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50 éves az ATTE Vitális Városok
Kilenc országból érkeztek hozzánk szak-
emberek a Vitális Városok projekt kap-
csán. A program célja, hogy nemzetkö-
zi példák megismerésével fogalmaz-
zunk meg javaslatokat a kerület sport-
koncepciójának felülvizsgálatához.

A rászorulók segítõi
A szociális munka a rászorulók segíté-
sérõl, a törõdésrõl szól. A Szociális
Munkások Nemzetközi Szövetsége no-
vember 12-ét jelölte ki, hogy ráirányít-
sa a figyelmet azokra a szakemberek-
re, akik az elesettekért dolgoznak.

5.oldal 9.oldal4.oldalÉlsport

Újabb tehetségek kerültek középpont-
ba, ezúttal a Kiváló Ifjúsági Sportoló
díjak leltek gazdára, melyeket Holopné
Schramek Kornélia alpolgármester és
Kautzky Lászlóné önkormányzati képvi-
selõ adott át november 24-én.

2.oldal

Ötvenéves lett az Angyalföldi Termé-
szetbarát és Testedzõ Egyesület. A szü-
letésnapon a Dagály utcai Gyermek- és
Ifjúsági Házban nemcsak a mostani, ha-
nem az egykori sportbarátok is össze-
gyûltek, így anekdoták bõven akadtak.

Láng-rekonstrukció Tavasz végén nyithat a megújult intézmény

A használatbavételi eljárás miatt május kör-

nyékén nyithatja meg kapuit a megújult Láng

Mûvelõdési Központ. Az intézményt 1970.

január 14-én adták át, 1994 óta üzemelteti az

Angyalföldi Láng Mûvelõdési Központ Köz-

mûvelõdési Egyesület (LMKKE). Az ingat-

lan 1997 márciusában lett az önkormányzat

tulajdona, amelyik az üzemeltetésére elõször

1997-ben kötött szerzõdést az egyesülettel,

amit évente megújítanak. A jövõ évi megálla-

podást legutóbbi ülésén hagyta jóvá a képvi-

selõ-testület. A kerület közmûvelõdési és civil

feladatainak ellátásában tevékenységével

meghatározó szerepet tölt be az LMKKE:

több mint húsz civil szervezetet fogad be és

támogat. Rendezvényekkel elõsegítik az

egészséges életmód kialakítását, klubkönyv-

tárat mûködtetnek, szabadidõs programokat,

kiállításokat, fesztiválokat, bemutatókat ren-

deznek. Az intézmény kedvelt a kerületi la-

kosság, a közmûvelõdés területén dolgozók,

valamint a civilek körében egyaránt. Az el-

múlt bõ két évtizedben az egyesület bizonyí-

totta, hogy a rábízott ingatlannak „jó gazdá-

ja”, az önkormányzattól kapott támogatást

megfelelõen használja fel, arról pontosan és

idõben elszámol. A mostani megállapodás

azért is érdemel külön figyelmet, mert a pati-

nás kulturális intézmény otthona jövõre már

egy megújult, korszerû épület lesz. Az elmúlt

idõszak egyik legnagyobb léptékû kerületi be-

ruházása a Rozsnyay utcában lévõ Láng re-

konstrukciója, amelynek 1,3 milliárd forintos

költségét az önkormányzat saját erõbõl, hitel

nélkül biztosította.
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Modernizált építészet
Találkozás
a Mikulással
Idén is sok dolga van a Mikulásnak, azonban

a városrészben lakó gyerekek december 6-án

találkozhatnak a nagyszakállúval. Az önkor-

mányzat Mikulása kerületszerte megannyi

meglepetéssel várja a kicsiket és nagyokat

egyaránt, ellátogat a szociális, gyermekjóléti

és köznevelési intézményekbe is.

AA  rréésszzlleetteess  hheellyysszzíínn  ééss  iiddõõppoonntt  mmeeggttee--
kkiinntthheettõõ  aa  hhoonnllaappuunnkkoonn::  mmeeddiiaa1133..hhuu..



Közös
képviselõk
klubja
Közös Képviselõi Klubot szervez a

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

A tájékoztató a társasházakat, la-

kásszövetkezeteket érintõ gázmû-

szaki-biztonsági felülvizsgálatról

elnevezéssel tartandó fórumra elsõ

sorban a kerületi közös képviselõ-

ket, számvizsgáló bizottsági tago-

kat, lakásszövetkezeti elnököket

várják! Az érdeklõdõk a Fõvárosi

Gázmûvek Zrt. szakembereinek

elõadását hallgathatják meg, és fel-

tehetik nekik kérdéseiket. A ren-

dezvény idõpontja: 2017. decem-

ber 12. (kedd) 15 óra; helyszíne a

Civilek Háza (1138 Budapest, Vá-

ci út 50.)
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Ünnepi anyagi támogatás a kerülettõl

Moszkva tér után Moszkva sétány

Digitálisan is olvasható a Hírnök

November 21-én ünnepélyesen is

átadták a Moszkva sétányt a Du-

na-part Dráva utca és Árpád híd

közötti szakaszán, a nyári FINA

vizes vb-hez kapcsolódó fejleszté-

sek egyikeként. A sétányon 1150

méter hosszúságban gyalog- és

kerékpárút létesült, rendezték a

zöldfelületeket, s megkezdték a

smart city- (intelligens város)

megoldások elõkészítését. Az át-

adáson dr. Bagdy Gábor fõpolgár-

mester-helyettes és moszkvai kol-

légája, Leonyid Pecsatnyikov egy-

aránt kiemelte a sétány nemzet-

közi jelentõségét, mely szimboli-

zálja a két fõváros jó kapcsolatát,

egymás iránti tiszteletét, az újra

fejlõdésnek indult magyar–orosz

kapcsolatokat. Az együttmûködés

újabb korszaka nyílik meg, hiszen

mostantól Moszkva neve is meg-

található Budapest térképén (ko-
rábban évtizedekig a Széll Kálmán
tér viselte az orosz fõváros nevét –
a szerk.).

A képviselõ-testület novemberi ülésén elfogadta a XIII.
kerületi Településképi Arculati Kézikönyvet. Úgy dön-
tött, hogy a dokumentum figyelembevételével dolgoztat-
ja ki a településkép védelmérõl szóló rendeletét. Az Or-
szággyûlés a településkép védelmérõl szóló törvény meg-
alkotásával az építésügyben az eddigiektõl eltérõ szem-
lélet kialakítását kezdte meg. Az arculati kézikönyv az
önkormányzat településkép-védelmi jogszabálya meg-
alapozásának egyik fõ eleme, feladata a városrészi érté-
kek és jellegzetességek meghatározása. A dokumentum
igazolja, hogy a kerület arculata az elmúlt negyed szá-
zadban sokat változott, európai színvonalú épített és
zöldkörnyezetet hozott létre, melyet nemzetközi és ha-
zai szakmai díjak ismernek el.

Településképi Arculati Kézikönyv

Mostantól digitálisan kereshetõvé vált a XIII. kerületi
Hírnök valamennyi száma. Ugyancsak hozzáférhetõ lett
a rendszerváltás utáni kerületi kiadvány, a HÍR13 és az
azt megelõzõ idõkbõl származó Angyalföld újság. A lap-
számok részeivé váltak a kivitelezõ Arcanum Adatbázisa
30 millió oldalmennyiségének. A kész digitális állományt
a Hungaricana Közgyûjteményi Portálon publikálja, a
csaknem 100 önálló sorozatot tartalmazó helyi lapok
aladatbázisban (http://library.hungaricana.hu/hu/collec-
tion/helyi_lapok_helytortenet/). A Hungaricana oldal
http://hungaricana.hu/hu/ elõnye, hogy ingyenes, teljes
szövegû, gyors keresést biztosít, s közös keresési lehe-
tõség nyílik más hasonló, eddig közzétett gyûjtemények-
kel, egyéb tartalmakkal.

Az önkormányzat 81 millió forin-

tot fordít a nagycsaládosok és a rá-

szorulók ünnepi támogatására.

December 13-án, szerdán 15–17

óra között a Mindenki Karácsonya

rendezvényre várják az érdeklõdõ

kerületi állampolgárokat az An-

gyalföldi Sportközpontban (Rozs-

nyay utca 4., képünkön). Másnap az

egészségügyi, oktatási, a szociális

terület és az IMFK nyugdíjasait kö-

szöntik. Az önkormányzat idén de-

cemberben is gondoskodik a hátrá-

nyos helyzetûekrõl: a rendszeres

gyermekvédelmi és/vagy gyermek-

étkeztetési kedvezményben része-

sülõ családoknak, a lakhatási és fû-

tési támogatottaknak, valamint az

ápolási támogatásban részesülõk-

nek 10 ezer forintos támogatást

nyújt. A Szociális Kerekasztal, a ci-

vil szervezetek és az egyházak által

javasoltak, valamint azok, akik

nem kapnak pénzbeli támogatást,

10 ezer forintos Erzsébet-utalvány-

ban részesülnek.

Újabb tehetségek kerültek középpontba, ezúttal a Kiváló Ifjúsági Sporto-

ló díjak leltek gazdára, melyeket Holopné Schramek Kornélia alpolgár-

mester és Kautzky Lászlóné önkormányzati képviselõ adott át a helyi kép-

viselõ-testület nevében november 24-én. A 2016–17-es évben elért ered-

ményeik alapján 35 kiváló sportoló, 19 edzõ és 8 egyesületi elnök részesült

az önkormányzat elismerésében sikeres munkájukért. A helyi önkor-

mányzat lehetõségeihez képest céltámogatások és pályázatok útján segíti

a testnevelés és a sport ügyét már az óvodáskortól. 2019 decemberéig rög-

zített sportkoncepciója alkalmat ad újabb elismerésekre a kitûnõen teljesí-

tõ élsportolók között. Figyelemmel kíséri a kerületi sportegyesületek és

utánpótlás-nevelõ mûhelyekben zajló folyamatos magas színvonalú szak-

mai munkát az egyre jobb eredmények elérése és a kerület hírnevének

öregbítése érdekében.

Megváltozott
fogadóóra
Megváltozott dr. Szalay Péter
képviselõ fogadóórája.

Az új fogadóóra: elõzetesen

egyeztetett idõpontban; telefon:
06 (20) 363-9898; e-mail: mail

@szalaypeter.com.

Középpontban az éééé llll ssssppppoooorrrr tttt

Elhunyt
Pál László

Hosszú betegség után, életének
76. évében november 21-én el-
hunyt Pál László politikus, tudo-
mányszervezõ, kerületünk ko-
rábbi, 19. számú egyéni ország-
gyûlési körzetének képviselõje.
Pál László 1986 és 1989 között
az országos középtávú kutatási-
fejlesztési terv, a gazdaságorien-
tált kutatási program és az elekt-
ronizálási kormányprogram fe-
lelõse volt. 1989-ben nevezték ki
az Ipari Minisztérium államtit-
kárává. Az 1994-ben hivatalba
lépett koalíciós kormány ipari és
kereskedelmi minisztere volt.
1995 szeptemberében a Magyar
Olaj- és Gázipari Rt. igazgatóta-
nácsa élére került, majd a Magyar
Villamos Mûvek Rt. vezérigaz-
gatója volt. 1994–1997. között a
XIII. kerület egyéni országgyûlé-
si képviselõjeként tevékenyke-
dett. Emlékét megõrizzük.
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A kedvezõ tapasztalatok alapján

folytatódik a fizetõparkolás bõvíté-

se: január elsejétõl a Rákos-

patak–Tatai utca–Kámfor utca–

Reitter Ferenc utca–Gyöngyösi ut-

ca–Göncöl utca által határolt terü-

leten kell fizetni a megállásért; a

kerületiek kedvezménye viszont

tovább bõvül.

Megtelt! – az ezt jelzõ táblát le-

hetett volna kitenni a kerület hatá-

rán minden becsatlakozó útra az

év elején. A városrészben a parko-

lás az utóbbi években egyre nehe-

zebbé vált a helybélieknek, elsõ-

sorban a közterületeket kvázi P+R

parkolóként használó, más kerüle-

tekbõl, valamint az agglomeráció-

ból érkezõ autósok miatt. A fizetõ-

parkolási övezet melletti részekre

egyre nagyobb gépjármûforgalom

hárult.

Hogy az itt lakóknak könnyebbé

váljon az otthonukhoz közeli par-

kolás, szükségessé vált az áldatlan

állapot megszüntetése. Ezért dön-

tött az önkormányzat a fizetõs öve-

zethatár további kiterjesztésérõl. A

bõvítés I. üteme július 3-ától a Ró-

bert Károly körút–Dévényi ut-

ca–Szegedi út–Tatai utca–Rákos-

patak–Béke utca–Petneházy utca–

Reitter Ferenc utca–Szegedi út–

Lehel utca által határolt területet

fedte le, ahol 2020 darab közterüle-

ti parkolóhely található.

Az új várakozási övezet beveze-

tésének tapasztalatairól a közel-

múltban adott tájékoztatást a kép-

viselõ-testületnek Borszéki Gyula

alpolgármester. Elmondta, a forga-

lomtechnikai engedélyezési és ki-

viteli tervek alapján márciustól jú-

nius végéig megtörtént a parkoló-

jegy-kiadó automaták telepítése, a

KRESZ-táblák kihelyezése és az

útburkolati jelek felfestése. Az

érintett területen mozgáskorláto-

zott parkolóhelyeket, koncentrált

rakodóhelyeket is kijelöltek. Az

övezetbe vonást megelõzõen a

Szent László utca Frangepán utca

és Fáy utca közötti szakaszán út- és

parkolófelújításokat is végeztek. A

bevezetés nem drasztikusan tör-

tént: két hétig a jegyet nem váltók

gépjármûvére szórólapot helyez-

tek, melyben felhívták a figyelmü-

ket a díjfizetésre.

