
Kerület-kalauz
Továbbra is piacvezetõ a budapesti újlakás-

építések számában a XIII kerület. Nem las-

sult a növekedés, az elõzõekhez hasonlóan

idén is erõs év várható. Budapesten a legtöbb,

94 projekt a városrészben zajlik, ahol össze-

sen 9093 lakás épül; ez a fõvárosi társasház-

projektek ötödét jelenti. Az önkormányzat a

kerületi fejlõdést épp ezért folyamatosan

összhangba hozza a helyi szolgáltatásokkal.

Lapunkban idén négy mellékletben szá-

molunk be a különbözõ szférákról, a fejlesz-

téseket, az ifjúság helyzetét és a szociális ága-

zatot is górcsõ alá vesszük.

Mostani számunkban elsõként az egész-

ségügy került terítékre. A páciensorientált

szolgáltatásoktól kezdve a csúcsdiagnoszti-

kai berendezésekben át a magas színvonalú

szakrendelésekig orvosok, nõvérek, asszisz-

tensek, más szakemberek szorgoskodnak

azon, hogy a Szegedi úton és a Visegrádi ut-

cában, illetve a háziorvosi rendelõkben is a

legjobb ellátást kapják az itt élõk.
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Acélhang Férfikar Nevelési dilemmák
Mindenki a legjobbat szeretné gyerme-
kének, de a neveléssel kapcsolatosan
sok a kétség, tanácstalanság. Ennek
nyomán indítottunk egy cikksorozatot,
amelyben szülõi kérdéseket szakembe-
rek válaszolnak meg.

Köz-ügy
Modern nagyvárosi övezetté válik a ke-
rület, többek között errõl is szó volt a
TV13 Köz-ügy címû mûsorában, mely-
nek Borszéki Gyula, a városrész üze-
meltetéséért felelõs alpolgármester
volt a vendége.

5.oldal 6.oldal4.oldalÚj tanfolyam indul

Az önkormányzat ismét meghirdeti a
kerületben lakó kismamáknak az ingye-
nes, megújított ECDL számítástechni-
kai tanfolyamot, melyben a 4 modulos
ECDL Start mellé a +3 modul is meg-
szerezhetõ.

2.oldal

Az Acélhang Férfikar és az Angyalföldi
Láng Nyugdíjas Férfikórus összeolva-
dásából született együttes száznegy-
venöt éves. Gerenday Ágnes, az ének-
kar karnagya 2011-ben vette át a sta-
fétabotot édesapjától.

Civil Nap A piaci és önkormányzati szektor együttmûködése

Huszonkettedik alkalommal rendezték meg

a XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napját ja-

nuár 26-án a RaM – Radnóti Miklós Mûvelõ-

dési Központban. A rendezvény az év legna-

gyobb helyi civil eseménye, amelyen a tömö-

rülések több színtéren és tevékenységi terü-

leten is bemutatkozhattak. 

A kerület számára régóta kiemelten fontos

a civilek ösztönzése, mûködésük támogatá-

sa. Jelzi ezt, hogy annak idején a városrész

alkotta meg elsõként rájuk vonatkozó rende-

letét. 

Mivel pedig az önkormányzat már tavaly

év végén elfogadta idei költségvetését, a szer-

vezetek korábban pályázhatnak és juthatnak

hozzá a forrásokhoz. A Civil Vándordíjat

idén az Angyalföld Polgárõr Szervezet ve-

hette át, mely immáron másodszorra büsz-

kélkedhetne az elismeréssel.

RRéésszzlleetteekk  aa  33..  oollddaalloonn

Szolgáltatások vonzásában
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Újra indul az ECDL-tanolyam

Önkormányzati nem a túlóratörvényre

Jelölések az Ember az emberért díjra

A XIII. kerületi önkormányzat

nem kezdeményezi a kollektív

szerzõdés módosítását, a rendkívü-

li munkaidõre vonatkozó eddigi

gyakorlatának megváltoztatását a

tulajdonában lévõ gazdasági társa-

ságoknál és a fenntartásában lévõ

költségvetési szerveknél. Ezt az Ér-

dekegyeztetõ Tanács januári ülé-

sén az önkormányzat, mint a mun-

kaadói oldal képviselõje jelentette

be. A döntést a Pedagógusok Szak-

szervezetének kerületi szervezete,

a Bölcsõdei Dolgozók Demokrati-

kus Szakszervezete, a Köztisztvi-

selõk és Közalkalmazottak Szak-

szervezete, a Magyar Zene- és

Táncmûvészek Szakszervezete és

a Szociális Területen Dolgozók

Szakszervezete mellett köszönet-

tel vette tudomásul a XIII. Kerüle-

ti Közszolgáltató Zrt. vezérigazga-

tója, valamint a XIII. Kerületi

Egészségügyi Szolgálat Közhasz-

nú Nonprofit Kft. fõigazgató fõor-

vosa is.

A képviselõ-testület február 7-én tartja idei második
ülését, melyen egyebek mellett elfogadhatják az Intelli-
gens Kerület koncepciójára tett javaslatot és dönthet-
nek az önkormányzat érdekeltségnövelõ támogatására
benyújtandó pályázatról. A grémium elé kerül a helyi köz-
foglalkoztatási rendszer 2015–2018 közötti mûködési
tapasztalatait összegzõ beszámoló, ehhez kapcsolódó-
an pedig a testület elfogadhatja az önkormányzat 2019-
es közfoglalkoztatási tervére tett javaslatot. Ugyan-
csak döntés születhet a közmûvelõdési alapszolgáltatás
éves szolgáltatási tervérõl és módosíthatják a kerület
2018-as költségvetési rendeletét. Végül, ha a képvise-
lõk áldásukat adják rá, akkor a jövõben a Közszolgálati
Tisztviselõk Napja munkaszüneti nap lesz.

Testület elõtt az Intelligens Kerület

Az önkormányzat idén is várja a jelöléseket az Ember az
emberért elnevezésû esélyegyenlõségi díjra, mellyel
azoknak a tevékenységét ismerik el, akik hozzáállásuk-
kal, hétköznapi cselekedeteikkel az esélyegyenlõség
érvényesüléséért tesznek. A díj kitüntetettjére a XIII.
kerületi lakosok tehetnek javaslatot az ehhez szüksé-
ges formanyomtatványon (mely letölthetõ a www.
budapest13.hu honlapról), és legkésõbb március 12-éig
lehet elhelyezni a polgármesteri hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján (Béke tér 1.), az erre a célra kiállított urnában.
A 2008-ban alapított díj évente legfeljebb két személy
részére adományozható, mellyel oklevél és pénzjutalom
jár. Az elismerést minden év májusában, az Esélyegyen-
lõség Napja alkalmából a polgármester adja át. (Képün-
kön  a tavalyi díjazottak, Véghné Reményi Mária, a Nyug-
díjasok Budapesti Szövetségének elnöke és dr. Csepregi
Ildikó, a Nyíró Gyula Kórház osztályvezetõ-helyettese.)

Az önkormányzat idén is meghir-

deti ingyenes ECDL számítástech-

nikai tanfolyamát a XIII. kerületi

kismamák számára. A 2011-tõl zaj-

ló, 2017-tõl kibõvített program idei

foglalkozásai március 18-ától jú-

nius végéig és szeptember 16-ától

2020 január végéig délelõttönként

zajlanak a Prevenciós Központ-

ban, a vizsgafelkészítést és a vizs-

gáztatást a Németh László Gimná-

zium mint ECDL-vizsgaközpont

végzi. A termet, a tanárokat és a

vizsgadíjat az önkormányzat biz-

tosítja. A tanfolyam idejére gyer-

mekfelügyeletet is vállalnak. A je-

lentkezési lapok átvehetõk a pol-

gármesteri hivatal ügyfélszolgála-

tán (Béke tér 1.) vagy letölthetõk a

www.budapest13.hu honlapról,

majd azokat kitöltve február 11-

étõl február 22-éig lehet leadni sze-

mélyesen a polgármesteri hivatal

ügyfélszolgálatán vagy elküldeni a

vonekierzsebet@bp13.hu e-mail-

címre.

Itt a civil és
a közmûvelõdési
pályázat
Február 22-ei jelentkezési határ-

idõvel az önkormányzat pályáza-

tot hirdet a 2019-ben megvalósuló

kerületi közmûvelõdési tevékeny-

ségek támogatására. A pályázati

keret kétmillió forint, a pályázható

összeg felsõ határa pedig 200 ezer

forint. Részt vehetnek a helyi szék-

helyû, kulturális feladatokat ellátó

jogi személyek és gazdasági társa-

ságok vagy ezek befogadó nyilatko-

zatával rendelkezõ szervezetek és

magánszemélyek. A pályázat célja:

alkotó- és elõadómûvészek tevé-

kenységeinek, könyvek és kiad-

ványok megjelentetésének, jogi

személyek, civil szervezetek kultu-

rális programjainak támogatása és

amatõr mûvészeti csoportok mû-

ködési feltételeinek javítása. A pá-

lyázatokat postai úton a polgár-

mesteri hivatal Szociális és Közne-

velési Osztályához (1139 Bp., Béke

tér 1.) kell benyújtani vagy szemé-

lyesen a hivatal ügyfélszolgálati

irodáján lehet leadni. Az adatlap

ugyanitt igényelhetõ vagy letölthe-

tõ a www.budapest13.hu honlap-

ról. (Információ: 452-4100/5155 te-

lefon; radogabor@bp13.hu.)

*

Február 22-éig lehet jelentkezni az

önkormányzat egyházak, társadal-

mi és civil szervezetek számára ki-

írt pályázatára. Feltétele, hogy az

igénylõ bejegyzett székhelye a

XIII. kerületben legyen és tevé-

kenységét a helyi lakosság érdeké-

ben végezze. Támogathatók példá-

ul az egészségprogramok, a szociá-

lis, karitatív, kulturális, mûvészeti

és sporttevékenység, az ismeretter-

jesztés, a nemzeti, etnikai kisebb-

ségekkel és a közbiztonsággal kap-

csolatos tevékenység, a környezet-,

gyermek- és ifjúságvédelem. Az

adatlapot – ami átvehetõ a polgár-

mesteri hivatal és a XIII. Kerületi

Közszolgáltató Zrt. (Béke utca 65.)

ügyfélszolgálatán vagy letölthetõ a

www.budapest13.hu honlapról –

az önkormányzathoz (Béke tér 1.)

kell benyújtani.

Változó
fogadóóra
Holopné Schramek
Kornélia alpolgár-

mester fogadóórái

a következõk sze-

rint alakulnak:

minden hó-

nap második

hétfõjén

17–18 óra, Ady Endre Gimnázium

(Röppentyû utca 62.). Elõzetes be-

jelentkezés szükséges a 452-

4100/5108-as számon; minden hó-

nap negyedik hétfõjén 17–18 óra,

Hegedüs Géza Általános Iskola

(Fiastyúk utca 47–49.). Nem kell

bejelentkezni.

Fogyasztóvédelmi tájékoztatással fordul kortársaihoz a

Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége nevében Véghné Remé-
nyi Mária elnök. Mint írja, évek óta változatos módszerekkel

célozzák meg õket a csalók, akiket nehéz elfogni, mivel az

idõsek szégyellik bevallani, hogy becsapták õket. A csalók

szép szóval, kedvezõ vagy ingyenes ajánlatokkal (pl. ingye-

nes egészségszûrés) környékezik meg az embert, és a beszél-

getés során ügyesen kiszedik a kiszemeltbõl a rá vonatkozó

személyes információkat. A nyugdíjasszervezet vezetõje ar-

ra figyelmezteti kortársait, legyenek óvatosak. Nincs ugyan-

is ingyen szolgáltatás, ajándék; késõbb ezeknek a többszörö-

sét fizettetik meg. Ezért fontos, hogy ne írjanak alá vaktában

semmilyen szerzõdést, csak alapos átolvasás után.

Felhívás nyugdíjasokhoz
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Hazánkban az 1994-ben meg-

alakult Civil Parlament 1997-ben

február 1-jét jelölte ki a Civilek

Napjának. A civil szervezetek

kulcsfontosságúak a demokrácia

fejlõdésében, hiszen lehetõséget

nyújtanak az önkéntes munkára a

tevékeny lakosok számára, ugyan-

akkor a szolgáltatások területén al-

ternatívát kínálnak a piaci és az ön-

kormányzati szektor mellett.

Dr. Tóth József polgármester el-

mondta: annak idején a XIII. ke-

rület alkotta meg elsõként a Civil

rendeletét. Kiemelte: a 2019. évi

munkához a képviselõ-testület el-

fogadta a költségvetését, így a civil

szervezetek korábban pályázhat-

nak és juthatnak hozzá a támoga-

táshoz. A Civil Vándordíjat ebben

az évben a XIII. Kerületi Angyal-

föld Polgárõr Szervezet vehette át,

õk immáron másodszor büszkél-

kedhetnek az elismeréssel.

A börze és a workshop sok ér-

deklõdõt vonzott a standokhoz,

ahol 26 szervezet mindennapjaiba

nyerhettek bepillantást a lakosok.

Az egészségügyi szolgáltatások

külön szekciótermet kaptak, ahol

a szûrések mellett számos érde-

kességgel, tanácsadással szolgál-

tak. A Rockmúzeum egész nap in-

gyenes tárlatvezetéssel várta a lá-

togatókat.

A Civil Szakmai Fórumon az

egyházak és a civil szervezetek

együttmûködése került terítékre a

kerületi római katolikus, reformá-

tus és evangélikus egyház képvise-

lõinek részvételével. A délutáni gá-

lamûsorban hét civil mûvészeti

csoport lépett fel különbözõ mû-

fajokban.

A három legszínvonalasabb

stand idén is különdíjban része-

sült: elsõ helyen az Angyalföldért

Egyesület, második helyen a Gyer-

tyafény Keringõ Klub, míg harma-

dikként a Láng Mûvelõdési Köz-

pont Egyesület végzett.

Civil Nap A piaci és önkormányzati szektor együttmûködése

Színterek és szolgáltatások vonzásában
Huszonkettedik alkalommal rendezték meg a XIII. Kerületi
Civil Szervezetek Napját január 26-án a RaM – Radnóti
Miklós Mûvelõdési Központban. A rendezvény az év legna-
gyobb helyi civil eseménye, amelyen a szervezetek több
színtéren és tevékenységi területen is bemutatkozhattak.

Új kereskedelmi és szolgáltatási

mikroközpont nyílik a fõváros leg-

dinamikusabban fejlõdõ kerületé-

ben, Angyalföld szívében. A több

mint 10 ezer négyzetméteren meg-

épült Klapka Központ az önkor-

mányzat legújabb beruházása,

amelyet kiváló elhelyezkedése, mi-

nõségi és egyedi építészeti megol-

dásai és szolgáltatásai tesznek kü-

lönlegessé. Minden egy helyen:

szolgáltatások, közösségi tér, han-

gulatos lakókörnyezet, játszó- és

pihenõterület.

A Klapka Központ hivatalos át-

adása még nem történ meg, ám a

bérlemények kiajánlása már meg-

kezdõdött. A megújuló, rendezett,

sûrûn lakott városrészen emelt köz-

pont vonzó lehetõségeket kínál kis-

kereskedelmi, illetve lakossági szol-

gáltatásokat nyújtó bérlõk részére,

vagy a modern irodai környezetet

keresõk számára. A helyiségeket a

bérlõk saját igényeik szerint alakít-

hatják ki kereskedelmi, szolgáltatá-

si, vendéglátási vagy irodafunkció-

ra. Az épület kedvezõ elhelyezkedé-

sû, a Váci úti irodafolyosótól 5 perc-

re található, korszerû és innovatív

technológiával megvalósított. A

központ közvetlen környezete han-

gulatos, rendezett, a vonzáskörze-

tében jelenleg is 94 projekt zajlik,

9093 új lakás épül. Nagy elõnye az

épületnek, hogy a vásárlóknak, láto-

gatóknak, lakóknak nem kell par-

kolási nehézséggel szembesülni, a

központban egy 100 férõhelyes

mélygarázs biztosítja a parkolást a

központ látogatói, a vásárlók vagy a

lakók részére. Az épületben 33 pré-

miumkategóriás lakás is helyet ka-

pott, amelyeknek bérleti jogára ön-

kormányzati bérlõk pályázhatnak.

A beruházás több egy szolgálta-

tóház megépítésénél, a környezõ

közterületek fejlesztésével a térség

megújulását hivatott szolgálni. A

Klapka Központtal olyan lokális

centrum jön létre, amely széles pa-

lettájú, minõségi szolgáltatásaival

és kapcsolódó programjaival üde

színfoltot jelent, növelve a kör-

nyékbeli lakosság és az itt megfor-

dulók komfortérzetét is. A látoga-

tók egy helyen el tudják intézni a

bevásárlást, a találkozóikat, emel-

lett több szolgáltatást, illetve egy

korszerûen felszerelt felnõtt házi-

orvosi rendelõt is igénybe tudnak

venni. A szolgáltatások széles ská-

láját a különbözõ bérlõk kínálata

színesíti. A Klapka Központ egy

kellemes találkozópont lesz, mely

kialakításában az ökologikus gon-

dolkodást tükrözi: élõflórás díszí-

tõegységei, valamint a kültéri ker-

tészeti megoldások is különleges

hangulatot teremtenek. Ez az at-

moszféra az épület mellett egyedi

építészeti megoldással kialakított,

minden évszakban különleges él-

ményt nyújtó játszó- és pihenõ-

dombon is visszaköszön, amely egy

szupermarketet rejt magában. 

A Klapka Központ arra hivatott,

hogy minõségi szolgáltatásaival,

modern környezetben, hangulatos

kis terével jelentõsen növelje a kör-

nyéken élõk, az idelátogatók vagy

az itt dolgozók kényelmét. 

Klapka Központ Hangulatos lakókörnyezet, játszó- és pihenõterület

Egyedülálló szolgáltató- és lakóház

A képviselõ-testület 2015 áprilisá-
ban fogadta el a Klapka Szolgáltató-
ház megépítésére vonatkozó javas-
latot. A városfejlesztõk és az önkor-
mányzat szakemberei már 2008 óta
egy fontos, megújításra váró terü-
letként kezelték a helyszínt, ahol
két nagy lakótelepen 7-8 ezren él-
nek. Ezen a részen a szolgáltatási
színvonal elmaradt a kívánalmaktól.
A szolgáltatóház megépítése az
érintett terület megújítását elõse-
gítõ beruházás, amely korszerûsé-
gével minden ott lakó elégedettsé-
gét szolgálja. Az önkormányzat sze-

repet vállalt abban, hogy a szolgál-
tatóház építésével az ellátás szín-
vonala javuljon. Egy olyan épülettel,
amely hosszú távon a kerület presz-
tízsét növeli. A beruházással új kö-
zösségi teret hoztak létre, több
száz négyzetméter nagyságú zöld-
területet alakítottak ki, amely alatt
egy nagy kereskedelmi egység ka-
pott helyet.
A szolgáltatóház (Klapka utca 17.) a
Kassák Lajos utca–Klapka utca–

Tüzér utca és a Pattantyús utca ál-
tal határolt 5390 négyzetméter
nagyságú területen helyezkedik el.
Közvetlen szomszédságában gyer-
mekintézmények, sportlétesítmé-
nyek mûködnek. Az épület pince-
szintjén 100 állású parkoló, 36 ke-
rékpártároló és 33 tároló van a la-
kásokhoz. A földszinten és az elsõ
emeleten kereskedelmi és szolgál-
tatóegységek találhatók; a máso-
dik, harmadik és a negyedik emele-

ten lakások, szintenként 11, össze-
sen 33 lakás, 4 különbözõ (44, 60,
77, 90 négyzetméter) nagyságban.
Az épületben a földszinten és az el-
sõ emeleten 17 üzletet, ebbõl a
„domb” alatt 6-ot alakítottak ki.
Ezek alapterülete igen változatos,
19 és 353 négyzetméter közöttiek,
összes alapterületük 2827 négy-
zetméter. A Pattantyús utca–
Tüzér utca menti parkfelület össze-
kapcsolásával jelentõs, a budapesti
városszerkezetben is meghatározó
méretû park jött létre.

