
Találkozás
a Mikulással

Idén is sok dolga van a Mikulásnak, azonban

a városrészben lakó gyerekek december 5-én

találkozhatnak a nagyszakállúval. Az önkor-

mányzat Mikulása kerületszerte megannyi

meglepetéssel várja a kicsiket és nagyokat

egyaránt, ellátogat a szociális, gyermekjóléti

és köznevelési intézményekbe is.
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Élet az államosítás után
Gyermekintézmények Az iskolák pusztulnak, a bölcsik, ovik fejlõdnek

Miközben az önkormányzati iskolák életé-

ben 2017. január elsejével lezárul egy negyed-

százados – a XIII. kerületi tanodák esetében

mindenképp színvonalas és folyamatosan fel-

felé ívelõ – korszak, aközben a városrész saját

gyermekintézményeit, így a bölcsõdéket és az

óvodákat továbbra is fejleszti. Az általános is-

kolák és a gimnáziumok totális államosítása

alig egy hónap múlva bekövetkezik: a fenn-

tartói jogok 2013-as megvonása után immár a

mûködtetést is elveszik tõlük. Ennek súlyos

következményei lesznek: dr. Tóth József pol-

gármester szerint az épületek az egykori IKV-

házak sorsára jutnak, azaz lepusztulnak, a

teljesen központosított közoktatásból pedig

csak sikertelen diákok kerülhetnek ki. Eköz-

ben ismét gyarapodott a kerület gyermekellá-

tó intézményeinek hálózata, ezúttal egy új,

háromcsoportos családi napközi nyílt a Tátra

utca 48–52. szám alatt november 15-én

(képünkön). Helyén évtizedekig gyermekor-

vosi rendelõ mûködött, aztán átmenetileg a

nemrég átadott Kassák Lajos utcai passzív-

óvoda kicsinyei vették birtokukba. A most

hetvenmillió forintból korszerûen felújított,

minden igényt kielégítõ családi napközibe

húszhetestõl hároméves korig kerülhetnek be

a fõként újlipótvárosi kicsinyek.
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20 éves a TV13
Különkiadással, illetve szórakoztató
összeállítással ünnepelte huszadik
születésnapját a kerület kábelteleví-
ziója, a TV13. A két évtizedes sugár-
zásról kisfilm foglalta össze a kulissza-
titkokat.

Kiváló ifisportolók

November 25-én adta át Holopné
Schramek Kornélia alpolgármester és
Takács Ferenc önkormányzati képvise-
lõ a Kerület Kiváló Ifjúsági Sportolója dí-
jat. Az eseményen 77 sportolót, 23 edzõt
és 8 egyesületi elnököt jutalmaztak.

Polgárõrünnep
Huszonötödik születésnapját ünnepel-
te az Angyalföld Polgárõr Szervezet. A
kezdetekben tizenhárom személybõl ál-
ló kis csoport ma Budapest egyik leg-
nagyobb létszámú, erõs szervezetévé
nõtte ki magát.

6.oldal 8.oldal 10.oldalÉpítészeti díj

Idén is díjat nyert a XIII. kerület a Nem-
zetközi Ingatlan Szövetség Magyar Ta-
gozata és a Magyar Ingatlan Szövet-
séggel közös Magyar Ingatlanfejleszté-
si Nívódíj Pályázatán, ezúttal második
helyezést ért el.

5.oldal

A Holnap
Városáért Díj
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Egészségügyi
változások
Nagyszabású változások várhatók a kerület

egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátá-

sában. Az egyik, hogy januártól újra lesz la-

boratóriumi mintavétel a Visegrádi utcai ren-

delõben. A másik ennél nagyobb léptékû, épp

ezért picit távlatosabb, de már körvonalazó-

dik: ha a közbeszerzési eljárások zavartala-

nul lezajlanak, jövõ év elsõ felében üzembe

állhat az önkormányzat saját CT- és MR-

berendezése. Ismeretes, ennek helyét is a Vi-

segrádi utcai Egészségházban alakították ki,

annak tavalyi felújításakor.
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Közös képviselõk klubja

Megszületett az új kerületi ITS

Folytatódik a közterületi takarítás

RÖVIDHÍREK

A képviselõ-testület elfogadta a ke-

rület Integrált Településfejlesztési

Stratégiáját (ITS). A középtávú cé-

lokat meghatározó, a stabilitás el-

vén nyugvó ITS a 2013-as hosszú

távú településfejlesztési koncep-

cióhoz és a 2008-as Integrált Város-

fejlesztési Stratégiához igazodik.

Az ITS jövõképe a lendületes,

komplex településfejlõdést és az él-

hetõség folyamatos növelését cé-

lozza. A kerület egyszerre nyújt él-

hetõ lakókörnyezetet és minõségi

munkahelyi kínálatot, miközben

minden korosztályról és társadal-

mi csoportról gondoskodik. Az ITS

kétfajta célt különböztet meg: a ho-

rizontálisak a kerület mûködésére

átfogóan ható irányelveket tartal-

mazzák, míg a stratégiaiak a fonto-

sabb szakterületek mentén sorol-

ják fel a lényeges beavatkozásokat.

A célrendszert akcióterületek és

hálózatos projektek egészítik ki. Az

ITS a www.budapest13.hu honla-

pon tekinthetõ meg.

Munkaterve alapján az önkormányzat képviselõ-testüle-
te idei utolsó, december 8-ai ülésén várhatóan megtár-
gyalja a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., valamint a
XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft. 2017-es üzleti tervét. Elõbbit dr. Palatka
Lívia, a közszolgáltató vezérigazgatója, utóbbit pedig
dr. Hertzka Péter, az Egészségügyi Szolgálat fõigazga-
tó fõorvosának elõterjesztésében. A képviselõ-testület
emellett jóváhagyhatja saját, ugyancsak 2017-es mun-
ka-, valamint a Budapesti Önkormányzati Követeléske-
zelõ Kft. jövõ évi üzleti tervét is. A városatyák és város-
anyák várhatóan meghallgatják Borszéki Gyula alpolgár-
mester tájékoztatóját a kerületi településrendezési
eszközök hatályosulásáról.

Idén utoljára üléseznek a képviselõk

A XIII. Kerületi Közszolgáltató

Zrt. Közös Képviselõi Klubot szer-

vez. A következõ rendezvény témá-

ja: „Tájékoztató a lakóépületekben

lévõ liftek ellenõrzésérõl, bizton-

ságtechnikai felülvizsgálatáról”. A

résztvevõk az ÉMI-TÜV SÜD Kft.

szakértõjének elõadását hallgat-

hatják meg, akinek az elõadás vé-

gén feltehetik saját kérdéseiket is. A

rendezvény idõpontja: 2016. de-

cember 15. (csütörtök) délután há-

rom óra. A képviselõi klub helyszí-

ne: Civilek Háza (Váci út 50.). A

fórumra minden érdeklõdõ kerüle-

ti közös képviselõt várnak, de raj-

tuk kívül számítanak a számvizs-

gáló bizottsági tagok és a lakásszö-

vetkezeti elnökök részvételére is.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a vonat-

kozó EU-direktíva és notifikáció

alapján teljes körben végzi a felvo-

nók és biztonsági berendezések el-

lenõrzését és tanúsítását.

Budapest egyesítésének 143. évfordulója alkalmából tar-

tott díszközgyûlésen, november 17-én Tarlós István fõ-

polgármester díjakat adott át az Újvárosháza Dísztermé-

ben. A XIII. kerületbõl hárman részesültek kitüntetés-

ben. Budapestért Díjat adományoztak Kis Tamás (1.)

nyugalmazott divízióvezetõnek a fõvárosi diáksportért

végzett több évtizedes eredményes szakmai munkájáért

és Dr. Barna Sándor-emlékérem – a Fõváros Közbizton-

ságáért Díjat dr. Paál Péter György (2.) rendõr ezredes, a

BRFK XIII. Kerületi Rendõrkapitánysága vezetõjének a

fõváros közbiztonságának fenntartása és javítása érdeké-

ben végzett elkötelezett szakmai tevékenységéért. Papp

László Budapest Sportdíjban részesült Molnár Imre (3.),

a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezetõ elnöke

csaknem négy évtizedes kiváló szakmai munkája, sport-

pedagógusi és -szervezõi munkásságáért.

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. folyamatosan gon-
doskodik a városrész közterületeinek és zöldfelületei-
nek tisztításáról, karbantartásáról. Hetente mintegy
40,5 ezer négyzetméter díszburkolatot takarít géppel,
télen pedig síkosságmentesít. Parkgondnokként 93 köz-
foglalkoztatottat is alkalmaz, együttmûködve az ASZE-
val. A kiemelt területeken heti ötszöri, az intenzív helye-
ken háromszori, a többi területen kétszeri a takarítás, a
Hollán Ernõ és a Ditrói Mór utcákat hétvégéken tisztítja
meg. Idén ötször szervezett köztisztasági akciót, a
parkolóellenõrök és a közterület-felügyelõk segítségével
október végéig felderített 813 köbméternyi illegális hul-
ladék felszámolására pedig kilencmillió forintot költött.

Segítség
az ünnepekre
A XIII. kerületi önkormányzat 63

millió forintot fordít az ünnepek

elõtti támogatásokra, könnyebbé

téve a nagycsaládosok és a segítség-

re szorulók ünnepi készülõdését.

Az immár hagyományos decembe-

ri juttatásokkal azokról szeretne

gondoskodni, akik valamilyen ok-

ból hátrányos helyzetûek. A rend-

szeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesülõ 900 család 10

ezer forintos támogatása a kerületi

szociálisbolt-hálózatban levásárol-

ható. A Szociális Kerekasztal által

javasolt 3500 lakos részére Erzsé-

bet-utalványt juttatnak szintén 10

ezer forintos értékben. A kerület

ugyanennyit juttat az 1200 tanul-

mányi ösztöndíjasnak, a 600 fûtési

és az 1600 gyógyszertámogatásban

részesülõnek. Az életkezdési támo-

gatást igénylõ 250 fõ ugyancsak 10

ezer forintot kap. Az iskolai, vala-

mint a bölcsõdei és óvodai téli szü-

net idejére – beleértve az ünnepe-

ket és a hétvégéket – az étkezést

igénylõk felmérése folyamatban

van. Az önkormányzat biztosítja

annak feltételét is, hogy ne legyen

éhezõ gyermek a téli szünet alatt

sem.