A tapasztalatok szerint az intéz-

kedéssorozat az érintett területek

lakosainak egyetértésével, megelé-

gedésével találkozott. A beruhá-

zással csökkent a zsúfoltság, meg-

újult az utak forgalomtechnikája,

ezáltal javult a közlekedés bizton-

sága. A kerületiek könnyebben ta-

lálnak parkolóhelyet lakásuk köze-

lében még ott is, ahol a bevezetést

megelõzõen 80-100 százalékos volt

a telítettség (Jász utca, Szent Lász-

ló utca, Reitter Ferenc utca).

A kedvezõ tapasztalatok alapján

a bõvítés tovább folytatódik. A II.

ütemben a Rákos-patak–Tatai

utca–Kámfor utca–Reitter Ferenc

utca–Gyöngyösi utca–Göncöl utca

által határolt területen 3620 közte-

rületi parkolóhely lesz fizetõs janu-

ár 1-jétõl (fizetni csak 2-ától kell).

Természetesen az e területen élõ

gépjármû-tulajdonosoknak is biz-

tosított a kedvezményes várakozás

lehetõsége. A munkák befejeztével

a kerületben általánossá válik a fi-

zetõparkolás, egy kis rész lesz kivé-

tel: a Gyöngyösi utca–Reitter Fe-

renc utca–Kámfor utca–Göncöl

utca által határolt terület. Ez az ott

élõk döntõ többségének kérése volt,

ám az önkormányzat számukra is

lehetõvé teszi a lakossági várako-

zási hozzájárulás kedvezményét a

szomszédos, 2. várakozási övezet-

ben.

Borszéki Gyula elõterjesztésére a

munkavállalói kedvezménnyel

igénybe vehetõ útszakaszok köré-

nek bõvítését is elfogadta a képvise-

lõ-testület. Ezek kijelölése két lép-

csõben történik az érintett területe-

ken elinduló parkolásüzemeltetés-

hez igazodóan. Egyrészt a Tatai

utca páros oldalának a Szegedi út

és a Tahi utca közötti szakaszán

már most érvényes, majd január 1-

jei hatállyal a Reitter Ferenc utcá-

nak a Tahi utca és Kámfor utca kö-

zötti szakaszán. A kerület által al-

kalmazott másik várakozási ked-

vezmény, a négy évvel ezelõtt beve-

zetett gyermekszállítási tárcsa be-

váltotta a célját – emelte ki az alpol-

gármester –, évente csaknem két-

száz lakos veszi igénybe gyermeke

oktatási-nevelési intézménybe

szállításakor. Lakossági kérésre az

önkormányzat vizsgálta a gyer-

mekszállítási kedvezmény idõbeli

kiterjesztésének lehetõségét is. A

képviselõk döntése alapján a ked-

vezmény – a lakossági igényekhez

igazítva – napközben 12 és 18 óra

közötti idõszakban, továbbra is 30

perc idõtartamban vehetõ igénybe.

��J. G.

Rendezõdik az autós káosz
Fizetõparkolás Az övezetekkel a kedvezmények is bõvülnek

November elejétõl módosult a for-

galmi rend a Kassák Lajos utca

Gidófalvy utca–Bulcsú utca közöt-

ti szakaszán, azaz megszûntek az

addigi egyenrangú (jobbkezes) ke-

resztezõdések, a Kassák Lajos utca

pedig Elsõbbségadás kötelezõ! táb-

lával védett lett – hívja fel a figyel-

met a XIII. Kerületi Közszolgálta-

tó Zrt. Mint arról elõzõ lapszá-

munkban már beszámoltunk, a vá-

rosrész által régóta szorgalmazott

változtatásról az illetékes Budapes-

ti Közlekedési Központ (BKK)

döntött, amit a városrész is messze-

menõkig üdvözöl. Még akkor is, ha

ez csak most, lényegében a metró-

felújítással egy idõben történt meg.

A közszolgáltató emlékeztetett

arra, hogy a Váci úttal párhuzamos

Kassák Lajos utca széles kereszt-

metszete miatt az átlagosnál na-

gyobb áteresztõképességgel ren-

delkezik, ám a gördülékenyebb ha-

ladás a mostani változtatás nélkül

eddig lehetetlen volt: a korábbi

egyirányúsított megoldás ugyanis

állandó elsõbbségadásra, ahhoz

pedig lassításra (megállásra)

kényszerítette a Kassákon haladó

gépjármûvezetõket. Úgy tûnik, az

önkormányzat javaslata most vég-

re egybeesett a BKK forgalom-

számlálási adataival is, ami alapján

teljes hosszában védett lett a Kas-

sák Lajos utca.

A forgalmi rend változása

ugyanakkor nagyobb körültekin-

tést igényel az autósoktól, elkerü-

lendõ a megszokásból történõ ve-

zetést, így pedig az esetleges balese-

teket. Ez különösen igaz a gyakran

arra haladókra, akik hajlamosab-

bak lehetnek a sokéves rutinból tör-

ténõ közlekedésre.

��K. A. I.

Védett elsõbbség
Kassák Lajos utca Megszûnt a „jobbkéz”

Az idei esztendõre befejezõdött a

forgalomlassító küszöbök építése a

Szent István körút–Pannónia utca–

Victor Hugo utca–Váci út által ha-

tárolt területen, így Újlipótvárosban

– a Budapesti Közlekedési Központ

(BKK) járatai által érintett útsza-

kaszok kivételével – mindenhol 30

km/h-s sebességkorlátozást vezet-

tek be. A közlekedésbiztonsági in-

tézkedés az önkormányzat által vál-

lalt és a XIII. Kerületi Közszolgál-

tató Zrt. által kivitelezett fejlesztés

tervezésében (egyeztetésében) részt

vett a kerületi rendõrség és a BKK.

A kivitelezés a korábbi Tátra utca

környéki Tempo 30-as övezethez

hasonló forgalomcsillapító megol-

dások folytatását jelenti. A munka a

következõ helyszíneket érintette:

Visegrádi utca, Balzac utca, Kresz

Géza utca, Visegrádi utca, Csanády

utca, Gyöngyház utca, Hegedûs

Gyula utca, Pannónia utca, Felka

utca, Katona József utca, Borbély

utca, Kádár utca, illetve ezek meg-

határozott keresztezõdéseit. A köz-

szolgáltató – megköszönve a kör-

nyéken élõk türelmét – kéri, hogy az

adott területeken, utcákban közle-

kedõk fokozottan figyeljenek a

KRESZ-szabályok betartására.

Újlipótváros: Tempo 30-as

Igényelhetõ a 2018-as parkolási matrica
November 13-án megkezdõdött a 2018-as parkolási mat-
ricák, várakozási engedélyek kiadása, amirõl a már matri-
cával rendelkezõk postai úton is értesülnek. A kétezer
(online-kiváltáskor ezer) forintért igényelhetõ matrica az
állandó lakóhely szerinti zónában biztosít díjmentes par-
kolást, lakónként egy, de lakásonként több személygépko-
csira, ha az autóra nincs parkolási- és pótdíj-, valamint
gépjármûadó-tartozás. Az engedélyt az a magánszemély
is igényelheti, aki a gépkocsit kizárólagos használatra
kapta munkáltatójától és nincs saját jogon kiváltott mat-
ricája. Az igénylés a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
honlapján (kozszolgaltato.bp13.hu) mûködõ „Ügyfélab-
lak”-ban, a parkolas@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-
címen vagy személyesen a zrt. központi ügyfélszolgálati
irodáiban (Béke utca 65.; Lehel Csarnok – Galéria szint,
Bulcsú utca felõli oldal) is történhet.
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Több pénz és figyelem jut
az óvodákra, de ez nem új
dolog a kerületben. Több
tagintézményben zajlik
felújítás, hogy a gyere-
kek korszerû környezet-
ben jól érezzék magukat,
és a pedagógusok is meg-
felelõ körülmények kö-
zött dolgozzanak –
mondta a TV13 Közügy
címû mûsorában Molnár
Miklósné, a XIII. Kerüle-
ti Egyesített Óvoda ve-
zetõje. Szerinte fontos
értékmérõ az óvoda mi-
nõsége, hiszen az elsõ
alapvetõ közösségi él-
mény meghatározó lehet
a gyerekek életében.

– Jó hírû óvodáink vannak –

mondta Molnár Miklósné –, a régi,

merev szabályozású rendszeren

túljutottunk, a mai nevelésköz-

pontú óvoda jobban koncentrál a

gyerekek személyiségére, egyéni

képességeire. A kisebb csoportok-

ban a differenciált foglalkoztatás

elõsegíti az egyéni képességek ki-

bontakoztatását, szemben a nagy,

25 fõs csoportos okítással.

– Negyven éve kezdtem a pályát

– idézte fel a XIII. Kerületi Egyesí-

tett Óvoda vezetõje –, arra is em-

lékszem, milyen volt itt gyereknek

lenni, ide születtem, itt nõttem föl

a kerületben. Befolyásolt a pálya-

választásban, hogy mennyire sze-

rettem a kisközösségeket. Voltak

idõszakok, amikor nagyon sok volt

a gyerek az óvodában, akadt év,

amikor 34-en is jártak egy-egy cso-

portba, mert a szülõknek dolgozni

kellett menni. Aztán jött a törvényi

szigorítás, most maximum 25 gye-

rek járhat egy csoportba. Ettõl a

fenntartó 20 százalékban eltérhet,

ha a csoportszoba befogadó mérete

ezt lehetõvé teszi. Nem jó a gyerek-

nek, ha túl sokan vannak egy te-

remben. A felújításoknál ez is

szempont, nem lehet összezsúfol-

ni õket. Változott az iskola-elõké-

szítés is: a gyerekek képességeit úgy

fejlesztjük, hogy képessé váljanak

az iskolai tanulásra.

Szóba kerültek a konkrét felújí-

tások. Újjáépült a Meséskert Tag-

óvoda a Kassák Lajos utcában, ka-

landparkszerû játszóudvar létesült

a Tüzér utcai Gyermekkert Tag-

óvodában, a teljes épületfelújítással

egyetemben. – Van, amikor teljes

egészében, kívül-belül megfiatalo-

dik egy-egy óvoda – mondta Mol-

nár Miklósné –, de vannak részle-

ges, fõként technikai természetû

felújítások is. Nem lehet a tizen-

nyolc kerületi óvodát egyszerre kor-

szerûsíteni. Az épületek most már

energiatakarékosak, és meg tudjuk

oldani azt is, hogy a felújítás alatt

átmeneti óvodába járjanak a gye-

rekek. 

– Van-e elég óvónõ? – tettük föl

a kérdést. A válasz: van ugyan egy-

két betöltetlen álláshely, és elég

nagy a mozgás, hiszen 560-an dol-

goznak az intézményhálózatban.

Sok fiatal helyezkedik el szívesen a

kerületben, többen itt töltötték a

szakmai gyakorlatukat is. Három

fõ férfi óvodapedagógus is tényke-

dik, a kétnyelvû programot vivõ

óvodákban még többen is. A kül-

földi óvó bácsik csak idegen nyel-

ven beszélnek a gyerekekhez, az

idegen nyelvû program pedagógu-

sai között több a férfi. 

A hároméves gyerekeknek ma

már kötelezõ napi legalább négy

órát benntölteniük az óvodában.

Lehet ez alól felmentést kérni, de 5

éves kortól már a törvény az óvodai

nevelésben való tényleges részvé-

telt írja elõ. A kerületben minden

itt lakó, óvodáskorú gyermek elhe-

lyezése biztosítható. Háromezer-

hétszáz gyerekrõl beszélünk, ami

nem kevés. Az óvodai körzethatá-

rokat idõnként módosítani szüksé-

ges, mert a férõhelybõvítések nyo-

mán arányosítani szeretnék a befo-

gadóképességet.

A kerületi óvodákat tíz éve egye-

sítették, szervezték központba, ami

elérte a célját. Gazdaságos mûkö-

dés valósul meg, és a tagintézmé-

nyek sem érzik úgy, hogy csorbít-

ják a központosítással a helyi peda-

gógiai törekvéseket. Az egyesítés

nem egyenóvodákat eredménye-

zett, hanem az alapelvekben és ér-

tékekben megegyezõ és követõ,

ugyanakkor színes pedagógiai pro-

fillal rendelkezõ intézményeket.

��R. L.

Közügy Molnár Miklósnéval beszélgettünk a legkisebbek helyzetérõl

Óvodai közösségi élmény

A szociális munka a rászo-
rulók segítésérõl, a rájuk
való figyelésrõl szól. A
Szociális Munkások Nem-
zetközi Szövetsége
1997-ben jelölte ki no-
vember 12-ét a szociális
munka napjának. Ez egy-
ben jó alkalom, hogy ráirá-
nyítsa a figyelmet mind-
azokra, akik az elesette-
kért dolgoznak. A kerüle-
tünkben immár hagyo-
mány, hogy évrõl évre
megünneplik a Szociális
Munka Napját. Az idén no-
vember 14-én a Radnóti
Miklós Mûvelõdési Köz-
pontban gyûltek össze az
érintettek.

