú. Kerületünkben immár mindenki számára elérhetõ az a szakszerû ultrahangos vizsgálat, amellyel a veszély korán felismerhetõ. Ezután megfelelõ
kezelés esetén nagy valószínûséggel elkerülhetjük a veszedelmes betegséget.
A Szegedi úti szakrendelõben dr. Deák
Katalin ideggyógyász végzi a nyaki ultrahangverõér-szûrést (CDS). Mint a doktornõ
elmondta: ezzel, az agyat ellátó nyaki ereket
vizsgáló, úgynevezett carotis doppler vizsgálattal kiderül, kap-e elegendõ vért a páciens
agya. Stroke-betegségre hajlamosít a többi
között a magas vérnyomás, a cukorbetegség,
a vérvizsgálattal kimutatható magas koleszterinszint, illetve húgysavemelkedés. Rizikófaktor a dohányzás és az elhízás, valamint
az, ha a felmenõk között elõfordult szív- és
érrendszeri betegség.
Akinél valamelyik hajlamosító tényezõ
fennáll, annak negyvenéves kor fölött ajánlatos stroke-szûrésre mennie. Az életkor elõrehaladtával megjelenõ egyes betegségek – például a magas vérnyomás – miatt megnõ az
agyi érkatasztrófa veszélye. Fiatalabb korban
a férfiak esendõbbek a stroke szempontjából,

Dr. Deák Katalin – A nyaki ultrahang jól megmutatja az erek állapotát

mert a nõket az ösztrogén védi. Ötven fölött
azonban nõknek és férfiaknak egyaránt rizikófaktor hiányában is érdemes megvizsgáltatniuk nyaki ereik állapotát.
A nyaki ultrahang jól megmutatja az erek
állapotát. Ez az eljárás teljesen fájdalommentes és semmilyen elõkészületet nem igényel. A vizsgálat hanyatt fekve vagy ülve történik és összesen általában tíz-tizenöt percig
tart. Ennek során az orvos tájékozódik a pá-

ciens általános állapotáról, elvégzi a szûrést,
és felállítja a diagnózist. A lelet visszakerül a
beutaló háziorvoshoz vagy szakorvoshoz.
Ha az eredmény teljesen negatív, akkor elegendõ négy-öt év múlva megismételni a vizsgálatot. Amennyiben az ultrahang csupán
ártalmatlan, szûkületet nem okozó lerakódásokat állapít meg, akkor nincs közvetlen
stroke-veszély, de két-három év múlva ajánlatos újabb szûrést végeztetni.

Szakmák bajnoksága Ezüstérmes a fiatal informatikus

Csipek, chili és futás
Ezüstérmesek lettek a magyarok
a göteborgi Szakmák Európa-bajnokságán. A svédországi Euro
Skills versenyen 28 országból
500 fiatal vett részt decemberben, a 16 magyar 14 szakmában
indult, és szép eredményeket ért
el. Vajgel Viktória és Tóth Bence
(képünkön) informatikai csapatot alkotva ezüstérmet szerzett, õk kapták végül a nemzet
legjobbjai kitüntetést is.
A 24 éves Tóth Bence kerületünk lakója, a
Tisza utcában él, jelenleg az Óbudai Egyetem Neumann János informatikai karának
mérnök-informatikus hallgatója.
– A hálózatirendszer-üzemeltetés a profilomba vág, a verseny is errõl szólt – felelte érdeklõdésünkre a fiatalember, aki Szegeden
tanuló hölgy társával a végén mindössze kilenctized ponttal maradt le a franciák mögött, de sikerült az informatikában mindig
bombaerõs oroszokat megelõzni. – Egy elképzelt nagyvállalat informatikai rendszerét
kellett kiépítenünk, méghozzá valódi eszközökkel, számítógépekkel, teljes hálózati infrastruktúrával. A zsûri ott helyben ellenõrizte, hogy hol járunk, milyen szinten végezzük
el a feladatot. Hosszú hónapokig tartott a felkészülés. De végül megérte, nagyon büszkék
vagyunk az eredményünkre.

A kijutás sem volt egyszerû, a magyarországi válogatóra több mint száz hazai diák
nevezett. A svédországi megméretésre a magyar informatikusok kezdetben napi 8-10
órában készültek a HTTP Alapítvány szakmai segítségével (a versenyzést a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara
támogatta).
A versenyhez közeledve
aztán nagyon „rápörögtek”

a feladatra, akkor már 12-14 órát babráltak
vele. Egy hasonló nagyvállalat – mint amelynek komplett hálózati rendszerét kialakították – jól fog járni velük, amikor majd a valóságban végzik feladatukat, az ezüstérem
minden bizonnyal jó lesz ajánlólevélnek.
– Óriási felhajtás volt – mondta lelkesülten a harmadéves informatikus –, egy hatalmas csarnokban rendezték a versenyt, jöttek
asztalosok, virágkötõk, fodrászok és hegesztõk is. Hetvenezer látogató fordult meg a rendezvényen, feszültségbõl és izgalomból nem
volt hiány. Nyilván az a tervem, hogy
befejezzem a tanulmányaimat. Aztán pedig itthon szeretnék elhelyezkedni a szakmámban.
Arról is beszéltünk, mit csinál
egy rendszerinformatikus, ami-
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Középsúlyos állapot esetén már fennáll az
agyi érkatasztrófa esélye, ezért speciális, vérrögképzõdést gátló gyógyszerek szedésére
van szükség. Ezzel elérhetõ, hogy a beteg állapota ne rosszabbodjon, és a stroke ne következzen be. Ha az agyat ellátó nyaki erek
szûkülete egy bizonyos mérték fölött van, akkor a helyzet súlyos, és azonnali mûtétre lehet szükség. Ilyenkor a beutaló orvos sürgõsséggel érsebészhez irányítja a pácienst.
Többnyire a háziorvosok azok, akik legjobban ismerik a körzetükbe tartozó betegek
állapotát, illetve azt, hogy ez alapján kik a
stroke szempontjából leginkább veszélyeztetettek. A múlt év elsõ félévében Deák doktornõ a hordozható ultrahangos készülékkel
több háziorvosi rendelõben vizsgálta az ilyen
betegeket. Az eredmények magukért beszélnek. A szakember a több mint háromszáz páciens kétharmadánál diagnosztizált valamilyen eltérést.
Ennek nyomán kerületünk önkormányzata és az egészségügyi szolgálat úgy határozott, hogy õsszel az ingyenes egészségügyi szûrések körébe bevonja az ultrahangos stroke-vizsgálatot is. A szeptember, október és november folyamán vizsgálatra jelentkezõk között is csaknem minden második páciensnél találtak további vizsgálatot,
illetve követést kívánó kisebb-nagyobb elváltozást.
Az ideggyógyász szakorvos hangsúlyozza:
a nemegyszer halállal végzõdõ, de mindenképpen súlyos következményekkel járó agyi
érkatasztrófa megelõzhetõ. Ezért idõsebb
korban panaszok híján is érdemes elmenni a
stroke veszélyét kiszûrõ nyakiultrahang-vizsgálatra.
n CSOP VERONIKA