December 5-én a kerületi Miku-

lás járja a helyi közterületeket, egy-

ben ellátogat a szociális, gyermek-

jóléti és köznevelési intézmények-

hez. Az önkormányzat Mindenki

Karácsonya december 13-án 15–17

óra között lesz az Angyalföldi

Sportközpontban.

Fõvárosi elismerések kerületi szakembereknek
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Nagyszabású változásokat hoz-

hat 2017 a kerület jelenleg is jó

színvonalon mûködõ egészségügyi

alap- és járóbeteg-szakellátásában.

Az egyik már a közeljövõben meg-

valósulhat: sokak örömére ismét

lesz laboratóriumi mintavétel a Vi-

segrádi utcai rendelõben. A másik

ennél jóval nagyobb léptékû, épp

ezért picit távlatosabb, ugyanakkor

már az is körvonalazódik: ha a köz-

beszerzési eljárások zavartalanul

lezajlanak, 2017 elsõ félévében

üzembe állhat a kerület saját CT-

és MR-berendezése. Ismeretes, en-

nek helyét már kialakították

ugyancsak a Visegrádi utcai Egész-

ségházban, annak tavalyi felújítása

során. Az önkormányzati egész-

ségügy világában egyedülállónak

mondható tervekrõl dr. Tóth József

polgármester tájékoztatta lapunkat

a felújított Esküvõ közi háziorvosi

rendelõ (cikkünket lásd ugyanezen

az oldalon – a szerk.) ünnepélyes át-

adása után. 

A részletekrõl szólva elmondta,

a laboratóriumi feladatok kiszerve-

zésére kiírt közbeszerzés sikeresen

lezárult, így az üzemeltetést január

elsejétõl vállalkozásba adja a kerü-

let. Ennek része, hogy néhány év

kihagyás után újra lesz mintavételi

hely a Visegrádi utcában is, így ki-

zárólag emiatt – például vérvételre

– nem kell a Szegedi úti rendelõt

felkeresni, ahol egyébként szintén

megmarad a mintavétel és a kisla-

boratóriumi tevékenység. Az új

üzemeltetési forma hatékonyabbá

teheti a szolgáltatást, miközben a

változástól az ott dolgozóknak sem

kell tartaniuk: õket a vállalkozás a

jelenlegi feltételekkel átveszi. Errõl

természetesen az érintettekkel is

egyeztettek.

Az igazán nagy hír azonban,

hogy hosszas elõkészítés után meg-

valósulhat az önkormányzat régi

álma, azaz egy saját CT- és MR-

berendezés megvásárlása és üze-

meltetése. Azt, hogy nem kis jelen-

tõségû fejlesztésrõl van szó, a szá-

mok egyértelmûen jelzik. Dr.

Hertzka Pétertõl, a XIII. Kerületi

Egészségügyi Szolgálat Közhasz-

nú Nkft. fõigazgatójától megtud-

tuk, a kerületi lakosság évente

mintegy tízezer CT- és MR-vizs-

gálaton vesz részt Budapest vagy az

ország valamelyik szakintézmé-

nyében, olykor nem kis várakozási

idõvel. A berendezések beüzeme-

lésével az itt élõk a lakóhelyükhöz

legközelebb, saját szakellátásuk-

ban, a gyorsabb gyógyulás remé-

nyében tudják igénybe venni ezt a

szolgáltatást, arról nem is beszélve,

hogy a betegút és a várakozási idõ is

jelentõsen lerövidülhet. 

Miután hosszú, eredménytelen

tárgyalások után kiderült, az Or-

szágos Egészségbiztosítási Pénztár

semmilyen módon nem vállal sze-

repet a képalkotók üzemeltetésé-

nek finanszírozásában, az önkor-

mányzat úgy döntött, ennek elle-

nére is megvalósítja terveit, ha kell,

teljes egészében saját költségen. A

polgármester elmondta, a készü-

lékbeszerzésre kiírt közbeszerzési

pályázat eredményhirdetése de-

cember elején, lapzártánkkal egy

idõben várható, majd ha ez ered-

ményesnek bizonyul, ki lehet írni

az üzemeltetési tendert. Mivel a be-

szerzésre pályázók mindegyike

vállalta, hogy négy hónapon belül

telepíteni tudja a CT-t és az MR-t,

optimális esetben – azaz mindkét

közbeszerzés zökkenõmentes le-

bonyolításával – már 2017 áprilisá-

ban-májusában elkezdõdhetnek

az elsõ betegvizsgálatok.

Az önkormányzat olyannyira el-

kötelezett a mûszervásárlásra,

hogy annak nagyjából 800 millió

forintos árát a jövõ évi költségve-

tésében önálló soron szerepelteti.

Ami pedig az üzemeltetést illeti, a

remények szerint arra is lesz külsõ

jelentkezõ. Jóllehet a tervezett

konstrukcióban az elsõbbséget él-

vezõ kerületi lakosságnak ingyenes

lesz a vizsgálat, de az ezen felül

megmaradó „felesleges” kapacitá-

sokat a vállalkozó más kerületek-

bõl vagy akár vidékrõl érkezõ bete-

gek bevonásával, térítés ellenében

hasznosíthatná. Dr. Tóth József

hozzátette azt is, ha érdeklõdés

hiányában netán eredménytelenül

zárulna a pályázat, akkor az önkor-

mányzat saját erõbõl is megoldja az

üzemeltetést, ami így jövõre akkor

is megvalósulhat.

� K. A. I.

Egészségügy Visegrádi rendelõ: ismét lesz vérvételi lehetõség, cél felé a CT és az MR

Javuló gyógyulási esélyek

November 14-én dr. Tóth József

polgármester átadta a megújult Es-

küvõ közi háziorvosi rendelõt,

melynek kiemelt szerepe van a he-

lyi egészségügyi ellátásban, hiszen

mintegy 13 ezer 14 év feletti lakos

tartozik a körzetébe, a rendelése-

ken évente megjelenõ betegek szá-

ma pedig meghaladja az 56 ezer

fõt. Az épület homlokzati szigete-

lésére és a belsõ felújításokra össze-

sen 54 millió forintot biztosított az

önkormányzat. A polgármester

emlékeztetett arra, hogy az 1960-

ban hagyományos technológiával

épült intézmény 1993-ban lett a ke-

rület tulajdona, melyet 2001-ben

74 millió forintért újított fel. Ám az

elmúlt 14 év alatt a rendelõ külsejé-

ben, szerkezetében kissé „elfá-

radt”, ezért az önkormányzat

komplex felújítási programjának

részeként az intézmény teljes körû

rekonstrukciójáról döntött. Az el-

múlt években már korszerûsítették

a fûtõrendszert, a lift automa-

tikáját, megtörtént a külsõ hõszi-

getelés, a nyílászárók és a burkola-

tok cseréje. A biztonságos betegel-

látást szolgálja a defibrillátor

üzembe állítása.

A most felújított intézmény az

önkormányzat integrált városfej-

lesztési célkitûzéseit szolgálja. A

rendelõtõl alig négyszáz méternyi-

re már épül a General Electric több

ezer négyzetméteres mérnökbázi-

sa és számos más jelentõs nagybe-

ruházás is zajlik kerületben. A fo-

lyamatosan fejlesztett egészség-

ügyi intézmények színvonalas mû-

szerezettségéhez az önkormányzat

évente 60-80 millió forinttal járul

hozzá, emellett biztosítja a megfe-

lelõ dolgozói létszámot. Az egész-

ségügyi rendszer biztonságos mû-

ködéséhez pedig jelentõs összegek-

kel egészíti ki az OEP elégtelen fi-

nanszírozását. 

Az Esküvõ közi, nyolc praxisban

dolgozó háziorvosok a felújítás so-

rán is segítették egymás tevékeny-

ségét. A megelõzés érdekében

2014-ben minden orvos és nõvér

részt vett a hepatitis B és C, a prosz-

tata- és a gyomor-bélrendszeri el-

változások kiszûrésében, emellett

aktívan részt vesznek a védõoltá-

sok szervezésében, beadásában.

Megbecsülésüket jelzi, hogy nem-

zetközi klinikai vizsgálatban is

részt vettek. Tavaly a rendelõ 3 új

praxisába jól képzett, kórházi ta-

pasztalattal rendelkezõ házior-

vosok kerültek. A háziorvosi alap-

ellátás fontos része az egészségügyi

rendszernek. Az új alapellátási tör-

vény kiemeli a „kapuõri” szerepü-

ket, hiszen õk találkoznak elõször

a hozzájuk forduló betegekkel.

Felújítás Átadták az Esküvõ közi rendelõt

Színvonalas környezet

Jövõre ismét lép egy nagyot a helyi betegellátás: amel-
lett, hogy újra lesz laborszolgáltatás a Visegrádi ut-
cai rendelõben, ugyanott a kerület beüzemelheti saját
CT- és MR-berendezését. A sok száz milliós beruházás
jelentõsen javítja az itt élõk gyógyulási esélyeit.

Szavazz
a Meséskert
ovira!
Az epiteszforum.hu és az index.hu

idén immár 12. alkalommal hirde-

ti meg a Média Építészeti Díj 2016.

nevû szakmai versenyét, felhívva a

közvélemény figyelmét a kortárs

magyar építészet legújabb, legkor-

szerûbb alkotásaira. A XIII. kerü-

letbõl idén a közelmúltban átadott,

passzívház minõsítéssel rendelke-

zõ Meséskert Tagóvodát nevezték

be a versenybe. A szavazatok leadá-

si határideje november 28. 14 óra,

az index.hu közönségdíjáért de-

cember 10–11-én lehet szavazni. A

versenyt két – épületek és tervek –

kategóriában rendezik meg. Az ün-

nepélyes eredményhirdetés de-

cember 11-én 17 órától lesz az Urá-

nia Nemzeti Filmszínházban.

Mindkét kategóriában a zsûri és a

közönség díjaiért, valamint a zsûri

különdíjáért és az index.hu közön-

ségdíjáért folyik a verseny, össze-

sen 9,1 millió forint értékben.

RRéésszzlleetteekk

aazz  eeppiitteesszzffoorruumm..hhuu  oollddaalloonn..
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Ismét gyarapodott a gyerekeket el-

látó intézményhálózat a kerüle-

tünkben. Ezúttal új, háromcsopor-

tos családi napközi nyílt a Tátra ut-

ca 48–52. szám alatt. A november

15-i átadáson ott volt dr. Tóth Jó-

zsef polgármester, Holopné

Schramek Kornélia alpolgármes-

ter és Karácsonyi Magdolna, a Szo-

ciális és Közmûvelõdési Osztály

vezetõje is.