Karácsonyi Magdolna, a Szociá-

lis és Köznevelési Osztály vezetõje

köszöntötte a megjelenteket, majd

dr. Tóth József polgármester beszélt

(képünkön). Elmondta: a szociális

munka területén nálunk

négyszáznegyvenhárman dolgoz-

nak, kilencvenhárom százalékuk

nõ. Ezután kerületünk eredmé-

nyeit és helyzetét elemezte. A XIII.

a fõváros negyedik legnépesebb ke-

rülete és Budapest talán legdina-

mikusabban fejlõdõ ingatlanfej-

lesztési célpontja, ahol az elmúlt

húsz évben húszezer lakás épült.

Évente ezerkétszáz gyerek szüle-

tik, és az idõsek száma sem kevés: a

nyugdíjasok mintegy harmincez-

ren vannak.

Ami a szociális ágazatot illeti, er-

re a területre a költségvetés egy ha-

todát, ötmilliárd forintot fordít az

önkormányzat. A tíz idõsek klubja

ezerötszáz embernek – háromne-

gyedük nõ – ad értelmes elfoglalt-

ságot. A jelzõrendszeres segítség-

nyújtást kétszáztizenkilencen, a

házi segítségnyújtást hatszáztizen-

kilencen veszik igénybe. Hétszáz-

ötvenen részesülnek szociális ét-

keztetésben. A Gondozóházban

hetvenhat idõs embernek biztosí-

tanak ellátást. Saját forrásból éven-

te több mint tizenhatezren kapnak

segélyt lakhatásra, gyógyszerek ki-

váltására.

Nemrégiben az önkormányzat

képviselõ-testülete áttekintette a

szociális szakterület tevékenységét,

és azt magas színvonalúnak minõ-

sítette. A szociális munkások érté-

kes tevékenységét az önkormány-

zat különféle juttatásokkal, a többi

között kafetériával, keresetkiegé-

szítéssel és jutalmakkal ismeri el.

A legjobbak munkáját a Szociá-

lis Munka Napja alkalmából most

különféle címekkel és kitünteté-

sekkel ismerték el. Egy dolgozó

munkatársi, kettõ fõmunkatársi

címben részesült. Ketten kaptak ta-

nácsosi, ketten pedig fõtanácsosi

kinevezést. Az Év Szociális Mun-

kása kitüntetést az idén Czimre
Mária, a Szociális Szolgáltató Köz-

pont vezetõ gondozónõje vehette

át dr. Tóth József polgármestertõl.

Ezután a szociális munkások

munkaidõn kívüli „arcáról” ké-

szült kisfilmet nézhették meg a je-

lenlevõk, majd Szulák Andrea, Feke
Pál és Serbán Attila adott nagy tet-

széssel fogadott mûsort.

��CSOP VERONIKA

Szociális Munka Napja Középpontban a szakma

A rászorulók segítõi

Az Év Szociális Munkása
2017-ben – Czimre Mária
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A munkák 2015 szeptemberé-

ben kezdõdtek, az egyesület a fel-

újítás idejére átköltözött a Fiastyúk

utcába. 

A még a ’30-as években készült

házat az eltelt évtizedek igencsak

megviselték. Az épület több helyen

beázott, fûtési és szellõztetõrend-

szere, melegvíz-ellátása elavult, a

rendszeresen végzett állagmegóvá-

si munkák ellenére megérett a fel-

újításra. A rekonstrukció során je-

lentõsen átalakítják az épület tér-

és funkcionális kapcsolatait, hogy

megfeleljenek a használók, a láto-

gatók, a dolgozók, az üzemeltetõ és

egyúttal a modern kor igényeinek.

A rekonstrukció során az épület jel-

legzetes karakterébõl megõrizték a

ma is értéket képviselõket, illetve

átemelték azokat az új szerkeze-

tekbe. A Láng úgy lesz modern in-

tézmény, hogy eközben megma-

radnak a hetvenes évek építészeté-

nek jellemzõi.

A munkálatok az építési enge-

délyezési tervek elkészítésével in-

dultak, majd az engedélyezési eljá-

rás, a kiviteli tervdokumentáció és

a jogerõs építési engedély után kiír-

ták a kivitelezési közbeszerzést.

Ám a kezdés nem ment gond nél-

kül. Az eljáró hatóság késedelme-

sen született engedélyei, a sok fe-

lesleges, bürokratikus huzavona

jelentõsen késleltette a beruházás

beindulását. Volt szakember, aki

ebben tudatosságot feltételezett.

Végül a régi épület bontása idén

február végén megtörtént, s kez-

dõdhetett az új épület kivitelezése:

a szerkezetépítési, a gépészeti és

elektromos szerelési, valamint a

pince szerkezetépítési munkái. 

Érthetõen sokakat érdeklõ kér-

dés: mikor lesz újra látogatható a

megújult mûvelõdési intézmény?

A válasz nem egyszerû: az eddig ta-

pasztalt nehézségek „felborították”

a beruházás tervezett idõprogram-

ját. A hivatalok engedélyezési idõ-

húzásán túl a munkálatokat külön-

bözõ nem várt technikai nehézsé-

gek is bonyolították. Például a régi

épület tervdokumentációjában

nem szereplõ optikai kábelek, a

megmaradó épület pilléralapjai-

nak szükséges erõsítése, és az ezek-

bõl adódó földmegcsúszások aka-

dályozták a munkát. De sajnos gát-

ló, lassító tényezõként itt is megje-

lentek azok az országos gondok,

amelyek a beruházásoknál általá-

nosan tapasztalhatók: építõipari

kapacitáshiány, a jól képzett szak-

munkások hiánya. 

Mindezek miatt nehéz meg-

mondani, hogy dátum szerint mi-

kor nyit a Láng. Szakértõi véle-

mény szerint – ha az engedélyezõ,

jóváhagyó szervek nem húzzák

szándékosan az idõt –, jövõ év ele-

jén elkezdõdhet a mûszaki átadás

folyamata. Ezt követi egy hosz-

szabb, akár több hónapot is igénylõ

használatbavételi eljárás, ami után

várhatóan május környékén meg-

nyílhat a kulturális intézmény.

��(JUSZTUSZ)

Láng-rekonstrukció Tavasz végén nyithat a megújult intézmény

Modernizált építészet

ATTE Az ország egyik legrégebbi lakóhelyi sportegyesülete

50 éves lett az Angyalföldi
Természetbarát és Test-
edzõ Egyesület (ATTE). A
születésnapon az Angyal-
földi Gyermek- és Ifjúsági
Házban nemcsak a mai, de
az egykori sportbarátok
is összegyûltek, így spon-
tán felszólalások, anekdo-
ták bõven akadtak.

Az ATTE 1967-ben alakult meg

az ország egyik legrégebbi lakóhe-

lyi sportegyesületeként. Elõször

természetjárással foglalkozott,

majd testépítéssel bõvült ki a tevé-

kenysége Bitter Istvánnak köszön-

hetõen, aki elsõk között hozta be

hazánkba a testépítést. Amikor a

70-es években divattá vált a lakóhe-

lyi sport, a lakóközösségekben se-

gítették a sportcsoportok szervezõ-

dését. Minden évtized újdonságo-

kat hozott a sportok terén – gondol-

junk csak az egykori aerobikõrület-

re: Müller Kati, a TV Torna egyik

sztárja éppen az egyesület kereté-

ben tartott zenés sportos foglalko-

zásokat hölgyek részére. S ma sincs

ez másként, mindig igyekeznek lé-

pést tartani a fejlõdéssel.

– Az eltelt 50 évben mindig pró-

báltunk az adott kor elvárásainak

megfelelni. Voltak kiemelkedõ és

kevésbé sikeres idõszakok egy-

aránt. Az egyik legvirágzóbb kor-

szak az alapítás utáni évek voltak,

amikor közel 60 természetjáró kört

fogtunk össze és 600-700 tagot. A

70-es évek vége kicsit gyengébb

volt, viszont akkor alakult meg az

egyesület három kondicionálóter-

me. 1981-tõl 1985-ig jelentõs fel-

futás következett, ami Varga József
nevéhez fûzõdik. 1987-tõl új szak-

osztályok alakultak, elindult a gye-

rekek táboroztatása Túrkevén, kis-

pályás labdarúgótornát szervez-

tünk, a kondicionálótermek fel let-

tek újítva, rengeteg kerületi sport-

rendezvény zajlott. 1986-ban in-

dult el az Angyalföldi Sportfeszti-

vál, amit idén már harmincadszor

rendeztünk meg. A 2000-es évek

folyamán hozzánk került a bowl-

ingpályák üzemeltetése is – ösz-

szegzi az elmúlt évtizedeket Kiss

László, az ATTE klubigazgatója.

Az elmúlt pár évben sikerült

megint elõrelépniük, pezsgõbb az

egyesületi élet, a konditermek,

bowlingpályák kihasználtsága egy-

re nõ. Idén nagy sikerrel zajlottak a

kerületi Nyitott Hétvégék és az An-

gyalföldi Sportfesztivál is. Az 50-ik

jubileumhoz kapcsolódva testépí-

tõ-erõemelõ versenyt, kispályás fo-

citornát és röplabdatornát is tervez-

nek még az idei évre. 

– Jövõre szeretnénk ismét bein-

dítani a nyári gyerektáboroztatást

Túrkevén. Tenisz-, úszás- és lo-

vaglásoktatás zajlik majd, mellet-

tük labdajátékokat, buszos kirán-

dulásokat és számos kiegészítõ

sportprogramot is szervezünk. Jö-

võre folytatódnak a kispályás lab-

darugótornák és bowlingversenyek

is, és reményeink szerint különbö-

zõ vállalati sportnapokat is megva-

lósíthatunk majd. A természetjáró

szakosztályunk pedig jelenleg több

mint 100 taggal mûködik, ezt jó ér-

zés lenne még továbbnövelni – fûz-

te hozzá Kiss László.

Az 50. születésnapon Hiszékeny
Dezsõ országgyûlési képviselõ, az

ATTE korábbi elnöke mondott be-

szédet, mindemellett az ünneplés

remek alkalom volt a régi emlékek

felidézésére.

��BNP

Fél évszázada mozgásban

Nívódíjas lett
a Meséskert
Kiemelt dicséretben ré-
szesült a Budapest Építé-
szeti Nívódíja 2017 pá-
lyázaton a Kassák Lajos
utcai, passzívházas tech-
nológiával épített Mesés-
kert Tagóvoda, illetve al-
kotói, az Archi-kon Kft.
munkatársai, Nagy Csa-
ba, Pólus Károly, Pásztor
Ádám, Tõrös Ágnes és
Várhidi Bence építészek.
A neves szakemberekbõl
álló bírálóbizottság által
odaítélt díjak ünnepélyes
átadása a FUGA Budapes-
ti Építészeti Központban
volt november 16-án, kap-
csolódva a fõváros egye-
sítésének 144. évfordu-
lójához.
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M égis csak igaz a mondás, hogy
minden rosszban van valami

jó. (Talán az öregséget kivéve.) Itt
van például ez a havária, amit tréfá-
san hármasmetrófelújításnak nevez-
nek, és még tréfásabban azt állítják
róla, hogy – legalábbis ami szûkebb
pátriánkat illeti – egy év múlva befe-
jezõdik. Valójában mindenki elõtt
világos, hogy a munkálatok nem fog-
nak befejezõdni a vállalt határidõre
(az illetékesek persze majd szépen
megmagyarázzák, hogy voltaképpen
igen, csak látszólag nem, különben
sem õk a felelõsek, hanem a zúnijó
meg a nyuszi), és hogy ez a történet
hosszú évekre térdre kényszeríti majd
az egész várost. (És persze az is vilá-
gos mindenki elõtt, hogy normális vi-
szonyok között ennek nem lett volna
szabad elõfordulnia: hogy boldogabb
helyeken nem zárják le beláthatatlan
idõre a legforgalmasabb metróvona-
lakat, hanem folyamatosan karban
tartják õket – miközben szakadatla-
nul új vonalakat építenek.) De hát mi
itt élünk, Pesten, nekünk ilyenkor a
szemünk se rebben, csak vonunk egyet
a vállunkon, és azt mondjuk, láttunk
mi már karón varjút. (Mást se igen
látunk manapság.) Túléltük mi, pes-
tiek már a mongolokat, a törököket, a
németeket, az oroszokat, hát csak túl
fogjuk élni valahogy ezeket a metró-
felújítókat is. 

Na, de ez itt nem a kritikai rovat,
hanem a jövõ-menõ, magam sem a
bírálatnak akarom szentelni ezt a
dolgozatot (a fenti bekezdést tekint-
sék írói munkásságom részének), ha-
nem az optimista tényfeltárásnak:
nem véletlenül kezdtem úgy, hogy

minden rosszban van valami jó. Eb-
ben a metrófelújításban például az,
hogy mi, angyalföldiek, újra megis-
merhetjük szûkebb pátriánk egyik fõ-
útját, a Váci utat. Hisz valaha jól is-
mertük, elkerülni se tudtuk, a kerüle-
ti lakosok többsége ott is dolgozott va-
lamely gyárüzemben vagy hivatal-
ban, álmunkból felkeltve is fel tud-
tuk sorolni a Váci úton száguldozó
(ez tréfa, de elismerem, hogy vaskos)
buszok és villamosok megállóit, és azt

is, melyik megállóban és környékén
milyen épület, üzlet, intézmény,
presszó vagy kocsma található fel.
Ezek az idõk azonban már régen el-
múltak. Azóta a Váci út úgy megvál-
tozott, hogy az édesanyja (a Külsõ vá-
ci út) se ismerne rá, a füstös gyárak
helyén csupa üveg irodaházak emel-
kednek – vagy ha még áll is mutatóba
néhány hajdani üzem, ablakai mö-
gött nagykereskedések és játszóházak
bújnak meg, eltûntek a raktárak és te-
lepek, eltûntek a sportpályák, és let-
tek a helyükön bevásárlóközpontok

és nagyáruházak. A Váci út kockakö-
ves, szmogos, járdaszigetes, külvárosi
útból modern, lüktetõ, nagyvárosi út
lett, kétszer háromsávos bevezetõ a
metropoliszba, ahol az autók csak a
szervizúton vagy az irodaházak ga-
rázsaiban állhatnak meg, ahol – ha
az ember elkap egy egészséges zöld-
hullámot – nyolc perc alatt végigsu-
hanhatunk.