A magyarok az éremtáblán a 8. helyet szerezték meg, volt köztük
bronzérmes virágkötõ és szépségápoló is. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke a versenyt úgy összegezte, hogy a csapat szépen helyt
állt. A szakmai Eb végén a svéd
rendezõk az EuroSkills zászlóval
együtt átadták a stafétabotot a
2018. évi versenyt szervezõ Magyarországnak.

kor éppen nem rendszerinformatikával foglalkozik. Kiderült, hogy Bence és a csõlátás
nagyon messzire esik egymástól. Kicsiny
szobája falán szobafestõ édesapja büszkén
mutatta fia hosszútávfutó érmeit, a fiatalember már háromszor teljesítette a maratoni távot. – Kitartás kell az életben – hangzott a tömör vallomás az ezüstérmes informatikus részérõl, aki szerényen bevallotta, hogy a futás mellett a chili a másik kedvence, a
család pilisszántói telkén maga
termeli a méregerõs paprikát,
amelybõl aztán a család és az
ismerõsök örömére szószokat
készítenek.
A csipek, a chili és a futás teljes harmóniája? Ez így túl egyszerûen hangzik, de valószínû,
hogy nem járunk messze az igazságtól. Tóth Bence sok mindent feláldozott azért, hogy kijusson az
EuroSkills versenyre, és ott kiemelkedõ teljesítményt tudott elérni. Ez
most hallatlan elégedettséggel tölti el.
n RAB LÁSZLÓ
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Tari Annamária pszichoterapeuta A csillámporozott valóság

Online és offline generációk
X, Y, Z – e betûket a szociálpszichológiában
a
nemzedékek jelölésére
használják. Az 1965 és
1979 közöttiek az X, az
1982–1995-ösök az Y,
az 1995 utániak a Z generáció tagjai. De már itt
vannak az „alfák” is: õk
2005-ben, vagy azt követõen születtek. Ezen generációk konfliktusairól
is szó esett az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ PénteK13
elnevezésû
klubjának
egyik estjén, amelynek
vendége Tari Annamária
pszichoanalitikus, pszichoterapeuta volt. A Hírnöknek külön interjút
adott.
– Akadnak, akik szerint nehezen
kezelhetõ az Y generáció. Azzal „vádolják” õket: önzõk, önimádók, lusták, figyelemhiányosak, önrendelkezõk. És mégsem boldogok, mondják
mások. Vehetjük általánosnak ezt?
– Igen. A kutatók egy része úgy
vélekedik: a generációkérdés csak
médiahiszti. Vannak, akik pedig
állítják: tényleg elég nagy a baj, s
éppen a digitális generációk miatt.
Én másként látom: létezik konflik-

tus, amelyet fõként a „Baby boom”
és az X nemzedék váltott ki.
– Õk nagyjából 1945 és 1970 között születtek.

– És az Y, a Z és az Alfa generáció szülei, nagyszülei. Õk még poroszos rendszerben szocializálódtak: a szabályokat be kell tartani, a

szokásjog mindent meghatároz.
Önként alárendelték magukat a tekintélynek.
– S ebben látják a mintát, amelyet
át kellene adniuk az utódoknak?
– Igen, mert ezt ismerik. Csakhogy gyerekeiken ma úgy kérnek
számon viselkedési és kulturális
alapvetéseket, hogy közben nem
akarják megérteni: az elmúlt harminc-negyven év fogyasztói társadalma és az ide berobbanó információs kor felülírta az életet. Az
„Y” 15-16 esztendõs, amikor
megérkezik az internet, s
online kezd „chatelni”. De a
Z generáció – õk jelenleg középiskolások, illetve az elsõ
fecskék közülük már kirepültek a munkaerõpiacra
–
már kevésbé tudja,
milyen a világ
okostelefon nélkül. Az
„alfák” el sem tudják képzelni az
okoskütyü-mentes életet.
– Ön tehát azt mondja, sok esetben
úgy minõsíti a szülõnemzedék, az X
generáció a gyerekeik viselkedését,
hogy nem érti õket?
– Pontosan. Nem tudják, milyen, amikor 20-25 évesen háromszáz helyre kell önéletrajzot küldeni, mert nincs állás. Nem tudják,

Az akció 2017. február 28-ig tart.

Telefon: +36 (1) 798-9999
Mobil: +36 (30) 925-9689
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milyen a hatása az online közösségi terek nárcisztikus közegeinek,
ahol az a „szabály”, hogy ki kell
tûnni bármi áron. És a kiemelkedés – nyilvánvalóan – a csillámporozott valóság felmutatásával lehetséges. Az új nemzedékek az
online világot életük tereként lakják be: ott vannak az ismerõseik, ott
bonyolítják kapcsolataikat, történéseiket. Ha fent vannak a neten,
nem elvárható, hogy lejöjjenek onnan. Jobb, ha tudjuk, hogy „fent”
az online csoportnorma érvényesül
– az azonnali érzelmiszükségletkielégítés igényével és az egyre
gyorsuló érzelmekkel, ami nagyon
addiktív. Iszonyú nagy ma a felelõsségük – és másként, mint régen
– a szülõknek,
nagyszülõknek.
Mutathatnak stratégiákat, csak nem
indulatból. Nincs
alanyi jogon járó tekintély. Beszélnünk
kell a helyzetekrõl:
családi, baráti környezetben a legkönnyebb a dolgok megoldása.
Meg kell ismerniük az internetet a
szülõknek. Ne bagatellizálják! El
kell fogadni, hogy az online tér létezik, és meglehetõsen komoly az
érzelmi súlya. Ez azt is jelenti: a
technológia kezd érzelmi mûködések támaszává is válni, és csak az X
és a „babyboomer” tudja, hogy az
élet nem az online térben van.
n KARÁCSONY ÁGNES
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Tövirõl Hegyire Arcok a kerületbõl / Kárpáti Ildikó