Mint kerületünk polgármestere

elmondta: a húsz esztendeje szem

elõtt tartott integrált településfej-

lesztési stratégia az építészet mel-

lett a kerület ellátóágazataira is fi-

gyelmet fordít. A szociális felada-

tok egyike a bölcsõdei ellátás. Ami

a férõhelyek alakítását illeti, abban

mindig az igényekhez alkalmaz-

kodik a kerület. Immár nyolc esz-

tendeje egy-egy évben ezeregy-

száz-ezerkétszáz gyerek születik.

Ez már kialakult, stabil szám, lehet

rá alapozni. 

A kerületünkben megépült ti-

zenkilencezer lakásba többnyire al-

só középosztálybeli családok köl-

töztek. Régen volt számos gyári böl-

csõde, aztán ezek megszûntek és

felváltották õket az önkormányzati

intézmények. A szélesedõ igénye-

ket felismerve, kerületünk önkor-

mányzata a fõvárosban elsõként

nyitott családi napközit 2009-ben

az Esküvõ közben. Ma ez a hálózat

már közel száz gyereket tud befo-

gadni. A kerület bölcsõdéi és csalá-

di napközijei pedig összesen ezer-

egyszáz kicsi ellátására képesek.

A családi napközik elnevezése

2017. január elsejétõl jogszabály-

változás következtében megválto-

zik: családi bölcsõde néven fognak

mûködni. Ezeknek a kis létszámú

csoportokkal dolgozó intézmé-

nyeknek nagy elõnye a személyre

szabottság és a rugalmasság. A Tát-

ra utcában most megnyílt intéz-

mény helyén évtizedekig gyermek-

orvosi rendelõ mûködött, aztán a

Kassák Lajos utcai óvoda építése

idején átmenetileg óvodás csopor-

tok vették birtokba. 

Most a hetvenmillió forintból

korszerûen felújított, a többi között

új fûtési rendszerrel és tálalókony-

hával felszerelt, minden igényt ki-

elégítõ helyiségben háromcsopor-

tos családi bölcsõde nyílik, ahová

húszhetestõl hároméves korig ke-

rülhetnek be a kerületben, fõleg az

Újlipótvárosban lakó kicsinyek. A

szakképzett munkatársak a Mici-

mackó, Pagony és Zsebibaba cso-

portban naponta összesen huszon-

egy gyereket tudnak ellátni. 

� CSOP V.

Családi napközi Új intézmény a Tátra utcában

Otthonos légkör kicsiknek

A BUDAPEST FÕVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában nem lakás céljára szolgáló helyiségek ha-
tározott idejû (5 évre további 5 éves elõbérleti jog biztosítása) bérbeadására.

A pályázatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Ingatlangazdálkodó Divízió He-

lyiséggazdálkodási Csoportjához (1131 Budapest, Béke utca 65. földszint) kell írásban,

személyesen benyújtani legkésõbb 2016. december 13. (kedd) 16.00 óráig.

A helyiségek megtekintésének idõpontja: 2016. 11. 24. és 2016. 12. 08., a honlapon sze-

replõ hirdetmény szerint.

A licit  idõpontja: 2016. december 15. (csütörtök) 9.00 órától (hirdetményen szereplõ

sorrendben).

Helye: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (1131 Budapest, Béke u. 65.)

A pályázattal kapcsolatosan a 450-3103, 450-3124, 450-3128 telefonszámokon lehet

érdeklõdni.

A részletes pályázati feltételekrõl szóló

Hirdetmény a www.kozszolgaltato.bp13.hu

honlapunkon megtekinthetõ.

A BUDAPEST FÕVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest, XIII. kerület Petneházy
utca 3–5. (2382 m2), Budapest, XIII. kerület Gömb utca 31.–Kartács utca 22. (2119 m2),

szám alatti ingatlanok parkoló céljára történõ, határozott idejû bérbeadására.

A pályázatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Ingatlangazdálkodó Divízió He-

lyiséggazdálkodási Csoportjához (1131 Budapest, Béke utca 65. földszint) kell írásban,

személyesen benyújtani legkésõbb 2016. december 13. (kedd) 16.00 óráig.

Az ingatlanok jelenleg is parkolóként üzemelnek, így megtekinthetõek.
A licit  idõpontja: 2016. december 15. (csütörtök) 14.00 órától (hirdetményen szerep-

lõ sorrendben)

Helye: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (1131 Budapest, Béke u. 65.)

A pályázattal kapcsolatosan a 450-3103, 450-3124, 450-3128 telefonszámokon lehet

érdeklõdni.

A részletes pályázati feltételekrõl szóló

Hirdetmény a www.kozszolgaltato.bp13.hu

honlapunkon megtekinthetõ.

Zöldfejlesztés Népszerû a védnökségi mozgalom

Házudvarból park
Az idei, immár tizennegye-
dik Lakossági Zöldterület
Védnökségi Pályázaton
119 társasház és lakás-
szövetkezet vett részt,
melyek 16 millió forinttal
gazdálkodva összesen
107,5 ezer négyzetméter-
nyi zöldfelület gondozását
vállalták. A pályázati ta-
pasztalatokat és új infor-
mációkat november 25-én
az Angyalföldi József Atti-
la Mûvelõdési Központban
(AJAMK) megrendezett
Kertbarát Konferencián
ismertették, ahol a díja-
kat is átadták.

A zöldvédnökségi pályázatokat

hasznosnak, eredményesnek és si-

keresnek értékelte a bírálóbizott-

ság, kiemelkedõnek minõsítve

egyúttal a védnökségi területek

tisztaságát, gyommentességét. A

szakmai zsûri a 25 legszebb közül

öt pályázónak javasolta a „kiemel-

kedõ védnök” cím odaítélését: Mo-

soly utca 11–26., elõkert; Tahi utca

40/A–B elõ- és oldalkert; Viza utca

7/A, elõkert és parkrészlet; Dráva

utca 7–13.–Pannónia utca 116. kö-

rüli elõkert; Tahi utca 28–32., elõ-

kert. Három kategóriában osztot-

tak ki egyéni díjat: Legszebb fasori

sáv (Ronyva utca 2.), Legötletesebb

kert (Tahi utca 50–54., elõkert),

Legtöbbet szeretgetett kert (Kari-

kás Frigyes utca 2–4–6. körüli

kert).

Az önkormányzat idén elsõ al-

kalommal írt ki pályázatot a társas-

házi udvarok, belsõ kertek „zöldí-

tésére”. A pályázat célja – a közös-

ségek összefogásával, az önkor-

mányzat szakmai és anyagi segítsé-

gével – a társasházak jelenleg nem

használt, rendezetlen, funkciósze-

gény, felújításra szoruló belsõ terü-

leteinek megújítása. Ezzel javulhat

a kerületi zöldfelületi rendszer mi-

nõsége és mennyisége, bõvülhet-

nek a lakóterületek szabadtéri rek-

reációs lehetõségei. A zsûri javasla-

ta alapján összesen csaknem négy-

millió forintnyi támogatást kapott

az 1. helyezett Angyalföldi út

36–38.; a 2. Reitter Ferenc utca 58.,

a 3. Raoul Wallenberg utca 2.; és a

4. helyezett Kassák Lajos utca 48.

A pályázatok támogatási szerzõdé-

seit a konferencia keretében írták

alá.
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– Mit jelent a totális államosítás a

gyakorlatban?

– Azzal, hogy az iskolafenntar-

tást 2013. január 1-jével átvette az

állam, nem javult a diákok, a taná-

rok helyzete, hanem romlott. 2013.

és 2016. között, mint már mûköd-

tetõ mindent elkövettünk, hogy eb-

ben a vegyes helyzetben is jól telje-

sítsük a megmaradt feladatunkat.

Mivel a közoktatás nem került

szakértõbb kezekbe, szomorú záró

epizód lesz az, hogy 2017. január

elsejétõl az általános iskoláink és a

gimnáziumaink vagyonkezelõi jo-

gát, ezzel a mûködtetést is ingye-

nesen át kell adnunk az államot

képviselõ Közép-pesti Tankerületi

Központnak. A vagyonkezelõi jog

az elidegenítés és a megterhelés ki-

vételével mindenben megegyezik a

tulajdonjoggal. Úgy maradunk tu-

lajdonosok, hogy – elvileg – az épü-

leteinkbe be sem tudnánk lépni.

Elõre készültünk erre az abszurd

helyzetre, vagyonunk védelemére.

Két lehetõséget mérlegelve a kép-

viselõ-testület októberben a társas-

ház-alakítás mellett döntött. Ez

érinti a Németh László Gimnázi-

umban és a Herman Ottó Tagisko-

lában önálló épületben lévõ két

tanuszodánkat, a Csata Utcai Álta-

lános Iskola sportcsarnokát és a

Prizma Váci úti épületében lévõ,

önálló bejáratú részét. Csak így

tudjuk elérni, hogy kizárólag a

köznevelési feladatot ellátó ingat-

lanrészeket kelljen átadnunk, s ne

kelljen bérleti díjat fizetnünk a

használatukért. Ám mivel a kor-

mányhivatal nemrég megtámadta

a döntést, egyelõre nem tudni, mi

lesz a jogszabály-értelmezési vita

vége. Ami biztos, hogy a vagyonke-

zelõi szerzõdést az önkormányzat-

nak december 15-éig meg kell köt-

nie a tankerülettel, ellenkezõ eset-

ben ezt a törvény a szakminiszter

hatáskörébe delegálja. Mi a meg-

egyezésre törekszünk, hogy a lehe-

tõ legjobb helyzetet tudjuk kialakí-

tani a gyermekek, a pedagógusok, a

szülõk és a vagyonvédelmünk ér-

dekében. Erre az új tankerületi

igazgató nyitottnak mutatkozik.

De például még nem tudjuk, mi-

lyen szerepet szánnak a tankerüle-

ti tanácsoknak, melyekben, ha for-

málisan is, helyet kapnak a polgár-

mesterek. 

– Ebben a helyzetben milyen sze-

repet tud vállalni a kerület január-

tól?