A Váci útra tehát ma már büszke
lehet minden angyalföldi. És persze

büszke is volt, csak éppen nem ismer-
te. Merthogy leggyakrabban a föld-
alattival haladt végig rajta – s ami-
kor kiszállt, akkor is csak foltokat ta-
pasztalt a nagy egészbõl. A Váci úton
több mint negyed százada megszûnt
a felszíni tömegközlekedés, ennek
minden elõnyével és hátrányával.
Elõny, hogy az ember igazán gyorsan
eljutott az egyik pontból a másikba,
hátrány, hogy közben nem volt iga-
zán fogalma arról, hol is jár.

Na, mostantól mindent bepótol-
hatunk. Csak a napirendünket kell

némileg átalakítanunk, úgy szervez-
ve meg az életet, hogy az utazásra
megint több idõt szánunk: mint
mondjuk, gyerekkorunkban.

Vessük hát bele magunkat a nagy-
betûs életbe! (Fel Belgrádra! – mon-
daná Svejk, a derék katona.)

Induljunk, mondjuk, a Nyugati
pályaudvarról, és legyen célunk ke-
rületünk északi határpontja, az össze-
kötõ vasúti híd. (Az újpestiek ezt vá-
roskapunak mondják, némi indoko-
latlan szerénytelenséggel.)

Egy megállót még metróznunk
kell, hiszen csak a Lehel téren kezdõ-
dik a bál, s ez a tény jelentõsen lassít-

ja az élményt. De tíz-tizenkét perc
után már a metrópótlón ülhetünk, s
megelégedve tapasztalhatjuk, hogy
amerre a szem ellát, mi, pótmetrósok
külön sávot kaptunk – haladhatunk
a lámpák engedte sebességgel. (Persze
ez rengeteg parkolóhely einstan-
dolásával járt, ami az autós megkö-
zelítését finoman szólva is megnehe-
zíti: ünnepek elõtt nincs ennél na-
gyobb öröm.)

S aztán elkezdõdik a nosztalgia-
utazás: az emberek, tényleg, mintha
külföldi társasutazáson lennének,

úgy kapkodják a fejüket jobbra-bal-
ra. Hogy nézd csak, itt állt a posta-
épület, most meg kék üveg az egész, és
ott meg a Kávés Katica, de sok bélelt
duplát ittunk meg benne, és hova lett
a Volga szálló, jó ég, micsoda három-
lábú épület nõtt a helyére. És az em-
ber az egyik percben azt gondolja, itt
minden, de minden megváltozott,
hisz ismeretlen nevû irodahegyek tor-
nyosulnak egymás hegyén-hátán
(nem vagyok egy kimondott Lõrincze
Lajos, de azt azért megjegyezném
halkan, hogy ha egy idegen csak a Vá-
ci utat látná Magyarországból, biz-
ton hihetné, hogy nálunk az angol a
hivatalos nyelv: csupa corner és cen-
ter és building az egész, a hajdani
Elzett gyár helyére meg egyenesen egy
White House készül, komolyan!), és
a beépítetlen telkeken megannyi új is
épül éppen, a másik percben meg azt,
hogy hát hiszen ezt a világot én jól is-
merem, itt van az iskola, amelynek
tornatermében annyi ádáz futball-
csatát vívtunk, itt van az Elektromos
Mûvek régi épülete, itt a Vízmûvek
égre szökõ székháza (árulják, az a hír
róla), aztán a József Attila Színház
is, mely egy bérház alsó szintjein rej-
tõzik az ötvenes évek óta. Persze,
akadnak meglepetések is: a hajdani
buszvégállomás krátere például,
amibõl még bármi lehet, meg a viza-
fogói Szent Márton-parókia, mely
csak így, a buszról mutatja meg teljes
szépségét.

Egyszerre ismert és ismeretlen vi-
lág tehát a folyton változó, mégis
örök Váci út: felfedezése maga is felér
egy kalanddal. 

Persze, mire újra metróra szállha-
tunk, már a könyökünkön jön majd
ki az egész.

��JOLSVAI ANDRÁS

Jövök-megyek 180.

Kiadó iroda- és raktárhelyiségek
a Rénóudvarban, 10 m2–1000 m2-ig
Nagyon jó megközelíthetõség
autóval (1 óra ingyenes parkolás
az udvarban),
illetve gyalogosan
(5 perc séta a Gyöngyösi utcai 
metrómegállótól).

Érdeklõdni: Freud Beatrix-nál, Érdeklõdni: Freud Beatrix-nál, 
elérhetõség: 06 (30) 601-1000.elérhetõség: 06 (30) 601-1000.

Kilencszázadik fellépését gálamû-

sorral ünnepelte meg a Karizma

Mûvészegyüttes. A november 13-

án a Váci út 50. szám alatti Civilek

Házában megtartott eseményen

visszaemlékeztek a megalakulás

óta eltelt kilenc és fél évre, amelyek

során a többi között hatvankét ne-

ves elõadómûvésszel együtt léptek

fel. Köztük volt Harangozó Teréz

és a nemrégiben elhunyt Aradszky

László.

A gálamûsorra meghívást kap-

tak mindazok, akik az együttes út-

ját egyengették. Eljöttek többen

azok közül, akik ott voltak a csak-

nem egy évtizeddel ezelõtti indu-

lásnál is. Nagy sikert aratott a

Tánccal a világ körül táncmix,

amely ötfajta táncot foglalt magá-

ban. Az együttes tíz tagja bemutat-

ta a fellépéseikhez használt kosz-

tümjeiket is. Mint Csontos Ibolya,

a Karizma megalapítója és mûvé-

szeti vezetõje elmondta: fõ céljuk,

hogy fellépéseikkel örömet szerez-

zenek a nézõknek. Ugyanakkor az

együttest a közönség szeretete és

tapsa élteti.

��(CSOP)

Gála Karizma kilencszázadszor

Tánccal a világ körül
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AJAMK Matisz Istvánné Ilona képei

Matisz Istvánné Ilona
festményeibõl, pasztell-
rajzaiból nyílik kiállítás
december 6-án, szerdán
este az Angyalföldi Jó-
zsef Attila Mûvelõdési
Központban. A kiállítás
külön érdekessége, hogy
a mûvek alkotója csak az
elmúlt közel egy évtized-
ben, a nyugdíjas évek
alatt kezdett komolyab-
ban festeni. A képek azon-
ban magukkal ragadóak,
izgalmas, színes világot
vetítenek elénk.

– Gyerekkorom óta érdekelt a

festészet, de a fõállásom, több mel-

lékállás és két gyerek felnevelése

mellett persze sosem volt rá igazá-

ból idõm. Az évek során megfogad-

tam magamnak, hogy amint nyug-

díjba megyek, ennek a szenvedé-

lyemnek fogok élni. Így is lett, az

elsõ 3-4 évben elõször itthon, egye-

dül alkottam, sokszor fotók alap-

ján. A korábbi kollégáimtól, a csa-

ládomtól sok biztatást kaptam,

ezért elkezdtem keresni egy olyan

közösséget, klubot, ahol alkotótár-

sakra találhatok. Így bukkantam a

Forgács utcai jobb agyféltekés rajz-

klubra: az itteni 10-20 fõs közösség-

gel most már 4 éve dolgozunk közö-

sen – meséli Matisz Istvánné Ilona.

Az AJAMK-ban megrendezésre

kerülõ tárlat Matisz Istvánné Ilona

legelsõ kiállítása a kerületünkben.

35 éve lakik itt, a Béke tér közelé-

ben, a gyerekei a Csata utcai iskolá-

ba járva nõttek fel. Azok a szeren-

csés közeli barátok, ismerõsök, akik

már megismerhették Matisz

Istvánné Ilona mûvészetét, a gaz-

dag és intenzív színeket használó

képi világot emelik ki. Most bárki

megismerkedhet a mûvekkel. De-

cember elején akril-, ceruza-, pasz-

tellkrétamûvek, olajfestmények és

szénrajzok kerülnek az AJAMK fa-

laira. A tárlat január 12-éig ingye-

nesen látogatható a Budapest Fõ-

város XIII. Kerületi Önkormány-

zatának jóvoltából.

��BNP

Izgalmas, színes világ

Gergely Nóra kiállítását az

Újlipótvárosi Klub Galériában

Szurcsik József Munkácsy-díjas

képzõmûvész nyitotta meg. És be-

letalált a lényegbe egy személyes

történettel. A nyolcvanas években

egy jó barátnõje disszidálni ké-

szült. Pakolt az újlipótvárosi laká-

sában, mit hagy itt, mit visz magá-

val, nézte a könyveit, szomorú

volt, tudta, azok úgysem férnének

bele a kétbõröndnyi utazásba.

Aztán az egyik polcról leemelt egy

kerámiatárgyat és óvatosan, na-

gyon lassan, mintha csak az itteni

életét görgetné bele a papírba, cso-

magolni kezdte azt. Szurcsik ott

volt akkor, kérdezte tõle, miért

épp az a tárgy a kiválasztott úti kí-

sérõ? A barátnõ azt felelte: „Mert

ez egy eredeti Gergely Nóra-kerá-

mia. És ebben kicsit én is benne

vagyok.”

Tényleg így van. Gergely Nóra

mûvei nekünk valók. Egyszer csak

személyessé válnak számunkra.

Kötõdni lehet hozzájuk. Új tárlata

kapcsán most a képeihez.

Nincs címe a kiállításának. Ez is

így van jól, Gergely Nóra kerüli a

közhelyeket. És miért is irányítaná

a figyelmünket, amikor saját kezét

sem köti meg. Festõmûvész, grafi-

kus, keramikus. Meg szobrász és

videómûvész. Digitálisan is keresi

a mûvészet új irányait. Nem ragad

bele mûfajokba, azok egyszerûen

játékosan és színesen összesimul-

nak nála. Sosem akar megfelelni

szabályoknak, felszabadítja önma-

gát a kategóriák kényszerei alól.

Határátlépõ alkotó. „Igazából

nincs ebben semmi különös. Hi-

szen a 21. századi mûvészlétet ép-

pen a mûfaji áthatások határozzák

meg. A mûvészet lehetõségei is bõ-

vültek, kevesen vannak, akik csak

egy mûfajban alkotnak. Én is nyi-

tottan állok a dolgokhoz”, mondja

Gergely Nóra, aki kétségkívül sza-

bad ember. Tanítania kellene, ho-

gyan csinálja ezt.

De addig is: nézzék meg a tárla-

tot, ha szerencséjük van, õt is ott ta-

lálják, kérjék meg, kalauzolja önö-

ket körbe a látványvilágában,

amelyben a dolgok keletkezésérõl

mesél, és amelyben a szürreális is

természetesnek tûnik. Ott rögtön

megértik azt is: miért támadna ko-

moly hiányunk Gergely Nóra mû-

vei nélkül.

Gergely Nóra kiállítása decem-

ber 8-ig látható az Újlipótvárosi

Klub Galériában (1136 Budapest,

Tátra u. 20/B).

��KÁG

ÚKG Gergely Nóra alkotásai

A látvány szabadsága

Csónakok

Szürkület

Várakozás

Bensõséges ünnepség
színhelye volt november
22-én a Fischer Annie Ze-
neiskola aulája. A szülõk
és a növendékek adomá-
nyainak köszönhetõen el-
készült az intézmény név-
adójának, Fischer Annie
zongoramûvésznek állí-
tott emléktábla.

R. Törley Mária alkotása az au-

lában kapott helyet. Az emléktáb-

la-avató ünnepségre eljöttek az is-

kola tanárainak és tanítványainak

képviselõi és jelen volt sok szülõ is.

A megemlékezést követõen Ko-

dály Zoltán születésének 135. év-

fordulója alkalmából emlékhang-

versenyt rendeztek. 

Az Éneklõ hangszerek címû

koncerten a mûsor elsõ számát,

Kodály Zoltán Székely keserves cí-

mû mûvét Fischer Annie tolmácso-

lásában hangfelvételrõl hallgathat-

ta meg a közönség. 

Ezután Kodály Zoltán mûvei

közül elhangzott – egyebek mellett

– a Zöld erdõben, a Gyermektán-

cok, az Este a tábortûznél, az Epig-

rammák, valamint a Lírikus ro-

mánc. 

��(CSOP)

Zeneiskola Emléktábla-avatás Fischer Annie tiszteletére

Éneklõ hangszerek
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Gyukár Tibor – vagy
ahogy pályatársai szólít-
ják, Gyuki – régi szokása,
hogy születésnapján az
angyalföldi házában látja
vendégül barátait, akik-
kel számos közös év köti
össze a színészi pályán. A
fõként epizódszerepekbõl
és „Paradicsombohóc-
ként” ismertté vált mû-
vész több mint 30 éve la-
kik a kerületünkben.
„Násznagy utca 107.
alatt lakik egy kis piszok
alak… de mi szeretjük…”
– mondta egyszer róla
Lórán Lenke. December
17-én ünnepli 77. szüle-
tésnapját, s mivel 17 éve-
sen kezdte a pályát, egy-
ben egy kerek jubileumot
is: színészi pályájának
60. évfordulóját.