33 lakás, 17 üzlet

A Klapka Központról bõvebb
információt

a www.klapkakozpont.hu

oldal tartalmaz, és a Face-
book-oldalon is várják az ész-
revételeket.

A Civil Vándordíjat ebben az évben a XIII. Kerületi Angyalföld
Polgárõr Szervezet képviseletében Takács Ferenc vette át
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– Manapság mi határozza meg
leginkább a hétköznapjait?

– Tanítok a Corvinus Egyete-

men, méghozzá olyasmit, ami ma-

napság nem annyira népszerû, sõt,

sokan nem is tartják a közgazda-

ságtan részének: üzleti etikát és a

vállalati felelõsségi problémák té-

makörét. Az életem másik részét a

közéleti aggódás tölti ki. Tréfásan

azt mondanám, minden reggel az-

zal kelek, hogy elkezdek aggódni a

nemzet sorsa felett, ami úgy zajlik,

hogy megnézem a híreket a televí-

zióban és az interneten, és látom,

milyen irányba tart a világ és Ma-

gyarország. 

– Lehet tenni azért, hogy jobb le-
gyen a világunk?

– Mindenféle szinten lehet ten-

ni valamit. Úgy is lehet, hogy az

ember csak aggódik és kifejezi a vé-

leményét szûkebb vagy tágabb kör-

ben. Cselekedni is lehet, csatlakoz-

ni, részt venni, valaminek élére áll-

ni, kezdeményezni. Széles a skála,

vérmérséklet, életkor, egészségi ál-

lapot szerint tudnak az emberek

részt venni. Azt biztosan tudom,

hogy azt mondani, hogy ez az

egész nem érdekel engem, és a vi-

lág menjen a maga útján, én is me-

gyek a magam útján, ez egy sza-

márság, ami nem mûködik. Szeret-

ném felhívni a figyelmet a társadal-

mi felelõsségvállalás fontosságára.

Azon túl, hogy valaki rendesen

végzi a munkáját, ellátja a család-

ját, van szerepe abban is, hogy mi

történik Magyarországon vagy a vi-

lágban. 

– Hogyan emlékszik a Hajógyár
hangulatára?

– Az egész XIII. kerület akkori-

ban ipari övezet volt, a hajóipari

rész az egyik legnagyobb egység

volt. A dolgozókat büszkeséggel

töltötte el, hogy a hajógyárban dol-

goznak, rang volt odatartozni, az

egész országban ismerték. A hajó-

ipar ágát Magyarországon gróf Szé-

chenyi István alapította, aki 3 dolog

találkozását ismerte fel, hogy itt fo-

lyik a Duna, ezen hajók úsznak, a

hajókat pedig le kell valahol gyárta-

ni. Így indult a magyarországi hajó-

gyártás. Ez a három tényezõ amúgy

ma is fennáll, csak éppen a hajó-

gyártás máshol zajlik. Pedig érde-

mes lenne hajóipart fenntartani, és

az élettapasztalatom azt mondja,

erre elõbb-utóbb sor kerül majd. 

– Mi az, amit még meghatározó-
nak tart politikai szerepvállalásai,
más munkahelyei közül?

– Az életemet négy korszakra

oszthatom: a gyerek- és ifjúságkor

diplomáig, a hajógyári évek, az

egyetemi oktatás, kutatás és a nyug-

díjas évek. Nagyjából egyensúly-

ban vannak. A különbözõ munka-

helyek, társadalmi szerepvállalá-

sok csak színesítették a képet, de

nem mérhetõek a hajógyár vagy az

egyetemi lét súlyához.

– Nemrég megjelent egy könyve is
Gondolkodás címmel.

– Foglalkoztatott a kérdés, hogy

hogyan is mûködik a gondolkodás,

vannak-e szabályai, törvényei. 7–8

éven át készült ez a könyv, melyben

felfedeztem a gondolkodás egy sza-

bályát, és arról írok, hogyan is érde-

mes gondolkodni.

– Mióta kötõdik a kerülethez?
– Több mint 70 éve élek itt, itt

jártam általános iskolába, középis-

kolába, a hajógyárban 25 évet töl-

töttem. Azzal szoktam viccelni,

hogy én vagyok Angyalföld név-

adója… Közhelyesen hangzik, de

ez egy nagy falu, jó itt élni, barátsá-

gosak az emberek, nagyjából jól

mûködnek a közszolgáltatások,

szóval én már itt maradok. A test-

vérem a családjával szintén itt él, és

rengeteg barátom is, egyikük épp

ma reggel ugrott fel egy kis disznó-

toros kóstolóval…

��(MUNKATÁRSUNKTÓL)

Interjú Gondolkodás dr. Angyal Ádám közgazdásszal

Társadalmi felelõsségvállalás
A közelmúltban 75 éves lett dr. Angyal Ádám közgaz-
dász, a XIII. kerület díszpolgára. Munkásságának je-
lentõs része kötõdik a Váci úti „Hajógyárhoz”, a Ganz-
Danubiushoz, ahol a hatvanas évek közepétõl dolgo-
zott, és melynek vezérigazgatója is volt 1984 és 1990
között. 

Elsõként azt kérdeztük Borszé-

ki Gyulától, hogyan értelmezik az

Állami Beruházási Ügynökség lét-

rejöttét, amely januártól minden

400 millió forint feletti állami és

önkormányzati költségvetési tá-

mogatással megvalósított beruhá-

zást felügyel? – Beruházásaink 99

százalékát saját forrásból valósít-

juk meg, azzal törõdünk, hogy be-

tartsuk a határidõket – mondta al-

polgármester. Örvendetes, jegyez-

te meg, hogy nõtt a befektetõk ré-

szérõl a kerület iránti érdeklõdés. A

magánberuházások a Váci úti iro-

dakomplexumok környékén össz-

pontosulnak, és húzzák az építõ-

ipart, de az itteni állami telkek

többségével nem az önkormányzat

gazdálkodik. A Teve utcai és a Sza-

bolcs utcai szanálások kerületi ha-

táskörbe tartoznak, ott viszont

nemcsak lakóházak épülnek, köz-

területet is ki kell alakítani. 

– Hasonló léptékû változás zaj-

lott le a rendszerváltás utáni három

évtized alatt – szögezte le Borszéki

Gyula –, mint jó száz évvel ezelõtt,

amikor a kerület ipari övezetté vált.

Most is változik a városrész jellege,

már a helyi lakásárakban is meg-

mutatkozik az, hogy nagy világcé-

gek idetelepedtek, ami növeli a ke-

rület presztízsét. A modern nagy-

városi környezet kialakulása nyo-

mán nívós parkokat, játszótereket

kell az önkormányzatnak építenie,

emellett minõségi intézményeket

kell mûködtetnie. 

Borszéki Gyulát megkérdeztük

arról is, hogy a XIII. kerület melyik

részét tartja karakteresnek, mit tart

benne hangulatosnak, ami emlé-

kezteti a régi városrészre is? – A ke-

rület sok helyszíne kedves szá-

momra, mondhatnám diplomati-

kusan, sok helyen megmaradtak a

múlt értékei. Szerkezetileg õrzi a

kerület a hagyományait. Nem vál-

tozik az Újlipótváros tömbös be-

építése, de változik a kelet–nyugati

irányú kerületi közlekedés kialakí-

tása, ami elengedhetetlen a város-

lakók számára – fogalmazott az al-

polgármester.

Szóba kerültek olyan gondok is,

amelyekre 50-100 év múlva az utó-

daink, meglehet, már nem fognak

emlékezni. Ilyen lehetett száz éve a

lovas kocsik nyomán a kövezetet

mindinkább elborító lócitrom, és

ilyen gond ma a parkolás lehetet-

lensége. – Én is autózom, és sok

olyan helyre megyek, ahová el tud-

nék menni villamossal is – mondta

Borszéki Gyula. – A cél a közössé-

gi közlekedés színvonalának javí-

tása. Több cég üzembe állította a

bérelhetõ autókat, több tízezer re-

gisztrált ügyfelük van. Többnyire a

fiatalok használják. Ez lehet egy ki-

törési pont. 

A Gyöngyösi utcától északra el-

terülõ kerületrész Borszéki Gyula

egyéni körzete. A társasházi öve-

zetben utcákat újítottak fel

(Tomori, Berettyó, Topolya ut-

ca), járdák létesültek vagy újultak

meg, fákat is ültettek. – Számom-

ra nagyon fontos a kertváros. Itt a

múlt év végén vezettük be a par-

kolási övezetet – mondta az alpol-

gármester. – Decemberben felmé-

rést végeztünk, arra voltunk kí-

váncsiak, milyen volt a fogadtatá-

sa. A többség megértette és hasz-

nálja az új rendszert. A lakótelepi

részen, a Gyöngyösi sétányon

rendeztük az elõkerteket, és örü-

lök annak, hogy egy-két társas-

házban a külsõ és a belsõ épület-

részek is megújultak. A bölcsõde

felújítása során a tartószerkeze-

tekkel kapcsolatban olyan mûsza-

ki problémák jelentkeztek, ame-

lyeket rövid idõ alatt nem lehet

megoldani, ezért több hónapot

csúszunk. Modern körülmények-

nek megfelelõ épületet adunk át.

És akkor most már elõrehoztuk az

udvar felújítását is.

��(R. L.)

Köz-ügy Borszéki Gyula: Modern nagyvárosi övezetté válik a XIII. kerület

Világcégek és a presztízs
A TV13 Köz-ügy címû, legutóbbi mûsorának Borszé-
ki Gyula egyéni önkormányzati képviselõ, a város-
rész üzemeltetéséért felelõs alpolgármester volt a
vendége.



Az ENSZ Közgyûlése 2005. no-

vember 1-jei határozatával január

27-ét – az auschwitzi koncentráci-

ós tábor felszabadulásának évfor-

dulóját – a holokauszt nemzetközi

emléknapjává nyilvánította.

Ezen a napon a világon minde-

nütt megemlékeznek a népirtás ál-

dozatairól, az 1942–45. között a

náci haláltáborokban meggyilkolt

közel hatmillió európai zsidó,

szinti, roma és munkaszolgálatos

emberrõl.

A holokauszt-emléknap figyel-

meztetés. Törekedni kell újjá for-

málni a megemlékezést, mert a

szemtanúk, az embertelen esemé-

nyek elszenvedõi egyre kevesebben

vannak. A következõ nemzedékek-

nek is ismerni kell a múltunk rém-

tetteit, hogy soha ne ismétlõdjön

meg, ami a II. világháborúban, a fa-

siszta uralom alatt történt.

A XIII. kerületi önkormányzat a

RaM – Radnóti Miklós Mûvelõdési

Központ – színháztermét bocsá-

totta rendelkezésre térítésmente-

sen január 27-én, az auschwitz-

birkenaui haláltábor 1945-ös fel-

szabadításának 74. évfordulóján

megtartott rendezvényhez.

A megemlékezés megnyitójá-

ban a Budapest Klezmer Bandbõl

Nagy Anna harmonikamûvész és

Gazda Bence hegedûmûvész duó-

ja után felszólalt Takács Szabolcs

miniszterelnökségi államtitkár,

Radnóti Zoltán fõrabbi, a rab-

bitestület elnöke, Gordon Gábor,

az Élet Menete Alapítvány kurató-

riumának elnöke. A Holokauszt

Nemzetközi Emléknapra tûzték ki

A létezés eufóriája címû nagy ér-

deklõdéssel várt film díszbemuta-

tóját, melynek fõhõse Fahidi Éva,

az Auschwitz-Birkenau haláltábor

túlélõje és egy fiatal, nemzetközi-

leg elismert táncosnõ, Cuhorka

Emese. Kettejük többnyire tánc-

ban megvalósuló párbeszédét ren-

dezte Szabó Réka filmvászonra.

Fahidi Éva 20 évesen egyedül

tért haza Auschwitz-Birkenauból,

ahol 49 családtagját ölték meg, köz-

tük anyját, apját és kishúgát. 90

évesen felkérést kap Szabó Rékától,

hogy életében elõször színpadra

lépjen és szerepeljen egy róla szóló

táncszínházi elõadásban. Három

hónapos közös munkában Éva éle-

tének kulcspillanatait ragadják ki

színházi jelenetekbe sûrítve. Az

együtt töltött idõ alatt a három nõ

között váratlan erejû empátia, ön-

kéntelen barátság szövõdik. A tánc

kifejezõerejével mutatják be, mi-

ként értheti meg az idõs és fiatal

egymás eltérõ élethelyzeteit, prob-

lémáit. A bemutatott film sikere egy

alternatíva a holokauszt emléké-

nek megõrzésére, hogy a követke-

zõ nemzedéknek soha ne kelljen

megélni azt a rettenetet, amit a

holokauszt jelentett több millió ár-

tatlan embernek.

��LENDVAI

XIII. KERÜLETI HÍRNÖK 2019. FEBRUÁR 7. 55AKTUÁLIS

Nem akármilyen évfordulót ünne-

pelt decemberben a Láng-Acél-

hang Férfikar. Az Acélhang Férfi-

kar és az Angyalföldi Láng Nyug-

díjas Férfikórus összeolvadásából

született együttes száznegyvenöt

éves lett. Gerenday Ágnes, az ének-

kar karnagya 2011-ben vette át a

stafétabotot édesapjától, Gerenday
Endrétõl, aki 1999-tõl vezette a csa-

patot.

Mint a karnagytól megtudtuk:

az Acélhang Férfikar Pest-Buda-

Óbuda egyesülésének évében, 1873

nyarán alakult meg „Stahlton”

(érchang, acélhang) néven a Jó-

zsefvárosban, a Magyar Állami

Vasutak Gépgyárában. Elsõ karna-

gya a zeneileg képzett Bruckmüller

Ágoston volt. Kezdetben elsõsor-

ban németül énekeltek, majd foko-

zatosan álltak át a magyar nyelvû

elõadásokra. Sok önálló rendez-

vény mellett részt vettek az orszá-

gos dalversenyeken, amelyeken

rendre ezüst és arany minõsítése-

ket szereztek. 

A két világháború között Noseda
Károly zeneszerzõ–zenetanár,

majd 1945-tõl Vásárhelyi Zoltán
Kossuth-díjas kiváló mûvész ve-

zette az együttest. Utóbbi megis-

mertette a kórussal Kodály, Bartók,

Bárdos és más magyar szerzõk mû-

veit. Az Acélhang tagjai közül ti-

zenketten tagjai voltak annak a vá-

logatott énekkarnak, amely 1947-

ben a walesi Llangollenben elsõ dí-

jat nyert a nemzetközi kórusverse-

nyen. Az állam 1959-ben egyesítet-

te a Ganz és a MÁVAG Gépgyárat,

így a helyi két énekkar is összeol-

vadt (a Ganz Gyár kórusát Mech-
wart András alapította). 

Az énekkar csaknem másfél év-

százados fennállása azért is uni-

kum, mert míg a nyolcvanas évek

második felében még legalább két-

száz hasonló együttes mûködött

szerte az országban, mára jelentõ-

sen megcsappant a számuk. A

nagyvállalatok, gyárak megszûné-

se magával sodorta a kórusokat is:

csak azok maradtak meg, amelyek

olyan szerencsések voltak, hogy át-

vette õket valamelyik önkormány-

zat vagy mûvelõdési ház.

A szerencse a Láng Mûvelõdési

Központ „képében” szegõdött az

együttes mellé: 1999-ben a meglévõ

Láng Férfikar mellé befogadta az

Acélhang Énekkart, amely mögül a

rendszerváltozást követõen kihát-

rált a Ganz Mávag. Azóta is a Láng

jelenlegi vezetõjének, Décsiné
Viszmeg Ágotának köszönhetik,

hogy fenntartja és támogatja õket.

Ami a kórus mai helyzetét illeti,

a karnagy elmondta: míg a Láng

Nyugdíjas Férfikórus közel negy-

ven tagból állt – többen közülük a

Láng Gépgyár alkalmazottai vol-

tak –, és még tíz éve is harmincöt

volt a számuk, ma mindössze ti-

zennégy aktív tagjuk van. Annak

idején a derékhad negyven és ötven

év között volt, ma a legfiatalabb kó-

rustag hatvanhárom esztendõs, a

legidõsebbek pedig túl vannak a

nyolcvanon. 

Gerenday Endre Csokonai-dí-

jas karnagy, fõiskolai tanár igen

magas szakmai színvonalra emelte

az együttest. Olyannyira, hogy a

Fõvárosi Közgyûlés 2010 novem-

berében Budapest zenei életének és

a kórus éneklési hagyományainak

több mint egy évszázadon át törté-

nõ megõrzéséért Budapestért díjjal

tüntette ki az Acélhang Férfikart.

Abban az idõben Gerenday Ágnes

zongorakísérõként mûködött köz-

re az énekkar munkájában, és

utóbb édesapja kívánságára vette át

a karnagyi pálcát. Most a másfél

századot célozták meg, bár azt tud-

ni kell, hogy ez a mûfaj már nem

annyira érinti meg a mai fiatalokat. 

A kórus rendszeresen fellép kü-

lönféle rendezvényeken, és gyak-

ran látogatnak el körülbelül

háromnegyed órás mûsorukkal

idõsek otthonaiba és nyugdíjas-

klubokba. Március utolsó napján a

Fischer Annie Zeneiskolában négy

kórus találkozóján adnak majd

mûsort, és tervben van egy kisoro-

szi fellépés is. 

Az énekkar kezdettõl fogva ki-

zárólag amatõrökbõl áll. Ez azon-

ban korántsem jelent alacsonyabb

színvonalat, sõt: a férfiak hangja

még mindig zengõ, és a cappella,

vagyis zongorakíséret nélkül is

tisztán szól. A repertoárjukban fõ-

leg operakórusok, valamint Ko-

dály-, Bartók- és Bárdos Lajos-mû-

vek szerepelnek. Hetente egyszer

másfél–kétórás próbájukat a Láng

Mûvelõdési Központban tartják,

amely biztosítja számukra a próba-

termet, a fûtést és a világítást. 

Új tagok felvételére is nyitottak:

a kellemes hangulatú, vidám pró-

bákra szívesen várják az éneklés-

hez kedvet érzõ, jó hangú férfiakat. 

��CSOP VERONIKA

Láng-Acélhang Férfikar 145 éve töretlenül színpadon

Zengõ unikum

Január 27. A Holokauszt Nemzetközi Emléknapja

Kulcspillanatok tánclépésben
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Az óvodás gyerekek szülei nap

mint nap sokféle nevelési problé-

mával szembesülnek. Mindenki a

legjobbat szeretné gyermekének,

de a hogyant illetõen már sok a két-

ség, a tanácstalanság. Mi sem mu-

tatja ezt jobban, mint az a jó né-

hány kérdés, amivel rendszeresen

megkeresik az óvónõket és az óvo-

daigazgatóságot. Ennek nyomán

indítottunk egy olyan cikksoroza-

tot, amelyben a legnagyobb érdek-

lõdésre számot tartó kérdéseket la-

punk hasábjain szakemberek vála-

szolnák meg. A szülõk által felve-

tett kérdések közül minden lap-

számban az adott idõszakban leg-

aktuálisabbakat igyekeznek meg-

válaszolni a szakemberek. Ezúttal

a koncentráció és a figyelem fej-

lesztését járjuk körbe.