– Ahhoz, hogy megtarthassuk az

eddigi kedvezményes lehetõsége-

ket, a december 8-ai képviselõ-tes-

tületi ülés fogadhatja el a tankerü-

lettel egyeztetett, az átadás-átvételt

megalapozó szerzõdéstervezetet,

melyet reményeink szerint a mi-

niszter is ellenjegyez majd. Szer-

zõdésbe foglaljuk, hogy továbbra is

biztosított lesz az iskolákban a köz-

feladatok ellátása, lebonyolítása, az

önkormányzat feladatkörébe tarto-

zó év közbeni és szünidei gyermek-

étkeztetés, valamint az iskolai szo-

ciális munkához szükséges feltéte-

lek. Lehetõség lesz arra is, hogy a

kerületi civilszervezetek és a lakos-

ság igénybe vegye az épületeket,

ezek dologi eszközeit használja az

önkormányzati, a közösségi, a kul-

turális és sportrendezvények során,

de biztosított lesz a lakossági wifi

hotspotok üzemeltetése és újak ki-

építése. Az önként vállalt feladata-

inkra jövõre ötvenmillió forintot

fordítunk. Ilyen a XIII. kerületért

tanulmányi verseny, a kitûnõen

érettségizettek és a 18. életévüket

betöltött fiatalok köszöntése, az

Éneklõ Ifjúság hangverseny meg-

rendezése, a nyári és a testvérvárosi

táboroztatás, az egészségügyi szû-

rõprogram, a tanulmányi verse-

nyek gyõzteseinek, a Jó tanuló, jó

sportolók köszöntése, a középisko-

lások ECDL- és idegen nyelvi tan-

folyamának támogatása, a diák-

olimpiai versenyek és a diákön-

kormányzatok támoga-

tása. A jelenlegi 5365

általános iskolás és

1659 gimnazista to-

vábbi sorsa nem kö-

zömbös számunk-

ra, még ha tevõle-

gesen már nem

tudunk olyan

módon be-

avatkozni,

ahogy azt

szeretnénk.

– A tech-

nikai dolgo-

zókat is át-

veszi az ál-

lam. Õket

tudja-e

kompenzálni az önkormányzat?

– Az iskoláinkban dolgozó 150

fõ technikai alkalmazott – takarí-

tók, portások, mûszakiak – mun-

kájával a diákok, a szülõk és a pe-

dagógusok is elégedettek voltak,

megfelelõ körülményeket biztosí-

tottak a tanuláshoz. Három éve

ezer pedagógusunk esetében szûnt

meg a munkáltatói jogunk, most

pedig a 150 fõ esetében is ez törté-

nik, így az általunk nyújtott anyagi

és egyéb ösztönzõket már nem tud-

juk biztosítani számukra. Erre tör-

vényileg nincs lehetõségünk. Mi

eddig az alapbérükön felül kere-

setkiegészítésként cafetériát és

évente kétszer jutalmat tudtunk

adni. Januártól az állam megvonja

tõlük mindezeket, így a jövedel-

mük nagyjából egynegyedét elve-

szíthetik. Októberben, megkö-

szönve eddigi munkájukat, plusz

egyhavi munkabérrel jutalmaztuk

ezeket a munkatársainkat. Higy-

gyék el, nem szívesen látom, lát-

nám az iskolák tönkrementét.

Ezért továbbra is figyelni fogjuk az

intézményi tanácson keresztül is,

hogyan mûködik a köznevelés a

XIII. kerületben.

– A mûködtetésre a kerületnek

kell-e szolidaritási hozzájárulást fi-

zetnie az államnak, s emiatt keresi-e

a jogorvoslati lehetõségeket?

– Egyelõre nem tudjuk, lesz-e

szolidaritási hozzájárulás, ha lesz,

annak összegét és a számítás alap-

ját sem ismerjük. Mivel csak talál-

gatások keringenek, korai lenne

jogorvoslaton gondolkodni. Az

erõltetett, szakmailag nem elõké-

szített központosítás az oktatásfej-

lesztés elsorvadásával járhat min-

den területen, ami az ingatlanállo-

mányt is érinti, már eddig is 3 év ki-

maradt. Egy összehasonlítás: a kor-

mány országosan 30 milliárd forin-

tot szán intézményrekonstrukció-

ra, miközben mi csak a Pannónia

Általános Iskolát 2,5 milliárdért

újítottuk fel. Félõ, hogy még a napi

karbantartásra sem lesz elég pénz,

s az iskolaépületeink az egykori

IKV-házak sorsára juthatnak, ma-

gyarán: állaguk visszafordíthatat-

lanul leromlik. 2013 óta állami kö-

telezettség a felújítások biztosítása,

ami eddig elmaradt, így a sza-

porodó karbantartás-

okra csak az elmúlt

két évben 450 mil-

lió forintot fordí-

tottunk, s több in-

tézményben elvé-

geztük a halaszt-

hatatlan részfel-

újításokat – me-

lyeket a KLIK

nem tudott fi-

nanszírozni –

további 220

millióért. Ja-

nuártól ezek

a források ki-

esnek, sajnos

kódolható a

vagyonvesz-

tés. Csak remélni tudjuk, hogy a

már betervezett három iskolánk

(Hunyadi, Dózsa, Vizafogó) és az

összes iskolaudvar felújítását meg-

valósítja az állam. Ehhez a terveket

százmillió forintért már elkészít-

tettük. A számítógéppark sorsa is

kérdéses: míg mi 3-5 évente lecse-

réltük azt, ez 2013 óta lényegében

leállt. Mitõl javulna a helyzet janu-

ártól? A közoktatásban zajló resta-

uráció, a totálisan egyenlõsítõ

rendszer kiûzi a kreativitást, a gon-

dolkodást az iskolákból. Ha ez így

marad, az lesz a következménye,

hogy sikertelen, a kor kihívásaira

reagálni nem tudó embereket ne-

velnek fel. A társadalomnak nem

erre van szüksége a XXI. század-

ban.

Interjú Dr. Tóth József a totális államosítás következményeirõl

Iskolákból lepusztult IKV-házak

Idén tizennyolcadik alkalommal

rendezte meg a Nemzetközi Ingat-

lan Szövetség (FIABCI) Magyar

Tagozata a Magyar Ingatlan Szö-

vetséggel közösen a Magyar Ingat-

lanfejlesztési Nívódíj Pályázatot.

Célja a magyar ingatlanfejlesztés

eredményeinek bemutatása a ma-

gyar szakmai és laikus közönség-

nek, a kiemelkedõ alkotások meg-

jutalmazása. A pályázat elõkészíti a

hazai ingatlanfejlesztõk részvételét

is a FIABCI Prix d’Excellence nem-

zetközi nívódíjpályázatán. Az ön-

kormányzat által benyújtott „An-

gyalföld újjáépítése a XXI. század

fordulóján” címû pályamû máso-

dik helyezett lett és elnyerte a Bu-

dapesti Építészkamara, valamint a

Lakásvásár Médiacsoport különdí-

ját. Az elismerést dr. Tóth József

polgármester vette át Borszéki

Gyula alpolgármester és dr. Palatka

Lívia, a XIII. Kerületi Közszolgál-

tató Zrt. vezetõje társaságában. A

pályázatok bemutatásánál Gönczi

László, a FIABCI Magyar Tagoza-

tának elnöke a kerület ipari múltjá-

ra utalva elmondta, a XIII. kerület

vezetése felismerte a pozitív lehetõ-

ségeket és egy olyan szabályozási

környezetet alkotott, amelynek

alapján a városrész ma már messze

nem olyan, amilyen volt 25 évvel ez-

elõtt, hanem egy prosperáló és di-

namikusan fejlõdõ terület. Ha a

számokat nézzük, Buda-

pesten itt épül a legtöbb

iroda, lakás és egyéb léte-

sítmény. Ami még na-

gyon fontos, hogy a kul-

turális és közoktatási in-

tézmények fejlesztése is

koncepciószerûen és át-

gondoltan valósul meg, és a zöldte-

rület-fejlesztésben kimondottan

kiemelkedõek.

��BNP

A közoktatás január elsejétõl teljesen kikerül a helyi
közösségek kezébõl. Ahogy az egyházakkal és az ala-
pítványokkal ellentétben az iskolák fenntartói jogát
már 2013-ban elvették az önkormányzatoktól, ese-
tükben a totális államosítás egy hónap múlva lezárul:
az oktatási intézmények mûködtetését is kiveszik a
kezükbõl. A változásokról beszélgettünk dr. Tóth Jó-
zsef polgármesterrel.

Elismerés Újra FIABCI-díjas a kerület

A századforduló dobogóján
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S zamosi úr talált egy arany nyak-

láncot. A Vígszínház közelében

találta, valahol a Pannónia utca tor-

kolatában, egy kapualj közelében. Ott

feküdt a nyaklánc a lépcsõ elõtt, hoz-

zásimulva a ház oldalához, de min-

denesetre jól látható módon. Szamosi

úr rendes napi sétáját végezte éppen –

mióta megemelkedett a koleszterinje,

az orvos diétát és több mozgást java-

solt a Szamosi úrnak, melybõl hõsünk

az utóbbit meg is fogadta –, hátratett

kézzel, elgondolkozva gyalogolt vé-

gig az ismerõs újlipótvárosi utcákon,

közben olyan fontos kérdéseken törve

a fejét, hogy felsált vagy rostélyost vá-

sároljon-e a holnapi ebédhez, s kissé

görnyedt tartása következtében a jár-

dát bámulta maga elõtt. Ez a szokása

eredményezhette, hogy meglátta a

vastag aranyláncot. Megtorpant, néz-

te egy darabig a tárgyat, hitte is meg

nem is, hogy amit lát, az valóság, az-

tán felemelte, egészen közel, a szeme

elé – mostanában már a látása sem a

régi –, úgy vizsgálta, alaposan. Volt

súlya a nyakláncnak, de medál vagy

díszítés nem volt rajta, csak egy biz-

tonsági kapocs, ami, lám, mégiscsak

kioldódott valahogy az eredeti tulaj-

donos nyakán. Persze, az is lehet, mor-

fondírozott a Szamosi úr, hogy egy

táskából, egy zsebbõl vagy egy ablak-

ból esett ki a lánc, vagy hogy valahon-

nan – mondjuk, egy harmadik nyak-

ból – letépõdött és ellopódott, aztán,

mondjuk, menekülés közben elhají-

tódott az az ékszer. Manapság annyi

mindent hall az ember, és Szamosi úr

gazdag fantáziájú angyalföldi lakos

volt, aki képes volt kerek történetté

alakítani egy ilyen, információsze-

gény jelenetet is. Most mindenesetre

felnézett, és néhány percet azzal töl-

tött, hogy a mellette elsietõ gyalogoso-

kat sorra megszólította, érdeklõdvén,

nem veszítettek-e el egy aranyláncot.