– Hogyan kezdõdött el a pályája
17 évesen?

– A Néphadsereg Színházában,

a mai Vígszínházban indult a do-

log. Illés Béla Szivárvány címû da-

rabjába azért választottak engem,

mert sportoló voltam, ifjúsági baj-

nok futó, és ez az epizód kívánt né-

mi kaszkadõrködést. A „Téglagyá-

ri munkás 1.”-et alakítottam, meg-

jegyzem, a Téglagyári munkás 2.

Keres Emil volt… A zenekari árok-

ból rohantam fel egy emelvényre,

ahol egy mondatot kellett elkiálta-

nom, majd lelõttek és belezuhan-

tam a zenekari árokba. Akkor már

Rózsahegyi Kálmán Színiiskolájá-

ba jártam, aki amikor eljött meg-

nézni az elõadást, azzal ugratott,

hogy míg lehajolt megnézni a mû-

sorfüzetet, én már nem voltam a

színpadon… 

– Bár fõszerepeket is játszott, iga-
zából az epizódok tették ismertté. So-
sem irigyelte Rómeót vagy a Lear ki-
rályt?

– Nagyon szerettem epizódokat

játszani. Engem nagyon szerettek

és megbecsültek epizódistaként.

– A pályája során játszott a Déryné
Színházban, a Gyõri Kisfaludy Szín-
házban, a Karinthy Színházban is,
harminc évet töltött a Vidám Szín-
padon, láthattuk számos filmben és
hallhattuk számos szinkronban, töb-
bek között a Derrickben és a
Petrocelliben is. Van egy-két generá-
ció azonban, akik számára ön „A”
Paradicsombohóc. Ez hogyan in-
dult?

– Levente Péter, aki akkoriban

Móka Mikiként aratott sikereket,

egyszer csak beállított, hogy „be-

veszlek a bandába”. Rodolfo kere-

sett maga mellé bohócokat, így let-

tem én a Paradicsombohóc Miko-

lay László és Széki Jóska mellett,

nagyon szerettem, 30 évig jártuk a

mûsorral az országot.

– Pár éve már nem lép szín-
padra.

A Vidám Színpadról 30 év után

jöttem le, amikor véget ért Bodrogi

igazgatása, ahogy másik 30 színész

is. Néhány évig még szabadúszó-

ként folytattam, utoljára a Játék-

színben játszottam „A Szabin nõk

elrablásában”. Így lettem hát ismét

„körúti színész”. De ezt a pályát

tudni kell abbahagyni…

– Mivel tölti az idejét egy vérbeli
bohóc, ha már nem lép színpadra?

– Ahogy mondani szokták, a

nyugdíjasok nagyon elfoglaltak!

Így van ez velem is. A kert, a ház

rengeteg munkát ad, mindent a sa-

ját kezemmel csinálok. 32 éve

élünk itt a feleségemmel, Évával.

Õt még a Vidám Színpadon is-

mertem meg. Amikor megtudtam,

hogy édesanyám nagyon beteg és

meg fog halni, összeomlottam.

Horváth Tivadar felküldött a bü-

fébe, hogy igyak egy kávét. Éva

volt a büfés, akkor akadt össze a te-

kintetünk elõször. Ahogy idõsö-

dök, egyre többen kérdezik, mi a

hosszú házasság titka? Viccelõdve

csak annyit szoktam felelni:

„Mindkét fél szabadlábon véde-

kezhet…” 

��BNP

Nemzetközi tanácskozás Kilenc delegáció

A VITAL CITIES – Vitális Váro-

sok a XIII. Kerületi Közszolgáltató

Zrt. által uniós pályázaton elnyert,

az URBACT III. programban zaj-

ló projekt. Célja, hogy nemzetközi

példák megismerésével, társadalmi

egyeztetéssel fogalmazzunk meg

javaslatokat a kerület sportkoncep-

ciójának felülvizsgálatához, a köz-

területi testedzés, sportolás felté-

teleit javító, az egészséges életmó-

dot népszerûsítõ, a lakóközösségi

összetartozást erõsítõ programok

megvalósításához. 

A közelmúltban a projekt vala-

mennyi partnervárosa kerületünk-

be látogatott, hogy megismerjék és

véleményezzék a kerületi Integrált

Akciótervet. A munkaterv a kerüle-

ti sportkoncepció 2019-ben esedé-

kes felülvizsgálatát segíti majd,

melyet közvélemény-kutatás alap-

ján készítettek el. 

A dokumentumban foglaltak a

program integráltsága mellett biz-

tosítják a javaslatok beépülését a

kerület mûködtetésének minden-

napi gyakorlatába is. 

A találkozóra Portugáliából,

Nagy-Britanniából, Bulgáriából,

Lengyelországból, Lettországból,

Olaszországból, Horvátországból,

Csehországból, valamint Norvégi-

ából érkeztek szakemberek. A ven-

dégek megismerték az aktív élet-

mód népszerûsítésével kapcsolatos

eredményeinket, ezenkívül város-

részünk látványosságait is megte-

kintették.

Vitális VárosokFõszerepben
a Paradicsombohóc

Gyukár Tibor Hatvan éve a pályán

32 éve együtt – Gyukár Tibor feleségével, Évával
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Az Év Pedagógusa Beszélgetés Lukácsné Homor Veronikával

Huszonegy éves volt, mikor gyermekfel-

ügyelõként a Prizmában, mostani nevén a

Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény-

ben kezdett dolgozni. Ennek ma már tizen-

nyolc esztendeje. Most az iskolai intézmény-

egység vezetõjeként a többi között azon dol-

gozik, hogy az autizmussal küzdõ gyerekek

minél szakszerûbb oktatást és nevelést kap-

janak. Lukácsné Homor Veronika munkáját

az idén Az Év Pedagógusa díjjal ismerték el.

A pályakezdését kisebb-nagyobb kitérõk

jellemezték, noha, mint mondja, gyerekko-

rától fogva nem volt kétséges számára, hogy

pedagógus szeretne lenni. Ebben, mint sok

minden másban nagymamája volt a példa-

képe, aki napközis tanító volt, és annyira sze-

rették a gyerekek, hogy mikor nyugdíjasként

visszament dolgozni, még a hetedikesek is

visszairatkoztak a napközibe. Az ötgyerekes

család egy Hatvan környéki településen la-

kott, Vera a legidõsebb gyerekként ott nõtt fel

és katolikus neveltetést kapott. 

A középiskolát Budapesten, a Patrona

Hungariae katolikus gimnáziumban kezdte,

és végül ott is fejezte be, de közben – a fõváro-

si intézményben nehezen viselt szigor miatt

– két évig egy hatvani gimnáziumba járt. Mi-

vel a reáltárgyakban mindig igen jó volt, az

ELTE matematika–kémia szakán kezdett ta-

nulni. Ezalatt sokat korrepetált: a legjobba-

kat a felvételire készítette fel, a leggyengébbe-

ket a bukástól igyekezett megmenteni. Egy

idõ után azonban úgy érezte, változtatnia

kell. Már akkor megfordult a fejében a gyógy-

pedagógia, de azért még elvégzett egy évet

Gödöllõn, az Agrártudományi Egyetemen,

míg végül a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógi-

ai Fõiskola levelezõ tagozatán kötött ki.

Egy ottani csoporttársától tudta meg, hogy

a Prizmában gyermekfelügyelõt keresnek az

autistacsoportba. Ráadásul a kettõ közül a

nehezebbikbe, ahol alig volt beszélõ gyerek.

A gyógypedagógus munkáját kellett segíte-

nie. Nem volt könnyû munka, de neki azon-

nal megtetszett. Akkor már tudta, hogy ez

lesz az õ útja. 2003-ban végzett a Bárczi ér-

telmileg akadályozottak pedagógiája szakán.

Autizmus szakirány abban az idõben még

nem volt. 

Egy ideig napközisként dolgozott,

majd gyógypedagógusi munkát kapott. A

csoportban azt tapasztalta, hogy a tanult

módszerek nem elég hatékonyak

a munkája során. Ez a többi

között a kommunikáció fej-

lesztése területén volt nagyon

szembetûnõ. Ennek hatására jelentkezett a

logopédia szakra, amelynek elvégzése után

pár évig az akkor még a Prizma részeként

mûködõ Logopédiai Szakszolgálat logopé-

dusaként is dolgozott. Mikor az egyik gyógy-

pedagógus nyugdíjba vonult, Veronika ismét

az autinak becézett autistacsoporthoz került.

Ekkorra már elindult a fõiskolán az autiz-

mus szakirányú képzés. Amit itt tanult, az-

óta is meghatározó a szakmai munkájában. 

Most pedig már harmadik éve az iskolai

intézményegység vezetõje. Bár, mint mond-

ja, nem érzi magát vezetõ alkatnak, inkább

„hebegõ-habogó nyuszi típusnak”. A sok ad-

minisztrációval is járó feladatot azért vállal-

ta, hogy minél többet tehessen a gyerekekért.

A Prizmában a tanulásban akadályozottak és

az értelmileg akadályozottak tagozatán több

évtizede magas színvonalú szakmai munka

folyik. Vezetõként hozzá akart járulni ah-

hoz, hogy az autizmusban érintett tanulók is

az intézmény jó híréhez méltó nevelésben,

oktatásban részesülhessenek.

Az iskolai intézményegységben jelenleg

tizenkét osztály mûködik: négy osztályban

fogadnak tanulásban akadályozott, négyben

pedig autizmusban érintett tanu-

lókat. Három csoportban az ér-

telmileg akadályozottak oktatá-

sa-nevelése folyik, egy csoport-

ban pedig fejlesztõ nevelés-okta-

tás. Az intézmény vezetõi úgy lát-

ják: mind a tanulásban akadályo-

zottak tagozatán, mind az autista ta-

gozaton további osztályok indítására van

igény.

��(CSOP)

Mindennapok autista gyerekek között
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– Mi vonzza Angyalföldhöz?
– Hogy a nagyszüleim a

Tripoliszban éltek...

– Az a környék nem feltétlenül a
történészek bölcsõje volt!

– Nem, de a terület mégis csak a

családi legendárium része, ráadá-

sul itt született az édesapám is, ne-

kem tehát Angyalföld valóban az

otthonom. Abszolúte tudatos, hogy

e városrészben lakom.

– S mi vonzza Itáliához?
– Erre nehéz röviden válaszolni.

– Segítek: az opera?
– Ha mûvészet, akkor inkább a

film. Vittorio Gassman, Gina Lollo-

brigida, Sophia Loren, Marcello

Mastroianni, Dino Risi, Alberto

Sordi, Carlo Verdone, Monica Vitti...

– Hány esztendõs ön?
– Negyvennégy.

– Azért kérdem, mert a felsorolt
hírességek többsége a hatvanas évek
sztárja. S ezek szerint ön még nem is
élt abban az idõben.

– De az alkotások fennmarad-

nak. S én imádom a vérbõ komédi-

ákat. Vállalom: akár még a legkom-

merszebb itáliai vígjátékokat is.

– Valós az a sztereotípia, hogy az
olaszok lazák, mi pedig búval bélel-
tek vagyunk?

– Általánosítva semmiképp sem.

Szerintem az jobban megállja a he-

lyét, hogy az itáliaiak a helyén ke-

zelnek mindent. Tanulmányokat

folytattam Messinában és Nápoly-

ban is az után, hogy a Pázmány Pé-

ter Katolikus Egyetem történelem–

olasz szakán végeztem. Meglepet-

ten tapasztaltam: a vizsgákon az

ottaniak jobban izgulnak nálam.

Ugyanakkor észrevettem, hogy

mindig csak én futok a busz után,

egyetlen olasz sem rohan. Részint

azért nem, mert tudja: minden

buszt követ egy másik. Fõként pe-

dig azért nem, mert tisztában van

azzal: a vezetõ amúgy is megvárja.

– Ehhez képest az itáliai közleke-
dés maga a káosz!

– Szerencsére nincs jogosítvá-

nyom, így csak utasként veszek

részt mindenféle forgalomban. S

megértõn nézem, ha egy olasz au-

tós simán leparkol a zebrán, virá-

got vesz valakinek – ez alatt áll a

kocsisor –, majd visszaszáll, és

megy tovább. Ez is példa arra, hogy

Itáliára minden és mindennek az

ellenkezõje csaknem egyformán

igaz. Arrafelé több mint kétezer

éves a dekadens elegancia.

– Az mit takar?
– Az olasz átlagpolgár ruhája is

mindig tökéletesen vasalt, viszont

az utcákat Michelangelo kora óta

nem takarították rendesen. De, ha

már a reneszánsz mesternél tar-

tunk, hadd mondjam el: szerencsés

az az ember, aki bármilyen formá-

ban Itáliával foglalkozhat. A világ

mûemlékeinek több mint ötven

százaléka Olaszországban van, s

Olaszország, ugyebár, közel sem

foglalja el a Föld kerekének a felét.

– Milyen magyar történelmi ese-
mény tette a legnagyobb hatást az
olaszokra?

– Az ötvenhatos forradalom. Az

után Itália – morális értelemben –

valósággal térdre borult Magyaror-

szág elõtt.

– S hazánk fiai miben alakítottak
a leginkább Olaszországon?