A Kárpátiék lánya
Állandó szerzõnk sorozatában olyan emberek szólalnak meg, akiknek élete vagy munkássága – esetleg
mindkettõ – elválaszthatatlan a kerülettõl. Mostani
vendégünk Kárpáti Ildikó, aki sosem lakott az Újlipótvárosban vagy Angyalföldön, ám – miként mondani szokás – ezer szállal kötõdik a Fáy utcához, hiszen édesapja, Kárpáti Béla a Vasas 19-szeres válogatott, háromszoros bajnok, kétszeres KK-gyõztes, BEK-elõdöntõs labdarúgója volt. Az 1954-es világbajnokság magyar keretébe még a Gyõri ETO, az 1958-as vb-re viszont már a piros-kék klub delegálta. A 2003 decemberében elhunyt hajdani futballista, majd tréner lánya
angolt tanít a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, és
nem nevezhetõ túlságosan kimértnek, elvégre a nyelvoktatás közben beveti akár a Beatles számait is...
– Látta-e még édesapját játszani?
– kérdeztem elsõre a Kárpátiék lányától.
– Nemhogy játszani, de sokszor
egyáltalán nem láttam õt a sorozatos edzõtáborozások, túrák miatt –
válaszolta. – Mivel telente hol a válogatottal, hol a Vasassal utazott
Dél-Amerikába, gyakran még a karácsonyt sem tölthettük együtt. Ám
nem kellett messzire mennie ahhoz, hogy ne legyen velünk, mert a
legfontosabb mérkõzések elõtt
rendre úgynevezett rejtekhelyen
tartották a csapatokat. A Vasas,
akárcsak a válogatott, rendszerint a
svábhegyi Vörös Csillag – korábban Golf, utóbb Panoráma – Szállóban bújt el.
– Tudja-e, a világ hány országában fordult meg a papa?
– Ötvennyolcban. Ezek egy részét edzõként, a túlnyomó hányadot azonban labdarúgóként ismerte meg.
– Tényleg különleges boldogság
lehetett, ha összefutottak!
– A gyerekek számára is nagy
szerencse volt, hogy a korabeli Vasas kiváló közösséget alkotott; játé-

kosai, edzõi a pályán kívül is sûrûn
összejártak. E találkozók a klub
Eötvös utcai székházában zajlottak, ahol rengeteget játszottam
Bundzsák Gabival, a kis Mathesz
Imrével vagy Illovszky Ritával, az
akkor még élõ legendák csemetéivel.
– A papa utóbb mennyit mesélt
önnek a nagy diadalokról?
– Nem sokat, mert nem volt az a
harsogó típus. Persze tudom jól,
hogy 1957-ben minden meccsen
szerepelt a Vasas elsõ bajnokcsapatában, majd abban az angyalföldi
együttesben is játszott, amely 1961ben elõször nyert teljes évados
aranyérmet; vagy hogy Francisco
Gentót õrizte 1958-ban, amikor a
Vasas BEK-elõdöntõt vívott minden idõk legragyogóbb Real Madridjával. Ám õ nem a címekrõl vagy
a nagyjelenetekrõl beszélt, ha beszélt; mindenekelõtt a csapat – már
említett – kitûnõ szellemét idézte
fel.
– Ettõl tudott olyan nagy lenni a
korabeli Vasas?
– Nyilván ettõl is. Meg hát attól,
hogy ott futballozott elõbb

Berendy, Raduly, Csordás,
Szilágyi Gyula, aztán Mészöly,
Ihász, Machos, Farkas… De
nem sorolom tovább, mert annyi
nagyszerû labdarúgó vonult fel
akkoriban, hogy évrõl évre fel kellene mondanom az összeállítást.
– Nem menne?
– Dehogynem. Csak
úgy tudom,
cikket, és nem
könyvet ír.
– Jó, akkor haladjunk! Apukája
sem vesztegette az
idõt:
alighogy
1964-ben abbahagyta a futballt,
máris edzõnek
állt.
– Rövid ideig a Vasas tartalékcsapatát
trenírozta, majd elszegõdött Ózdra. A Kohász akkor jutott fel az elsõ
osztályba, és benn is maradt, miközben nyolcezer fölötti hazai nézõátlaga volt.
– Így vágja?
– Még a játékosokra is emlékszem. Ott játszott Temesvári Tibor, Fükõ László, Szendrei Béla
vagy az a Kovács László, akirõl azt
is tudom, hogy utóbb pék lett. A
csapat otthon legyõzte a Honvédot,
döntetlent ért el a Vasassal szemben, és csak 1:0-ra kapott ki az Újpesttõl. A legnagyobb történet
azonban 1965-bõl az, hogy a Vasas
elleni második mérkõzést a Népstadionban, az FTC–Újpest derbi
után rendezték. Balogh Zoltán, az
ózdi kapus augusztusban is vacogott, mert addig sosem védett villanyfényben és hatvanötezres tö-

MahaRana Indian Ayurvedic Restaurant
1136 Budapest, Hegedûs Gyula utca 7.
www.maharana.hu
Ételeink Ayurvédikus receptek alapján,
mindennap frissen készülnek. Az
„Ayurveda” a hosszú élet tana, és az ehhez kapcsolódó fõzõtudomány gyökerei az évezredekkel
ezelõtti Indiához nyúlnak
vissza.
Az
Ayurvédikus konyha
fogásai nem csak ízletesek, hanem ezentúl –
amennyiben helyesen
alkalmazzuk – gyógyhatással is rendelkeznek. Konyhánk minden ételt az európai íz-

lésnek megfelelõen fûszerez. Ételeiket enyhe,
normál (egy leheletnyit csípõs), közepesen erõs (pikáns), erõs vagy indiai
erõsségû (szupercsípõs) fûszerezéssel rendelhetik meg.
Ha nem találja kedvenc fogását étlapunkon, az étlaptól függetlenül is megrendelheti azt. Amennyiben
egy (vagy több) élelmiszerre allergiás lenne, kérjük
tájékoztasson minket errõl
a megrendelésnél. Vállalunk 45 fõig születésnap,
céges rendezvények lebonyolítását.