Kérdés: Ötéves kisfiam nemigen
figyel, egy percet sem ül nyugodtan,
állandóan ugrál és szaladgál. A be-
szédét is sokszor nehezen lehet érteni.
Van-e olyan fejlesztés, ami ilyen eset-
ben javasolható?

Válaszol: Kovács Eszter óvoda-
pszichológus, TSMT-terapeuta.

Többféle módszer is van, ami

ilyen problémák kezelésében haté-

kony segítséget nyújthat. Ezek

egyike az úgynevezett TSMT-

torna, vagyis a Tervezett Szenzo-

Motoros Tréning. Ez egy olyan

mozgásterápia, melynek feladatso-

ra a nagy- és finommozgások fej-

lesztése által érleli az idegrend-

szert, elõsegítve, hogy a gyermek

ügyesebben, jobban tudjon reagálni

a környezeti hatásokra. Ennek ered-

ményeképpen fejlõdik a gyerek ér-

zékelése és észlelése, javul a térbeli

tájékozódása, jobban eligazodik a

testén, és stabilan kialakul a jobb-

vagy balkezesség dominanciája.

A terápia során javul a koncent-

rációs képesség, a ritmusérzék, a

feladatokhoz való alkalmazkodás,

irányíthatóbbá válik a figyelem.

Ezek a készségek majd az iskolá-

ban, a tanulás során válnak nagyon

fontossá. Az énekkel, mondókával,

számolással kísért mozgásterápia

segíti a beszéd és a mozgás szink-

ronjának kialakulását, valamint az

anyanyelvi készségek fejlõdését.

Ez a fajta terápia már az óvodás-

kor elõtt, akár csecsemõkorban is al-

kalmazható, ha a szakember úgy

ítéli meg, hogy túl feszes vagy túl la-

za a pici izomtónusa, vagy lassab-

ban fejlõdik. Óvodáskorban a figye-

lemzavarral, hiperaktivitással,

beszédhibával, magatartási, beil-

leszkedési zavarokkal küzdõ,

szorongó, a nagy- és finommozgás-

ban ügyetlenebb gyerekeknek

ajánlható.

Az Egyesített Óvoda az önkor-

mányzat támogatásával lehetõsé-

get biztosít arra, hogy az óvodape-

dagógusok és a tagóvoda-vezetõ

ajánlására az óvodások térítésmen-

tesen vehessenek részt TSMT

mozgásfejlesztõ terápián. A jelent-

kezõknél a szakember elsõként azt

vizsgálja, hogy a gyerek nehézsé-

geinek kezelésére megfelelõ mód-

szer-e a TSMT-terápia. Amennyi-

ben úgy látja, hogy igen, úgy a csa-

lád egy személyre szabott feladat-

sort kap a gyerek számára, amely-

nek pontos kivitelezését a terapeu-

tával közösen tanulják meg. Ez-

után a szülõk a gyerekükkel heten-

te három-öt alkalommal otthon

gyakorolják a megadott és elsajátí-

tott mozgásos feladatsort. 

A terapeuta minden hónapban

találkozik a szülõvel és a gyerekkel,

hogy megvizsgálja a fejlõdés me-

netét. Nyolc hét elteltével – az elért

javulást, illetve a stagnáló tünete-

ket figyelembe véve – új feladatsor

megadására kerül sor. A naponta

körülbelül harminc-negyven per-

cet igénylõ torna elõbb-utóbb be-

épül a családok napirendjébe, segí-

ti a napi életritmus kialakítását,

akár olyan közös élménnyé válhat,

amely javítja a szülõ és a gyerek

kapcsolatát. A szülõnek pedig segít

érzékelni a fejlõdésben bekövetke-

zõ változásokat. 

A TSMT-torna az egyes alap- és

részképességek kialakításával és

megszilárdításával segíti a késõb-

biekben esetlegesen ezekre épülõ

egyéb speciális fejlesztõ, felzárkóz-

tató terápiák hatékonyságát.

AAzz  óóvvooddaaiiggaazzggaattóóssáágg
ttoovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjaa

aa  sszzüüllõõkk  kköözzéérrddeekkûû  kkéérrddéésseeiitt  aazz
eeggyyeessiitteettttoovvooddaa@@oovvooddaa..bbpp1133..hhuu

ee--mmaaiill--ccíímmeenn..

Ovisélet Szülõk kérdeznek, szakemberek válaszolnak

Hétköznapi dilemmák

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat
nyilvános árverést hirdet

a Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képezõ alábbi ingatlanok értékesítésére:

Az árverési dokumentáció megvásárolható: 2019. január 28-tól 2019. február 22-én 12 óráig, munkanapokon

hétfõtõl csütörtökig 08.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 12.00 óra között a Budapest Fõváros XIII. Ke-

rületi Polgármesteri Hivatal (1139 Budapest, Béke tér 1.) ügyfélszolgálati irodáján, 1139 Budapest, Béke tér 1.

Az árverési dokumentáció megvásárlása és az árverési díj megfizetése az árverésen történõ részvétel feltétele.

Az árverés idõpontja és helye: 2019. február 28. 11.00 óra, 1131 Budapest, Béke u. 65.

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Cím Helyrajzi szám Telekterület (m2) Nettó kikiáltási ár Dokumentáció díja
Szabolcs utca 11.

Szabolcs utca 13.

28073

28072

2644

2687

900 000 000 127 000

Teve utca 45. 26203 3600 510 000 000 127 000

Teve utca 47. 26202 2329 340 000 000 127 000

Teve utca 49. 26201 2382 340 000 000 127 000

Róbert Károly krt. 50.

Róbert Károly krt. 52.

27493

27492

977

1195

330 000 000 127 000

Reitter Ferenc utca 91. 27096 1023 170 000 000 127 000

Szabolcs utca 22.

Szabolcs utca 24.

28144/1

28144/3

1896

1751

600 000 000 127 000

Reitter Ferenc utca 98. 27115 1075 178 000 000 127 000

Rokolya utca 23. 26590 942 160 000 000 127 000

Jász utca 77. 27158 1076 175 000 000 127 000

Jász utca 48. 26313 1223 198 000 000 127 000

Lomb utca 29. 27750 1604 300 000 000 127 000

Dévényi utca 14. 27250 594 100 000 000 127 000

Olvassa Facebook oldalunkat is!
www.facebook.com/budapest13kerulet



Aki elõször jár az Ipoly utcai

gyermekrendelõben, csodálkozva

kérdezi: „Ez nem egy magánren-

delõ?” Az önkormányzat által fel-

újított gyermekrendelõ persze

nemcsak a kis páciensekre, család-

tagjaikra van jó hatással, de az itt

dolgozók is erõs közösséget alkot-

nak. A Palánta gyermekrendelõ

mottója: „Egy gyermekorvosi ren-

delõ, ahol azt adjuk, amit önök vár-

nak: többet és jobbat a szokottnál.”

Dr. Kádár Ferenc vezeti a rendelõt

(korábban a Tátra utcait) 1989-tõl.

De már 1984 óta körzeti, majd házi

gyermekorvos a kerületben. 1996-

tól 2012-ig a kerület gyermek-alap-

ellátásának szakfelügyelõ fõorvosi

teendõit is õ látta el. 

– Hogy ilyen miliõben mûköd-

hetünk, az részben annak köszön-

hetõ: korábbi székhelyünk elég jó

állapotban volt ahhoz, hogy utol-

sóként újítsák fel a kerület rendelõ-

it érintõ projekt során. Amikor köz-

ben kiderült, hogy az addigi helyi-

ség – fõként új mûszaki jogsza-

bályok miatt – nem lesz alkalmas

gyermekrendelõnek, s ezért szá-

munkra az Ipoly utcában alakíta-

nak ki új rendelõt, megkerestem az

önkormányzatot. Azt javasoltam:

hadd vegyen rész a munkában egy

építészbarátom, aki le tudja fordí-

tani a kivitelezõ számára a majdani

Ipoly utcai rendelõ személyzeté-

nek kéréseit. Az önkormányzat il-

letékesei nyitottak voltak. A kivite-

lezõkkel együtt figyelembe vették

az elképzeléseinket a helyiségek ki-

alakításánál, beosztásánál. Mi pe-

dig annak az alapítványnak a bevé-

telével, amelyre az egyszázalékos

befizetések érkeznek, hozzá is já-

rultunk a rendelõ felszereléséhez.

Az alapítványt egy általunk évtize-

dekkel korábban kezelt gyermek

szülei hozták létre a rendelõnk szá-

mára – idézi fel Kádár Ferenc.

Olyan bútorzatot, berendezési tár-

gyakat, informatikai, mûszaki esz-

közöket tudtak vásárolni, amelyek

nem általánosak a honi gyermek-

rendelõkben. A dekorációk kap-

csán megversenyeztettek néhány

grafikust, és csapatuk közösen vá-

lasztotta ki a legjobb munkákat.

Kádár doktor alapvetõnek tartotta,

hogy recepció is legyen a rendelõ-

ben, az érkezõk így azonnal érzik a

törõdést, figyelmet – ami erõsíti a

bizalmat, megnyugtatja a gyerme-

keket.

A reggel nyolctól este nyolcig

nyitva tartó rendelõ recepciós kol-

légáinak fizetését az itt dolgozó

praxisközösség négy orvosa állja –

a Nemzeti Egészségbiztosítási

Alapkezelõtõl nekik járó praxis-

pénzbõl.

– A közösen létrehozott és mû-

ködtetett rendelõben nemcsak az

orvosok, asszisztensek között, ha-

nem az önkormányzat alkalmazá-

sában álló védõnõkkel is kiváló a

kapcsolat. Õk tisztában vannak kö-

zös pácienseink betegségeivel is, mi

pedig tudjuk, mi a helyzet velük

akkor, amikor egészségesek, hi-

szen a védõnõknek fõként akkor

van velük feladata. Hiszek benne,

sõt, tapasztalom, hogy ilyen közös-

ség gondozásában az orvoslás

szempontjából is könnyebb ered-

ményeket elérni – von tanulságot

dr. Kádár Ferenc.

EGÉSZSÉGKALAUZ
A XIII. Kerületi Hírnök Egészségügyi melléklete

Szerencsém van. Több okból is.
Az Egészségügyi Szolgálat mögött
egy olyan önkormányzat van,
amelynek fontos, hogy az itt élõk a
legjobb ellátást kapják. A kerület
támogatásával folyamatosan fej-
leszthetjük páciensorientált szol-
gáltatásainkat, csúcsdiagnosztiká-
kat vásárolhatunk, kialakíthatjuk
az arra épülõ magas színvonalú
szakrendeléseket. Szerencsés vagyok
abban is, hálás is érte, hogy remek
munkatársakkal dolgozhatok

együtt. Orvoskollégákkal, nõvérek-
kel, védõnõkkel, asszisztensekkel,
mûszaki vagy más szakemberek-
kel – nemcsak a két szakrende-
lõben, a Szegedi úton és a Vi-
segrádi utcában is, hanem kö-
zéjük sorolom a háziorvosi
rendelõket is.

De hogy fokozzam
a szerencséimet: a
XIII. kerületiek
együttmûködõ
páciensek.

Egyre többen felis-
merik, nekik is van
feladatuk saját
egészségük meg-
õrzésével kap-

csolatban. Tudják azt is: itt maxi-
málisan törõdnek velük. Odafigyel-
nek rájuk, a megelõzésre, a gyógyí-
tásra, az emberségre. Arra, hogy ne
betegnek, hanem embernek érez-

hessék magukat. Az emberség
legalább olyan
fontos, mint egy
jól eltalált gyó-
gyrecept vagy a
szakszerû ellátás
és a korszerûen
felszerelt rende-
lõk. Nyilván ná-
lunk is lehetnek
döccenõk, kisebb

elakadások, ám mindig azon va-
gyunk, hogy minél elõbb megold-
juk azokat. Önökért!

Ezt az Egészségkalauzt azért ál-
lítottuk össze, hogy munkánkat,
szolgáltatásainkat még közelebb
hozzuk az itt lakókhoz. Olvashat-
nak szûrésekrõl, korszerûsítésekrõl,
gyógyításról, népbetegségekrõl,
egyebekrõl. De minden írás közép-
pontjában az ember van – a gondos-
kodó orvos, nõvér, védõnõ és persze
elsõsorban a páciens, akiért mi va-
gyunk.

Dr. Hertzka Péter fõigazgató

Negyvenharmadik éve házior-

vos a kerületben dr. Papp Ibolya.
Orvosi hitvallása így foglalható

össze: bizalom, hitelesség, felelõs-

ség, türelem, határozottság. A meg-

elõzés híve. Szlogenné vált mon-

data: „Olyan betegségben, amely

ellen van hatékony védõoltás, nem

szabad meghalni.” A megelõzés

körébe a szûrõvizsgálatok és az ak-

tív immunizáció, tehát a védõol-

tások is beletartoznak.

– Budai József infektológus pro-

fesszor nevéhez fûzõdik az oltási

naptár bevezetése, amely évtizedek

óta újabb vakcinákkal bõvül, s tud-

juk, hogy ebben az évben a bárány-

himlõ-vakcinát is felveszik e körbe.

Ezt most Nemzeti Immunizációs

Programnak nevezik. Budai pro-

fesszornak elévülhetetlenek az ér-

demei, hogy Magyarországon a vi-

lágban egyedülálló módon kötele-

zõ oltási programot vezettek be a

gyerekek védelméért. Azt kell

mondanom felelõsen: vannak bi-

zonyos betegségek, amelyek a vé-

dõoltások hatására eltûntek. Nincs

már a világon fekete himlõ,

Heine–Medin-kór sincs, vagyis

járványos gyermekbénulás –

mondja dr. Papp Ibolya.

Az az elve: luxus az életünkkel

szemben olyan kockázatoknak ki-

tenni magunkat, amely betegsé-

gekrõl tudjuk, hogy oltásokkal vé-

dekezhetünk ellenük. A gyerekol-

tások kötelezõek, míg vannak sza-

badon választható oltások is. Meg-

esik: akik távol-keleti luxusútra

vagy Dél-Amerikába utaznak, több

tízezret fizetnek védõoltásokért, vi-

szont eléggé tartózkodók, amikor

térítésmentes oltást is igénybe ve-

hetnének. – Persze, sok múlik

azon, az orvos mennyire elkötele-

zett a kérdésben és mennyire hite-

les a betegei körében, akik rögtön

azt kérdezik: mondja, doktornõ,

maga beoltatná magát és a család-

ját? Az orvos követendõ minta, vé-

leményformáló – teszi hozzá Papp

Ibolya.

Felnõtt háziorvosként olyan kö-

zösségben dolgozik, ahol minden-

ki elkötelezett a megelõzésben –

védõoltásokkal is.

– Úgy döntöttünk, hogy 2018 ta-

vaszán a szakmai protokollnak

megfelelõen egy pilotrendszerben

a tüdõgyulladás elleni vakcinával

beoltjuk az ötven év feletti kardio-

vaszkuláris betegeket. Azért õket

választottuk ki, mert nagyobb koc-

kázatnak vannak kitéve, a kóroko-

zó ugyanis a szívizmot is károsít-

hatja. Pályázatot nyújtottunk be, s

minden támogatást megkaptunk a

fenntartó önkormányzattól, amely

mindig nyitott mindarra, ami a ke-

rületi lakosok egészségvédelméért

történik. 320 oltóanyagot kaptunk,

a költségeket átvállalta az önkor-

mányzat. Tavaly május végére be-

fejeztük az oltási pilotprogramot.

Egyébként már korábban beoltot-

tam a saját kardiovaszkuláris bete-

geim 90 százalékát – meséli dr.

Papp Ibolya.

Arra is kitér, hogy az influen-

zaoltást évente ismételni kell:

– A krónikus betegek a legve-

szélyeztetettebbek, oltatják is ma-

gukat. Az elmúlt két évtizedben

nem fordult elõ praxisomban

tüdõgyulladás azok körében, akik

védõoltásban részesültek. A fiatal

felnõttek kapják meg, akik nem

akarnak oltást. Pedig szükség van

oltásra.

A humánum receptje

Ez nem egy magánrendelõ?

Szükség van oltásra

Dr. Kádár Ferenc szakfelügyelõ fõorvos

Dr. Papp Ibolya háziorvos
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Dr. Felmérai István, az Egész-

ségügyi Szolgálat orvos igazgatója

úgy véli: a prevencióban a szûrés

rendkívül fontos, hogy fel lehessen

ismerni a betegséget annak mani-

fesztálódása, megnyilvánulása

elõtt. – A XIII. kerület szûrõprog-

ramjai az öngondoskodás egyik

formájává váltak, válnak. Már nem

csak arról van szó, mit mond az or-

vos, az egészségügyi szolgálat vagy

mit javasol az önkormányzat. A

szûrés jelentõsége és lehetõsége be-

épül az itt lakók gondolkodásába.

Észlelhetõen igénylik is a szûrése-

ket – mondja az orvos igazgató.

Itt az összes szûrést az önkor-

mányzat finanszírozza. A képalko-

tó vizsgálatok dominálnak, ame-

lyek onkológiai megbetegedések

felismerésére is alkalmasak. Mar-

káns a szív- és érrendszeri betegsé-

gek megelõzésével kapcsolatos

szûrõprogram is: a nyaki verõér

ultrahangvizsgálata a páciensek 60

százalékánál sajnálatosan kimutat

olyan kóros elváltozásokat, ame-

lyek a késõbbiekben komoly bajt

okozhatnak nekik. A stroke meg-

elõzésében különösen fontos szû-

rés ez. A férfiak esetében a szûrés

körébe tartoznak az urológiai,

prosztatavizsgálatok, a hölgyeknél

a mammográfia és mindkét nem

számára lényeges a hasi ultrahang,

amely elsõsorban a zsigerekben

mutatja az elváltozásokat. Más ke-

rületekben szûrésként leginkább

csak vérnyomást mérnek, vért vesz-

nek, meghatározzák a vércukor,

vérzsír szintjét.

– Mi itt, a XIII. kerületben a pre-

venció érdekében nagyon korszerû

mûszereket vetünk be. Ezek tény-

leg a konkrét megelõzés eszközei.

Életet menthetnek – fûzi hozzá dr.

Felmérai István.

Szûrés, megelõzés

A XIII. kerületben tizenkét éve

elérhetõ az egynapos sebészet. A 12

órás nappali sebészet három kórte-

remben összesen tíz ággyal mûkö-

dõ rendszer: szakképzett nõvérek

és aneszteziológus ügyel a mûtéten

átesett páciensekre. Az ilyen mûté-

tek a betegek és az egészségügyi fi-

nanszírozó rendszer számára is jó-

val elõnyösebbek, mint a „hotel-

szolgáltatás” költségeit is magában

foglaló kórházi metódusok.

Dr. Iring András vezetõ sebész

fõorvos azt mondja: – Úgy tapasz-

taljuk, betegeink is tisztában van-

nak ezen orvoslási lehetõség elõ-

nyeivel. A hat szakterületet – sebé-

szet, ortopéd sebészet, szemészet,

fül-orr-gégészet, urológia, nõ-

gyógyászat – érintõ egynapos sebé-

szet esetszáma évi 1200 és 1400 kö-

zött mozog. 2007-tõl összességé-

ben több mint 13 ezer sebészeti

mûtétet végeztünk el. Nagy részü-

ket a szemészeti lencsemûtétek te-

szik ki, számuk évente csaknem

500. A többi mûtét a másik öt ága-

zat között oszlik el.

Jelentõs számban végeznek or-

topédiai beavatkozásokat: elsõsor-

ban porc- és szalagsérülésekkel

kapcsolatos térdízületi artroszkó-

piákat, illetve a bütykök, kalapács-

ujjak és hasonló problémák eseté-

ben szükséges mûtéteket.

Az általános sebészetben na-

gyon gyakoriak a napjaink népbe-

tegségének számító visszér-, arany-

érmûtétek, amelyek mellett a jóin-

dulatú emlõelváltozások, a köl-

dök-, valamint lágyéksérvmûtétek

száma is említést érdemel.