– Nem azért mondom, mert ön-

nel beszélgetek: a futballban. Sem-

mi túlzás nincs abban, hogy az itáli-

ai labdarúgást a magyarok teremtet-

ték meg. A húszas évektõl kezdve

annyi futballistánk és edzõnk ment

pénzt keresni olasz földre, hogy

szinte exodusról beszélhetünk. Ha-

tásuk felbecsülhetetlen értékû volt,

hiszen már a harmincas esztendõk

két vb-jén egyaránt Itália válogatott-

ja nyerte el az aranyérmet.

– Gazdasági bevándorlók alapoz-
ták meg a világra szóló olasz futball-
sikereket?

– Így is lehet mondani. Csak tré-

nerbõl hetvennyolc magyar volt a

két világháború közti Itáliában.

Mindegyikük a jobb megélhetésért

ment ki. Amikor a Sporthírlap ka-

rácsonyi körkérdést intézett az

Olaszországban futballozó és

edzõsködõ honfitársainkhoz, hogy

hasonló anyagi feltételek megte-

remtése esetén hazajönnének-e,

csaknem mindegyikük határozott

igennel válaszolt.

– Pedig már-már vallássá tették a
labdarúgást Itáliában. A történésztõl
hadd kérdezzem meg: szabad-e egy-
általán ilyesmit mondani?

– Szabad, mert fedi a valóságot.

A futball nagyhatalmai közül Bra-

zíliában, Olaszországban vagy

Spanyolországban tényleg vallás-

nak tekinthetõ a labdarúgás. S nagy

büszkeség számomra, hogy az itá-

liai mítosz létrehozásában fõszere-

pet játszottak a magyarok. Közü-

lük is a leginkább talán Egri-

Erbstein Ernõ, a szériában ötször

aranyérmes nagy – Grande – Tori-

no trénere, majd vezetõje, valamint

Weisz Árpád, a Bologna és az

Internazionale bajnokcsapatának

edzõje. De lehet sorolni másokat is,

Hirzer Ferenctõl Czeizler Lajosig,

Schaffer Alfrédtõl dr. Sárosi Györ-

gyig.

– A magyar–olasz labdarúgó-kap-
csolatokat is kutatta?

– Kétezer-nyolctól hosszú éve-

ken át, még könyvem is jelent meg

A párizsi ezüst címmel az 1938-as

világbajnokságról, amelyen

olasz–magyar döntõ volt.

– Igaz, hogy a 4:2-es itáliai dia-
dallal zárult csúcstalálkozó elõtt
Benito Mussolini felvette a kapcsola-
tot a magyar vezetõkkel?

– Akár lehetett így is, de bizonyí-

ték erre azóta sincs. Csak az biztos,

hogy a svédeket az elõdöntõben

5:1-re legyõzõ magyar tizenegy

összetételét dr. Dietz Károly rend-

õr- és szövetségi kapitány három

poszton megváltoztatta. S az is

tény, hogy itthon arról pletykáltak:

a módosítás a legfelsõ olasz körök

kérésére történt. A kihagyottak

egyikének mellõzését a magam ré-

szérõl kiváltképp fájlalom.

– Miért?
– Mert Toldi Géza oldalági ro-

konom.

– Minden mindennel összefügg?
– Ezt olyannyira nem cáfolha-

tom, hogy jelképesnek tartom: a ró-

mai külügyi levéltár, ahol magam

is gyakran kutatok, a Stadio Olim-

pico mellett található.

��HEGYI IVÁN

Az olasz meló
Tövirõl Hegyire / Arcok a kerületbõl / DR. ANDREIDES GÁBOR

Állandó szerzõnk sorozatában olyan emberek szólalnak
meg, akiknek élete vagy munkássága – esetleg mindket-
tõ – elválaszthatatlan a kerülettõl. Mostani vendégünk
dr. Andreides Gábor történész, aki a tizenkilencedik-hu-
szadik századi magyar–olasz politika- és társadalomtör-
téneti kapcsolatok kutatója, valamint szûkebb pátriánk,
továbbá az Örök Város, az AS Roma és az itáliai filmmûvé-
szet rajongója. A nagyszülei a jó hírûnek túlzással sem
nevezhetõ „Tripoliszban” éltek, õ maga pedig tudatos vá-
lasztás alapján lakik a tizenharmadik kerületben. Ponto-
sabban: Angyalföldön. Mert – bár rengeteget járt Olasz-
országban – a kiindulópont számára a Váci út és a Lehel
út közti terület, amelyet Vámosi János oly sokszor meg-
énekelt a Járom az utam címû dalban.

Metró-
alkotások
A 3-as metró felújítása alatt a

metrómegállók aluljáróiban ta-

lálható zománc falképeket is res-

taurálják. 

A mûveket a BME Építész-

mérnöki Kar Rajz- és Formais-

mereti Tanszékének mûvészta-

nárai készítették egykor. A Hu-

nyadi Mátyás Általános Iskola

AULART Galéria kiállításán

most bemutatják a Városkapu

megálló mûveit, Tari Gábor
Tûzzománc kompozíciói és

Zalakovács József Elmozdulások

címû mûve jelenik meg Benkõ
Csilla Judit, a XIII. kerületi vi-

zuális kultúra tantárgygondozó

kezdeményezésére.
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FSZEK XIII/2. sz. Radnóti Miklós Könyvtára
Pannónia u. 88–90. (RaM) Tel.: 398-6280

hétfõ, szerda, péntek: 14–19,

kedd: 10–15, csütörtök: 12–16 óráig

FSZEK XIII/4. sz. Könyvtára
Lehel u. 31. Telefon/fax: 320-8829

hétfõ, szerda, csütörtök: 14–19, kedd: 10–15, péntek: 11–15 óráig

FSZEK XIII/6. sz. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtára
Mosoly u. 40/A. Telefon/fax: 349-1532

hétfõ, szerda, péntek: 14–19, kedd: 11–16, csütörtök: 12–16 óráig

FSZEK XIII/8. sz. Könyvtára
Dagály u. 9. Telefon/fax: 340-3309, www.fszek.hu/dagaly,

fszek1308@fszek.hu
hétfõ, szerda, péntek: 12–19, kedd, csütörtök: 9–16, szombat: 9–14 óráig.

PROGRAMAJÁNLÓ:
Tekerjünk egyet a diavetítõn! – diafilmklub december 1. (péntek) 17 óra

Pöttömök játékdélutánja – társasjátékklub gyerekeknek december 8. (péntek) 17 óra

Hogy ezek a fiatalok miket tudnak?! – Egyéni okostelefon-használati foglalkozások

hétfõnként 16.30–18 óráig, elõzetes telefonos bejelentkezés alapján

Számítógép-használók klubja – minden csütörtökön 10–12 óráig, elõzetes bejelent-

kezés alapján

NYITOTT IRODA – Szkenneljen, nyomtasson, fénymásoljon, lamináljon, spiráloz-

zon – készítse el dokumentumait számítógépeinken vagy saját mobileszközén!

KLUBHELYISÉG Tanulócsoportoknak elõzetes bejelentkezés alapján, wifi-kapcso-

lattal.

KÖNYVAJÁNLÓ:
Margaret Atwood: Alias Grace (Jelenkor, 2017.)
Ray Bradbury: Októberi vidék (Agave, 2017.)
Per Orlov Enquist: Példázatok könyve (Magvetõ, 2017.)
Karafiáth Orsolya: Szirén (Scolar, 2017.)
Irvin D. Yalom: A Spinoza-probléma (Park, 2017.)

XIII., Fiastyúk utca 35–37.
Telefon: 349-6308. www.lmk.hu

e-mail: lang.muvelodesi@gmail.com
www.facebook.com/

LangMuvelodesiKozpont

Láng
Mûvelõdési
Központ

MINDEN AMI TEXTIL! Elsõ találkozó: december 1., péntek 15.00–17.00

Kreatív kézmûves csoport indul a Láng Mûvelõdési Központban. Fonás, szövés,
patchwork... és minden ami textil. A foglalkozásokat kéthetente tartják, minden

páros héten. Csatlakozási lehetõség folyamatosan, bárki bármikor bekapcsolód-

hat. Korhatár nincs, minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak.

Vezetõ: Kiss Margit, 06 (20) 352-5900

HANGVERSENY ZONGOR ÁRPÁD KARNAGY EMLÉKÉRE 2., szombat 18.50

Helyszín: Szent Anna templom (1011 Bp., Batthyány tér 7.)
A koncerten fellép a Stella Kamarakórus, közremûködik a Capo di Tutti i Capi

Kamarakórus és a Los Gringos Együttes. A hangversenyre a 18 órai szentmisét

követõen kerül sor. A belépés díjmentes.

A JAZZ AND MORE BEMUTATJA: STÍLUSKAVALKÁD 4., hétfõ 19.30

Helyszín: RaM (1133 Bp., Kárpát utca 23.) SZTÁRVENDÉG: WOLF KATI.

Vendégmûvész: Varga Lala (A Társulat). Jegyek az elõadás elõtt a helyszínen

kaphatók. Belépõdíj: 1600 Ft/1000 Ft.

MIKULÁS-NAPI ZENÉS TÁNCDÉLUTÁN 5., kedd 15.00–19.00

Játszik a Láng zenekar. Fellép Móra Marika és a Láng Sárgarózsa Tánccsoport.

Árusítást tart a Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért nonprofit szervezet.

Belépõdíj: 600 Ft.

SZILVESZTERI BÁL 2017. december 31-én 20 órától hajnali 4 óráig.

Játszik a Láng zenekar. Belépõdíj: 5000 Ft. Érkezéskor minden

vendégünknek egy pohár pezsgõvel kedveskedünk! Elõjelentkezés a

jegypénztárban minden héten pénteken és vasárnap a TE+ÉN táncestek

ideje alatt. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A RaM-ban – Radnóti Miklós Mû-

velõdési Központban – rendezi

meg ismét a Civil Napot február 3-

án, szombaton 10–17 óráig a Bu-

dapest Fõváros XIII. Kerületi Ön-

kormányzat és a XIII. Kerületi

Közszolgáltató Zrt. SKult13 Diví-

ziója. A szervezetek a Colosseum

területén és a folyosón, standokon

prospektusok, képek, tablók, ki-

sebb tárgyak, elektronikus megol-

dások formájában mutatják be te-

vékenységüket, közülük néhányan

interaktív workshopot is tartanak

kreatív tanulás, környezetvédelem

és ügyességi játékok témakörben.

Helyet kapnak a rendezvényen a

régebbi idõk kismesterségei is. A ci-

vil szolgáltatók ingyenes egészség-

ügyi mérésekkel, tanácsadással

várják a kerületi lakosokat. A mû-

vészeti tevékenységet folytató szer-

vezetek pedig gálamûsoron lépnek

fel a színpadon. A Civil szakmai fó-

rum ezúttal az év végéig kötelezõ

regisztráció kapcsán a „Miben se-

gít még a Cégkapun keresztüli re-

gisztráció a szervezeteknek?” cím-

mel nyújt segítséget a civileknek.

A rendezvény védnöke: dr. Tóth
József, a XIII. kerület polgármeste-

re. A Civil Napra jelentkezhetnek

még a szervezetek december 5-ig a

www.kult13.hu weblapon találha-

tó regisztrációs lap kitöltésével és

visszaküldésével a

szalkailajos@kult13.hu

címre.

Jelentkezés regisztrációval
Civil Nap 2018-ban is bemutatkoznak a helyi szervezetek

A ma legkorszerûbb diagnosztikai felszereltség
((((ppppaaaannnnoooorrrráááámmmmaaaa    rrrröööönnnnttttggggeeeennnn,,,,     CCCCTTTT)))) ,,,, esztétikus pótlások és tömések,

fogszabályozás (((( lllláááátttthhhhaaaattttaaaatttt llllaaaannnn    mmmmóóóóddddoooonnnn    iiiissss)))) felnõtteknek is,
fogbeültetés (((( iiiimmmmppppllllaaaannnnttttoooollllóóóóggggiiiiaaaa)))) ,,,, lézer, szájsebészet, ráncfeltöltés.

Magas szintû fogászati kezelések mellett megbízható, professzionális
ffffüüüüllll ----oooorrrrrrrr ----ggggééééggggéééésssszzzzeeeetttt iiii     ééééssss     aaaallll lllleeeerrrrggggoooollllóóóóggggiiiiaaaaiiii ellátást is biztosítunk.

Egészségpénztárakkal szerzõdött rendelõ. Telefon: 951-2145, 06 (30) 721-2978

MMMMooooddddeeeerrrrnnnn    ffffeeeellll sssszzzzeeeerrrreeeellll ttttssssééééggggûûûû
ffffooooggggáááásssszzzzaaaatttt iiii     rrrreeeennnnddddeeeellllõõõõ    aaaazzzz     OOOOkkkkttttooooggggoooonnnnnnnnáááállll

(Teréz krt. 7., bejárat az utcáról).

Közeledik a karácsony, és elõfor-

dul, hogy valaki kutyát kíván aján-

dékozni szeretteinek. Javaslom,

elõször is a menhelyeken nézzünk

körül, hátha segíteni tudunk egy

gazdi nélküli kutyuson, aki egész

életében hálás lesz nekünk, hogy

„családba” kerül. Ha mindenképp

fajtatiszta egyedhez ragaszko-

dunk, akkor keressünk az inter-

neten, a hirdetési oldalakon, eset-

leg kutyás ismerõsöktõl érdeklõd-

jünk, van-e javaslatuk. Érdemes

megnézni a választandó kiskutya

tartási körülményeit. Ha kiválasz-

tottuk a kutyust és létrejön az adás-

vétel, kérjük el az állat papírjait, ha

van, a törzskönyvét, oltási lapját.