meg elõtt. De megúszta négy góllal
úgy, hogy a hetvenedik percben
még csak 2:1-re vezetett a bajnoki
címet elnyerõ Vasas.
– Édesapjának volt még egy feljutó csapata...
– A VT Vasas. Az idõ tájt – 1968ban – még így hívták a Videotont.
Onnan is sokakra emlékszem:
Csukovics Lászlóra, Karsai Lászlóra, az akkor még tinédzser Kovács Józsefre vagy Kû Lajosra, akivel mostanában is találkozom néha. Apukám nagy szerelmével, a
Vasassal akkor is megjártuk, mert
mindjárt az elsõ fordulóban a Fáy
utcába kellett menni, és a nyitányon az angyalföldiek 6:1-re helyben hagyták az újoncot. Ám hatvannyolcat nem e miatt nem felejtem el soha: abban az évben halt
meg – alig harminchárom éves korában – az édesanyám. Ez nem
csupán a pótolhatatlan veszteséget
illetõen volt fordulópont az életünkben: apukám – aki soha nem
nõsült újra – az emlékek elõli menekülésbõl fakadóan fogadott el
1969 nyarán egy Nigériából érkezõ
edzõi ajánlatot.
– Ön is vele tartott?
– Fél évvel késõbb utaztam ki
hozzá anyai nagymamámmal
együtt, miután e hat hónap alatt letettem a nyolcadik osztályt. Nigériában missziós iskolába, ír apácákhoz jártam több magyar mérnök
gyerekével együtt, s meglepetten
tapasztaltam, hogy idõnként koránt sincs afrikai meleg: bizony
nemegyszer be kellett gyújtani a
kandallót.
– Akadt ott efféle tûzhely?
– Az idõjárásból következõen
kellett, hogy legyen. Amúgy pedig
Nigéria elõbb angol protektorátusként, majd gyarmatként mûködött
1960-ig, a függetlenség elnyeréséig.
– Önök hogyan éltek ott?
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– Akár Európában. Moses, az
inasunk még magyarul is megtanult. Családi házban laktunk, és
apukámmal – aki szövetségi edzõ
volt, Kaduna és Kano állam labdarúgásáért felelt – a magyar kolónia legeredményesebb tollaslabdapárosát alkottuk.
– S meddig maradtak?
– Édesapám háromszor hoszszabbított szerzõdést, így hét évig
volt az afrikai országban, ahol két
klubcsapatot is irányított. Én hetvenháromban hazajöttem, miután tizenhét évesen leérettségiztem angolból, biológiából, kémiából, matematikából.
– Biológiából, kémiából?
– Biokémikus akartam
lenni. De aztán
itthon letettem
a magyar és a
történelem
érettségit,
majd az ELTE magyar–angol szakára mentem.
– Heinrich Harrer, az osztrák
hegymászó hét évet töltött Tibetben;
az ön édesapja ugyanennyit Nigériában, aztán Kuvaitban...
– Valóban, nem sokkal azután,
hogy hazajött, elfogadta az Al
Tadhamon ajánlatát, csakúgy,
mint a kilencvenes esztendõkben a
szintén Vasas-játékos, majd technikai vezetõ Antal Péter. Ázsiába
már nem mentem apuval, de õ nem
maradt egyedül, mert rajta kívül
Kuvaitban edzõsködött a régi, nagy
futballisták közül Göröcs János,
Szentmihályi Antal, Tichy Lajos,
továbbá a kézilabdás Adorján János, Hunyadkürti István, Vass
Károly vagy a gerelyhajításban ötkarikás ezüst- és bronzérmes, olimpiai zászlóvivõ Kulcsár Gergely.
– Látogatóban sem járt Kuvaitban?
– De, többször is.
– És mit látott a papán?
– Hogy amilyen visszahúzódó,
olyan nyughatatlan.
– Ön is az?
– Nem hiszem. Húsz éve dolgozom ugyanazon a helyen, közben a
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia
utóda, a Nemzetvédelmi Egyetem
beolvadt a Nemzeti Közszolgálati
Egyetembe.
– Aki katonai angolt oktat, az kimért, kemény, feszes, rideg?
– Aligha. A tanításban máig
használom a Beatles számait.
– Miért éppen azokat?
– Nyilván azért is, mert a szívemhez nõttek. De van ennek
praktikus oka is: a When I'm SixtyFour címû dal szövegével könnyedén a fejekbe verhetõ, hogy az angol nyelvben a when szócska után
nincs jövõ idõ…
n HEGYI IVÁN
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homoludens.hu Egyesület Közösségépítés szórakozva

A játék öröme
Ön mikor játszott utoljára? Ha olyan régen, hogy ezen
gondolkodnia kell, akkor itt az ideje, hogy változtasson! Ma már pszichológiai kutatások is bizonyítják,
hogy nem csak a gyerekeknek van szükségük a játékra,
sõt. A felnõtteknek is jót tesz. Remek örömforrás, kondiban tartja a kreativitást, építi a közösséget, hogy
csak néhány okot említsünk.
A kerületünkben született homoludens.hu Egyesület azt tûzte zászlajára 7 éve, hogy játszani tanít minden érdeklõdõt 4 és 100 éves kor között. A Dagály utcai Gyermek- és
Ifjúsági Házban minden második
pénteken tartanak társasjátékklubot. Alkalmanként 40-50 ember is
összegyûlik itt, mindenféle korosztályból, és mindenki megtalálja a
maga játékát. Mondjuk, ez nem is
olyan nehéz. Egyrészt mert a kínálat hatalmas – több mint 250-féle játék közül lehet válogatni – másrészt
az egyesület tapasztalt önkéntesei
segítenek mindenkinek megismerni, megtanulni a játékokat.
A homoludens.hu Egyesület 7
éve indította el a társasjátékklubot,
ami hamar népszerû lett. Ma már 5
helyen mûködnek – ebbõl kettõ
van a kerületünkben – és épp egy
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hatodik, fõváros közeli helyszín beindítását tervezik. A kerület sok
szabadtéri rendezvényén és fesztiválján találkozhatunk velük, sõt, az
elmúlt két évben gyereknapon már
saját Játékfesztivált is szervezett a
közhasznú egyesület. Idén ez már
háromnapos eseménnyé bõvül.
Olyan elhivatottan tanítanak játszani, mint mások a komoly tudományokat, és teszik ezt mindenféle
üzleti érdek nélkül, csak azért, mert
élvezik, és mert fontosnak tartják
ezt másokkal megosztani.
– Talán azért hívnak minket
ilyen sok rendezvényre és helyszínre, mert nagyon sokféle játékot szeretünk játszani, és lényeges, hogy
mindig van játékmester, aki segít.
Az asztali társasok mellett vannak
kerti, szabadtéri játékok, ütõ- és dobójátékok, kézmûveskedünk is, van

játékkészítés és papírhajtogatás…
Vannak nyelvi, irodalmi, kvíz-, stratégiai és logikai játékok, nagycsapatos feladványok vagy épp eszköz
nélküli játékok. A malomban például az idõs korosztály a legjobb,
látszik, hogy nekik gyerekkorukban
még kevés játékuk volt, malmozni
egy papíron és babszemekkel is jól
lehetett, ezt nagyon megtanulták.
Így azt is megmutathatjuk néha,
hogy ugyan nagyon izgalmasak a
bolti játékok, de aki akar, az nélkülük is nagyon jól tud szórakozni –
meséli Csányi János ötletgazda, az
egyesület vezetõje, aki háromgyerekes apukaként maga is folyamatosan játszik még most is, hogy a két
nagyobbik gyereke már felnõttkor-

A Visegrádi utcai fogászat megbecsült, tapasztalt fogorvosai
a XIII. kerület, Hegedûs Gyula u. 91-ben rendelnek.

4 legmodernebb felszereltség,
4 fogszabályozás gyerekeknek és felnõtteknek,
4 szájsebészeti mûtétek és fogbeültetés,
4 fogászati allergológiai vizsgálat,
4 mozgó fogsor rögzítése,
4 lézeres beavatkozások
fogínysorvadás kezelésére is,

4 esztétikus tömések és fogpótlások,
4 száj körüli ráncok feltöltése.