– A fül-orr-gégészeti területün-

kön fõként a kisebb beavatkozással

járó külsõfül-, orr-, orrmelléküregi

mûtétek a meghatározók. A szülé-

szeti-nõgyógyászati esetek intéz-

ményünk jellegénél fogva – hiszen

nem kórházként, hanem rendelõ-

intézetként mûködünk – lényegé-

ben a hüvelyi mûtétekre korláto-

zódnak, döntõ részben szövettani

mintát veszünk a méhûrbõl. Ki-

sebb plasztikai mûtéteket, például

méhnyakplasztikát is végzünk. Lé-

nyeg, hogy a hasüregbe nem mehe-

tünk be. Tágabb spektrumban mû-

ködik az urológiai sebészet, ahol a

száloptikás beavatkozással mára

megoldhatóvá vált a hólyagban lé-

võ különbözõ elváltozások eltávo-

lítása is – magyarázza a fõorvos.

Ottinger Vilmos gazdasági igaz-

gató azzal kezdi: a XIII. kerületi

Egészségügyi Szolgálat minden-

ben számíthat az önkormányzat

segítségére, támogatásával így terv-

szerûen építhetõ a mûszerpark is.

– Az EÜ Szolgálat üzleti tervé-

hez évente kérünk írásos javaslato-

kat az osztályoktól, milyen eszkö-

zökre van szükségük, milyen gépe-

ik használódtak el. Ha a szakmai

vezetés valami új fejlesztést talál

helyesnek – ilyen volt 2018-ban a

lézersebészet –, prioritás annak

elõkészítése – mondja Ottinger

Vilmos.

Segítségével belenézhettünk ab-

ba, milyen nagyobb eszközbeszer-

zések voltak az EÜ Szolgálatnál

2015-tõl, a Lendületben a XIII. ke-

rület ciklusprogram elindulásától.

A járóbeteg-ellátásban 2015-ben

126 millió forintot fordítottak mû-

szerfejlesztésre. Az egynapos sebé-

szet akkor kapott vadonatúj sterili-

zálót. Az egynapos sebészeten be-

lül az ortopédiai beavatkozások-

hoz használatos mûszereket is le-

cserélték. A Szegedi úti kardiológi-

ára két ultrahang-berendezést vá-

sároltak – 37 millió forintért. Ko-

moly fejlesztések voltak a fizikote-

rápián is, például egy vadonatúj

galvánkád került oda. Új ultra-

hanggépet vettek a röntgenbe, az

urológiára is. A gasztroenterológia

is korszerû mûszereket kapott,

video gasztroszkópot és kolonosz-

kópot – gyomor- és vastagbéltük-

rözéshez.

2016-ban összesen 70 millió fo-

rintot költött az önkormányzat

mûszerfejlesztésre – az újonnan je-

lentkezõ igények szerint. Például

az egynapos sebészet modernizá-

lására csak abban az évben 20 mil-

liót fordítottak, ebbõl új mûtõasz-

talt, új mûtõlámpát és korszerû al-

tatógépet vettek. Akkor fejlesztet-

ték tovább a Visegrádi utcai uroló-

giát és a Szegedi úti fül-orr-gégé-

szetet.

2017-ben nyilván a CT és MR

Centrum létrehozása volt a

legnagyobb beruházás: a vi-

lágszínvonalú gépek 800 millióba

kerültek. Emellett még „ki-

sebb” eszközcserék is zajlottak:

20 millióért új ODM-gépet vásá-

roltak, amely a csontsûrûséget

méri. Ugyancsak két éve lett telje-

sen új kezelõegység a szájsebé-

szeten.

2018 a lézersebészet éve volt –

számos lézerkészülékkel felszerel-

ték mindkét szakrendelõt. Miként

Ottinger Vilmos fogalmaz: a két te-

lephely dupla mûszerpark fenntar-

tását is igényli, vagyis két szakren-

delõt kell ugyanolyan színvonalon

mûködtetni. Hozzáteszi: mind-

eközben folyamatosan felújították a

háziorvosi rendelõket is, klima-

tizálták azokat, és ahol szükségesnek

találták, tisztasági festés is történt.

Az egynapos sebészet elõnyei

Tervszerû mûszerfejlesztés

Évente mintegy ezer egészségügyi szûrést végeznek a
XIII. kerületi rendelõkben; a kiszûrt kóresetek aránya 26
százalék. Valamennyi kiszûrt esetnél az Egészségügyi
Szolgálat külön, írásban tájékoztatja a beteg állapotáról
a háziorvosát, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban
lehessen a további orvosi intézkedéseket megtenni.

A XIII. kerület egynapos sebészete szakterületeinek
mindegyike rendkívül korszerûen felszerelt. A mûtõben
két éve váltotta fel a legkorszerûbb altatógép, mûtõlám-
pa, mûtõasztal a korábbi, még jól mûködõ, de már nem a
legmodernebb eszközöket. Az önkormányzat koncepciójá-
nak megfelelõen évrõl évre komoly összegek jutnak továb-
bi fejlesztésekre.

E G É S Z S É G K A L A U Z

Dr. Felmérai István orvos igazgató

Dr. Iring András vezetõ sebész fõorvos 

Ottinger Vilmos gazdasági igazgató



XIII. KERÜLETI HÍRNÖK EGÉSZSÉGÜGYI MELLÉKLETE

Korábban három évtizedig kór-

házban dolgozott dr. Siller György.
2010 februárjától vezetõ fõorvosa

az EÜ Szolgálat urológiai osztá-

lyának. Négy évvel késõbb me-

nedzsmentfeladatokkal is megbíz-

ták közigazgatási vezetõként. Az

alapellátást koordinálja: a felnõtt

és gyermek háziorvosi szolgálatot,

a fogorvosi alapellátást, a védõnõi

és az iskolai egészségügyi szolgá-

latot.

– Mivel klinikus is vagyok – ren-

delek a Szegedi úti szakrendelõben

–, jobban tudom koordinálni a

munkát a szakrendelõk és a házi-

orvosok között. A lakosság maxi-

mális kiszolgálása a célunk. A be-

teg döntõen az alapellátásban ke-

rül be az egészségügybe. Meghatá-

rozó számára, milyen szintû ez –

említi Siller György.

A XIII. kerületben az összes há-

ziorvosi praxis betöltött. – Mivel

más kerületek egészségügyi felsze-

reltségét is ismerem, biztosan állít-

hatom: nálunk a háziorvosi rende-

lõk színvonala, a szakmai ellátás

átlagon felüli. Ez bizalmat kelt a

páciensekben, és motiválja az or-

vosokat, hogy nagyon jó szakmai

körülmények között vannak – fo-

galmaz a fõorvos.

Évente csaknem 25 ezerszer ke-

resik fel a páciensek az urológiai

szakrendelést a Szegedi úton és a

Visegrádi utcában. Hat urológus

foglalkozik velük, köztük fiatal

szakorvosok is.

– Leggyakrabban gyulladásos

megbetegedésekkel kerülnek a be-

tegek a szakrendelõbe – az egysze-

rû hólyaghuruttól egészen a vese-

medence-gyulladásokig, amelyek

már komoly lázzal járnak. Utóbbi-

aknál olykor kérdés, elláthatók-e

szakrendelõben, vagy tovább kell

küldenünk a pácienst kórházba.

Nekünk az a törekvésünk, hogy

mindenkit ellássunk – megfelelõ

szakmai biztonsággal. Ez fontos

célkitûzésünk – jegyzi meg a veze-

tõ fõorvos.

A következõ betegcsoport a

prosztatabetegségek köre. – E terü-

leten is a kivizsgálástól a kezelésig

minden lehetõségünk megvan –

magyarázza Siller György. – Vért

veszünk, megvizsgáljuk ultra-

hanggal, megmérjük a prosztatát,

áramlásmérést végzünk, megnéz-

zük, jól kiürül-e a húgyhólyag. E

komplex protokoll több mint egy

prosztataszûrés – magyarázza Sil-

ler György.

Az egynapos sebészeten belül

bizonyos prosztatamûtéteket is

meg tudnak oldani, ilyen például a

prosztata-hõterápia, amely nagyon

jó hatású, zsugorítja a prosztata ál-

lományát. Lézert is használnak ki-

sebb beavatkozásokra. Onkológiai

betegeket is tökéletesen ki tudnak

vizsgálni – a szövettani mintavétel-

tõl a képalkotó vizsgálatokig, hi-

szen ott a CT és MR Centrum a Vi-

segrádi utcában.

E G É S Z S É G K A L A U Z

Négy éve dolgozik urológusként

az Egészségügyi Szolgálatnál dr.
Kocsis István Tamás. Most a Szege-

di Úti Akadémiáról kérdeztük õt.

Az akadémia ötletét korábbi mun-

kahelyérõl, a debreceni rendelõin-

tézetbõl hozta magával, ahol siker-

rel mûködött hasonló képzés, illet-

ve elõadássorozat.

– A kerület Egészségügyi Szol-

gálatának vezetése minden támo-

gatást megadott az akadémia bein-

dításához, amelyet Felmérai István

orvos igazgató segítségével kezd-

tünk szervezni – mondja dr. Kocsis

István Tamás.

Az elsõ év elõadásainak terveze-

tét beadták a Semmelweis Egyetem

Továbbképzési Igazgatóságára,

amely annak alapján az Egészség-

ügyi Szolgálatot 2015-tõl hivatalos

képzõhelynek minõsítette. Ami

azért is fontos, mert az orvosoknak

és az egészségügyi szakdolgozók-

nak – mûködési engedélyük meg-

hosszabbításához – ötévenként bi-

zonyos számú kreditpontot kell

gyûjteniük, amelyeket szakmai to-

vábbképzéseken szerezhetnek

meg. A Szegedi Úti Akadémia há-

zon belül nyújt lehetõséget a kre-

ditpontok megszerzésére saját dol-

gozói, a kerület háziorvosai, házi-

orvosi asszisztensei és védõnõi szá-

mára. A kétévenként fizetendõ

akkreditációs díjat, valamint az

akadémiának az elõadásokhoz kö-

tõdõ költségeit a kerületi önkor-

mányzat biztosítja, ahogyan az ok-

tatási intézménnyé nyilvánítás

költségeit is.

– Tudomásom szerint jelenleg a

Szegedi Úti Akadémia az egyetlen,

szakrendelõben mûködõ, akkredi-

tált képzési stúdium – említi dr.

Kocsis István Tamás.

Az akadémia alapgondolata: a

rendelõintézetek orvosai az elõ-

adásokon bemutatják egymásnak

szakterületüket, speciális ismere-

teiket. Az elõadások a kezdetektõl

rendkívül népszerûek. Közben

beiktattak egy interdiszciplináris,

több tudományterületet érintõ

blokkot is, amelybe akár alternatív

érdeklõdésû kollégák is becsatla-

kozhatnak. Tavaly zárták har-

madik évfolyamukat; az eddig

elhangzott elõadásokat bárki el-

olvashatja az EÜ Szolgálat hon-

lapján.

Mecseki Nikoletta vezetõ fõnõvér

több mint húsz éve az EÜ Szolgá-

lat munkatársa. Ez az elsõ munka-

helye. Hét éve vezetõ fõnõvér,

mindkét szakrendelõ ápolónõi és

asszisztensei õhozzá tartoznak.

Bár nincs napi kapcsolata mind a

kétszázhúsz nõvérrel, mindnyáju-

kat ismeri, s bármikor felhívhatják,

ha szükségük van a segítségére.

– Napi szinten a szakrendelé-

sek csoportvezetõivel beszéljük át

a szakmai ügyeket. Legfontosabb

feladatom a szakdolgozók mun-

katevékenységének összehangolá-

sa, irányítása, felügyelete, értéke-

lése. A betegek szempontjából

ugyancsak kiemelt a higiénés sza-

bályok betartásának ellenõrzése.

Nemcsak az osztályokat járjuk vé-

gig rendszeresen higiénés kolléga-

nõmmel, hanem hetente egyszer

azt is átnézzük, történt-e bármi-

lyen változás a jogszabályokban.

Ha igen, akkor az én dolgom meg-

szervezni, hogy nálunk is megtör-

ténjenek az elõírtaknak megfelelõ

változtatások. Mint minden ha-

sonló intézményben, itt is mûkö-

dik az úgynevezett ISO, vagyis mi-

nõségirányítási rendszer. Ennek

feltételei szerint zajlik az éven-

kénti teljesítményértékelés: ez egy

olyan önértékelési kérdõívvel in-

dul, amelyet én szerkesztettem

meg. Ugyancsak hozzám tartozik

a nõvérek továbbképzéseinek

szervezése, amely képzések a

munkájuk gyakorlásához szüksé-

ges kreditpontok megszerzése mi-

att is fontosak. Hangsúlyos felada-

tom az önkormányzati szûrések

megszervezése is évente kétszer,

márciustól júniusig, illetve szep-

tembertõl decemberig. A lehetõsé-

get állandó lakcímmel rendelkezõ

kerületi lakosok vehetik igénybe,

orvosi beutaló nélkül. Az sem ti-

tok: ha a kerületi polgárok közül

lemaradnak néhányan az adott

idõszak vizsgálati idõpontjairól,

lehetõség szerint azért nekik is

próbálunk segíteni – jegyzi meg

Mecseki Nikoletta, aki más szak-

rendelõk ismeretében állítja: a

XIII. kerület EÜ Szolgálata orszá-

gos összehasonlításban is kiemel-

kedõ intézmény, ami a szakrende-

lõ vezetésének, illetve az önkor-

mányzatnak köszönhetõ. – Ter-

mészetesen egy egészségügyi in-

tézmény minõségi mûködésének

az is alapfeltétele, amit én is a leg-

nagyobb természetességgel várok

el az idekerülõ szakdolgozóktól:

szeressék a pácienseket.

A bizalom helyei

A Szegedi Úti Akadémia

Szeretjük a pácienseket!

A közeljövõben a leukémia forradalmian új, jelenleg kísér-
leti stádiumban lévõ gyógyító módszere kapcsán tart majd
elõadást a Szegedi Úti Akadémián az MTA Természettu-
dományi Kutatóközpont gyógyszerkémiai kutatócsoport-
jának vezetõje, dr. Keserû György Miklós. Ugyancsak iz-
galmas téma a bélflóra szerepe, amellyel a tudomány most
kezd teljes mélységében foglalkozni. Dr. Schwab Richárd
gasztroenterológus-belgyógyász, a témakör egyik legis-
mertebb hazai szakértõje is az akadémia vendégelõadója
lesz. Az elõadássorozatot elsõsorban „cégen belül” hir-
detik meg, hiszen már így is volt rá példa, hogy az annak
helyet adó ötvenfõs teremben még az állóhelyek is zsúfolá-
sig megteltek.
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Dr. Kocsis István Tamás urológus fõorvos

Dr. Siller György urológus vezetõ fõorvos



Legveszélyesebb a nyári idõszak

a bõrgyógyászat szempontjából:

kánikulában a legerõsebb az ultra-

ibolya sugárzás. Ilyenkor lehetnek

napleégések, de hosszú távon a

bõrsejtek genetikai állományát is

erõteljesen igénybe veszi a napsu-

gárzás bizonyos spektruma, és akár

rákos bõrgyógyászati elváltozások

is jelentkezhetnek több év múltán.

– Télen mégis több a páciens,

mert akkor jobban ráérnek rendbe

hozatni a bõrüket. A hidegebb idõ-

szak optimális az összes, részben

esztétikai, részben egyéb bõrelvál-

tozás sebészeti, lézeres vagy másfé-

le eltávolítására, hiszen a kis be-

avatkozások szövõdményei hideg-

ben ritkábbak, mint melegben –

mondja dr. Felmérai István, az

Egészségügyi Szolgálat bõrgyó-

gyász szakorvosa.

Vannak bõrgyógyászati népbe-

tegségek is, vagyis a lakosság 1-2

százalékánál kialakulhatnak ezek

a kórképek. Ilyen például a pik-

kelysömör, az atópiás dermatitisz,

más néven endogén ekcéma. – Szá-

mos betegség a faggyú- és verejték-

mirigyek fokozott mûködésének a

következménye. Amikor valaki

erõsen izzad, vagy megterhelõ fizi-

kai munkát végez, élénkvörös pöty-

työk keletkezhetnek rajta, ame-

lyektõl gyakran megijednek a páci-

ensek. Régi korok rossz emléke-

ként fertõzõnek, járványos erede-

tûnek gondolják a legtöbb bõrbe-

tegséget, holott nagyon sok közü-

lük inkább genetikai hátterû. Az

igazi fertõzõ bõrbetegségek ritkák

Magyarországon. Elsõsorban gye-

rekkorban fordulnak elõ, ilyen,

mondjuk, az ótvar – említi a szak-

orvos.

Kiemeli: a XIII. kerületi önkor-

mányzat finanszírozza, azaz tá-

mogatja a bõronkológiai szûrése-

ket, amelyek révén nemcsak a leg-

súlyosabbnak tekinthetõ bõrrákot

lehet idõben felismerni, hanem

olyan elváltozásokat is, amelyek-

nek semmi közük az onkológiá-

hoz, ám a páciens számára a jelen-

ben vagy a késõbbiekben kellemet-

lenséget, vagy akár betegséget

okozhatnak.

Dr. Thomka György lézergyó-

gyász, sebész fõorvos a lézerambu-

lancia elindítása óta dolgozik az EÜ

Szolgálatnál. Sebészként ugyanak-

kor már a kilencvenes évek óta fog-

lalkozik lézertechnikával. Meséli,

az orvoslásban is folyamatosan fej-

lõdõ lézertechnika több évtizedes

múltra tekint vissza, és bebizonyo-

sodott: a maga területein szépen és

nagy eredményességgel lehet lézert

alkalmazni a kezelésekben. A kerü-

let önkormányzata tavaly szerzett

be két új, korszerû lézerkészüléket.

– A kerület lézersebészeti ambu-

lanciája a járóbeteg-ellátásban vesz

részt, s annak megfelelõen részben

bõrgyógyászati határterületnek

számít. Az új lézerkészülékeink

egyikét, a szén-monoxid lézert

nagy gyakorisággal alkalmazzuk a

bõrfelszíni elváltozások eltávolítá-

sára, ide tartoznak az olyan hétköz-

napi „problémák” is, mint a sze-

mölcsök, tyúkszemek. Kozmetikai

szempontból is látványos eredmé-

nyeket érünk el, ám nem szeret-

nénk a rendelõbõl szépségszalont

csinálni. Jelenlegi álláspontunk

szerint a Nemzeti Egészségbiztosí-

tási Alapkezelõ által elszámolható

elváltozások lézerkezelését végez-

zük el – említi dr. Thomka György.

Mindemellett azt is fontos tud-

ni: szükség esetén a lézerrel végzett

beavatkozásokkor is lehetõség van

szövettani vizsgálatokra. Magya-

rán: akár rosszindulatú bõrfelszíni

daganatok eltávolítása is lehetséges

lézerrel, mert közben szövettani

mintához is hozzá lehet jutni. A

beavatkozásokat minden esetben a

bõrgyógyász kollégák javallatára és

jóváhagyásával végzik.

Túl ezen, a lézer kiválóan alkal-

mazható a felületesebb, apróbb,

egyszerûbb végbélkörnyéki elvál-

tozások – beleérve akár az egészen

kis aranyereket – esetében is.

– Másik típusú, más hullám-

hosszon dolgozó – ugyancsak

újonnan beszerzett – lézerünkkel

gyakran kezelünk körömgombás

betegségeket. Ez új technika, alig

pár éve írtak elõször errõl a lehetõ-

ségrõl a nemzetközi orvosi szakfo-

lyóiratok. A körömgomba 90-95

százalékos eredményességgel gyó-

gyítható vele. Ez olyan adat, amely

felülmúlja a különbözõ gyógysze-

rek, kenõcsök hatékonyságát, rá-

adásul mellékhatásai sincsenek.