Ne higgyük el, ha az eladó azt állít-

ja, megvannak a kutya oltásai, csak

még nincs ott az oltási könyve,

majd késõbb elküldi. Ha az állator-

vos beoltja az ebet, mindig állít ki

róla igazolást, amit átad a gazdá-

nak. Tehát ha a kutya kapott oltást,

féreghajtást, akkor ennek az oltási

könyvben nyoma kell, hogy legyen.

Ne vásároljunk kutyát szerzõdés

nélkül. Késõbb sok bosszúságtól

kímélhetjük meg magunkat, ha az

eladó papíron igazolja, hogy mi-

kor, milyen állapotban adta át ne-

künk a kölyköt.

��DR. NAGY CZIROK GÁBOR

ÁLLATORVOS,
BIOVET

ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÖZPONT

Kutyavásárlás

Immár hagyomány, hogy minden

évben egy arra érdemes kerületi ci-

vil szervezet megkapja a Civil Ván-

dordíjat. Az önkormányzat képvi-

selõ-testületének civil ügyekrõl

döntõ bizottsága dönt a Civil Ván-

dordíj, a vele járó vándorserleg és a

százezer forintos pénzjutalom

odaítélésérõl. Az elmúlt három év-

ben a Keil Ernõ Fúvószenei Egye-

sület (2015), a homoludens.hu

Egyesület (2016), valamint a XIII.

Kerületi Szociális Kerekasztal

(2017) részesült a vándordíjban.

A díj 2018. évi átadására már most

készülnek. A Civil Vándordíj a leg-

alább öt éve a kerületünkben mûkö-

dõ, köztartozással nem rendelkezõ

olyan szervezetnek ítélhetõ oda,

amely az utóbbi három esztendõ-

ben ebben a kitüntetésben nem ré-

szesült. Az elbírálás során a Civil

Kerekasztal elnökét javaslattételi és

véleményezési jog illeti meg.

A Civil Kerekasztal tagjaitól

ezért azt várják, hogy jelöljenek

egy-egy, általuk a vándordíjra mél-

tónak tartott szervezetet. Minden

tagszervezet egy jelölést adhat le.

Jelölni legkésõbb november 30-ig

lehet. A határidõig beérkezett jelö-

léseket a Civil Kerekasztal elnöke

és titkára összesíti. A Civil

Kerekasztal elnöke az illetékes ön-

kormányzati bizottságnak azt a

szervezetet fogja javasolni, amely-

re a Civil Kerekasztal tagjai részé-

rõl a legtöbb jelölés érkezett.

A Civil Vándordíjat 2018. febru-

ár 3-án a Radnóti Miklós Mûvelõ-

dési Központban adják át a XIII.

Kerületi Civil Szervezetek Napján.

��CSOP V.

Aktív helyiek
Civil Vándordíj 2018. Már várják a jelöléseket

Idén Szloboda József, a Civil Kerekasztal korábbi vezetõje ve-
hette át a Civil Vándordíjat dr. Tóth József polgármestertõl
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LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO-
LÁS, PARKETTALERAKÁS, PARKETTAJAVÍTÁS, PAR-
KETTACSISZOLÁS, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERE-
LÉS, CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, KÕMÛVES-, LA-
KATOS- ÉS ASZTALOSMUNKÁK, AJTÓ-, ABLAKCSERE,
-JAVÍTÁS, TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL, AZONNALRA
IS. TEL.: 202-2505, 06-30-251-3800. HALÁSZ TIBOR

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

ZÁRSZERVIZ vállal asztalosmunkát, ajtók, ablakok, szek-
rények zárcseréjét, illesztését, pántok, zsanérok cseré-
jét, küszöbkészítést, szigetelést. Szigeti László. Tel.: 251-
9483, 06-20-381-6703

REDÕNYÖSMÛHELY gyárt, szerel, javít! Reluxa, redõny,
szalagfüggöny, napellenzõ, szúnyogháló, rolettajavítás 1
napon belül. Tel.: 370-4932

REDÕNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ, NAPELLENZÕ
STB. szerelése, javítása garanciával. Kerületi redõ-
nyös. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGREN-
DELÉSHEZ! Tel.: 06-70-341-9489

ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu. 23 ÉVE
VÁLLALOM kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését, HÕSZIGETELÕ
ÜVEGEZÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT GARANCIÁVAL. FEL-
MÉRÉS DÍJTALAN! Horváth Ákos. Tel.: 06-70-550-
0269

FÜRDÕSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés, villanyszerelés!
Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciával! Teljes lakás-
felújítás! 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 felmé-
réssel, ajtó-ablak, bútorjavítás, -gyártás, garanciával.
Regdon Csaba. Tel.: 06-20-957-9533, 284-9213

SZABÓ Balázs vállalja kémények belsõ marását, bélelé-
sét, teljes körû ügyintézéssel. Tel.: 06-20-264-7752

LAKÁSFELÚJÍTÁS, festés 300 Ft/nm-tõl, mázolás. Par-
kettacsiszolás, lerakás (hagyományos, laminált). Víz-,
gáz-, fûtésszerelés, villanyszerelés. Tel.: 06-20-945-
5473, 06-30-499-1814

REDÕNY-, reluxaszerelés, javítás, gurtnicsere, szúnyog-
háló, szalagfüggöny, harmonikaajtó szerelése rövid határ-
idõvel, hétvégén is. Nagy Sándor. Tel.: 06-20-321-0601

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, wc-csészék, wc-tartá-
lyok cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése.
Villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása. Anyagbeszerzés-
sel. Tel.: 06-30-447-3603

FESTÉS, tapétázás, mázolás, parkettacsiszolás, lami-
náltlerakás! Gyors kezdéssel, garanciával, referenci-
ával. Pap Gábor szobafestõ. XIII., Pozsonyi út. Tel.:
06-30-942-4735, 360-2345, 
www.festes-tapetazas.hu

FESTÉS, mázolás, tapétázás, kisebb munkák vállalása is.
Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Tel.: 06-30-568-
6255 Kovács Gergely

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, gipszkartonozás, ki-
sebb kõmûves javítások, hideg-, melegburkolás, laminált
parketta lerakása garanciával, takarítással. Tel.: 06-20-
338-8447

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

EXKLUZÍV felvásárlás! Tört fazonarany 6500 Ft-tól akár
17 000 Ft-ig/g. Ezüst 350 Ft-tól/g, borostyán, koral ék-
szerek 4000 Ft-tól/g. Karórákat, kitüntetéseket, képes-
lapokat, régi pénzeket, érméket, Herendit, Zsolnayt, tel-
jes hagyatékot. V., Szent István krt. 25. Tel.: 06-70-
608-6082

KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok bútorokat, fest-
ményeket, ezüstöket, porcelánokat, antik órákat stb.,
teljes hagyatékot, elsõ vevõként, legmagasabb áron. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06-20-280-0151, e-mail: heren-
di77@gmail.com

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

RÉGI pénz, kitüntetés, érem vétele, eladása, aukció. Té-
rítésmentes értékbecslés. Tátra Galéria. 1136 Bp., Tát-
ra u. 4. Tel.: 239-4043, www.tatraerembolt.hu

BRILIÁNS, arany, ezüst, borostyán felvásárlása extra
áron! Hiszem, hogy a tisztességes magatartásnak van jö-
võje! Bp. XI., Fehérvári úti csarnok földszinti virágsor
(Porcelán, ezüst üzlet). Tel.: 209-4245

PAPÍRRÉGISÉG, képeslapok, fotók, 1945 elõtti könyvek,
numizmatika, jelvény, kitüntetés KÉSZPÉNZES FELVÁ-
SÁRLÁSA. Tel.: 06-70-609-9985, üzlet: 1133 Bp., Go-
gol u. 23.

MINDENNEMÛ régiséget vásárolok díjtalan kiszállással.
Bútort, festményt, porcelánt, kerámiát, borostyánt, órá-
kat, szõnyeget, numizmatikát, bronztárgyakat, képesla-
pot, bakelitlemezeket, hiradástechnikát, fényképezõgé-
peket. Pintér Nikoletta. Tel.: 466-8321, 06-30-973-
4949

VÍGH GALÉRIA MAGAS ÁRON VÁSÁROL: tört ara-
nyat 6000–15 000 Ft-ig, fazonaranyat 8 000–
22 000 Ft-ig, antik brilliáns ékszereket, ezüst tár-
gyakat 100–500 Ft-ig, borostyánokat, lakberen-
dezési tárgyakat, hagyatékot! XIII., Szent István
krt. 12. Tel.: 06-70-381-6345

KÖNYVMOLYOK új és használt magyar nyelvû könyveket
vesznek. Tel.: 06-20-477-4118

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

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft. bérbevételre kínálja az alábbi helyisége-
ket: 1. a XIII., Szegedi úti Szakorvosi Rendelõ III. és IV.
emeletén, a betegváróval egy légtérben lévõ, 7 nm-es üz-
lethelyiség. Az üzlethelyiség frontja nyitott, amely moto-
ros mûködtetésû ráccsal zárható. 2. a XIII., Szegedi úti
Szakorvosi Rendelõ I. emeletén, a labor váróból nyíló,
egymás mellett elhelyezkedõ 19 nm-es és 23 nm-es or-
vosi rendelõ berendezéssel vagy anélkül. A rendelõ kizá-
rólag orvosi vagy egészségmegõrzõ tevékenységre hasz-
nálható. Érdeklõdni a 452-4204 telefonon lehet

FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fog-
szabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlátozottakhoz
házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet! Fogászati háttér
biztosított! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mes-
ter, 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tel.:
06-30-222-3016

KERESEK használt Zepter bioptronlámpát, színterápiát,
légterápiát és Ceragem ágyat készpénzért. Tel.: 06-20-
529-9861

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft. cégeknek, vállalkozásoknak és magánsze-
mélyeknek ajánl foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást
és komplex menedzserszûrést. Érdeklõdni lehet szemé-
lyesen a Budapest XIII., Szegedi út 17. V. emelet (foglal-
kozás-egészségügy) dr. Réfi Mária fõorvosnál vagy tele-
fonon a 452-4200/5448-as melléken

A VISEGRÁDI UTCAI FOGÁSZAT megbecsült, tapasztalt
fogorvosai a XIII. kerület, Hegedûs Gyula u. 91.-ben ren-
delnek. Telefon: 801-2848. Vezetõ fõorvos: Dr. Balogh
István. Orvosok: dr. Szõts Edit: 06-20-310-8964, dr.
Sigmond Péter: 06-30-388-6650, dr. Tóth Éva. A leg-
modernebb felszereltség, fogszabályozás gyerekeknek és
felnõtteknek, szájsebészeti mûtétek és fogbeültetés, fo-
gászati allergológiai vizsgálat, mozgó fogsor rögzítése, lé-
zeres beavatkozások fogínysorvadás kezelésére is, eszté-
tikus tömések és fogpótlások, száj körüli ráncok feltölté-
se. Minden beavatkozás altatásban is. Egészségpénztá-
rakkal szerzõdött rendelõ!

NYELVTANÁRKERESÕ WEBOLDAL! Regisztrálj, ha taní-
tani szeretnél, vagy keresd meg a számodra legjobb nyelv-
tanárt! www.nyelvtanarkereso.hu

NÉMETOKTATÁST vállal türelmes, diplomás magánta-
nárnõ gyerekeknek és felnõtteknek a II. kerületben, a
Szépvölgyi út közelében. E-mail: nemetneked@gmail.
com. Tel.: 06-30-409-5492

ROMÁNNYELV-OKTATÁST vállalok minden szinten. Ro-
mán–magyar, magyar–román, angol–román általános és
szakszövegek fordítását vállalom. Tel.: 06-30-319-9634

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

ÉPÍTÉSVEZETÕT keresünk IV. kerületi irodánkba. Építõ-
iparban jártas, szakmával rendelkezõ kolléga jelentkezé-
sét várjuk az immonet@immonet.us e-mailre. Lehet
nyugdíjas is. Érettségi és felelõs mûszaki vezetõi végzett-
ség elõny 

ÉPÜLET-KARBANTARTÓT (ügyes embert) keres IV. kerü-
leti irodánk. Lehet nyugdíjas is. Szakmai önéletrajzát az
immonet@immonet.us e-mailre várjuk

JELENTKEZZ! Várunk a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet állományába felügyelõ beosztásba, ha elmúltál
18, van érettségid, büntetlen elõéletû magyar állampol-
gár vagy. Amit kínálunk: bruttó 228.800 Ft + juttatá-
sok. Várjuk fényképes önéletrajzod: fovarositoborzas@
bv.gov.hu. Tel.: 475-5546

KÁRPITOSMÛHELYÜNKBE gyakorlott kárpitost és var-
rónõt felveszünk. Kiemelt bérezés, rugalmas munkaidõ,
20 éves tradíció. Tel.: 06-20-943-5434

BUDAPESTI munkavégzésre keresünk munkatársakat
színpadi díszítõ munkakör betöltésére. Várjuk olyan jó fizi-
kai állapotban lévõ pályázók jelentkezését, akik hajlandóak
osztott munkarendben, egyenlõtlen munkaidõ-beosztás-
sal munkát végezni, azonnali kezdéssel. A munkakörbe
tartozó lényeges feladatok: színpadi díszletezõi tevékeny-
ség ellátása, díszlet építése és bontása, rakodás, dísz-
letek raktározása. Jelentkezési határidõ: 2017. 12. 10.
e-mail: hr@jozsefattilaszinhaz.hu. Fizika, segéd, betaní-
tott munka: betanított munka, teljes munkaidõ, nem igé-
nyel tapasztalatot. Munkavégzés helye: Bp. XIII. kerület.