Minden beavatkozás altatásban is.
Egészségpénztárakkal szerzõdött rendelõ!

ba ért. A kerületünkben végzett
munkájáért a homoludens.hu
Egyesület a Civil Vándordíjat is
megkapta 2016-ban. A játékok segítségével olyan közösségek formálódnak, ahol a résztvevõk az élet
más területein is segítik egymást,
például munkakeresésben vagy
egy-egy nehezebb élethelyzet megoldásában. Miután a középiskolások számára kötelezõ lett a közösségi szolgálat, arra gondoltak, hogy
a diákok számára hasznos élmény
lehetne játékmesterként csatlakozni az egyesület munkájához. A lehetõséggel a mai napig sok fiatal él.
– Az a legnagyobb elismerés,
hogy tucatnyi fiatal van, aki a kötelezõ óraszám lejárta után is velünk

marad és tovább segíti a munkánkat – fûzi hozzá Csányi János. – A
játéktanítás komoly csapatmunka,
a feleségemmel kettesben semmire
sem mennénk. Tavaly több mint
140 olyan nap volt az évben, amikor valahol társasjátékoztunk. Ehhez sok önkéntes kell. A Dagály utcában alakult ki az a törzsgárda,
akikre alapozni lehet, és sokszor segítik diákok is a munkánkat. Az önkormányzat támogatása is nagyon
fontos. A játékoktatás nagyon sok
élményt ad, azonnali a visszajelzés.
Látom az örömöt az arcokon. Ez a
legjobb doppingszer, ezért csinálja
mindenki!
n BÁRD NOÉMI POLLI

FSZEK XIII/2. sz. Radnóti Miklós Könyvtára
Pannónia u. 88–90. (RaM) Tel.: 398-6280
h., sze., p.: 14–19, k.: 10–15, cs.: 12–16 óráig
FSZEK XIII/4. sz. Könyvtára
Lehel u. 31. Telefon/fax: 320-8829
h., sze., cs.: 14–19, k.: 10–15, p.: 11–15 óráig
FSZEK XIII/6. sz. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtára
Mosoly u. 40/A. Telefon/fax: 349-1532
h., sze., p.: 14–19, k.: 11–16, cs.: 12–16 óráig
FSZEK XIII/8. sz. könyvtára
Dagály u. 9. Telefon/fax: 340-3309, www.fszek.hu/dagaly, fszek1308@fszek.hu
Nyitvatartás: hétfõ, szerda, péntek: 12–19, kedd, csütörtök: 9–16, szombat: 9–14 óráig.
PROGRAMAJÁNLÓ:
Tekerjünk egyet a diavetítõn! – diafilmklub – I. 27. (péntek) 17.30 óra
Pöttömök játékdélutánja – társasjátékklub gyerekeknek – II. 03. (péntek) 17 óra
Hogy ezek a fiatalok miket tudnak?! – Egyéni okostelefon-használati foglalkozások hétfõnként
16.30–18.00 óráig, elõzetes telefonos bejelentkezés alapján
Nyitott Iroda – Szkenneljen, nyomtasson, fénymásoljon, lamináljon, spirálozzon – készítse el dokumentumait számítógépeinken vagy saját mobileszközén!
KÖNYVAJÁNLÓ:
Ian Caldwell: Az ötödik evangélium (Európa, 2016.)
Mia Couto: Az oroszlán vallomása (Európa, 2016.)
Kate Furnivall: A sorrentói lány (I.P.C. KV., 2016.)
Carlos Ruiz Zafón: Marina (Európa, 2016.)
David Baldacci: A szökés (Európa, 2016.)
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XIII. KERÜLETI HÍRNÖK

APRÓHIRDETÉSEK G APRÓHIRDETÉSEK G APRÓHIRDETÉSEK
ONLINE APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL A NAP 24 ÓRÁJÁBAN: www.hirnokapro.hu
SZOLGÁLTATÁS

KÖZÖS KÉPVISELET

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, PARKETTAJAVÍTÁS, PARKETTACSISZOLÁS, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-SZERELÉS, CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, KÕMÛVES-, LAKATOS- ÉS ASZTALOSMUNKÁK, AJTÓ-, ABLAKCSERE,
-JAVÍTÁS, TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL, AZONNALRA
IS. TEL.: 202-2505, 06-30-251-3800. HALÁSZ TIBOR

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállaljuk családi vállalkozásban, szakértelemmel, gyakorlattal, reális, egyedi
árakon. Tel.: 06-30-966-6052

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás,
bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.:
403-9357, 06-20-972-0347, 06-30-589-7542

ZSAZSA GALÉRIA
AZONNALI KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL!
Tört-fazonarany 6500–12 000 Ft/g
Tört-fazonezüst 150–800 Ft/g
Antik bútorokat, pénzérméket, festményeket,
porcelánokat, órákat, korall ékszereket,
mindent, ami régi, akár teljes hagyatékot!
FIGYELEM!
A mézsárga borostyánt 1000–2000 Ft/g
áron vásároljuk!
Várjuk szeretettel: XIII., Hollán Ernõ u. 4.
Tel.: 350-4308, 06-70-884-4084
E-mail: antikicko@gmail.com

MEGVÉTELRE KERESEK komolyzenei
hanglemezeket (minimum 50 db).
Házhoz megyek.
Telefon: 06 (20) 921-6062.
LAKATOSMESTER! Rácsok, kapuk, kerítések. Zárnyitás,
zárcsere, lakatosmunkák. Tel.: 06-30-299-1211,
www.racskeszites.hu

TEHERTAXI. Költöztetés precíz munkavégzéssel!
Megbízható rakodókkal, gyors ügyintézéssel.
Igény esetén dobozok, csomagolóanyagok.
10%-os hétvégi kedvezmény! Tel: 280-2542,
06-70-214-4235
ZÁRSZERVIZ vállal asztalosmunkát, ajtók, ablakok, szekrények zárcseréjét, illesztését, pántok, zsanérok cseréjét, küszöbkészítést, szigetelést. Szigeti László. Tel.: 2519483, 06-20-381-6703
REDÕNYÖSMÛHELY gyárt, szerel, javít! Reluxa-, redõny-,
szalagfüggöny-, napellenzõ-, szúnyogháló-, rolettajavítás
1 napon belül. Tel.: 370-4932
REDÕNYÖK, szalagfüggönyök (tisztítás is), roletták, szúnyoghálók, reluxák javítása és készítése, rövid határidõvel, garanciával. Tel.: 601-1575, 06-30-414-2848
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu. 23 ÉVE
VÁLLALOM kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, HÕSZIGETELÕ ÜVEGEZÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT GARANCIÁVAL. FELMÉRÉS DÍJTALAN! Horváth Ákos. Tel.: 06-70-550-0269
FÜRDÕSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés, villanyszerelés!
Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciával! Teljes lakásfelújítás! Tel.: 06-20-961-6153, www.burkologuru.hu
IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok,
irodabútorok stb. méretre gyártása legolcsóbban. Pl.
könyvszekrény 228x80x28 cm 13 800 Ft. Igényes
munka, rövid határidõ. Tel.: 06-30-368-1354
ASZTALOSMUNKÁT vállalok hétvégén is. Ingyenes felméréssel, ajtó-ablak, bútorjavítás, -gyártás, garanciával.
Regdon Csaba. Tel.: 06-20-957-9533, 284-9213

VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS
GYORSSZAKI 0–24. VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS,
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT. Szabó
Károly és Kristóf. Tel.: 06-30-971-3782, 3604434, www.gyorsszaki.hu
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, wc-csészék, wc-tartályok cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése.
Villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06-30-447-3603

FESTÉS, MÁZOLÁS
FESTÉS, tapétázás, mázolás, parkettacsiszolás, lamináltlerakás! Gyors kezdéssel, garanciával, referenciával. Pap Gábor szobafestõ. XIII., Pozsonyi út. Tel.:
06-30-942-4735, 360-2345, www.festestapetazas.hu
FESTÉS, mázolás, tapétázás, kisebb munkák vállalása is.
Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Tel.: 06-30-5686255 Kovács Gergely

RÉGISÉG

INGATLAN
LAKÁSCÉLÚ MEGOLDÁSOK az ország 2. legnagyobb bankjától. Együttmûködõ partnerünk a
kerületi lakosság rendelkezésére áll – legyen
szó vásárlásról, cserérõl, korszerûsítésrõl,
vagy a meglévõ hitel kiváltásáról. Segítünk
eligazodni a jogszabályok sûrûjében, gyorsan
és hatékonyan megtalálni az Ön élethelyzetének leginkább megfelelõ konstrukciót, sorban állás és felesleges bürokrácia nélkül. Átfogó igényfelmérés, korrekt tájékoztatás,
extra kedvezmények! Tel.: 06-20-439- 4505
(munkanapokon 10–20 óra között)
INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT
keres ügyfeleinek. Gyorsan vevõt hozunk, jutalék 3%,
ügyvéd ingyenes. Ismerõsének lakása eladó? Hívjon,
ajánlási jutalékot kap! www.laurus.ingatlan.com. Tel.:
06-20-9-600-600
DIPLOMATA család részére keresek bérbeadó lakást.
Tel.: 06-30-924-7165

BÉLYEGET, papír- és fémpénzt, képeslapot, könyveket, régiségeket vásárolunk. VI., Andrássy út 16.
Tel.: 266-4154. Nyitva: h–sz: 10–17, cs: 10–19, p:
zárva
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok bútorokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, antik órákat stb.,
teljes hagyatékot, elsõ vevõként, legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.: 06-20-280-0151, e-mail: herendi77@gmail.com
Vaszary János, Szõnyi István, Márffy Ödön,
Scheiber Hugó, Berény Róbert, Egry József,
Kádár Béla, Batthyány Gyula, Schönberger
Armand, Czigány Dezsõ, Perlrott Csaba Vilmos,
Ziffer Sándor FESTÕMÛVÉSZEK ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT. Nemes Galéria,
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 0630-949-2900
nemes.gyula@nemesgaleria.hu
PAPÍRRÉGISÉG, képeslapok, fotók, 1945 elõtti könyvek,
numizmatika, jelvény, kitüntetés KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁSA. Tel.: 06-70-609-9985, üzlet: 1133 Bp., Gogol u. 23.
MINDENNEMÛ régiséget vásárolok díjtalan kiszállással.
Bútort, festményt, porcelánt, kerámiát, borostyánt, órákat, szõnyeget, numizmatikát, bronztárgyakat, képeslapot, bakelitlemezeket, hiradástechnikát, fényképezõgépeket. Pintér Nikoletta. Tel.: 466-8321, 06-30-9734949
KIEMELT áron vásárolok színházak, kastélyok részére is
bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, kerámikákat,
csillárokat, szõnyegeket, kitüntetést, hangszert, könyveket, bizsukat, ruhanemût és teljes hagyatékot. Tel.: 0670-651-1028

KÖNYV
MÉRNÖK, orvos, tanár és pap könyvhagyatékát megvásároljuk. 40 év tapasztalat, korrekt vételár. Tel.: 06-30877-1460, 787-9282
VÁROSFAL Antikvárium vásárol készpénzért könyveket,
könyvtárakat, hanglemezeket, DVD-t, vitrintárgyakat,
képeslapokat, hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 3320243, 06-20-922-0001
ÓBUDA ANTIKVÁRIUM azonnali készpénzfizetéssel vásárol könyveket, teljes könyvtárat, hagyatékot, képeslapot díjtalan kiszállással! Tel.: 388-7332, 06-20-9781974
KÖNYVMOLYOK új és használt magyar nyelvû könyveket
vesznek. Tel.: 06-20-477-4118

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft. bérbevételre kínálja az alábbi helyiséget:
a XIII., Szegedi úti Szakorvosi Rendelõ III. és IV. emeletén, a betegváróval egy légtérben lévõ, 7 nm-es üzlethelyiség. Az üzlethelyiség frontja nyitott, amely motoros
mûködtetésû ráccsal zárható.
Érdeklõdni a 452-4204 telefonon lehet

EGÉSZSÉG
FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlátozottakhoz
házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet! Fogászati háttér
biztosított! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tel.:
06-30-222-3016
A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft. cégeknek, vállalkozásoknak és magánszemélyeknek ajánl foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást
és komplex menedzserszûrést. Érdeklõdni lehet személyesen a Budapest XIII., Szegedi út 17. V. emelet (foglalkozás-egészségügy) dr. Réfi Mária fõorvosnál vagy telefonon a 452-4200/5448-as melléken

FOGORVOS
MODERN FELSZERELTSÉGÛ FOGÁSZATI RENDELÕ az Oktogonnál (Teréz krt. 7., bejárat az utcáról.) A ma legkorszerûbb diagnosztikai felszereltség (panorámaröntgen,
CT), esztétikus pótlások és tömések, fogszabályozás (láthatatlan módon is) gyerekeknek és felnõtteknek, fogászati allergológiai vizsgálat, fogbeültetés (implantológia),
lézeres és szájsebészeti kezelések, ráncfeltöltés. Minden
beavatkozás lehet altatásban is! Egészségpénztárakkal
szerzõdött rendelõ. Tel.: 951-2145, 06-30-721-2978

OKTATÁS
MATEK-ÉRETTSÉGI? KEZDJÜK IDÕBEN A FELKÉSZÜLÉST! Gyakorlott, fiatal, türelmes magántanár
vállal korrepetálást 10. és 11. osztályos tanulók részére. Újlipótvárosban házhoz is megy! Tel.: 06-30561-5715