Hétrõl hétre tapasztaljuk, hogy a

lézertechnika a betegek körében is

egyre ismertebb és elismertebb – te-

szi hozzá a sebész fõorvos.

Öt orvos dolgozik az Egészség-

ügyi Szolgálat radiológiai osztá-

lyán. Többségük túl van a nyugdíj-

korhatáron. – Ez egyfelõl jelzi a

szakma helyzetét is, másfelõl az is

tény: osztályunkon nagyon tapasz-

talt kollégák foglalkoznak a bete-

gekkel. Ahogy az is igaz, hogy az

önkormányzat egészségpolitikai

elképzeléseinek köszönhetõen a

legkorszerûbb gépekkel dolgozha-

tunk – mondja dr. Kizman Antal ra-

diológus fõorvos.

A röntgenrészleg teljesen digita-

lizált. Kiváló az ultrahangkészü-

lék. A mammográf a mai csúcstech-

nikát képviseli.

A fõorvos arra is kitér: önkor-

mányzati fenntartású rendelõként

a szakorvosok azokat a betegeket

küldhetik hozzájuk, akiknek van

hivatalos, államilag finanszírozott

egészségbiztosítása. Eseteik jelen-

tõs része inkább szûrõvizsgálatnak

tekinthetõ. Sokszor beutalnak hoz-

zájuk olyan betegeket, akiknél a

puszta panaszok alapján nehéz

pontos diagnózist felállítani. – Ha

azt nézzük, mennyi a beteglétszám,

s mennyi az orvos, akkor ez nem egy

szerencsés helyzet. Prevenciós

szempontból persze lehetnek elõ-

nyei, ám megtörténhet az is, hogy

akinek szüksége lenne a mielõbbi

diagnózisra, az késõbb fér csak be a

radiológiára. Ugyanakkor elég jó

találati aránnyal dolgozunk. Szám-

talan esetben találunk olyan elvál-

tozást, amelyek nem igényelnek

akut beavatkozást, ám a késõbbiek-

ben gondot okozhatnak. Ilyen pél-

dául egy fájdalmat még nem okozó

epekõ, vesekõ. Hasonló a helyzet a

cisztákkal is, amelyek bizonyos mé-

retig nem is számítanak betegség-

nek, azon túl annál inkább. A radio-

lógia eszközei ezzel együtt nem he-

lyettesítik az egyéb orvosi eljáráso-

kat, illetve vannak esetek, amelyek-

hez szerencsésebb az MR vagy a CT

által biztosított diagnosztika – jegy-

zi meg a fõorvos.

A bõre õre

Lézer az orvoslásban

Korszerû radiológia

A magyar egészségügyben egyre

hosszabbak az országos várólisták.

Sokszor fél évet is várni kell MR-

vizsgálatra. CT-re is hónapokat. A

XIII. kerületi önkormányzat ezt is

figyelembe vette, amikor 2017 ok-

tóberében létrehozta a Visegrádi

utcai Szakrendelõ CT és MR Di-

agnosztikai Centrumát saját for-

rásból (csaknem 800 millió forint)

és csúcstechnológiájú eszközökkel

– Magyarországon ily módon is

egyedülállóan. Kuriózum, hogy

kerületi szakrendelõben elvégez-

hetõk CT- és MR-vizsgálatok. Az

önkormányzat – szakorvosi véle-

mény alapján – térítésmentesen és

rendkívül rövid várakozási idõvel

biztosítja ezeket a vizsgálatokat a

kerületieknek, vagyis megteremti

annak anyagi és szakmai hátterét.

Az idõben diagnosztizált bete-

gek esetei alátámasztják, hogy a

CT/MR Centrum létrehozása ko-

moly segítséget jelent a betegellá-

tásban. Ráadásul két kórházat is ki-

segítettek vizsgálatokkal az elmúlt

hónapokban.

Egy év alatt CT- és MR-vizs-

gálatot a kerületiek közül összesen

4050 páciens vett igénybe. Az EÜ

Szolgálat véleménye alapján az ál-

talános jellegû CT/MR-vizsgálati

spektrumon túl szükséges rend-

szerbe állítani azokat a korszerû-

nek számító speciális képalkotó di-

agnosztikai vizsgálatokat is, ame-

lyek második lépcsõt jelenthetnek

a betegellátásban – a kardiológia, a

tüdõgyógyászat, az emlõvizsgála-

tok területén a CT/MR-technoló-

gia révén.

CT és MR Centrum
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Ma már a szülészet-nõgyó-

gyászatot is érinti az egész magyar

egészségügyre jellemzõ szakorvos-

hiány. A kerületi nõgyógyászati

szakrendelõkben ugyanakkor hét

orvos dolgozik – a Szegedi úton és

a Visegrádi utcában. Mindegyikük

mellett asszisztens is van. Dr.
Csabafi Csaba szülész-nõgyógyász

fõorvos azt mondja, a külsõs kollé-

gák közremûködésével sikerül

megoldani a betegellátást, miköz-

ben az intézmény vezetésével fo-

lyamatosan igyekeznek belsõs, fõ-

állású munkatársat találni:

– A nõgyógyászat az a szakterü-

let, ahová nem kell beutaló a házi-

orvostól. Jelenlegi rendeléseink tel-

jesen telítettek, hatórás idõszak

alatt átlag harminc pácienssel ta-

lálkozik minden kolléga. Ezért is

kérjük – szerencsére ez egyre több

páciens számára számít természe-

tesnek –, hogy nem sürgõs esetben

elõzetes idõpont-egyeztetés után

keressenek fel bennünket.

A fõorvos azt is megemlíti: a fia-

tal korosztálynál manapság trend-

szerû a promiszkuitás, a szexuális

partnerek gyakori váltogatása, amit

egészségügyi szempontból is ke-

rülni kellene. Ugyancsak fontos

lenne a szexuális életben a kettõs

biztonság, vagyis a fogamzásgátló

mellett például az óvszer, illetve a

pesszárium használata, amelyek a

fertõzések ellen is nagyobb bizton-

ságot adnak.

– Sokszor jön olyan fiatal páci-

ens is, aki nem emlékszik az utolsó

menstruációjának idõpontjára,

olykor vállvonással intézi el. Ami-

kor kezdtem a szakmát, a menzesz

dátumát még gondolkodás nélkül

tudták a hölgyek. Ma már egyre ke-

vesebb, aki fejbõl is képes felidézni

ezt a medicina szempontjából is

fontos dátumot. A többség a tele-

fonja egyik applikációjában néz

utána. De még ez is felelõsségérze-

tet jelez, ellentétben egy megvont

vállal. Tudom persze, hogy sajnos

a legjobb szándékú orvosi tanács

sem ér sokat, ha nincs igazi belsõ

késztetés a belátásra, illetve ha a kü-

lönbözõ divatok egészségre ártal-

mas irányokba viszik a fiatalokat.

A kerület négy gyermekrendelõ-

jéhez harminc területi védõnõ tar-

tozik. Tizenhat védõnõ pedig az is-

kolákban látja el a feladatot.

Léderer Miklósné vezetõ védõnõ

1992-tõl dolgozik a kerületben.

5618 családot gondoznak. 2017-

ben 1266 születés volt a kerületben,

2018-ban pedig 1229.

– A védõnõk alapvetõen pre-

venciós szakemberek: mi gondoz-

zuk a kismamákat, illetve nullától

hétéves korukig a gyermekeket. Az

elsõ gyermekükkel várandós kis-

mamák figyelmét az orvosuk

szokta felhívni arra, hogy lépjenek

kapcsolatba a védõnõi szolgálat-

tal. A területi illetékességrõl az ön-

kormányzat honlapján is tájéko-

zódni lehet. Mi adjuk ki aztán a

várandósgondozási kiskönyvet,

amelybe a következõ évek során

bejegyezzük a vonatkozó adato-

kat. Sokrétû munkánkhoz tarto-

zik a testi-lelki fejlõdés elõsegíté-

se, a családi harmónia fenntartá-

sának segítése, figyelemmel kísé-

rése. Olyan témákban is adunk ta-

nácsokat, mint például a gyermek

táplálása, mit kell tenni az egész-

séges mozgásfejlõdésért. A gyer-

mekeknél különbözõ szûrõvizs-

gálatokat is végzünk adott idõkö-

zönként. Ha ezeken a szûréseken

eltéréseket találunk, a szülõket

gyermekükkel a megfelelõ szak-

emberhez irányítjuk. Ennek a fo-

lyamatnak egyik ága a korai fej-

lesztés, ami a szocializáció, a moz-

gásfejlõdés, az értelmi fejlõdés le-

maradásait segíthet behozni. A

fejlesztõ központokban logopédu-

sok, gyógytornászok, más szak-

emberek dolgoznak kisebb csapa-

tokban és sokféle terápiás módszer

alkalmazásával – mindig azt vá-

lasztva, amely az adott gyermek

felmérése után a leghatékonyabb

lehet – mondja Léderer Miklósné.

De a szülõk nem mindig akarják

tudomásul venni, ha a gyermekük-

nél eltérést tapasztal a védõnõ. Va-

gyis gyakran hárítanak. Így a védõ-

nõknek az is feladatuk, hogy ilyen

esetben meggyõzzék a szülõket: a

korai fejlesztés a gyermek és az

egész család érdekét szolgálja.

– Nagyon rosszak a fogaink? –

tettük fel az elsõ kérdést a doktor-

nõnek. Határozottan nem jók, ami

civilizációs ártalom, válaszolta dr.
Kozma Erzsébet, aki gyerekeknél,

felnõtteknél is fogszabályoz. Sokan

azt hiszik, hogy ez elsõsorban esz-

tétikai kérdés. De nem. – Amikor

torlódnak a fogak, rendkívül nehéz

a tisztításuk. Vannak részek, ame-

lyekhez szinte lehetetlen hozzáfér-

ni fogkefével. Ez pedig táptalaja a

fogszuvasodásnak, és sokkal több

fogkõ is képzõdik. Ha pedig hara-

pási rendellenesség van, rosszul ta-

lálkozik az alsó és a felsõ fog,

paradontális eltérések lesznek. Va-

gyis a torlódásnál szuvasodással ve-

szítjük el a fogainkat, utóbbi eset-

ben pedig a paradontális gyulladá-

sok, illetve a fognyaki kopások

miatt. Nagy részük fogszabályozás-

sal megelõzhetõ, minden azonban

nem – magyarázza Kozma Erzsé-

bet, aki a Visegrádi utcai szakren-

delõben már tizenegy éve dolgozik.

Hozzáteszi: felnõttkorban is ja-

vasolt a fogszabályozás. Például

valakinek felnõttkorban hiányzik

az egyik foga, a mellette lévõ dõlni

kezd, mert a fogak egymást tartják

meg. Ha nem tudják, akkor dõlnek,

és mindig elõre, hátra sosem akar-

nak mozogni. Ilyenkor is jó a fog-

szabályozó, amely „rendet tesz” és

elõkészíti az implantátum vagy ko-

rona helyét. Aki komolyan veszi

ezt, annál kitolódik a fog élettarta-

ma, sokkal késõbb van szüksége

pótlásra.

Kettõs biztonság

Védõnõk a családokért

Foggal-örömmel

Kevesen tudják: a védõnõi szolgálat hungaricum. Sehol a
világon nincs hasonlóan széles palettára kiterjedõ, illet-
ve a gyermeket iskoláskoráig figyelemmel kísérõ gondozói
szolgálat. A mai rendszer elsõ elõdje az Országos Stefá-
nia Szövetség keretein belül alakult meg 1915-ben, ahol
eleinte kéthetes, majd kétéves oktatás során képezték a
védõnõket. Szellemi atyjai Budapest székesfõváros akko-
ri polgármestere, dr. Bárczy István és dr. Madzsar József
orvos-szociálpolitikus voltak. A szövetség névadását a
belga királyi családból származó gróf Lónyay Elemérné
Stefánia hercegasszony vállalta. A gondozói szolgálat
megindítását abban az idõben az elsõ világháború ember-
vesztesége, a születésszám csökkenése és a csecsemõha-
landóság sajnálatos növekedése indokolta.

Dr. Kozma Erzsébet arra is felhívja a figyelmet: a fogsza-
bályozás drága dolog. Finanszírozza ugyan az egészség-
pénztár 18 éves korig, de akkor is komoly önrészt kell be-
fizetni. Ugyanakkor a XIII. kerületi önkormányzat maxi-
málisan támogatja a rászorulókat, s kérhetnek segélyt
önrészre a fogszabályozáshoz. Máshol ilyen nincs.
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Dr. Funk Sándor neurológus,

pszichiáter és addiktológus fõorvos

harmadik éve dolgozik az EÜ

Szolgálat neurológiai szakrende-

lõjében. Tapasztalatairól így szá-

mol be:

– Az alapfelszereltségû rendelõ-

bõl szükség esetén a legkorszerûbb

diagnosztikai vizsgálatokat tudom

megkérni a betegek számára – kö-

szönhetõen a kerületi Egészség-

ügyi Szolgálat magas minõségû és

tág palettán, az ultrahangtól az

MR-ig mûködõ orvostechnikai

eszközrendszerének. Adott eset-

ben a legkülönbözõbb orvosi szak-

ágak képviselõivel tarthatok kon-

zíliumot. Szakrendelõnkbe beuta-

lóval, de sürgõsséggel – akut, ideg-

gyógyászati vizsgálatot feltételezõ

panasszal – érkezõ pácienseket is

ellátjuk. A neurológiai rendelés

leggyakoribb esetei gerincbántal-

makkal kapcsolatosak, illetve szé-

düléses panaszok. Tágabb körben

a vonatkozó betegségek széles

spektrumával találkozunk, bele-

értve az olyan molekuláris beteg-

ségeket is, mint a sclerosis multi-

plex. A pszichiátriai esetek között

sok a skizoid formakörbe tartozó

beteg, akik elsõsorban gondozásra

járnak hozzánk. Ugyancsak sok a

depressziós eset, valamint a sze-

mélyiségzavarok vagy diszkom-

fortok körébe tartózó pszichés

rendellenesség. Az addiktológiai

rendelésre legtöbben alkoholprob-

lémával jönnek, bár nincsenek ke-

vesen a drogfüggõk sem. Tipiku-

sak még az alvászavarral jelentke-

zõ páciensek is.

Hozzáteszi a fõorvos: – Az el-

múlt évtizedekben ugrásszerûen

megnõtt a pszichiátriai, illetve az

ideggyógyászati gyógyszerek ha-

tékonysága. Annak idején sajnála-

tosan még sokan bénultak le,

hunytak el fiatalon sclerosis mul-

tiplexben. Most ott tartunk, hogy a

célzott molekuláris kezelésekkel

harminc évig is gátolni tudjuk a

betegség kifejlõdését. Hasonló a

helyzet a depresszióval: a gyógy-

szereknek köszönhetõen szinte

nem is látni már olyan beteget, akit

teljes cselekvésképtelenségig

csüggesztene a kór, vagy éppen a

mániás szakaszai volnának extra

szélsõségesek. Ma már a legtöbb

beteget nagyon jó állapotba tud-

juk hozni a jelenkor korszerû

gyógyszereivel.

Tizenöt éve kardiológusa az EÜ

Szolgálatnak dr. Villányi József fõ-

orvos. Szerinte a kerület kardioló-

giai ellátottsága megfelelõ, a járó-

beteg-ellátásban a szakrendelõn

túl a Honvéd és a Nyírõ Kórház,

valamint magánintézmények is

részt vesznek.

A Szegedi úti kardiológia mind-

két vizsgálóhelyisége azonosan és

korszerûen felszerelt: lehetõség

van bennük EKG-ra, szívultra-

hangra, terhelési vizsgálatokra.

Rendelkezésre áll 24 órás automata

vérnyomásmérõ és Holter EKG-

készülék is.

– Kardiológiai szakrende-

lõnk két fõállású és egy félállású

orvossal mûködik – a velünk dol-

gozó öt asszisztensnõvel együtt.

A páciensek háziorvosi vagy

szakorvosi beutalóval jöhetnek

hozzánk – mondja dr. Villányi

József. 

– A régi betegeket vagy kezelõ-

orvosaik hívják vissza kontroll-

vizsgálatra, vagy a háziorvos utalja

be õket ismételten. Az új betegeket

alapvetõen három panasz alapján

küldik ide: mellkasi fájdalom, ne-

hézlégzés vagy ritmuszavar miatt.

Tudni kell azonban azt is: az akut

és súlyos eseteket soron kívül, sür-

gõsséggel kórházba kell utalni.

Mindebbõl következik, hogy mi el-

sõsorban a krónikus betegekkel

foglalkozunk. A legjellemzõbb di-

agnózisok: magas vérnyomás,

szívritmuszavar, keringési elégte-

lenség, szívkoszorúérgörcs. Az en-

nél súlyosabb esetek – szívmegál-

lás, szívizominfarktus, keringés-

összeomlás – azonnali kórházi el-

látást igényelnek.

A stressz, jobban mondva a

stresszkezelési készség hiánya is

okozhat panaszokat, ami krónikus

esetben bizonyos betegségek kiala-

kulását is elõsegítheti. – Ez a gya-

korlatban azt jelenti: a számos pa-

nasz alapján hozzánk küldött fia-

tal betegnél gyakran nem tudunk

szívbetegséget kimutatni. Azaz: a

panaszok hátterében egyéb okok

húzódnak meg, mint például a

stressz hatására kialakuló vegetatív

neurózis. A stresszt mindenkinek,

idõseknek is jobb lenne elkerülni,

vagy eredményesen feldolgozni.

Miként a keringési, szívmûködési

kockázatokat növelõ szenvedélye-

ket is szerencsésebb volna minden-

kinek elhagyni, a környezeti ártal-

makat  is lehetõség szerint kiiktatni

– fogalmaz dr. Villányi József.

Téli idõszakban sem keresik fel

sokkal többen a szakrendelést,

mint máskor, mondja dr. Barkóczy
Judit fül-orr-gégész, aki hosszú

ideig a Honvéd Kórház fõorvosa

volt, onnan ment nyugdíjba, és az-

óta – tizenegy éve – dolgozik a

XIII. kerületi Egészségügyi Szol-

gálatnál.

– Minden évszaknak megvan a

maga betegségcsoportja. Nyáron

ilyen favorit a külsõ hallójárat

gyulladása, ez leginkább bõrprob-

léma, amelyet kontaktfertõzéssel

lehet elkapni például uszodában.

Õsszel, télen, kora tavasszal a fel-

sõ légúti megbetegedések, arc-

üreggyulladások száma növek-

szik.

Mivel városokban lényegesen

nagyobb a népsûrûség, a cseppfer-

tõzéssel terjedõ felsõ légúti huru-

tokat, náthákat sokkal többen kap-

ják el, mint esetleg egy tisztább le-

vegõjû vidéki, falusi környezetben.

A náthával nem nagyon törõdnek,

pedig jó lenne. – Mindenki lehet

náthás, az nem életkorfüggõ –

folytatja a fõorvos. – Ha az ember

érzi, hogy kezd náthásodni, rögtön

jó elkezdeni az orrcsepp használa-

tát, a C-vitamin szedését és az

infralámpás melegítést. A tünetek

meg is elõzhetõk az immunrend-

szer erõsítésével, a kritikus idõ-

szakban multivitaminnal. Nem

mindegy, miként folyik le a beteg-

ség. Egy egyszerû nátha házilag

vagy családorvosi tanácsokkal jól

kezelhetõ, de ha szövõdmény gya-

núja felvetõdik, ilyen például az

arcüreg-, középfülgyulladás, min-

den esetben jó, ha szakorvoshoz

kerül a beteg.