De a körút környéki gyalogosok már

szintén tapasztaltak ezt-azt, s tudták

jól, nem érdemes szóba elegyedni

olyan ismeretlennel, aki efféle trükkel

próbálja megállítani õket. Elõször

csak érdeklõdik, aztán majd ajánlatot

tesz, hogy olcsón megszámítja a talált

tárgyat, végül, ha nem vigyázunk,

még ki is rabol bennünket. A gyalogo-

sok tehát válasz nélkül haladtak el a

Szamosi úr mellett, volt, aki úgy tett,

mintha nem is hallotta volna, volt,

aki megvetõleg végigmérte, s olyan is

akadt, aki – igaz, csak úgy, a foga kö-

zött – azt sziszegte, nem szégyelli ma-

gát, vén gazember. 

A Szamosi úr tehát egy idõ után

felhagyott a kérdezõsködéssel, és el-

határozta, hogy, mint becsületes

megtaláló, leadja a megfelelõ helyen

az ékszert. A Szamosi úr ugyanis tal-

pig becsületes ember volt, s bár mint

mindenkinek, neki is megfordult a fe-

jében, hogy sokkal egyszerûbb lenne

zsebre vágni és hazavinni az arany-

tárgyat, aztán rögtön eszébe jutott az

is, hogy maga is mennyire megörült,

amikor néhány hónapja elvesztette a

tárcáját (benne pénz, hitelkártya,

igazolványok, meg a felesége fényké-

pe, amit úgy szeretett), de másnap fel-

hívták egy étterembõl, hogy a takarí-

tó megtalálta a tárcát egy szék alatt,

lehet érte jönni. Szamosi úr ennél a

gondolatnál ismét a szeme elé emelte

a nyakláncot, hogy megvizsgálja,

van-e benne valami azonosító jel, de

persze nem volt. (Milyen egyszerû is

volna, ha mindenki belegravírozná a

nevét meg a telefonszámát az éksze-

reibe!) Errõl meg az jutott eszébe,

hogy hátha nem is igazi arany, amit

talált, és õ itt fontoskodik egy filléres

kacattal a kezében. Elment tehát egy

ismerõs ékszerészhez a Pozsonyi úton,

hogy megtudja, milyen értéket képvi-

sel a talált tárgy. Az ékszerész igyeke-

zett hûvösen objektív maradni, mé-

ricskélt és nagyítózott, és végül azt

mondta, körülbelül félmillió forint

az értéke, de közben azért finoman

érzékeltette a Szamosi úrral, hogy egy

szót sem hisz el az egész megtalálási

dajkamesébõl, és nem szeretné, ha

holnap mint eladó jelenne meg ezzel

a gyanús dologgal az üzletében. 

Szamosi úr meg egyre jobban bán-

ta, hogy belefogott ebbe a manõverbe.

Minek is vette észre azt a láncot! És ha

már észrevette, minek nyúlt hozzá!

Hagyta volna ott, ahol volt, most sé-

tálhatna kedvére, ahogy szokott, és ko-

moly dolgokon, felsálokon meg rosté-

lyosokon gondolkodhatna. De hiába,

most már benne volt a pácban nyakig,

nem volt megállás. Vett egy nagy le-

vegõt, és bekopogott az illetékes rend-

õrkapitányságra. Nem tudom, jártak-

e már ilyen helyen, legyen elég annyi,

hogy nincs a világ ezer legbarátságo-

sabb intézménye között. Az ügyeletes

egyre mordabb arccal hallgatta Sza-

mosi úr elbeszélését, majd a folyosóra

utasította, ahol várakoztatták egy

szép adagot. Aztán jött az illetékes, az

kikérdezte tövirõl hegyire, volt-e bün-

tetve, s ha nem, miért, anyja neve, lak-

helye, ilyenek, aztán nagy nehezen

megértette, mi volna a tényállás. 

– Telefonálnom kell – ismerte el

tájékozatlanságát a rendõr, bevallva,

hogy ilyen esettel még sosem találko-

zott. Telefonált is, ide-oda, majd

megkérdezte hõsünket, igényt tart-e a

tárgyra, ha eljön az ideje: Szamosi úr

így tudta meg, hogy törvény szerint

egy év után, ha senki nem jelentkezik

érte, a leadott tárgy a megtalálót ille-

ti. – Igen – felelte kis gondolkodás

után, és elhatározta, hogy ha így ala-

kul, a nyakláncért kapott pénzt a ku-

tyamenhelynek ajándékozza: szép,

nemes, év végi gondolat volt ez, meg-

melengette a szívét.

Csak azt nem tudta még, hogy

nyomja majd le a felesége torkán.

� JOLSVAI ANDRÁS

Jövök-megyek 156.

November 18-án különkiadással,

illetve összeállítással ünnepelte

huszadik születésnapját a kerület

kábeltelevíziója, a TV13. A stúdi-

óban két korábbi fõszerkesztõvel,

Pintér Hedviggel és Bánki Árpád-

dal közösen foglalt helyet Kállai

Lajos jelenlegi fõszerkesztõ, akik

a nézõkkel közösen követhették

nyomon a televízió életérõl, ku-

lisszatitkairól készült 10 perces

kisfilmet. Ebben szinte mindenki

látható volt, akik az elmúlt 20 év-

ben esténként köszöntötték, vala-

mint riportjaikkal, tudósításaik-

kal tájékoztatták a nézõket. 

Az ünnepi adásban természe-

tesen érintették a húsz év techni-

kai fejlõdését is (régi svhs, mai di-

gitális technika, súgógép, 16:9

képarány stb.), egyúttal emlékez-

tetve arra, hogy a mûsorkészítõk

(szerkesztõk, vágók, operatõrök,

technikusok) nemcsak a stúdió-

ban dolgoznak, hanem munká-

jukkal teljes körû tájékoztatást

adnak a nézõknek. Így a közszol-

gálati információkon túl, az ön-

kormányzat mûködésérõl, tervei-

rõl vagy kulturális, tudományos,

ismeretterjesztõ eseményekrõl

készítenek egy-egy helyszíni tu-

dósítást, valamint színvonalas

magazin- és háttérmûsorokat –

nem egy esetben országosan is is-

mert újságírókkal.

Születésnap 20 éves a TV13, a kerület kábeltelevíziója

Két évtized képekben

HHaa  ookkoosstteelleeffoonnjjáávvaall  bbeeooll--
vvaassssaa  aa  mmeelllléékkeelltt  áábbrráátt
((QQRR--kkóóddoott)),,  mmeeggtteekkiinntthhee--
ttii  aa  TTVV1133  hhúússzzéévveess  sszzüüllee--
ttééssnnaappjjáárraa  kkéésszzüülltt  mmûû--
ssoorrtt..  AA  QQRR--kkóódd--oollvvaassóó  iinn--
ggyyeenneesseenn  lleettöölltthheettõõ  aa  PPllaayy
ÁÁrruuhháázzbbóóll  ((AAnnddrrooiidd)),,  iilllleett--
vvee  aazz  AApppp  SSttoorree--bbóóll  ((iiOOSS))..

Budapest Fõváros
XIII. Kerületi Önkormányzat

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

Az árverési dokumentáció megvásárolható:

2016. november 21-tõl 2016. december 9-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. Kerületi 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:
2016. december 15. 9.00 óra,

1131 Budapest Béke u. 65.

BBuuddaappeesstt  FFõõvváárrooss

XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt

Cím
Hely-
rajzi
szám

Telek-
terület

(m2)

Nettó
kikiáltási ár

Doku-
mentáció

díja

Róbert Károly krt. 50.,

Róbert Károly krt. 52.

27493

27492

977

1195
265 000 000 127 000

Váci út 171. 26070 2115 235 000 000 127 000
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A Futár Tagóvodában immár húsz

esztendeje hagyomány, hogy vala-

milyen ünnepkörhöz kapcsolódó

alapítványi játszónapot tartanak.

Mint Garancsi Erika óvodapeda-

gógus, az alapítvány elnöke el-

mondta, a szülõk és az óvónõk által

létrehozott Futár Utcai Óvodáért

Alapítvány két évtizede mûködik.

Az idei játszónapot november 12-

én, szombaton tartották. Ezúttal a

téma az adventre várakozás volt. A

vendégek között természetesen ott

voltak a szülõk és a testvérek is,

köztük sok régi és leendõ Futár

ovis. Ezen a napon a földszinti és

emeleti csoportszobákban többféle

karácsonyi kézmûves-foglalkozás,

a tornateremben pedig ugrálóvár

szórakoztatta a gyerekeket. A büfé-

ben a szülõk által „elõállított” süte-

mények és az elmaradhatatlan zsí-

ros kenyér várta az ovisokat és a fel-

nõtteket. Most is nagy sikere volt a

zsákbamacskának: a következõ

hétfõn sok kicsi a tombolán kihú-

zott plüssjátékkal jött óvodába, és a

délutáni alváskor is ezt vette magá-

hoz.

Adventi
játszónap

Neve bizonyára ismerõsen cseng

az irodalom, illetve a költészet iránt

kevéssé érdeklõdõknek is: rendsze-

resen megszólalt a Magyar Rádió-

ban, ahol évtizedeket töltött. Ahogy

– immár több mint fél évszázada –

hûséges kerületünkhöz is. Sumo-

nyi Papp Zoltán József Attila-díjas

költõt, írót, rádiós szerkesztõt a ke-

rületben végzett kulturális tevé-

kenységéért az idén Budapest Fõ-

város XIII. Kerületért díjjal tüntet-

ték ki.

Az akkor ismét Magyarország-

hoz tartozó Szatmárnémetiben

született, és Csengerben nõtt fel.

Szülei vallásos emberek voltak: ta-

nítónõ édesanyja a pécsi zárdában

tanult, édesapja ferences novícius-

ként teológiát végzett, utóbb aztán

vasúti mérnök lett. Gyermekeiket

keresztény szellemben nevelték.

Zoltán tizenkét éves volt, mikor a

család a fõvárosba költözött. Kö-

zépiskolai tanulmányait a buda-

pesti József Attila Gimnáziumban

végezte, majd az ELTE magyar–

orosz szakán szerzett diplomát

1966-ban.

Elsõ verseit az ötvenes évek vé-

gén Vas Istvánhoz vitte, akin ke-

resztül aztán két költeménye elju-

tott Garai Gáborhoz, az Élet és iro-

dalom versrovatának szerkesztõjé-

hez. 1961-ben meg is jelentek a lap-

ban. Akkor még Papp Zoltán né-

ven publikált, és nemsokára egy

ösztöndíj is kinézett neki. Ehhez

viszont nevet kellett változtatnia,

mert ezen a néven már „futott” két

irodalmár is. Nagyszülei egy dél-

baranyai faluból, Sumonyból szár-

maztak, ez adta az ötletet költõi ne-

vének kiválasztásához. 