ÁLLÁS
OTTHON CENTRUM XIII., Marina-parton nyíló ingatlanirodánkba keresünk ingatlantanácsadó kollégákat.
Tel.: 06-70-454-1301
ÁLLÁSLEHETÕSÉG! A CBA PRÍMA felvételt hirdet az alábbi
pozíciókba: eladó, árufeltöltõ, pénztáros a XIII. kerület,
Ipoly utcai üzletünkbe! Jelentkezni személyesen az üzletvezetõnél, illetve e-mail-ben a cbaipoly@gmail.com címen.
FIX fizetéssel, heti bérezéssel keresünk délutáni munkára telefonos asszisztenseket. Nyugdíjasokat jelentkezését is várjuk! Tel.: 06-70-613-7054
A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kh. Nonprofit
Kft. pályázatot hirdet otthonápolási tevékenység keretei között fiziotherápiás asszisztens munkakör ellátására. Az állás folyamatosan betölthetõ. A pályázati kiírással kapcsolatos további információt nyújt Mecseki Nikoletta intézeti vezetõ fõnõvér a 06-30-753-3958-as
telefonszámon.
Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzata pályázatot hirdet privatizált házi gyermek fogorvosi
körzet ellátására 5 év határozott idõtartamra szóló feladat-átvállalási jogviszony keretében. Pályázati feltételek: fogorvosi diploma, érvényes státusz az ENKK mûködési nyilvántartásában és érvényes kamarai tagság,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság. Elõnyt jelent: gyermek fogászati szakvizsga, illetve gyermek fogászati ellátásban
szerzett gyakorlat. A pályázati kiírással kapcsolatos további információt nyújt dr. Siller György, a XIII. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat közigazgatási vezetõje a 06-30962-4122-es telefonszámon.
A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kh. Nonprofit
Kft. pályázatot hirdet traumatológus szakorvosi állás
betöltésére. A munkaviszony teljes vagy részmunkaidõs
foglalkoztatásra, határozatlan idõtartamra szól. Nyugdíjas kollégák jelentkezését is várjuk. Pályázati feltételek:
orvostudományi egyetem, traumatológus szakorvosi
szakvizsga, érvényes státusz az ENKK mûködési nyilvántartásában és érvényes kamarai tagság, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az állás folyamatosan betölthetõ. A pályázati kiírással kapcsolatos további információt nyújt dr. Hertzka Péter ügyvezetõ igazgató a 0630-940-4212-es telefonszámon.
A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat ezermester
karbantartó villanyszerelõt keres általános épületüzemeltetõi feladatok elvégzésére kétmûszakos munkarendbe. Elvárások: villanyszerelõi vagy annak megfelelõ középszintû végzettség, erkölcsi bizonyítvány, min. 3 éves villanyszerelõi munkakörben eltöltött gyakorlat. A munkakör azonnal betölthetõ. A fényképes szakmai önéletrajzot
a munkaugy@euszolg13.hu e-mail-címre kérjük küldeni.

GONDOZÁS
ELTARTÁSI szerzõdést kötnék idõs úrral vagy hölggyel lakásért, ottlakás nélkül. Nyugodt idõszakot biztosítok.
Hívjon a 06-70-394-8888-as telefonszámon
TÖBBÉVES tapasztalattal és kiváló képesítéssel rendelkezõ kedves, türelmes hölgy idõsgondozást, házi betegápolást vállal Budapesten. Tel.: 06-20-415-4132

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, -karbantartás,
-bõvítés, vírusirtás, telepítés, tanácsadás. Ingyenes kiszállással! Hívjon bizalommal! Tel.: 06-30-857-2653

EGYÉB
A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft. alkalmankénti vagy rendszeres igénybevétellel oktatási, konferencia-, bemutató elõadások céljára termet bérbe ad. A helyszín: Budapest XIII., Szegedi út
17. (Egészségház). A terem befogadóképessége asztalok
melletti elhelyezésnél maximum 35 fõ, asztal nélküli ültetésnél maximum 50 fõ. Az igénybevétel lehetséges idõpontja hétfõtõl péntekig 8.30 és 19.30 óra között. Érdeklõdni lehet a 452-4204-es telefonszámon. Elõadástechnikai berendezéseket a bérlõnek kell biztosítani. A terembérlet ára 10 000 Ft/óra (áfamentes)

ONLINE APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL A NAP 24 ÓRÁJÁBAN: www.hirnokapro.hu
AZ APRÓHIRDETÉS ÁRA 15 SZÓIG BRUTTÓ 2700 Ft, EZEN FELÜL SZAVANKÉNT 127 Ft.
LAPUNK KÖVETKEZÕ SZÁMA FEBRUÁR 9-ÉN JELENIK MEG. LAPZÁRTA: JANUÁR 30.
A lapban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget.
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Gárdonyi-nap Vándorkupa szorgos osztálynak

Játéktér az iskolában
Minden évben január 22-én ünnepeljük a
Magyar Kultúra Napját annak emlékére,
hogy 1823-ban ezen a napon született meg
Kölcsey Ferenc Himnusza. A Gárdonyi Géza Általános Iskolában már hagyomány,
hogy ilyenkor tartják meg a Gárdonyi-napot.
Az idén az eseményt január 20-án tartották a
Fischer Annie Zeneiskola koncerttermében.
A 3. c osztály tanulói által Gyermekjátékok címmel adott mûsor után a Gárdonyinapok történetében elõször igazi meglepetés
következett: az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban mûködõ Vadrózsa néptánccsoport tartott fergeteges, élõ zenével kísért
bemutatót. A Fundák Kristóf és FundákKaszai Lili által vezetett néptáncosok 2014ben megnyerték a Fölszállott a páva címû

népzenei és néptáncos tehetségkutató versenyt.
A mûsort követõen a hagyományoknak
megfelelõen átadták a Gárdonyi-díjat, amelyet az idén Erõs Zoárd 8. b osztályos tanuló
érdemelt ki nyolcévi kimagasló tanulmányi
eredményéért és kiváló közösségi munkájáért. Ezután az idei pályázatokat méltatták,
majd a nevelõtestületi dicséretek átadása következett (képünkön). Az iskola 1895-ben
kezdte meg mûködését, és az elsõ tanítási nap
szeptember 19-én volt. Erre emlékezve, ezen
a napon minden tanévben az iskola összes
tanulója részére különféle tantárgyakból pályázatokat hirdetnek.
A most folyó tanévre Játéktér – térjáték
címmel írtak ki pályázatokat. Csaknem há-

romszáz pályamû érkezett be. Az elsõ helyezett könyvjutalomban, a többi dobogós pedig
oklevélben részesült. Az idei Gárdonyi-napon elsõ alkalommal vándorkupát adtak át a
létszámához viszonyítva legtöbb pályamû-

Kisállataink téli fagyban Fagyi, a kölyökróka

Megmenekült a ravaszdi
kölyökrókát, akinek a farka nagy részét amputálni kell, de a lábát megmentették.
A zord téli idõjárás veszélyeket jelent házi kedvenceinkre is. A kint tartott állataink
számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget, ugyanis a testmelegük
fenntartásához több energiára van szükség.