SZAKÁCS és konyhai kisegítõ állás. Azonnali belépéssel
keresünk hosszú távra szakmáját szeretõ és ismerõ, mun-
kájára és környezetére igényes szakács és konyhai kisegí-
tõ kollégát a Premium Apartmanház éttermébe. A jelent-
kezéseket várjuk telefonon a 06-70-411-7605 számra
vagy e-mailben az info@premiumcafe.hu címre

KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG visszaigénylésével kap-
csolatos jogi tanácsadás. Érdeklõdés: bengoshi@
outlook.hu e-mail címen vagy a 06-70-281-8108-as
telefonszámon

38 ÉVES házaspár örökösödélsi szerzõdést kötne anyagi
juttatásért cserébe idõs, budapesti, gyermektelen, egye-
dülálló hölggyel vagy úrral lakás tulajdonjogért, ottlakás
nélkül. Tel.: 06-70-298-4922

BARÁTI áron eladók magánszemélytõl jó állapotú fe-
nyõbútorok: konyhabútor, asztal, étkezõ, akasztós
szekrények, komódok, ágy Billerbeck matraccal, köny-
vespolcok. Tel.: 06-70-434-7101 este

ÉLETJÁRADÉKI vagy öröklési szerzõdést kötne fiatal, sta-
bil egzisztenciájú, értelmiségi házaspár. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06-70-252-4897

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft. alkalmankénti vagy rendszeres igénybe-
vétellel oktatási, konferencia-, bemutató elõadások céljá-
ra termet bérbe ad. A helyszín: Budapest XIII., Szegedi út
17. (Egészségház). A terem befogadóképessége asztalok
melletti elhelyezésnél maximum 35 fõ, asztal nélküli ülte-
tésnél maximum 50 fõ. Az igénybevétel lehetséges idõ-
pontja hétfõtõl péntekig 8.30 és 19.30 óra között. Ér-
deklõdni lehet a 452-4204-es telefonszámon. Elõadás-
technikai berendezéseket a bérlõnek kell biztosítani. A te-
rembérlet ára 10 000 Ft/óra (áfamentes)
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APRÓHIRDETÉSEK �� APRÓHIRDETÉSEK �� APRÓHIRDETÉSEK
ONLINE APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL A NAP 24 ÓRÁJÁBAN: www.hirnokapro.hu

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 DECEMBER 15-JÉN JELENIK MEG. LAPZÁRTA: DECEMBER 4.
A lapban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget.

GYORSSZAKI 0–24. VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS,
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT. Szabó
Károly és Kristóf. Tel.: 06-30-971-3782, 360-
4434, www.gyorsszaki.hu

TEHERTAXI. Költöztetés precíz munkavégzéssel!
Megbízható rakodókkal, gyors ügyintézéssel. Igény
esetén dobozok, csomagolóanyagok. 10%-os hét-
végi kedvezmény! Tel: 280-2542, 06-70-214-4235

TULAJDONOSTÓL ELADÓ Szolnokhoz közel Szajol-
ban, egy 800 m2-es, jó állapotban lévõ nyaraló,
a Holt-Tiszaparthoz közel. 2 szintes  2,2 m bel-
magas, 56  m2-es faház, 11,7 m2-es pincével,
9,6 m2-es fedett terasszal. A földszinten 2 kis
szoba, étkezõ, konyha, fürdõszoba, az emeleten
2 kis szoba, az egyik erkélyes. Ár: 6,9 millió Ft.
Érdeklõdni: Kovács Pál +36 (70) 366-9699.

ALACSONY KAMAT a hitelre, MAGAS HOZAM a meg-
takarításra! Forintban és euróban, adójóváírás és
tõkevédelmi opcióval. Személyes konzultáció: 06-
20-439-4505

VÍGH GALÉRIA!
VÁSÁROLUNK 6000–15 000 FT-IG:

arany ékszereket, borostyánokat, ezüst tárgyakat,
festményeket, porcelánokat, régi karórákat, 

szarvasagancsokat, mindenféle numizmatikát, 
képeslapot, kitüntetést, papírpénzt, érmét, 

teljes hagyatékot. 
Házhoz is kiszállunk díjmentesen! 

Üzlet: XIII., Szent István krt. 12. (Vígszínház mellett).
Tel.: 06-70-381-6861, 06-70-381-6345

ZSOLNAY, Herendi, Goldsteiner, Hummel,
Rozental, meiseni, nápolyi és minden nemes 

porcelánfajtát magas áron vásárol a VÍGH GALÉRIA. 
XIII., Szent István krt. 12. Tel.: 06-70-381-6345



Karácsonyi karitász vásár
25. alkalommal karitász vásárt tartanak decemberben a Szent Ágoston Kápolnaigazgató-

ság szervezésében. Felajánlhatja feleslegessé vált ruhanemûit, cipõit, játékait, mûszaki cik-

keit, kisebb háztartási gépeit, illetve könyveit. Az összegyûlt adományokból rászorulóknak

segítenek szebbé varázsolni karácsonyukat. A megmaradt holmikat továbbszállítják karita-

tív szervezeteknek. Kérnek minden jó szándékú embert, hogy hirdesse szomszédjainak, is-

merõseinek ezt a jótékonysági akciót! Adományaikat december 4–5-én 17–18 óra között,

valamint a vásár ideje alatt adhatják le. Helye: Közösségi helyiség, Radnóti Miklós utca 38.

(bejárat a garázsudvar felõl). A vásár ideje: december 6–7–8. 15–18 óra között. Érdeklõdni

Tóth Zoltán szervezõnél lehet a 30-682-8941-es telefonszámon.
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MMeeggjjeelleenniikk  kkéétthheetteennttee,,  6677  000000  ppééllddáánnyybbaann..
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.
Felelõs kiadó: a kft. ügyvezetõje.

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
HÍRNÖKHÍRNÖKX
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Novemberben elhunyt szeretteinkre emlé-

keztünk. A mécsesek pislákoló fénye jelzi:

bár a halál, mint az emberi élet talán leg-

frusztrálóbb tényezõje, mindannyiunk szá-

mára elkerülhetetlen, mégsem a halálé az

utolsó szó. Krisztus feltámadt és húsvéti gyõ-

zelme bennünk is megmutatkozik.

Keresztény hitérõl tesz tanúságot, aki tisz-

tességgel eltemeti elhunyt szeretteit, család-

tagjait. Az irgalmasság egyik testi cselekede-

te is pontosan így szól: „A halottakat eltemet-

ni”. Krisztus testét is eltemették, de a kõsír-

ból új, örök életre támadt.

Egyre több újpogány szokás ver gyökeret

az emberek életében: elhunyt szeretteiket, is-

merõseiket sokan szétszórják, otthonukban

õrzik, a földi maradványokon a rokonok osz-

toznak, kertbe temetik, sõt emléktárgyakat

készítenek elhamvasztott testükbõl. A ke-

resztények szent tisztelettel illetik az elhuny-

tak testét, mely a Szentlélek temploma volt.

A katolikus temetési szertartás hitet éb-

reszt. Itt, a templomban, Mennyei Atyánk

egyik „angyalföldi házában” sok hely van,

élõknek és megholtaknak egyaránt. Az élõk-

nek, akik imádságban elmélyedve az Urat

hallgatják. És az elhunytaknak is: urnateme-

tõnkben még számos éven át tudunk bõvítés

nélkül temetéseket végezni.

Jó itt megállni szeretteink sírjánál, értük

imádkozva emlékezni rájuk. Isten népe is

imádkozik értük, és a feltámadást váró testük

hamvai otthonra lelnek Isten oltára alatt. Ami-

kor a gyászolók eljönnek az urnatemetõbe, Is-

ten templomába is jönnek: megszentelõdhet-

nek, a feltámadt Krisztussal találkozhatnak.

Ha már nehézségbe ütközne egy régeb-

ben eltemetett rokon sírjának megváltása,

földi maradványai – exhumálást követõen –

szintén elhelyezhetõk nálunk. Ha még nem

sikerült volna „elengedni” az Elhunytat, bá-

torítsuk a hozzátartozót: ha az urna otthoni

õrzése helyett imádságos lélekkel elhelyez-

zük altemplomunkban, az a lélek sebeinek

gyógyulását is jobban elõsegíti.

Többszemélyes urnasírok is válthatók: a

családtagokat a halál így sem képes elszakí-

tani egymástól.

Az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia eh-

hez is segítséget nyújt. Bizalommal keressék

irodaidõben munkatársunkat, aki ehhez

minden szükséges információt megad.

Bátorítsuk gyászoló rokonainkat, ismerõ-

seinket, barátainkat: temessék el illõ módon

szeretteiket!

Jézus szavai nemcsak a Mennyországra,

hanem kegyeleti helyünkre is igazak:

„Atyám házában sok hely van”. (x)

„Atyám házában sok hely van”

Kedves Gyerekek! Feladványunk

megfejtéseit december 8-ig várjuk el-

érhetõségeinkre, melyeket az imp-

resszumban találjátok. A helyes

megfejtõk között ajándékokat sorso-

lunk ki! Elõzõ számunk megfejtése: felhõ. Nyerte-

sünk: Cseh Laura, Kovács Ádám.

Mikor tél van, és a csizma
hideg hóban toporog,
lecsúszik a domboldalról,
rajta gyerkõc kuporog. 

MMii  aazz??

Pár nap, és megérkezik a Miku-
lás. Édességgel, ajándékokkal
tölti meg az ablakokba, elõszo-
bákba kirakott kiscsizmákat, és
a gyerekek titkon remélik, ezút-
tal a virgács elmarad. De honnan
is ered a Mikulás ünnepe, és
mennyire Télapó, vagy mennyire
Mikulás?

Szent Miklós létezõ személy volt, Kis-

Ázsiában született, Myra püspöke volt, és ne-

véhez számos jótétemény legendája kötõdik.

Ezek közül az egyik, amikor megszánt há-

rom lányt, akik nagyon szegény családból

származtak, így hozomány nélkül esélyük

sem volt férjhez menni. Ezért minden évben

1-1 zacskó aranyat tett az ablakba, hogy a so-

ron következõ lánynak meg legyen a hozo-

mánya. Amikor a harmadik lánynak vitte a

vagyonkát, az ablakot zárva találta, mert na-

gyon hideg volt, ezért felmászott a tetõre és a

kéményen dobta be a pénzt. Ami épp a lány

harisnyájába hullott bele, amit az a kemen-

céhez akasztott ki száradni.

Valahonnan innen ered hát a csizmába

hozott ajándék és a kéménybe beugró fehér

szakállas bácsi története, ami aztán a világ

számos táján elterjedt. Érdekes az is, hogy a

magyar falvakban a 18. században a Mikulás

ünnepe még egészen más volt, inkább az

ijesztgetésrõl szólt. A házakban láncokat zör-

getve körbejáró fiatalok sokakat megrémisz-

tettek, ez inkább egy gonoszûzõ népszokás

volt, és nem nagyon hasonlított a mai jóságos

Mikulásra.

Sokak szerint a Télapó elnevezés megje-

lenése és széles körû megerõsödése Magyar-

országon az 1950-es években a szovjet beha-

tásnak köszönhetõ, a Szovjetunió-béli Gyed

Moroz (Fagyapó) átvételérõl van egyszerûen

szó, akinek hagyományos kísérõi nem a

krampuszok, hanem Sznyegurocska (Hó-

pelyhecske). Ugyanakkor az MTA Nyelvtu-

dományi Intézete szerint a Télapó szó már

jóval korábban létezett, többek között Arany

János és Mikszáth Kálmán is használták írá-

saikban. Az viszont vitatható, hogy a jelenté-

se egyezett-e azzal a Télapóval, akit az 1950-

es évek óta értünk alatta. 

Mindenesetre elõ a csizmákkal, és kezd-

hetjük pucolni, hátha a piros kabátos, fehér

szakállas, jóságos öregúr – aki ma már sok-

szor rénszarvasokkal és manókkal mutatko-

zik, és nem krampuszokkal, pláne nem

Sznyegurocskával – idén nekünk is hoz né-

mi meglepetést.

��BNP

Találd ki! Hagyományõrzés Téli ünnepek mindenkinek

Az igazi Mikulás története

Szent Ágoston-kápolna Felajánlások
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Elõzõ rejtvényünk helyes megfejtése: Mini fûszerkert óvodásoknak. Nyerteseink: BBaajjnnóócczzii  VVeerroonniikkaa,,  NNeemmeess
AAddrriieennnn..  Aktuális feladványunkban egy városrészünkhöz kapcsolódó kifejezést rejtettünk el. Beküldési
határidõ: december 8. A helyes megfejtést beküldõk között könyvajándékot sorsolunk ki. Postacímünk: 1137
Bp., Újpesti rkp. 7. E-mail: hirnok@sprintkiado.hu.
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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

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!

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.

A TV13 
a következõ
csatornahelyeken
látható a digitális
rendszerekben:

230
(az IPTV-n: 225)

Zsazsa Galéria: XIII., Hollán Ernõ utca 4. � Tel.: 06-70-884-4084 � 350-4308

1100  000000--ttõõll  330000  000000  FFtt--iigg1100  000000--ttõõll  330000  000000  FFtt--iigg

66550000––1111  000000  FFtt

BBoorroossttyyáánn,,  kkoorraallll
vváássáárr  aarraannyy  áárroonn!!
BBoorroossttyyáánn,,  kkoorraallll
vváássáárr  aarraannyy  áárroonn!!