A Rádióba véletlenül került. Tíz

évig a bemondók osztályának ve-

zetõje volt, majd az irodalmi osztá-

lyon dolgozott, és az Irodalmi fi-

gyelõ, valamint a Társalgó – Más-

fél óra irodalomkedvelõknek címû

mûsort vezette. Aztán tizenöt évig

a Rádiószínház következett, végül

egészen 2007-ig a Kossuth adó Val-

lási és Közmûvelõdési Szerkesztõ-

ségét irányította. Közben rendsze-

resen publikált. Elsõ verseskötete

éppen ötven éve jelent meg. 

Most harmincöt kötetnél tart.

Túlnyomórészt verseket és verses

drámákat írt, de van számos törté-

nelmi esszéje és regénye. Azt

mondja, költõnek szereti hinni

magát, a vershez ért igazán. Leg-

szívesebben mindig verset írna, a

próza számára inkább csak kirán-

dulás. Ha már próza, akkor – álta-

lában felkérésre – történelmi esszé-

ket írt örömmel, például III. Bélá-

ról, Nagy Lajosról és Aragóniai Be-

atrixrõl. 

1995-ben volt egy ötrészes rádió-

mûsora a magyar jakobinusokról.

Ehhez történészekkel beszélgetett.

Az interjúkból kiderült: az akkori

magyar irodalomban minden ne-

ves író és költõ szabadkõmûves

volt. Ennek nyomán kezdte el meg-

írni a magyar szabadkõmûvesség

történetét: az elsõ kötet 1998-ban, a

második 2008-ban jelent meg. 

Arra a kérdésre, hogyan és mikor

ír, van-e nála napi penzum, vagy

különleges késztetés kell ahhoz,

hogy tollat ragadjon, azt válaszol-

ja, mindig van a fejében valami,

ami ott kavarog. Aztán, mikor már

erõs hullámokat vet, leül és leírja.

Most gyerekei unszolására arra ké-

szül, hogy leírja azokat az anekdo-

tákat, amiket eddig inkább csak

családi és baráti körben mesélt el

költõ- és írótársairól, akikkel ötven-

éves pályafutása során találkozott.

Sanyi manó címmel az elsõ,

Weöres Sándorról, már megjelent

a Holmiban. Most lett kész a Ne-

mes Nagy Ágnesrõl szóló: vele év-

tizedekig voltak együtt Szigligeten.

A terv szerint a következõ írásban

Illyés Gyulára emlékezik majd. 

1964-ben jött a kerületbe, ami-

kor elvette egyetemi csoporttársát.

Felesége tõsgyökeres újlipótvárosi.

Aztán megszületett elsõ gyerme-

kük, és a garzon már kicsinek bizo-

nyult. Egy ötvenhat négyzetméte-

res Árpád híd közeli panelba köl-

töztek. Tizenhat évig laktak ott, és

mint mondja, szerette azt a helyet,

ahová százharmincnyolc, többnyi-

re kisgyerekes család költözött kü-

lönbözõ helyekrõl, és jó közösséget

alkottak. Meg is írta ottani élmé-

nyeit Panel-halom címû kisre-

gényében, amelynek elsõ kötete

1981-ben jelent meg, a második, a

rendszerváltás utáni idõrõl szóló

pedig 2003-ban. Felesége azonban

visszavágyott arra a helyre, ahol fel-

nõtt, így kerültek – ennek is már

több mint harminc éve – a Pozso-

nyi útra.

Mindkét fiuk ismert ember:

Papp Gábor Zsigmond filmrende-

zõ, Papp Gergõ pedig mûsorveze-

tõ-riporter. Gábor fia, a nemsokára

tizennyolc éves Máté már most jó

filmeket készít: nem kétséges, film-

rendezõ lesz belõle is. Gergõ kisfia,

Ábel harmadik általánosba jár.

Sumonyi Papp Zoltán azt

mondja, örült a váratlanul jött ki-

tüntetésnek, mint ahogy most már

hatodik éve örömmel látja el a Kas-

sák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi

Díj pályázat kurátori feladatait. Az

idei pályázatra hetven anyag érke-

zett. Ennyi pályamû elolvasása és

értékelése nem könnyû, mégis iz-

galmas feladat, mert számos érde-

kes és értékes alkotás található kö-

zöttük.

� CSOP VERONIKA

Költõnek szeretem hinni magam
Sumonyi Papp Zoltán Élmények Árpád hídtól a Pozsonyi útig



Adventi foltvarró kiállítás nyílt az

Angyalföldi József Attila Mûvelõ-

dési Központ Mácsai II. Galériájá-

ban. A karácsonyi elõkészületek és

az ünnepvárás jegyében különle-

ges formakincsû, változatos színû

és technikájú iparmûvészeti mun-

kákból láthatnak az érdeklõdõk egy

nagy válogatást. A november 12-ei

megnyitón A Foltköltõk Társasága

közös varrásra invitálta a résztve-

võket. A tárlatot Lajos Kati ajánlot-

ta az érdeklõdõk figyelmébe. Az

eseményen közremûködött többek

között az Eská Kézmûvesmûhely,

a Tótágas és Zoller Miklós. A kiál-

lítás díjmentesen látogatható 2017.

január 20-ig.

��(CS)
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Fogfájásról, ínygyulladásról, ese-

tenként fejfájásról panaszkodnak a

páciensek és ritka, hogy ennek az

okát a szájban lévõ, különbözõ ösz-

szetevõjû fémekben keresnék.

Az amalgámtömés önmagában

is okozhat tüneteket, ha viszont va-

lamilyen fémbõl fogpótlás is ké-

szült, akkor biztos, hogy kellemet-

lenségek jelentkeznek. Az ok az,

hogy a nyál elektrolitként kezd mû-

ködni, és galvanizáció következté-

ben az egyik fém megpróbálja le-

bontani a másikat. Egyik leggyako-

ribb tünet, hogy a szájban állandó-

sul a savanykás ízérzet, holott nem

evett a páciens savanyú ételt. A

megoldás az, hogy gyorsan meg kell

szabadulni a hídtól, vagy az amal-

gámtöméstõl. Sokkal bonyolultabb

a helyzet, ha különbözõ idõben, kü-

lönbözõ típusú fémekbõl készült

pótlások vannak a szájban és a köz-

tük létrejött feszültségkülönbség

okozza a kellemetlen tüneteket. A

legmegbízhatóbb, ha minden koro-

na- vagy hídpótlást fémmentes ke-

rámiapótlásra cserélünk. Ez a leg-

biztosabb módja annak, hogy kiik-

tassuk a fémallergiát.

Abban az esetben, ha aranyból

készült a pótlás, semmilyen más

fémbõl nem tanácsos hidat, koro-

nát vagy akár tömést készíttetni. A

kellemetlen tünetek mellett a száj-

ban keletkezett elektrolízis követ-

keztében az arany elbomlik, és egy

napon arra ébred a beteg, hogy el-

tûnt az arany koronája vagy az

arany tömése.

Pika Károly

www.pikafogaszat.hu

Rendelési idõ:

hétfõtõl csütörtökig délelõtt 9–13,

délután 15–18 óráig.

Telefon: 705-9080

Problémát okozhatnak
a különbözõ fémek a szájban

Támogatott utánpótlás
Díjátadó A kerület kiváló ifjúsági sportolói

November 25-én az önkormányzat

tanácstermében ünnepélyes kere-

tek között adta át a testület nevében

Holopné Schramek Kornélia alpol-

gármester és Takács Ferenc önkor-

mányzati képviselõ a Kerület Ki-

váló Ifjúsági Sportolója díjat. Szin-

túgy oklevéllel, illetve serleggel is-

merték el a sportolók felkészítését

végzõ edzõk és az egyesületi szak-

osztályvezetõk munkáját. Az ese-

ményen 77 sportolót, 23 edzõt és 8

egyesületi elnököt díjaztak elért

eredményeik alapján.

Bár 2017. január elsejétõl az is-

kolák mûködtetését végleg az ál-

lam vállalja át, mindazonáltal a ke-

rületi önkormányzat továbbra is

nagy figyelemmel támogatja a test-

nevelés és sport ügyét. Jó példa er-

re, hogy az olimpia és a paralimpia

után a Vasas SC és a BHSE 30 mil-

lió forint támogatást kapott kiemel-

kedõ teljesítménye elismeréseként,

valamint a diákolimpia megrende-

zésére szánt éves összeg meghalad-

ja a hétmillió forintot. Továbbra is

önként vállalt feladata az önkor-

mányzatnak az utánpótlás-nevelés,

melyre 16 millió forintot fordított,

elosztva a kerületi egyesületek kö-

zött. Az utánpótlást nevelõ mûhe-

lyekben zajló folyamatosan magas

színvonalú munka sikerességét bi-

zonyítja az ifjúsági és juniorkorú

versenyzõk által idén nyert 24 érem

(10 arany, 5 ezüst, 9 bronz) a világ-

versenyeken.

� L. Á.

Foltvarrók adventje
AJAMK Ünnepváró kiállítás
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Az Angyalföldi Sportközpont szol-

gált helyszínül a Fair Play Football

Roadshow bajnokságsorozat kilen-

cedik állomásának november 19-

én. A rendezvény az Oltalom

Sportegyesület szervezésével és a

XIII. kerületi önkormányzat mel-

lett jelentõs támogatók – a FIFA

Football For Hope, a Magyar Lab-

darúgó Szövetség, a Nemzeti

Együttmûködési Alap – segítségé-

vel valósult meg, a fõvárosban, il-

letve a XIII. kerületben mûködõ

intézmények csapatainak részvéte-

lével. A Fair Play díjat a rendõrök

szerezték meg az elsõ helyezés

mellé – bizonyítva, hogy a jó játék

nem zárja ki a sportszerûséget! A

második helyezett a Vokál csapata

lett és a bronzérmet a tûzoltók ve-

hették át. A bajnokságsorozat egyik

célja az okos és erõszakmentes fut-

ball a pályán, békés, vidám szurko-

lókkal a pályán kívül! A bajnokság

egyik legfontosabb eleme, hogy a

grundfocihoz hasonlóan a pályán

nincsenek bírók. Jellegzetessége,

hogy a fair play szabályokat jól is-

merõ, elhivatott, úgynevezett fair

play szupervizorok helyettesítik a

bírókat. Õk a mérkõzés alatt nem

szólnak bele a játék menetébe. Az

elõforduló szabálytalanságokat a

játékosok kézfelemeléssel jelzik, és

azokat egymás között tisztázzák.