A hallásproblémák igen gyako-

riak. Az Egészségügyi Világszerve-

zet (WHO) tavaly, a hallás márci-

us 3-ai világnapján tette közzé:

becsléseik szerint 2050-re 900 mil-

lióra nõhet világszerte a halláská-

rosultak száma. Vagyis majdnem

minden tízedik embert érinthet ez.

Kiemelték azt is: károsodást okoz-

hatnak a munkahelyi zajok és az

életünk egyéb területein megjele-

nõ zajexpozíciók.

– A zajártalom, az élet folyamán

elszenvedett zajtrauma – összeg-

zõdik. Hatvanéves korban is kimu-

tatható az a halláscsökkenés, ami

esetleg fiatalkorban indult. Ezen

javítani egy ideig lehet, az úgyne-

vezett idõleges halláscsökkenés pe-

riódusában, ám ha állandósul, az

már a hallósejtek bántalmával jár.

S bár lehet kísérletezni értágító in-

fúziókkal, vitaminokkal, más mód-

szerekkel, ha rögzült, már nem na-

gyon javítható az állapot – magya-

rázza Barkóczy Judit, aki megerõ-

síti: nem is hinnénk, mi minden

okozhat zajártalomra jellemzõ

idõleges, vagy esetlegesen mara-

dandó halláskárosodást. Például a

fiatalok sokszor olyan hangosan

hallgatnak zenét fülhallgatóval is,

hogy azt mellettük egy méterrel is

hallani lehet. Ez egy idõ után biz-

tosan hallásromláshoz vezet, saj-

nos már fiatal korban is egyre gya-

koribb a kisebb halláskárosodás. –

Az elsõdleges a további romlás

megelõzése. Eltanácsoljuk ezeket

az embereket attól, hogy koncerten

a hangszóró közelében álljanak,

esetleg petárdarobbanás zajának

tegyék ki magukat. Azt kell tudato-

sítani: a hirtelen nagy hangnyo-

más, zaj árthat a fülünknek. És az

már önmagában jó, ha betartják az

orvosi tanácsokat – összegez dr.

Barkóczy Judit.

Szédülés, alvászavar

Városi zajártalmak
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A szív doktorai

Dr. Barkóczy Judit fül-orr-gégész fõorvos

Dr. Villányi József kardiológus fõorvos

Dr. Funk Sándor neurológus, pszichiáter és addiktológus
fõorvos 



Dr. Tóth Éva reuma-fizikoterá-

piás szakorvos, balneológus. Ko-

rábban a Budapest Gyógyfürdõi és

Hévizei Zrt.-nél dolgozott vezetõ

fõorvosként. Legutóbb a Lukács

Gyógyfürdõ nappali kórházát ve-

zette. Decembertõl fõállásban a

XIII. kerületi szakrendelõ vezetõ

fõorvosa, miközben már tizenöt

éve gyógyítja és kezeli a páciense-

ket itt.

Az EÜ Szolgálat beutaló köteles

reumatológiája rendkívül jól fel-

szerelt – például fiziko-, elektro-,

gyógyterápiás részleggel két hely-

színen is, a Szegedi úti és a Viseg-

rádi utcai szakrendelõben. Orvosi

gyógymasszõ-rök és gyógytornász-

ok is segítik a gyógyulást. Széles kö-

rû a kivizsgálás: egyedülálló, hogy

az itteni szakrendelõben CT és MR

is mûködik, amelyet a kerületben

élõk térítésmentesen igénybe tud-

nak venni.

– A reumatológián sokféle be-

tegséget kezelünk. Például dege-

neratív, korral járó, kopásos jelen-

ségeket az ízületekkel, a gerinccel

összefüggésben. Vagy akár olyan,

szintén a gerinccel kapcsolatos el-

változásokat, amelyek baleset kö-

vetkezményei, s idegsebészeti

megoldást igényelnek. A konzer-

vatív, mûtéti kezelések elõtt, és azt

követõen, a rehabilitációs idõszak-

ban is foglalkozunk a betegekkel. A

porckorongsérvek szintén gyakori-

ak. Hangsúlyoznom kell: a digitá-

lis világban a géphez, az íróasztal-

hoz kényszerítve a mozgásszegény

életmód borzasztó komoly károkat

okoz az ember fizikumán. Nagyon

sok betegnél nem egyszerû ezeken

segíteni – mondja dr. Tóth Éva.

A mozgás – szükséges. Ideális a

napi egy óra intenzív mozgás.

Mozgásszervi betegséget a moz-

gáshiány, de a túlterhelõ mozgás is

elõidézhet, például bizonyos spor-

tok, küzdõsportok, balett vagy

megterhelõ foglalkozások, ilyen

akár a vízszerelõé, szobafestõé, la-

katosé.

A kerületi reumatológián abban

is segítenek, hogy mindenki meg-

találja a korának megfelelõ moz-

gásformát. – Amikor hozzám ke-

rülnek a betegek, feladatom is tájé-

koztatni õket, hogyan oldják ezt

meg a lehetõségeikhez képest. Be-

utalom õket gyógytornára, ahol

megtanulják azokat a személyre

szabott tornagyakorlatokat, ame-

lyeket otthon is el tudnak végezni –

említi a fõorvos, aki fontosnak tart-

ja az együttmûködést a társszak-

mákkal, nem csupán, mondjuk, az

ortopédiával a degeneratív kopásos

jelenségek esetében. Hogy a legha-

tékonyabban segítsenek, ahhoz

tudniuk kell azt is, milyen állapot-

ban van a beteg, mennyire terhel-

hetõ, ezért is kell kardiológussal,

belgyógyásszal is konzultálniuk.

Azt is megkérdeztük a vezetõ fõ-

orvostól: árthatnak-e maguknak

azok, akik szakorvosi vélemény

nélkül keresnek fel csontkovácsot

vagy manuálterapeutát? – Jó a kér-

dés, és ez vesszõparipám is. Sajnos

hirdetnek gyorstalpaló csontko-

vácsképzéseket is, de persze, ko-

moly szakemberek is vannak a

manuálterapeuták között. Õket is-

merik az orvosok. Szakmai szem-

pontból a leglényegesebb, hogy a

páciens rendelkezzen az orvos ál-

tal megállapított vizsgálati ered-

ményekkel. Elõfordul, hogy éppen

ellenjavallt bizonyos eljárás egy be-

tegnél. Súlyfürdõvel sem lehet

mindenkit kezelni, miközben álta-

lában csodákat tesz a balneológia,

azaz a gyógyvizek alkalmazása. Itt

jegyezném meg: arra is van lehetõ-

ség, hogy a kerületi szakrendelés-

bõl különbözõ gyógyfürdõt igény-

be vegyenek a betegek – társada-

lombiztosítási finanszírozással –

fogalmaz dr. Tóth Éva. Hozzáte-

szi: olyan sok pácienst látnak el,

hogy komoly feladatuk a jobb be-

tegirányítás és betegszervezés

szakrendelõi szinten, hogy a házi-

orvos ne rögtön hozzájuk utalja a

beteget olyan problémával is,

amely akár az ortopédiához vagy

az endokrinológiához tartozik.

A Szegedi úton tizenkét éve or-

topéd fõorvos dr. Kormos Andor.
Úgy fogalmaz: a szakterület széles

spektrumát átívelik, bár gyermek-

ortopédiával elsõsorban az arra

szakosodott Csata utcai rendelõ-

ben foglalkoznak. A Szegedi úton

négy szakorvos és két asszisztens

látja el a betegeket. A hét minden

munkanapjára esik egy délelõtti és

egy délutáni rendelés. Napi szin-

ten átlagban harminc beteg fordul

meg náluk, ami nem jelent túlter-

helést – mindenkit kellõ figyelem-

mel és kulturált körülmények kö-

zött tudnak ellátni. A betegek be-

utalóval és elõjegyzés után kerül-

hetnek ide; utóbbira személyesen,

telefonon, illetve interneten is van

lehetõség. A maximális várakozási

idõ két hét, amivel alighanem re-

korderek a sokszor több hónapon

vagy éven is átnyúló várólisták vilá-

gában.

– Tapasztaljuk, hogy a tizen-

nyolc év feletti korosztályokból

egyre több fiatal felnõtt fordul

hozzánk különbözõ mozgásszer-

vi, kopásos, húzódásos panaszok-

kal. Ezek egy része a kevés moz-

gásra vezethetõ vissza, amely az

izmok és a kötõszövetek esetében

is minõségromláshoz vezet. De ar-

ra is van példa, hogy a túlerõltetés

a bajok forrása, mert az is gyakori,

hogy valaki egyetlen óra alatt pró-

bálja kielégíteni egész heti moz-

gásigényét a konditeremben. A

sport kapcsán nemcsak a lépcsõ-

zetes terhelést szoktam ajánlani,

hanem azt is: a jó minõségû felsze-

relés is alapfeltétele az egészséges

mozgásnak. És nem csupán a

sport- és futócipõkre gondolok,

hanem a mozgásszerveket támo-

gató táplálékkiegészítõkre is –

mondja a fõorvos.

Ami az idõsebb betegeket illeti:

tipikusak a csípõ- és térdpana-

szok. Esetükben a protézis beülte-

tése is szóba jöhet, amit a Honvéd

Kórház kiváló ortopédosztályán

tudnak elvégezni. Mindemellett

az EÜ Szolgálat egynapos sebé-

szetén kisebb ortopédiai beavatko-

zásokra is lehetõség van, például:

kézsebészet, bütyök- és hasonló

elváltozások operációi, endoszkó-

pos térdízületmûtétek. Azt is ér-

demes tudni: az ortopédiai beteg-

anyag nyolcvan százalékát kon-

zervatív módszerekkel is tudni

kell kezelni.

– Protézist sem lehet mindenki-

nek beültetni egyéb társbetegségek,

vagy az életkora miatt, vagy azért,

mert nem szeretné. Számos orto-

pédiai esetben sokat segíthetnek a

fizikoterápia, a különbözõ gyulla-

dáscsökkentõk, porcregeneráló

szerek. Arra is sok példa van, hogy

a reumatológiára küldjük át a páci-

enst. Ortopédiai szempontból azt

kell mondanom – némileg persze

ironikusan –, hogy a leggyengébb

szervünk a testünk. Többet kellene

foglalkoznunk a súlyunkkal, étren-

dünkkel, figyelnünk kellene a

szükséges mozgásmennyiségre. Az

már alkati kérdés, hogy az életmód

következtében esetlegesen kiala-

kuló ortopédiai problémák kinél

hol és miként jelentkeznek. Nagy

átlagban persze a lábakkal kapcso-

latban van a legtöbb gond, amely

szinte mindenkinél deformálódik

idõvel, és panaszokhoz vezet. Ám

mindez megelõzhetõ lenne már

egy jó talpbetéttel is. Azt bárki meg-

rendelheti elõzetes orvosi vizsgálat

nélkül egy gyógyászati segédesz-

közboltban, ahol bemérik a lábát,

megkérdezik, milyen típusú cipõ-

ben szokott járni, s már javasolják

is a betétet. Aztán azt persze horda-

ni is kell és évente cserélni. Állítom,

hogy megéri – teszi hozzá dr. Kor-

mos Andor.

Kell a mozgás!

Állítom, hogy megéri

A reumatológiai szakrendelésen csontsûrûségmérést,
csontritkulás-vizsgálatot is végeznek.

� XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
1139 Budapest, Szegedi út 17. Telefon: 452-4200. Beteg-
elõjegyzés: 452-4210, 452-4283
1132 Budapest, Visegrádi u. 47/c. Telefon: 452-4299.
Recepció: 452-4224, 452-4238

� A XIII. Kerületi Önkormányzat
2019-ben további 170 millió forintot
fordít egészségügyi eszközfejlesz-
tésre. Naponta 176 orvos várja a pá-
cienseket a XIII. kerület rendelõiben.

� Az önkormányzat az elmúlt tíz évben 5,8 mil-
liárd forinttal járult hozzá a kerületi egészség-
ügyi ellátáshoz. Ez harmada annak a 15,4 mil-
liárdnak, amit az állami egészségügyi kassza a tíz
esztendõ alatt fordított erre kerületi szinten.
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Dr. Kormos Andor ortopéd fõorvos

Dr. Tóth Éva reuma-fizikoterápiás szakorvos, balneológus,
vezetõ fõorvos



Dr. Tolmácsi Balázs 2016-tól ve-

zeti a gasztroenterológiai részle-

get, amelyet idõközben felújítottak

és bõvítettek. A négyágyas fektetõ

lehetõvé tette az altatásban végzett

endoszkópos vizsgálatokat. – Itt

tudják az altatott beteget felügyel-

ni az aneszteziológusok az ébredés

utáni két órában. Az altatásos vizs-

gálatokat részben a betegek igé-

nyei miatt vezettük be, ám hozzá

kell tennem: az ilyen vizsgálatok

tizedét sem teszik ki a bódításos

megoldásnak. Utóbbi is kitûnõ el-

járás, csak ott mi adunk olyan vé-

nás altatószert, amely alkalmazá-

sánál nem kell aneszteziológusnak

jelen lennie – a beteg biztonsága

úgy is garantált – jegyzi meg a ve-

zetõ fõorvos.

Arról is beszél: újabban egyre

több fiatal beteg jön a szakrende-

lésre funkcionális, jelesül puffadá-

sos panaszokkal. Ilyenkor az élet-

kort, családi anamnézist, panaszo-

kat figyelembe véve nem az endo-

szkópos vagy más invazív techni-

kával kezdi a vizsgálatot az orvos,

hanem az alapokkal: labortesztek,

hasi ultrahang. A laktózintoleran-

ciát vagy a vékonybél baktérium-

flórájának felborulását például ki-

légzési vizsgálatokkal is lehet diag-

nosztizálni. Endoszkóp nélkül le-

het vizsgálni a gyomorban gyakran

panaszokat elõidézõ helicobacter

pylori kórokozót. Komolyabb tü-

netek esetén jönnek szóba az

invazívnak számító endoszkópos

vizsgálatok: gasztroszkóppal a

gyomrot és a nyombelet vizsgálják,

kolonoszkóppal a vastagbelet, illet-

ve szükség esetén a vékonybél utol-

só részét is.

– Fiataloknál is egyre sûrûbben

diagnosztizálunk gyulladásos bél-

betegségeket, amelyek egész kis-

gyerekkortól jelen lehetnek. Egyes

elméletek szerint egyre több az

olyan élelmiszer, amely képes meg-

változtatni a bélflórát, miközben

egyre többet hallunk arról, hogy a

bél baktériumflórájának komoly

szerepe van az egészséges bélmû-

ködésben, a megfelelõ immunitás

kialakulásában. Ezzel együtt a bél-

gyulladások kapcsán nem beszél-

hetünk tipikus népbetegségrõl, el-

lentétben például a refluxszal,

amely megfelelõ diétával – kerülve

a savtermelést fokozó, a gyomorszáj

záró funkcióit lazító ételeket, italo-

kat – enyhíthetõ, akár elkerülhetõ.

Az életmódváltást persze nem he-

lyettesítheti a hosszú távon mellék-

hatással járó gyógyszerszedés – ma-

gyarázza dr. Tolmácsi Balázs.

– Két szakasszisztenssel és két

dietetikussal mûködik a diabetoló-

giai team: a rendelések idõpontja az

EÜ Szolgálat honlapján megtalál-

ható. Havonta 450-500 páciens for-

dul meg nálunk. Hivatalosan bel-

gyógyászati szakrendelõ vagyunk,

diabetológiai specializációval. A há-

ziorvos beutalójával lehet hozzánk

kerülni az ország egész területérõl.

A diabetológia magába foglalja a cu-

korbetegséggel foglalkozó orvoso-

kat, szaknõvéreket, diabetológus

szakembereket. Utóbbiak közül jól

jönne még egy podiáter. Õket álta-

lában pedikûrösökbõl képzik, és a

lábon megjelenõ elváltozásokból –

kisebb elszínezõdésekbõl, érválto-

zásokból, deformációkból, érzéski-

esésekbõl – is felismerik a cukorbe-

tegség kockázatát, ami a szövõdmé-

nyek megelõzésénél különösen fon-

tos. Köztudott ugyanis, hogy a cu-

korbetegség súlyosabb fázisában el-

kerülhetetlen az amputáció. Hoz-

záteszem: az említett tünetek felis-

merése feladata a diabetológus or-

vosnak is – említi dr. Kis-Gombos Pi-
roska fõorvos, aki 2000-tõl dolgozik

az EÜ Szolgálatnál.

Sajnos a cukorbetegség igazi

népbetegség; egyes adatok szerint a

lakosság tíz százalékát érinti. Min-

denkinek érdemes idõnként labor-

vizsgálatra mennie. A cukorbeteg-

ség kialakulása a genetikai hajlam

mellett függ az életmódtól is. Meg-

elõzésében, vagy a szinten tartás-

ban rendkívül fontos a rendszeres

étkezés, testmozgás, a testsúly nor-

malizálása – és lehetõség szerint a

stressz kerülése.

– A gyógyszer önmagában kevés.

Diabetológusként mentális feladata-

im is vannak. Vagyis: nem hasnyál-

mirigyek jönnek, mennek a rendelõ-

ben, hanem érzõ lények olyan élet-

helyzetekkel, amelyeket az orvosnak

figyelembe kell vennie. Mindig

ügyelünk arra, hogy a fizikális vizs-

gálat mellett a személyességre is jus-

son idõ – jegyi meg a fõorvos asszony.

A szem nem csupán a lélek tük-

re, hanem a testé is: egészségi álla-

potunk is kiolvasható belõle. Sok-

szor a szemész fedezi fel a cukor-

betegséget is.

– Felvetõdik a gyanúja, ha korai

szürkehályogot tapasztalunk a lá-

tás ellenõrzésénél. Vagy tipikus

szemfenéki bevérzéseket látunk.

Ilyenkor megkérjük a beteget, men-

jen el vércukorvizsgálatra. Magas

vérnyomásnál szintén elõfordul,

hogy szemfenékvizsgálatból vesz-

szük észre elõször az érelváltozáso-

kat – mondja dr. Bertalan Ildikó sze-

mészorvos, aki a Visegrádi utcai

szakrendelõben dolgozik négy éve.

A fejfájás okainak feltárásában is

komoly szerephez jut a szemészet.

Ilyen esetben megvizsgálják, szük-

séges-e szemüveg-korrekció, szem-

nyomást mérnek, megnézik a

szemfeneket, az ereket, a látóidege-

ket és egyéb kiegészítõ vizsgálato-

kat végeznek.

Kevesen tudják, a szemszáraz-

ság is betegség. Például monitoros

munka közben kevesebb a pislogás,

ezért hamarabb kiszáradhat szem.

Télen a fûtési szezonban, nyáron

pedig a légkondicionáló berende-

zés miatt is.

– Fiatalok akár napi 12–16 órát

is eltölthetnek a számítógép elõtt a

mobiltelefon képernyõjét nézve.

Nekik hamarabb lehet szükségük

szemüvegre és szemszárazság elle-

ni mûkönnyre. Azt is javasoljuk,

óránként iktassanak be 10-15 perc-

nyi szünetet, keljenek fel a számí-

tógép mellõl, járkáljanak. Ennyi

pihenésre nekik is szükségük van

és a szemnek is. Kontaktlencse

alatt is fokozattan kiszáradhat a

szaruhártya – hívja fel a figyelmet

Bertalan Ildikó szemészorvos.