Fotó: facebook

A Népszigeten egy kisróka fagyott a hajójavító egyik stégéhez január 10-én. Aznap
nemcsak hideg volt, de havas, ónos esõ is
esett. A legyengült és bõrig ázott
kölyökrókának elég volt egy rövid idõ, hogy
a farka és az egyik lába odafagyjon a stéghez. Az Állatmentõ Liga mentette meg, és
Fagyinak keresztelte el a pórul járt

vet benyújtott osztálynak. A pályamûveket
az iskola elsõ emeleti folyosóján egy hónapig
tekinthetik meg az érdeklõdõk.
n CSOP V.

Napközben többször ellenõrizzük az
ivóvizes tálakat, a fagyott vizet cseréljük
langyosra.
Az udvaron tartott kutyákat a kutyaház
nyáron a hõgutától, télen a fagyástól védi
meg. Vásárolhatunk vagy készíthetünk hõszigetelt kutyaházat.
A kutyacipõ nemcsak divathóbort. Ha
olyan helyen lakunk, ahol rendszeresen
sózzák a járdát, ott megvédi a kutyus lábát a
káros maróanyagtól.
A fûtött lakásokban élõ állatok szõre nem
véd meg a fagyos hidegtõl, erre jó a kutyaruha.

Kedves Gyerekek!
Képfeladványunk megoldásait
február 2-ig várjuk elérhetõségeinkre, melyeket az impresszumban találjátok. A helyes
megfejtõk között gyermekújságot és belépõjegyeket sorsolunk ki! Elõzõ számunk megfejtése: jégvirág. Nyerteseink:
Papp Levente Tibor, Hárs Naómi Panka.

Találd ki!

Keresd az újságárusoknál!

A kerületi Csizmadia Imre Zenebarát Kör
immáron Weiczi Irma Zenebarát Kör névvel mûködik tovább Molnár Edit vezetésével. Január 28-án 15 órai kezdettel magyar
nóta hangversenyt rendeznek cigányzenekar közremûködésével a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége székhelyén (Budapest, Hermina út 47.). Jegyek
és információ a +36 (20)218-1019-es számon.
A
mûsor után
tánc, zene
és jó hangulat várja
az érdeklõdõket.
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Nótaest

AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Megjelenik kéthetente, 67 000 példányban.
Alapító fõszerkesztõ:
Sas György (1922–2004).
Felelõs szerkesztõ: Machos Ferenc.
Szerkesztõk: Czeglédi Ildikó,
Jusztusz Gábor, Kálmán Attila.
Fotó, tördelés: Holczer Gábor
Kiadja a Sprint Kft.
www.sprintkiado.hu
e-mail: hirnok@sprintkiado.hu
Hirdetésfelvétel: Sprint Kft.,
1137 Bp., Újpesti rkp. 7.,
hétfõtõl péntekig 9–15 óráig,
tel.: 237-5060, 237-0242, fax: 237-5069,
e-mail: hirdetes@sprintkiado.hu
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TV13 Ismét újít a televízió

Korszerû arculat
Megújult fõcímmel, új díszlettel és látványvilággal
kezdte meg január 18-ai, szerdai mûsorát a kerület televíziója, a TV13. A médium a képi megújulással a kor
követelményeinek megfelelõ színvonalat szeretne
képviselni. A stáb és segítõi megfeszített munkával két
stúdióadás között készítették el az új díszletet. Mindez
egyébként már a második jelentõs korszerûsítése a televíziónak. Két éve új eszközöket (kamerákat, utómunkálati berendezéseket és adáslebonyolítót) tudtak
vásárolni, így pontosan olyan eszközökkel dolgozik a
TV13, mint egy nagy televízió, most ez kiegészült a
korszerû díszlettel. Újabb állomásként februárban sa-

ját gyártású keddi mûsort indít, így minden hétköznap
saját mûsorral jelentkezik, ezzel a heti mûsoridõ már
több mint 8 órára nõ. A fejlesztések anyagi forrását az
önkormányzat biztosította. Ami pedig a keddi mûsort
illeti: kéthetente újra jelentkezik a TV13 közéleti mûsora, a KÖZ-ÜGY, melyben Kállai Lajos fõszerkesztõ
és a Hírnök újságírója kérdezi a kerületi élet egy-egy
szegmensérõl az önkormányzat illetékesét. PALETTA néven havonta fél órában új kulturális mûsorral jelentkezik Kompolti Anikó mûsorvezetõ, LELÁTÓ
címmel pedig havi sportmagazinnal Hegyi Iván, a televízió és a Hírnök mûsorvezetõ-szerzõje.

Ha képbe akar kerülni a XIII. kerületrõl,

NÉZZE A TV13 ADÁSAIT!

Szerkesztõség és stúdió: József Attila tér 4.
Telefon: 788-7098, e-mail: tv13@sprintkiado.hu

HÉTKÖZNAP 6.00 elõzõ napi adás ismétlése (hétfõn a pénteki),
9.00 elõzõ napi adás ismétlése, utána az azt megelõzõ napi,
majd újra az elõzõ napi, 15.00 elõzõ napi adás ismétlése,
18 órakor jelentkezünk új mûsorral.
HÉTVÉGÉN 6.00 és 18.00 A hét adásainak ismétlése egymás után.
Online hirdetésfelvétel a nap 24 órájában: www.hirnokapro.hu
Ha megjelenne a TV13 képújságjában, esetleg készíttetne egy rövid
reklámfilmet vállalkozásáról, írjon a hirdetes@sprintkiado.hu
e-mail címre vagy hívjon minket a 237-5060-as telefonszámon!

Farsang A legvidámabb idõszak

Álarcot fel!

Elõzõ rejtvényünk helyes megfejtése: Gidófalvy Lajos. Nyerteseink: Bondor Istvánné, Lászlóné Selmeci Ilona,
Hargitai Klári, Kulcsár Márta. Aktuális feladványunkban egy helyi klub nevét rejtettük el. Beküldési határidõ:
február 2. A helyes megfejtést beküldõk között értékes ajándékokat sorsolunk ki. Postacímünk: 1137 Bp., Újpesti rkp. 7. E-mail: hirnok@sprintkiado.hu.

Elkezdõdött a farsangi szezon, az esztendõ legvidámabb idõszaka. Kerületszerte vigasságok, maszkabálok követik egymást és megkóstolhatjuk a
hagyományos farsangi ételeket. A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó
idõszak manapság jelmezbálokról ismert, régen azonban ilyenkor tartották a zajos mulatságokat és lakodalmakat is.