Az esetleges szankciókban is közö-

sen állapodnak meg. Az Oltalom

Sportegyesület tizenegyedik éve

használja a sportot a nevelés inno-

vatív eszközeként. Eddig több mint

ezer hátrányból induló ember ka-

pott náluk lehetõséget arra, hogy a

rendszeres és ingyenes edzéseken

fizikailag és szellemileg is kihoz-

zák magukból a legtöbbet. Az egyes

– egymással vélt vagy valós érdek-

ellentétben álló – társadalmi cso-

portok az esélyegyenlõség, a tole-

rancia, a párbeszéd, a biztonságos

sport népszerûsítése jegyében, egy

mindenki által kedvelt terepen, a

futballpályán, a fair play foci kü-

lönleges szabályainak segítségével

kezdjenek párbeszédet, alakítsa-

nak ki pozitív emberi kapcsolato-

kat.

� (LA)

Erõszakmentes futball
Oltalom Sportegyesület Fair Play Football Roadshow

Versenyképes bérezés és juttatási csomag.
Tervezhetõ munkakezdés: 2016. december.

Munkavégzés helye: Budapest, V. kerület, Erzsébet híd pesti hídfõjénél.
Munkaidõ: munkanapokon, 8.30–14.30  vagy 14–19 h között.

Jelentkezés: mail@dent-east.com címen fényképes szakmai önéletrajz beküldésével.

Belvárosi fogászati röntgen centrumába
sürgõsen keres munkatársakat

Szakképzett fogászati
röntgenasszisztens

Elvárás:
– digitális röntgentechnika 

ismerete,
– szakmai, gyakorlati tapasztalat,
– számítástechnikai ismeretek,
– empatikus kommunikációs 

készség,
– angol nyelv tudás (középszínt),
– megbízhatóság és lojalitás.
Képzettség:
– fogászati asszisztensi oklevél,
– alkalmassági igazolvány,
– emelt szintû sugárvédelmi oklevél.

Fogászati asszisztens,
recepciós munkakörbe

Elvárás:
– képesség önálló, magas szintû 

munkavégzésre,
– pozitív kisugárzás,
– szolgáltatás centrikus kommunikáció,
– magas szintû felhasználói 

számítástechnikai ismeretek,
– ügyviteli rendszer használata,
– angol nyelvtudás,
– megbízhatóság és lojalitás.
Képzettség:
– fogászati asszisztens,
– felsõfokú ügyviteli, számviteli képzettség.

Fogászati asszisztensi munkakörökbe

Véradás
A véradás önzetlen se-
gítségnyújtás mások-
nak. Egy egység levett,
kivizsgált vérrel három
ember életét tudják
megmenteni. Ha ön
egészséges, adjon vért!
Részletek: veradas.hu
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Tel.: +36 (30) 925-9689;
+36 (1) 798-9999.

A halláscsökkenés a kor-
ral jár, bele kell törõdni?
Semmiképpen. Keresse
fel az Auris Hallásközpon-
tot, és próbálja ki díjmen-
tesen akár a legmoder-
nebb hallókészülékeket!
Szakértõnk, dr. Bodó
Gabriella fül-orr-gégész
audiológus segít megta-
lálni az ideális hallásjaví-
tó megoldást. Az aláb-
biakban a doktornõ a pá-
ciensek gyakori kérdései-
re válaszol röviden.

– Hallom, de gyakran nem értem

a beszédet. Mi lehet ennek az oka?

– Ennek több oka lehet: leggyak-

rabban a hallás központi feldolgo-

zó rendszere már nem dolgozik jól.

A kétoldali hallókészülék-viselés

segíthet a panaszon.

– Mostanában nehezebben tájéko-

zódom térben, van-e ennek valami

köze a halláscsökkenésemhez?

– Ez a hallókészüléken is múl-

hat. Csak a legmodernebb készülé-

kek rendelkeznek a térbeli érzéke-

lést és tájékozódást fenntartó funk-

cióval.

– A barátom hallókészüléket visel,

mégsem elégedett vele. Honnan tud-

hatom, hogy nekem valóban segíte-

ne?

– Keressen fel egy gyakorlott

audiológust/hallókészülék-specia-

listát, aki segít kiválasztani az ön-

nek leginkább megfelelõ készülé-

ket. A próbahordás ingyenes!

– Mit tud egy jó hallókészülék?

– Röviden: visszapótolja a hallá-

si képesség hiányzó részét, jó hang-

minõséget biztosít, és kompenzálja

a torzult hangosságérzékelést. A

beszédértés javításához kétoldali

viselés és a két készülék között ve-

zeték nélküli kapcsolat szükséges.

– Kaphatok-e valamilyen támo-

gatást az igényeimnek és lehetõsége-

imnek leginkább megfelelõ hallóké-

szülék megvásárlásához?

– Igen, az OEP támogatási listá-

ján a régebbi és a legmodernebb ké-

szülékek is megtalálhatók.

(x)

Az idõskori
hallásveszteség
kompenzálható

Huszonötödik születésnapját ün-

nepelte az Angyalföld Polgárõr

Szervezet. Ez alkalomból novem-

ber 17-én születésnapi bankettet

tartottak az Angyalföldi József At-

tila Mûvelõdési Központban. A je-

les évforduló kapcsán Takács Fe-

renc, aki a kezdetek óta tölti be a

szervezet elnöki tisztét, elmondta:

negyedszázada nem gondolták

volna, hogy a tizenhárom személy-

bõl álló kis Csángó figyelõ-jelzõ

csoport és a Gidófalvy-csoport Bu-

dapest egyik legnagyobb létszámú,

erõs polgárõr szervezetévé növi ki

magát.

A huszonöt év alatt sok minden

változott. Állandó viszont a szilárd

kapcsolat a kerületi önkormány-

zattal, illetve a polgármesteri hiva-

tallal, valamint a szinte napi szak-

mai együttmûködés a kerületi

rendõrkapitánysággal. Az évtize-

dek alatt jó kontaktust alakítottak

ki egyebek mellett a kerületi közte-

rület-felügyelettel, a Vagyonkeze-

lõ, illetve a Közszolgáltató Zrt.

szakembereivel, valamint az

Együttmûködési Fórum és a Civil

Kerekasztal résztvevõivel.

A szervezet taglétszáma folya-

matosan alakult. Voltak érdeklõ-

dõk, akiket eltántorított, hogy ez

nem fizetõs állás: a szolgálatellátás

szabadidõben történik, sõt tagdíjat

is kell fizetni. Ahogy egy-egy lakó-

területen élõk bekapcsolódtak a

munkába, újabb és újabb csopor-

tok alakultak meg. A szorgos mun-

ka meghozta gyümölcsét: a kerület

lakói ma már ismerik és elismerik a

polgárõröket. Nem keverik õket

össze az önkéntes rendõrökkel

vagy más szervezettel, és bizalom-

mal fordulnak hozzájuk. 

Különleges kontaktusuk van a

Budapesti Polgárõr Szövetség

(BPSZ) és az Országos Polgárõr

Szövetség (OPSZ) vezetõivel. A

BPSZ évente elismerésben részesí-

tette a legjobban teljesítõ tagokat.

Az OPSZ is elismerte tevékenysé-

güket: 2004-ben és 2008-ban az Év

Polgárõr Szervezete címet kapták.

Pesti István elnökhelyettes két al-

kalommal lett az Év Polgárõre. Az

idei év is sikeres volt: a mi polgár-

õreink gyõztek a Budapesti és az

Országos Közlekedésbiztonsági

Versenyen. Kerületünk elnyerte a

Fõváros Polgárõr Kerülete kitün-

tetõ címet.

A kerület vezetõi az anyagi tá-

mogatás mellett folyamatosan fi-

gyelemmel kísérik a szervezet éle-

tét. A polgárõröket rendszeresen

felkérik a fontosabb kerületi ren-

dezvények – például a választások

– segítésére, illetve a rend megerõ-

sítésére egyebek mellett a Lehel

Csarnok vagy a Szabolcs utca kör-

nyékén. A közbiztonsági területért

felelõs önkormányzati bizottságok

is minden ciklusban foglalkoznak

a polgárõrség tevékenységével. 

A sok utcai jelenlét, a problémák

közös megoldásának szükségessé-

ge kialakította az együttmûködést

a közterületi rendért, a közbizton-

ságért és a köztisztaságért felelõs

szervezetekkel. Alapító tagjai vol-

tak a kerületi Civil Kerekasztalnak,

és jó a kapcsolatuk a kerület civil

szervezeteivel. 

Sok emlékezetes pillanatot éltek

át együtt a polgárõrök. Az évente

megtartott zenés, táncos estéken,

óév búcsúztatókon, közös kondé-

ros fõzõcskéken, valamint az Or-

szágos Polgárõr Napokon és a

BPSZ ünnepein kovácsolódtak

össze a csoportok, ezeken váltak

közösségé, amelynek tagjai nem-

csak a feladatok megoldásában, ha-

nem a mindennapi életben is segí-

tik egymást. Sajnos szomorú ese-

mények is történtek: az évek alatt

tizenhat polgárõr társukat vesztet-

ték el, köztük Pesti Istvánt, Bodor

Zsuzsát, Nyári Vilmát és legutóbb

Orgován Györgyöt. 

Végezetül a szervezet elnöke re-

ményét fejezte ki, hogy a követke-

zõ években a polgárõrség eszméje

tovább erõsödik, és a XIII. kerület

polgárõrei továbbra is sikeresen

tudnak részt venni szeretett kerü-

letük biztonságának erõsítésében.

� CSOP V.