Garantált a beteg biztonsága

A személyességre is jut idõ

A test tükre

Kevesen tudják: a laktózérzékenység egy állapot, nem be-
tegség, hiszen az ember úgy lett „kitalálva”, hogy az anya-
tejes táplálás végén a laktáz enzim aktivitása – egyéni in-
tervallumban – mindenkinél csökken, majd megszûnik. Az
érzékenység ez esetben diétával megoldható. A glutén ne-
hezen tolerálható ételféleség, amely bárkinél okozhat
emésztési panaszokat. Ám ha valaki kevésbé tolerálja, s
kicsit puffad tõle, az nem egyenlõ azzal, amikor valakinél a
gluténbevitel bélkárosodást okoz. Utóbbi komoly szövõd-
ményekkel járhat: sok egyéb mellett felszívódási, alvás- és
menstruációs zavarokkal, bõrbetegségekkel, terméket-
lenséggel. – Ha valaki orvosi kivizsgálás nélkül, csupán
természetgyógyász vagy biorezonatõr tanácsára kezd
gluténmentes diétába, késõbb csak újraterhelés után tud-
ja kivizsgálni az orvos, ez alatt pedig megszenvedi a glutén
által kiváltott betegség tüneteit. Ha szabad javasolnom:
emésztõrendszerünkkel kapcsolatban is használjuk a fe-
jünket – fogalmaz dr. Tolmácsi Balázs.

A XIII. kerületi diabetológiai szakrendelõ részt vesz a Ma-
gyarországra kerülõ új – de külföldön már engedélyezett –
gyógyszerek kísérleti alkalmazásában, amely alapján a helyi
hatóságok itthon is törzskönyveztetni tudják a készítmé-
nyeket. Az ilyen alkalmazások minden esetben az érintett
betegek tájékoztatása és hozzájárulása mellett történnek.

Elõjegyzés nélkül szemgyulladással, szemsérüléssel vagy
bármilyen, hirtelen jelentkezõ panasszal, akár látásrom-
lással, szemfájdalommal lehet felkeresni a szakrendelést.
Elõjegyzéssel vizsgálnak cukorbetegeket, magas vérnyo-
másos, szürke és zöld hályogos betegeket. A szemüveg-
vizsgálat is elõjegyzéshez kötött. A szakrendelésen min-
den esetben mérnek szemnyomást is olyan készülékkel,
amely levegõbefújással mûködik – szemfájdalom, a szem
érintése nélkül. Kérik a betegeket, vigyék magukkal a
szemüvegüket a vizsgálatra. Lehetõleg ne autóval menje-
nek, mert a pupillatágítást akkor nem tudják elvégezni,
ami a szemfenék alapos áttekintéséhez nélkülözhetetlen.
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Az egészségügyi mellékletet összeállította: Karácsony Ágnes és Sztankay Ádám, fotó: Holczer Gábor

Dr. Tolmácsi Balázs gasztroenterológus fõorvos

Dr. Kis-Gombos Piroska diabetológus fõorvos

Dr. Bertalan Ildikó szemészorvos
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11995588..  jjúúnniiuuss  2299.. Tizenhét éve-

sen, a Szombathely–Vasas-mecs-

csen (0:0) bemutatkozott az NB I-

ben. Raduly József és Csordás La-

jos sérült volt, így a vendégek jobb-

szárnyát Bárfy Antal és a tinédzser

alkotta. A kritika így szólt: „Bárfy

hátul kitûnõen segített. A tehetsé-

ges Ihász nagyon lámpalázas

volt.”

11996600..  áápprriilliiss  2244.. Az UEFA-

torna (az ifjúsági Európa-bajnok-

ság elõdje) bécsi döntõjében a ma-

gyar együttes 2:1-re gyõzött a ro-

mán csapat ellen. Az aranyérmes

tizenegyben négy Vasas-játékos

futballozott: Mészöly Kálmán,

Kékesi Mihály, Farkas János és

Ihász. (Az együttes tagja volt a ké-

sõbb Angyalföldre igazoló

Menczel Iván is.) Az elsõ gól pe-

dig – a korabeli leírás szerint – így

esett: „A 14. percben Ihász labdá-

jával Kékesi kiugrott, a kifutó ka-

pus mellett nyolc méterrõl rálõtte

a labdát, amely a bal kapufáról

pattant a hálóba.”

11996611..  jjúúnniiuuss  1188.. A Szentmihályi

– Kárpáti, Mészöly, Berendy,

Sárosi – Bundzsák, Bakos –

Mathesz, Machos, Farkas, Ihász

összetételû Vasas – 20 ezer nézõ

elõtt – 3:2-re nyert Pécsett, és gyõ-

zelmével elhódította a bajnoki cí-

met. A mecsekiek 2:1-es vezetése

után Ihász jó barátja, a duplázó

Machos Ferenc fordított.

11996622..  jjúúnniiuuss  2244.. Az Auszt-

ria–Magyarország találkozón (1:2)

Ihász elõször szerepelt a váloga-

tottban. Az angyalföldi Jász utcá-

ból induló Tichy Lajos két góljával

gyõztes nemzeti együttes így állt fel

a 75 ezer nézõvel zsúfolt Práter sta-

dionban: Grosics – Mátrai, Mé-

szöly, Sipos, Sárosi – Nagy István,

Rákosi – Sándor (Ihász, 51. perc),

Albert, Tichy, Fenyvesi.

11996644..  jjúúnniiuuss  1199.. A dánok ellen

Barcelonában aratott 3:1-es siker-

rel a magyar válogatott Eb-bronz-

érmet szerzett. Ez honfitársaink

valaha volt legjobb teljesítménye a

labdarúgó Európa-bajnokságok

történetében. A kontinenstornán öt

Vasas-futballista – Szentmihályi

Antal, Mészöly, Sárosi László,

Ihász, Farkas – játszott.

11996644..  ookkttóóbbeerr  2233.. Az olimpiai

labdarúgótorna döntõjében: Ma-

gyarország–Csehszlovákia 2:1. A

tokiói találkozón ez a tizenegy

vívta ki az ötkarikás elsõséget:

Szentmihályi – Novák, Orbán,

Szepesi, Ihász – Nógrádi,

Komora – Farkas, Csernai, Bene,

Katona.

11996666..  mmáájjuuss  2299.. A Vasas–FTC-

rangadón a piros-kékek tizen-

nyolc perc múltán 3:0-ra vezettek,

de a ferencvárosiak 4:3-ra felzár-

kóztak, majd a 90. percben Vadas

György játékvezetõ 11-est ítélt az

FTC javára. Az angyalföldi játé-

kosok körbevették a találkozó bí-

ráját, és a tumultusban Ihász vád-

lin rúgta Vadast. A síp gazdája

megfordult, és kiállította – Mé-

szölyt. A büntetõt Novák Dezsõ

belõtte (4:4). Az év másik Va-

sas–FTC-rangadóján, egy hónap-

pal a 3:1-es magyar–brazil vb-slá-

ger után a tizenharmadik kerüle-

tiek (85 ezer nézõ jelenlétében)

3:0-ra gyõztek, és veretlenül nyer-

ték el a bajnoki címet. Ihász akkor

vehette át negyedik elsõ osztályú

aranyérmét.

11996666..  jjúúlliiuuss  2233.. A hátvédet be-

nevezték a világbajnokságra, de

itthon hagyták. Aztán Baróti La-

jos szövetségi kapitány kirendel-

te Sunderlandbe, a Szovjetunió

–Magyarország negyeddöntõre

(2:1), ám nem tette be a csapat-

ba...

11996699..  ddeecceemmbbeerr  33.. Ihász legszo-

morúbb estéinek egyike: Csehszlo-

vákia–Magyarország 4:1. A keser-

ves marseille-i vb-pótselejtezõn –

amely után a világ- és Európa-vá-

logatott Mészöly azt mondta: „A

mi idõnk lejárt” – vette fel utoljára

a címeres mezt.

11997700..  áápprriilliiss  1155.. A Vasas valame-

lyes elégtételt vett Marseille-ért,

mert a Közép-európai Kupa-dön-

tõ visszavágóján 4:1-re legyõzte a

pozsonyi Intert. Ihász azon a mecs-

csen nem szerepelt, mivel a

Slaviával vívott elõdöntõ prágai

mérkõzésén (1:1) megsérült. A bé-

csi Admira elleni Fáy utcai negyed-

döntõn (3:1) pályafutása leglátvá-

nyosabb gólját szerezte, miután a

félvonaltól szólózott a kapuig. Bár

az sem volt piskóta, ahogyan 1961-

ben, a Vasas–Csepel bajnoki mecs-

csen (6:0) a hálóba sarkazta a lab-

dát...

11997733..  mmáájjuuss  11.. Tizenöt évvel az

után, hogy elõször felbukkant a Va-

sas „egyben”, csapatkapitányként õ

emelte magasba a Magyar Népköz-

társasági Kupát. A százhúsz per-

ces, magával ragadó döntõben a pi-

ros-kékek 4-3-ra nyertek a Honvéd

ellen. 

11997744..  ffeebbrruuáárr  2288.. A dátumhoz il-

lõen 28 ezren gyûltek egybe a Fáy

utcában Farkas, Ihász és Mészöly

búcsúmérkõzésén. Százhuszon-

egy válogatottság, 932 elsõ osztályú

Vasas-szereplés, tizenkét piros-kék

bajnoki cím köszönt el. Nem cso-

da, ha még a salakpályán is roska-

doztak a széksorok.

22001111..  jjúúnniiuuss  11.. Ihász Kálmánt

Angyalföld díszpolgárává avatták

hetvenévesen. A Vasas szurkolói

már húszesztendõs korában annak

tekintették...

��HEGYI IVÁN

Már ötven éve díszpolgár volt
Tövirõl Hegyire / Búcsú Ihász Kálmántól, az aranymûves angyalföldi legendától

Életének hetvennyolcadik esztendejében elhunyt
Ihász Kálmán, a Vasas négyszeres bajnok, három-
szoros KK-gyõztes, MNK-nyertes, Eb-bronzér-
mes, olimpiai bajnok labdarúgója, aki az angyalföl-
di csapatban 363 bajnoki mérkõzésen, a váloga-
tottban 27 találkozón szerepelt. Összeállítá-
sunkban pályája emlékezetes pillanataira tekin-
tünk vissza.

Búcsúmeccsén, 1974. február 28-án második otthonában, a Fáy utcában

2019. január 31-én, életének
78. évében elhunyt Ihász Kálmán
olimpiai bajnok labdarúgó, a
XIII. kerület díszpolgára.

1941. március 6-án született
Budapesten, a XIII. kerületben.
12 éves korától visszavonulásáig a
Vasas SC játékosa volt. 1953-tól
1958-ig az ifjúsági csapatban ját-
szott, 1957-ben tagja volt az ifjú-
sági válogatottnak. A felnõtt csa-
patban 363 bajnoki mérkõzésen
szerepelt. A klubbal négy magyar
bajnoki címet, egy MNK-gyõzel-
met szerzett és három alkalommal
nyert Közép-európai Kupát. A vá-
logatottban elõször 1962-ben lé-
pett pályára, összesen 27 alkalom-

mal öltötte magára a címeres
mezt. 1964-ben a spanyolországi
Európa-bajnokságon (Nemzetek
Európa Kupája) bronzérmet szer-
zett. Tagja volt az 1964-ben To-
kióban olimpiai bajnokságot
nyert labdarúgócsapatnak. Lab-
darúgó-pályafutását 1974-ben fe-
jezte be. 

A megbízhatóságáról híres védõ
csatárként kezdte, de balhátvéd-
ként lett igazi klasszis. A sokolda-
lúság meglátszott a játékán: ügye-
sen helyezkedett, biztosan szerelt,

bátran vállalkozott támadások ve-
zetésére is. 

Fegyelmezett, kemény, de
sportszerû futballista volt. A Test-
nevelési Fõiskolán szakedzõi és
menedzseri diplomát szerzett. 

Tagja volt az Olimpiai Bajno-
kok Klubja elnökségének, 2007-
tõl a Magyar Olimpiai Bizottság-
nak is. 2006-ban a Vasas tanács-
adó testületének tagja lett. 2008-
ban róla és a Vasas hat további le-
gendájáról nevezték el a Vasas-
UNIQA Labdarúgó Edzõcentrum

Fáy utcai pályáit. 2011 és 2015 kö-
zött a Focisegély Alapítvány kura-
tóriumi elnöke volt.

1986-ban megkapta a Vasas SC
örökös bajnoka címet, 2011-ben a
XIII. kerület díszpolgárává vá-
lasztották, ugyanebben az évben a
Magyar Olimpiai Bizottság em-
lékplakettel díjazta, 2013-ban a
Vasas SC életmûdíjban részesítet-
te. A hazai sporttörténelem ki-
emelkedõ egyéniségét veszítettük
el személyében.

Ihász Kálmánt a XIII. kerületi
önkormányzat saját halottjának
tekinti. Temetésérõl késõbb intéz-
kednek. 

Emlékét megõrizzük.

Elhunyt Ihász Kálmán
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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, péntek: 14–19, kedd: 10–15, csütörtök: 12–16 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, 411-5000/5513
e-mail: fszek1308@fszek.hu,

https://www.facebook.com/dagalyutcaikonyvtara.fszek/
hétfõ, szerda, péntek: 12–19, kedd, csütörtök: 9–16, szombat: 9–14 óráig.

PROGRAMAJÁNLÓ:
Hogy ezek a fiatalok miket tudnak?! – Egyéni okostelefon-használati foglalkozások hét-
fõnként 16.00–17.30 óráig, elõzetes telefonos bejelentkezés alapján 
Nyitott Iroda – Szkenneljen, nyomtasson, fénymásoljon, lamináljon, spirálozzon – készít-
se el dokumentumait számítógépeinken vagy saját mobileszközén!
Klubhelyiség – Tanulócsoportoknak elõzetes bejelentkezés alapján, WIFI kapcsolattal
Csacskaságok – Keczely Gabriella képzõmûvész kiállítása január 11-tõl február 28-ig. 

KÖNYVAJÁNLÓ:
Irena Dousková: Dárda (Kalligram, 2018.)
Fejõs Éva: Mi sem voltunk angyalok (Erawan, 2018.)
Kukorelly Endre: Pálya avagy nyugi, dagi, nem csak a foci van a világon (Kalligram, 2018.)
Nemes Nagy Ágnes: A gyufaskatulyától Prométheuszig, összegyûjtött interjúk és beszél-
getések (Jelenkor, 2019.)

1139 Budapest, Rozsnyay utca 3.
Telefon: 349-6308. www.lmk.hu

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

LangMuvelodesiKozpont

Láng
Mûvelõdési
Központ

MINDEN AMI TEXTIL! KLUB 8., 22. péntek 15.00–17.00. Fonás, szövés, patchwork. Be-
kapcsolódás folyamatosan. Vezetõ: Kiss Margit, 06 (20) 352-5900, kissmargit@indamail.hu
„AZT MESÉLD EL PISTA, HOGY…” ELÕADÁS 9., szombat 10.30. Elõadó: dr. Horváth Ist-
ván volt bonni és berlini nagykövet. Részvételi szándékát kérjük jelezze: regisztlijo@gmail.com
Elsõ Pokémon GO - Országos PVP Bajnokság döntõ 9., szombat 11.00
A meccseket élõben játszhatják le a versenyzõk, és bárki szurkolhat nekik a helyszínen!
ISMERETTERJESZTÕ ELÕADÁS 15., péntek 17.30–19.00. „Beszéljünk az irodalom-
ról…” címmel. Elõadó: Nagy János (ERE-Klub). A részvétel díjmentes.
VALENTIN-NAPI BÁL 15., péntek 18.00–22.00. A TE+ÉN táncestek hangulatával.
Nosztalgiazenét játszik a Láng zenekar. Belépõdíj: 1000 Ft.
JEGESMACI BARÁTAI ZENÉS BÁBJÁTÉK 16., szombat 16.00
Ametist Bábszínház szervezésében. Belépõdíj: 1400 Ft
SAKKVERSENY 17., vasárnap 10.00–16.00. Budapesti felnõtt csapatbajnokság, Bilek Ist-
ván csoport. A. LÁNG MKKE–Törekvés SE.
„ZENE AZ KELL” MÁRCIUS 23., SZOMBAT 18.00. Demeter László szórakoztató, zenés
jubileumi estje. Elõvételben jegyek már kaphatók a Láng Mûvelõdési Központ Informáci-
ós Szolgálatán hétköznap 9–21 óra között. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
Belépõdíj: 1200 Ft

Sokak örömére az idén folytatja

nagy sikerû Operandevú címû elõ-

adássorozatát Baranyi Ferenc. A

Kossuth-díjas író, költõ, kerüle-

tünk díszpolgára péntek esti elõ-

adásai tavaly rendre megtöltötték

az Újlipótvárosi Klub-Galériát. A

széria ez évi elsõ „darabja” A szó a

hang szolgálatában – egy librettista

vallomása címet kapta. Baranyiról

tudjuk, hogy a többi között olyan

operák librettóját, vagyis szöveg-

könyvét fordította újra, és hozta ez-

zel közelebb a mai hallgatókhoz,

nézõkhöz, mint a Carmen vagy a

Tosca. A havonta egyszer, mindig

pénteken ötkor kezdõdõ „rande-

vún” közelebbrõl is megismerked-

hetünk az alkotók magán- és köz-

életével, az operák keletkezésének

körülményeivel, a szövegben és a

zenében kifejezõdõ érzelmekkel és

szenvedélyekkel. Az estek állandó

közremûködõje Kassai Franciska

elõadómûvész. Az elõadásokat a

szóban forgó operákból a képer-

nyõn látható részletek fûszerezik. 

A sorozat idei elsõ elõadását feb-

ruár 22-én öt órakor kezdik az

Újlipótvárosi Klub-Galériában.

A belépés ingyenes.

��(CSOP)

Operandevú Baranyi Ferenc újra a Klub-Galériában

Dallamok szenvedéllyel

A hasnyálmirigy-gyulladás egy vi-

szonylag gyakori és meglehetõsen

veszélyes kórképe kedvenceinknek.

A mirigynek két fontos szerepe van:

egyrészt a vércukorszint szabályo-

zásában vesz részt, másrészt az

emésztést segíti elõ lipáz és amiláz

nevû enzimek termelése révén. A

heveny gyulladást kiválthatja a zsí-

ros házi koszt etetése, elhízás, hasi

trauma, de sokszor nem deríthetõ

ki a pontos kórok. A beteg állatok

hánynak, étvágytalanok, bágyad-

tak, komoly hasi fájdalmuk van és

sok esetben lázasak. A diagnózis-

hoz laborvizsgálattal juthatunk kö-

zelebb: a vérben megemelkedik a

fehérvérsejtszám, az amiláz és az

úgynevezett „hasnyálmirigy-speci-

fikus lipáz” mennyisége. A pontos

kórismét az ultrahangvizsgálat is

segítheti. A gyógykezelés intravé-

nás folyadékterápiát és tüneti keze-

lést jelent: hányás- és fájdalomcsil-

lapítás, roborálás, kevés és könnyen

emészthetõ eleség adása a fõ szem-

pontok. Ha felmerül a bakteriális

fertõzés gyanúja, akkor széles

spektrumú antibiotikumok adása

célszerû. A betegség lefolyása 5-7

nap, de gyógyulás után is figyelni

kell a megfelelõ diétára.

��DR. NAGY CZIROK GÁBOR

ÁLLATORVOS, BIOVET
ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÖZPONT

Hasnyálmirigy-gyulladás kutyákban

A görögöknél immár hagyomány,

hogy minden évben kulturális mû-

sorral emlékeznek meg EPON ün-

nepérõl. EPON-nak azt a szerve-

zetet hívták, amelyet tizenegy gö-

rög ifjúsági egyesület alakított meg

1943. február 23-án Athén

Ampelokipi kerületében. A Görög-

ország függetlenségéért, szabadsá-

gáért a német megszállók ellen ví-

vott harcban ezerháromszáz görög

fiatal vesztette életét.

A XIII. Kerületi Görög Nemze-

tiségi Önkormányzat és a Kõbá-

nyai Görög Önkormányzat febru-

ár 23-án, szombaton délután há-

rom órakor tartja verses megemlé-

kezõ rendezvényét az Angyalföldi

József Attila Mûvelõdési Házban.

Közremûködik a Kariatidák

Görög–Magyar Nõi Kórus, az

Amfitheatro színházi csoport, va-

lamint az Elefteria és a Litochoro

tánccsoport. Az érdeklõdõk díjta-

lanul tekinthetik meg a mûsort.

��(CS)

EPON Ünnep a hõsök emlékére

Görög fiatalok harca
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LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS,
PARKETTALERAKÁS, PARKETTAJAVÍTÁS, PARKETTACSI-
SZOLÁS, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉS, CSEMPÉ-
ZÉS, VILLANYSZERELÉS, KÕMÛVES-, LAKATOS- ÉS ASZTA-
LOSMUNKÁK, AJTÓ-, ABLAKCSERE, -JAVÍTÁS, TAKARÍ-
TÁS, GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505, 06-
30-251-3800. HALÁSZ TIBOR

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

RÉZ- és rozsdamentes küszöbök beszereléséssel, kilincsek,
pántok, zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, zár-
szerelés, szigetelés. Szigeti László. Tel.:06-20-381-6703,
251-9483

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

FÜRDÕSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása! Csempebur-
kolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés, villanyszerelés! Anyag-
beszerzéssel, határidõre, garanciával! Teljes lakásfelújítás!
Tel.: 06-20-961-6153, www.burkologuru.hu

ASZTALOSMUNKÁT vállalok hétvégén is. Ingyenes felmérés-
sel, ajtó-ablak, bútorjavítás, -gyártás, garanciával. Regdon
Csaba. Tel.: 06-20-957-9533, 284-9213

IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok, iro-
dabútorok stb. méretre gyártása legolcsóbban. Pl.
könyvszekrény 228x80x28 cm 13 800 Ft. Igényes mun-
ka, rövid határidõ. Tel.: 06-30-368-1354

MINÕSÉGI villanyszerelés. Budapesten és környékén. Ga-
ranciával. Válasszon minõséget megfizethetõ áron, válasz-
szon minket! Karbantartás, lakásfelújítás, új épület hálózat-
építése, elektromos berendezések bekötése. Keressen min-
ket bizalommal a 06-70-666-4999 telefonszámon!

KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belsõ marása teljes körû
ügyintézéssel. Szabó Balázs. Tel.: 06-20-264-7752

LAKÁSFELÚJÍTÁS, tisztasági festés azonnalra. Mázolás, par-
kettacsiszolás, víz, gáz, villany referenciákkal, megbízható-
sággal. Tel.: 06-20-945-5473, 06-30-499-1814

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS! Rudas Pál és Rudas Viktor, apa és
fia. Csaptelepek, szifonok, wc-csészék, wc-tartályok, mos-
dókagylók, mosogatók cseréje és javítása. Mosó- és moso-
gatógépek vízbekötése. Villanybojlerek vízkõtelenítése.
Anyaggal is. Elõleg és kiszállási díj nélkül. Garanciával! Tel.:
220-4172, 06-30-313-7514

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, wc-csészék, wc-tartályok
cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Villany-
bojlerek vízkõtelenítése, javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.:
06-30-447-3603

VILLANYBOJLEREK vízkõtelenítése, csapok, szifonok cseré-
je, javítása. Mosógépek bekötése, wc-csészék, tartályok ja-
vítása. Ingyenes kiszállással. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06-
30-655-8074

FESTÉS, tapétázás, mázolás, parkettacsiszolás, lami-
náltlerakás! Gyors kezdéssel, garanciával, referenciával.
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

VÁLLALOK szobafestést, mázolást, tapétázást, kisebb kõ-
mûves javításokat, szalagparkettázást, stukkózást. Szoba-
festõ végzettséggel, tisztán dolgozom. Tel.: 06-30-338-
8447

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. Par-
kettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szõnyegpadló-lera-
kás. Minõségi, precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva:
1998) Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 780-3732,
festesma.iwk.hu

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

KÖZÖS képviselet. Társasházkezelés. Kérje referenciáimat!
Kérjen ajánlatot! Személyes bemutatkozás! Dr. Bíró Anna.
Tel.: 06-70-505-9394, 06-70-383-5004. E-mail:
info@drbiroanna.hu

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. Térítés-
mentes értékbecslés. Tátra Galéria. 1136 Bp., Tátra u. 4.
Tel.: 239-4043, www.tatraerembolt.hu

REPREZENTATÍV csillárt vennék magánszemélytõl polgári la-
kásba. Tel.: 06-30-822-8050

RÉGISÉGEK, hagyatékok vétele készpénzben színházak ré-
szére. Keresünk bútorokat, festményeket, órákat, hangsze-
reket, könyveket, ruhanemûket, csillárt, porcelánokat, kris-
tályokat, szõnyegeket, ékszereket, játékokat, pénzeket,
hanglemezeket, ritkaságokat. Kiszállás, szakbecslés díjtalan,
hétvégén is. Kertész Izabella. Tel.: 06-30-419-2713

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

KÖNYVMOLYOK új és használt magyar nyelvû könyveket
vesznek. Igény szerint teljes körû ingyenes lomtalanítás. Tel.:
06-20-477-4118

KERESEK eladó lakást vagy minimum 1 évre bérelnék. Tel.:
06-30-729-7546

MEGVÉTELRE keresünk Újlipótvárosban liftes téglaépületben
emeleti, erkélyes, 4 szobás, duplakomfortos lakást 95 M Ft-
ig. Parkolóhely nem szükséges. Bakoslak Ingatlan. Tel.: 326-
0618, 06-20-974-0571

KÉSZPÉNZES vevõként, saját részre keresek lakást a kerü-
letben 17 M Ft-ig. Ingatlanosok kérem, ne keressenek! Tel.:
06-30-605-5079

TABULA CASA: INGATLAN adás-vétel, bérbeadás. Ta-
nácsadásra van szüksége? Dr. Salgó András ügyvéd, in-
gatlanközvetítõ, értékbecslõ. Tel.: 06-30-940-1861,
tabulacasa@ tabulacasa.hu

A XIII.ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit
Kft. bérbevételre kínálja az alábbi helyiségeket:
1. a Szegedi úti Szakrendelõ IV. emeletén, a betegváróval egy
légtérben lévõ, 7 nm-es üzlethelyiség. Az üzlethelyiség front-
ja nyitott, amely motoros mûködtetésû ráccsal lezárható.
2. a Visegrádi utcai Szakrendelõ II. emeletén, egy 227 nm-
es, egybefüggõ, kialakítás nélküli, bontott állapotú terület. A
kialakításokat a bérlõnek saját költségén kell elvégeznie. A
közmûcsatlakozások biztosítva vannak. A terület kizárólag
gyógyító vagy egészségmegõrzõ tevékenységre vehetõ bér-
be. Érdeklõdni a 452-4204 telefonszámon lehet

FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz
megyünk! Hétvégi ügyelet! Fogászati háttér biztosított!
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Buda-
pest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tel.: 06-30-222-3016

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft. cégeknek, vállalkozásoknak és magánszemé-
lyeknek ajánl foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást és
komplex menedzserszûrést. Érdeklõdni lehet személyesen a
Budapest XIII., Szegedi út 17. V. emelet (foglalkozás-egész-
ségügy) dr. Réfi Mária fõorvosnál vagy telefonon a 452-
4200/5448-as melléken

A VISEGRÁDI UTCAI FOGÁSZAT tapasztalt fogorvosai a XIII.
kerület, Hegedûs Gyula u. 91.-ben rendelnek. Telefon: 801-
2848. Vezetõ fõorvos: Dr. Balogh István. Orvosok: dr.
Szõts Edit: 06-20-310-8964, dr. Sigmond Péter: 06-30-
388-6650. A legmodernebb felszereltség, fogszabályozás
gyerekeknek és felnõtteknek, szájsebészeti mûtétek és fog-
beültetés, fogászati allergológiai vizsgálat, mozgó fogsor
rögzítése, lézeres beavatkozások fogínysorvadás kezelésére
is, esztétikus tömések és fogpótlások, száj körüli ráncok fel-
töltése. Minden beavatkozás altatásban is. Egészségpénztá-
rakkal szerzõdött rendelõ!

KÖZÉPKORÚ nõ asszisztensi végzettséggel eltartást, gon-
dozást, ápolást vállal hivatásos gondozóként. Tel.: 06-70-
232-2211

CEAS Budapest Tudásközpont középiskolásoknak – kifejezet-
ten különleges eseteknek! Érettségire felkészítés, hatékony,
egyénre szabott tanulás, iskolai stressz nélkül, gimnáziumi
háttérrel. Tel.: 794-1945

MATEMATIKAOKTATÁS. Nem érted a matekot? Felsõsök
oktatása tapasztalt pedagógustól. Házhoz megyek! 90
perc/3000 Ft. Tel.: 06-20-253-5113

NYELVTANÁRKERESÕ WEBOLDAL! Regisztrálj, ha tanítani
szeretnél, vagy keresd meg a számodra legjobb nyelvtanárt!
www.nyelvtanarkereso.hu

NÉMETOKTATÁST vállal türelmes, diplomás magántanárnõ
gyerekeknek és felnõtteknek a II. kerületben, a Szépvölgyi út
közelében és ONLINE, SKYPE-ON IS. E-mail: nemet-
neked@gmail.com. Tel.: 06-30-409-5492

NYILVÁNOS wc-be részmunkaidõs, nyugdíjas hölgy munka-
társat felveszünk. Tel.: 06-20-270-7161

HETI 3 alkalommal bejárónõt keresek a belvárosban idõs sze-
mélyhez, aki gondozást nem igényel. Tel.: 06-30-305-9596

KÖZPONTI Statisztikai Hivatal számára készülõ lakossági
adatfelvételekhez kérdezõbiztosokat keresünk Budapest ke-
rületeibe. Jelentkezni a hr@statek.hu e-mail címen lehet

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kh. Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet asszisztens állás betöltésére, több mun-
kahelyre. A munkaviszony teljes foglalkoztatásra, határozat-
lan idõtartamra szól. Szakmai gyakorlat elõnyt jelent. Pályá-
zati feltételek: általános ápoló és általános asszisztens vagy
felnõtt szakápoló képesítés, érvényes státusz az ÁEEK mûkö-
dési nyilvántartásában és érvényes kamarai tagság, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az állások folyama-
tosan betölthetõk. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. A ki-
írással kapcsolatos érdeklõdést, pályázatokat a mecsekiniko-
lett@euszolg13.hu e-mail címre várjuk

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kh. Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet nõgyógyász szakorvosi állás betöltésé-
re. A munkaviszony részmunkaidõs foglalkoztatásra, határo-
zatlan idõtartamra szól. Nyugdíjas kollégák jelentkezését is
várjuk. Pályázati feltételek: orvostudományi egyetem, szülé-
szet-nõgyógyászat szakorvosi szakvizsga, érvényes státusz
az ÁEEK mûködési nyilvántartásában és érvényes kamarai
tagság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Ultra-
hang diagnosztikai szakképesítés elõnyt jelent. Az állás folya-
matosan betölthetõ. A pályázati kiírással kapcsolatos továb-
bi információt nyújt dr. Hertzka Péter ügyvezetõ igazgató a
06-30-940-4212 telefonszámon

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kh. Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet az Egynapos sebészetén mûködõ egész-
ségügyi koordinátor állás betöltésére. A munkaviszony tel-
jes munkaidõs foglalkoztatásra, határozatlan idõtartamra szól.
Pályázati feltételek: legalább fõiskolai szintû egészségügyi képe-
sítés, érvényes státusz az ENKK mûködési nyilvántartásában
és érvényes kamarai tagság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány. Elõnyt jelent az egészségügyben szerzett szakmai
gyakorlat. Az állás folyamatosan betölthetõ. A pályázati kiírás-
sal kapcsolatban érdeklõdni lehet Mecseki Nikoletta intézeti ve-
zetõ fõnõvérnél a mecsekinikolett@euszolg13.hu email címen

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, bõ-
vítés, vírusirtás, telepítés, tanácsadás. Ingyenes kiszállás-
sal! Hívjon bizalommal! Tel.: 06-30-857-2653

SZÁMÍTÓGÉP Szakszerviz Váci út 136/A. Tel.: 06-20-474-
5621

SZERETNE anyagilag kiegyensúlyozott, tervezhetõ nyugdíjas
éveket? Az egyszeri, nagyobb összeg mellett akár havi 150
ezer forintos életjáradék összeget is fizetek önnek élete végé-
ig úgy, hogy ön jogilag garantáltan a lakás kizárólagos haszon-
élvezõje marad. Tel.: 06-20-614-2808, dr. Balázsi Bence

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat a Szegedi út 17.
szám alatti parkolójában bérletes parkolási lehetõséget
kínál lakossági vagy céges gépkocsik részére. A parkolóban
kizárólag személygépkocsi elhelyezésére van lehetõség.
A parkoló nem õrzött. A bérletek árai: 20 000 Ft (havi),
57 000 Ft (negyedéves), 108 000 Ft (féléves), 204 000 Ft
(éves). Az árak az áfa összegét nem tartalmazzák. Érdeklõd-
ni a 452-4204 telefonon lehet

ALACSONY KAMAT a hitelre, MAGAS HOZAM a megtakarí-
tásra! Forintban és euróban, adójóváírás és tõkevédelmi op-
cióval. Személyes konzultáció: 06-20-439-4505

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. (Egész-
ségház). A terem befogadóképessége asztalok melletti elhe-
lyezésnél 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. Elõadás-technikai berendezéseket a bérlõnek
kell biztosítani. A terembérlet ára 10 000 Ft/óra (áfamentes)
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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 21-ÉN JELENIK MEG. LAPZÁRTA: FEBRUÁR 11.

A lapban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget.

GYORSSZAKI 0–24. VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, DUGU-
LÁS-ELHÁRÍTÁS 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 hétvégi kedvezmény! Tel: 280-2542,
06-70-214-4235

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

FOGFEHÉRÍTÉS hideg fénnyel, bevezetõ áron!
www.cleardent.hu. Tel.: 06-20-522-1700, 320-
4778. XIII. ker., Szt. István krt. 4. III. em. 1.

VILLANYSZERELÉS BUDAPESTEN. Ingyenes kiszál-
lás, felmérés, árajánlat. Akár azonnali kezdéssel.
Megbízható szakemberekkel. Tel.: 06-70-251-
9938 (Deák László)
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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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Kedves Gyerekek! Képfeladványunk megfejtéseit feb-
ruár 15-ig várjuk elérhetõségeinkre, melyeket az imp-
resszumban találjátok. A helyes megfejtõk között aján-
dékokat sorsolunk ki! Elõzõ számunk megfejtése: Az
elsõt felkapcsolja, megvárja míg felmelegszik, lekap-
csolja, felkapcsolja a másodikat, majd lemegy. 
Nyertesünk: MMóóddllii  RRiicchháárrdd..

Elõzõ rejtvényünk helyes megfejtése: RReettrrookklluubb  CCssuukkaa  MMóónniikkáávvaall. Nyerteseink: PPoonniicczzkkyy  IIbboollyyaa,,  KKóóssii  MMáárrkk..
Aktuális feladványunkban szintén a városrészünkhöz kapcsolódó kifejezést rejtettünk el. Beküldési határidõ:
2019. február 15. A helyes megfejtést beküldõk között értékes ajándékokat sorsolunk ki. Postacímünk: 1137
Bp., Újpesti rkp. 7. E-mail: hirnok@sprintkiado.hu.

TTTTaaaalllláááálllldddd     kkkkiiii !!!!

A Rockmúzeumban, a MagyaRock Híressé-

gek Csarnokában január 23-án tartották a Vi-

gyázz magadra, fiam! A Bojtorján együttes

krónikája címû könyv bemutatóját, melynek

szerzõje Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet

Bizottsága hivatalának tudományos kutató-

ja. A Bojtorján együttest a 1970-es és 1980-as

években az eastern country stílus egyik leg-

népszerûbb zenekaraként tartották számon.

A késõbbi sikeres formációt megalapozó ze-

nekar 1972-ben alakult, 1974-ben vette fel a

Bojtorján nevet. A zenekart a nyolcvanas

évektõl Európába és Amerikába is többször

hívták koncertezni. 1988-ban oszlottak föl,

de 2015-ben egyetlen fellépés erejéig újra

összeálltak és nagysikerû koncertet adtak a

Müpában. A könyvbemutatón ismét az 1979-

tõl 1988-ig mûködõ klasszikus ötös felállás-

ban zenéltek: Pomázi Zoltán (gitár, ének),

Vörös Andor (steelgitár, bendzsó, mandolin,

ének), Kemény Gyõzõ (hegedû, konga, ének),

Buchwart László (akusztikus gitár, mando-

lin, ének) és Barna Zoltán (dob, ének) – Sze-
mes László basszusgitárossal kiegészülve. A

nagy számban összegyûlt vendégsereg örö-

mére élõben csendült fel néhány kultikus

Bojtorján-dal az együttes elõadásában. A kö-

tetbemutató moderátora Belénessy Csaba új-

ságíró volt. Csatári Bencével, a szerzõvel, Ke-

mény Gyõzõvel, a zenekar vezetõjével, ma-

nagerével és Pomázi Zoltánnal, a dalok zene-

szerzõjével közösen idézték fel feledhetetlen

élményeiket és beszélgettek a könyvben fel-

vetett kérdésekrõl. A nosztalgikus hangulatú

zenés rendezvényt a rajongók mellett számos

ismert zenész is megtisztelte jelenlétével.

Rockmúzeum Bojtorján együttes krónikája

Klasszikus ötös felállásban zenéltek
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Helyszín: Kóka Galéria, Budapest XIII., Visegrádi u. 6. fszt. 1.
A kiállítási ráhangolót mondja: MMoollnnáárr  VVaalléérriiaa  ddrr..,, az alapítvány kurá-
tora.
Közremûködik: BBaajjoovviiccss  MMiilláánn zeneszerzõ, hegedûmûvész.
Rendezte: Molnár Valéria dr.
Kiállító mûvészek: BBeesszzkkoovviiccss  BBeerrnnaaddeetttt  festõmûvész, BBööjjttee  HHoorrvváátthh  IIsstt--
vváánn  szobrászmûvész, CCsseennddoomm  VVeerroonniikkaa  MKE festõmûvész-hallgató,
DDaannkkóó  BBeerrnnaaddeetttt  MKE végzõs festõmûvész-hallgató, EEssssee  BBáánnkkii  ÁÁkkooss
festõmûvész, HHaannss  PPeetteerr  BBaauueerr  festõmûvész, KKáállllaaii  AAnnddrrááss  szobrászmû-
vész, KKáállllaaii  HHeennrriikk  festõmûvész, KKuunn  ÉÉvvaa  Ferenczy Noémi-díjas kera-
mikusmûvész, MMaarróóttii  DDéénneess grafikusmûvész, NNéémmeetthh  MMaarrcceellll szobrász-
mûvész, RRéévvéésszz  ÁÁkkooss festõmûvész, TTeejjeeddaa  EErriikkaa AAnnnnaa festõmûvész.

MMiinnddeennkkiitt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  rreennddeezzvvéénnyyeeiinnkkrree  ééss  aa  FFaacceebbooookkoonn
aa  KKóókkaa  FFeerreenncc  MMûûvvéésszzeettii  AAllaappííttvváánnyy  BBaarrááttii  KKöörréébbee!!

A Kóka Ferenc Mûvészeti Alapítvány tisztelettel meghívja Önt és ismerõseit
a Kállai András által vezetett Veresegyházi Mûvésztelep

budapesti bemutatkozó kiállításának megnyitójára
2019. február 11-én, hétfõn 18 órára.