Kerületünk biztonságát vigyázzák
Jubileum Huszonötödik évfordulóját ünnepelte az Angyalföld Polgárõr Szervezet

Látássérültek
helyzete
A Vakok és Gyengénlátók Kö-

zép-magyarországi Regionális

Egyesülete (VGYKE) fontos fel-

adatának tartja, hogy segítse és

támogassa a látássérült szülõket

és a látássérült gyereket nevelõ

családokat. Az egyesület a Csa-

ládi erõforrások programja kere-

tében megszervezte a korai fej-

lesztéssel és koragyermekkori

intervencióval foglalkozó szak-

emberek szakmai fórumát. Az

eseményre november 17-én ke-

rült sor a XIII. Kerületi Preven-

ciós Központban. Ezen a többi

között bemutatkozott a Családi

erõforrások projekt. A résztve-

võk megismerhették az Orszá-

gos Látásvizsgáló Bizottság te-

vékenységét. A szakemberek fó-

rumán szó volt a látássérült gye-

reket nevelõ szülõkrõl, valamint

a helyi ellátórendszer jelenlegi

helyzetérõl a korai fejlesztés és a

kora gyermekkori intervenció

területén. Ugyancsak beszéltek

az elérhetõ fejlesztésekrõl, az in-

tegráció felé vezetõ fejlesztési

utakról és a szakemberek bekap-

csolásának lehetõségeirõl.

� (CS)
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– Árulja el, hogyan kapott kisipa-

rosi engedélyt 1956-ban? – kérdez-

tem az idõs, ám fizikailag és szelle-

mileg egyaránt a korát meghazudto-

lóan kiváló állapotban lévõ mestert.

– Nem könnyen, az biztos – fe-

lelte –, mert akkoriban az enyém

volt az egyetlen maszek cukrászda

Angyalföldön. Ma sem tudom, mi-

ért lehettem éppen én a magán-

szektor kizárólagos képviselõje

ezen a tájon.

– Képviselõfánkot sütött örömé-

ben?

– Nem, a krémesre mentem rá.

Errefelé sok szegény ember élt, ezért

azt találtam ki, hogy a krémeseket

önköltségi áron adom. Nem sokkal

késõbb a helyiek már krémes király-

nak hívtak. Ez egyrészt hízelgett ne-

kem, másrészt alaposan megnehe-

zítette a helyzetemet, mert a hivata-

losságok az addigi összeg tízszere-

sére akarták emelni az adómat. Ezt

nem fogadhattam el: perre mentem,

és átmenetileg bezártam az üzletet.

Fél év múlva – ha hiszi, ha nem –

megnyertem a jogvitát.

– S addig mit csinált?

– Elhelyezkedtem a Gerbeaud-

nál, amelyet akkor Vörösmarty

cukrászdának neveztek. Az ötödik

kerületben úgy is akadt már tapasz-

talatom, mert a Kunyhó megnyitá-

sa elõtt a Szent István körúti Sziget

– ma: Európa – cukrászdában vol-

tam üzletvezetõ.

– Eredetileg belvárosi?

– Nem, móravárosi vagyok,

akárcsak Sándor Károly.

– A futballt is ugyanúgy szereti,

ahogyan a felejthetetlen Csikar rajon-

gott érte?

– Nem, én a síelés és a vitorlá-

zás híve vagyok; még manapság is

van vitorlásom Balatonalmádi-

ban. A Kunyhó megalapítása ide-

jén pedig azt hangoztattam: min-

denekelõtt a küzdõsportokat kell

preferálni, elvégre Angyalföldön

vagyunk...

– Síelni hova járt?

– Itáliába.

– Dolce vita lehetett...

– Az én szakmámban itthon is

édes élet volt. Nemegyszer elõfor-

dult, hogy kétezer krémest is elvit-

tek egy nap alatt. De imádták spe-

cialitásaim egyikét, az Osváth-jojót

is, amelyet finom párizsi krémmel

– kakaóval, tejszínnel, vajjal – ké-

szítettem.

– A cukrász szereti az édességet?

– Nem tudom, ki hogyan van ve-

le, én naponta két-három süte-

ményt is megeszem, ha nyaralok.

– S ha nem nyaral?

– Akkor nyitásra már ezer dara-

bot sütök.

– Ehhez mikor kell kelni?

– Van, hogy le sem fekszem. De

általában hajnali négykor ébredek.

– Apukája is így tett?

– Nem. Õ kivételesen fodrász-

ként kereste a kenyerét.

– Férfi hóbort?

– Én a Nõi szeszély híve vagyok.

Fõleg, ha birsalma levét is adunk

hozzá.

– A cukrásznak kreatívnak kell

lennie, vagy az a jó, ha a hagyomá-

nyokhoz ragaszkodik?

– Lelemény nélkül a

mi hivatásunk nem lé-

tezik. Ám a fantáziának

gátat kell szabni, mert

az emberek a tradicio-

nális süteményeket

kedvelik igazán: ma is

krémesbõl és mignon-

ból adunk el a legtöb-

bet. Az úgynevezett

trendit kiváltképp óva-

tosan érdemes csak kö-

vetni. Arra a kérdésre,

hogy miért nincs több

cukormentes sütemé-

nyünk, rendre azt vála-

szoljuk: azért, mert ez

cukrászda.

– Válaszoljuk?

– Már fõként a két fi-

am viszi a boltot, a leg-

nagyobb örömömre. De

nem csak Pétert és Csa-

bát neveltem fel: pá-

lyám során vagy hatvan fiatalnak

adtam szakmát a kezébe. Az egyi-

kük szinte a szomszédban nyitott

cukrászdát. Nem szégyelled ma-

gad, ide jössz a nyakamra? – vicce-

lõdtem vele. De tényleg csak tréfál-

tam, mert a konkurencia megjele-

nése tiszta haszon: megóv attól,

hogy elkényelmesedj.

– Ha mégis lazított, hova ment?

– A Láng Gépgyár kultúrtermé-

be jártam táncolni, míg a József At-

tila Mûvelõdési Házba filmet vagy

színdarabot nézni. Ugyanolyan re-

mekül mulattam, mint akkor, ami-

kor a szeneslegények betértek hoz-

zánk krémesevõ versenyt tartani.

Húsz alatt képtelenség volt nyerni,

húsz fölött viszont nem lehetett be-

tegség nélkül megúszni.

– A gyõztes úgy festett, mint Sza-

bados Mihály a Sose halunk meg cí-

mû Koltai Róbert-filmben?

– Talán még ramatyabbul.

– Az üzlet viszont változatlanul

príma állapotban van, hûen a jel-

mondathoz: „Az Osváth név kö-

telez”.

– A szlogen nem hiúságból, ha-

nem szakmai meggyõzõdésbõl fa-

kad. S azt szeretném, ha még a há-

rom unokám is ugyanebben a szel-

lemben vezetné a cukrászatot. Né-

hányszor kilelt a hideg hajnalban,

de aztán azt mondtam magamban:

hál' isten, hogy csinálhatom! Nyil-

ván ezért is kedveltek a népek, és

választott az önkormányzat An-

gyalföld egyetlen cukrász díszpol-

gárává.

– A törzsvendégei is tizenharma-

dik kerületi díszpolgárok!

– Kettõ közülük kétségtelenül

az: Bodrogi Gyula és Vitray Tamás

évtizedek óta ide jár torkoskodni.

– Mit érzett, amikor 2008-ban át-

vehette a címet?

– Azt, hogy itt a hab a tortán.

� HEGYI IVÁN

Tövirõl Hegyire Arcok a kerületbõl Osváth Péter

Áll egy régi Kunyhó

HHaa  ookkoosstteelleeffoonnjjáávvaall  bbeeoollvvaassssaa  aa  mmeelllléékkeelltt  áábbrráátt
((QQRR--kkóóddoott)),,  mmeeggtteekkiinntthheettii  HHeeggyyii  IIvváánn  BBaarrddóócczzii
GGyyuulláávvaall  kkéésszzíítteetttt,,  nnoovveemmbbeerr  2233--aaii  ttéévvééiinntteerrjjúújjáátt..
AA  QQRR--kkóódd--oollvvaassóó  iinnggyyeenneesseenn  lleettöölltthheettõõ  aa  PPllaayy  ÁÁrruu--
hháázzbbóóll  ((AAnnddrrooiidd)),,  iilllleettvvee  aazz  AApppp  SSttoorree--bbóóll  ((iiOOSS))..

Itt az év legfittebb napja,
a 11. DECATHLON FittAréna!
Magyarország legnépszerûbb fit-

neszrendezvénye idén már 11. al-

kalommal várja a sportolni vágyó-

kat. Az érdeklõdõk az ünnepek

elõtti nagy erõgyûjtés jegyében de-

cember 17-én a BOK csarnokban

(volt Syma csarnok, XIV. ker., Dó-

zsa Gy. út 1.) lehetnek részesei egy

jó hangulatú, izomlázat sem nél-

külözõ sportos napnak a Budapest

Sportiroda (BSI) szervezésében. A

legkedveltebb fellépõk a nagyszín-

padon: Katus Attila, Tatarek Re-

zsõ, Béres Alexandra, Péntek Eni-

kõ, Sifi & Kangoo Team, Almássy

Csilla, Michael De la Cruz, Czégel

Erika. Idén is felépül egy 4000

négyzetméteres Fitneszpark és

Életmód Expo, ahol 100 kiállító kí-

nálatából elsõként lehet megismer-

kedni és vásárolni (figyelem, az

utolsó karácsonyi roham!) számos

sportruházat legújabb kollekciójá-

ból, sporteszközökbõl, valamint az

egészséges ételeket kínáló kóstolók

mellett szakszerû felmérések kere-

tében ismerhetjük meg testünk

egészségügyi és edzettségi állapo-

tát. A program 9.30-kor indul, az

utolsó óra 16 órakor kezdõdik.

A részletes program:

http://fittarena.hu/program-2016/

(x)

Állandó szerzõnk sorozatában olyan emberek szólal-
nak meg, akiknek élete vagy munkássága – esetleg
mindkettõ – elválaszthatatlan a kerülettõl. Mostani
vendégünk Osváth Péter, aki kilencvenéves, hetvenöt
esztendeje jegyezte el magát a cukrászmesterséggel,
és hatvan éve nyitotta a Kunyhó cukrászdát Angyalföl-
dön. Az üzlet eleinte a Béke úton állt, aztán átköltö-
zött mostani helyére, a Jász és a Dolmány utca sarká-
ra. A „krémes királynak” becézett alapító ma is bejár
dolgozni, de már együtt viszi a boltot két fiával, Péter-
rel és Csabával. S azt reméli, mindhárom unokája
ugyancsak cukrász lesz, ha már a nagypapája, vala-
mint az öccse szintén azzá vált...

Már fõként a két fiam, Péter és Csaba viszi a boltot, a legnagyobb örömömre
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MINDEN HÉTEN
RINGATÓ – Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
hétfõ 10.15–10.45
Zenei nevelés a Kodályi elvek alapján 
a születéstõl 3 éves korig. A cél, hogy 
a kismamák megtanuljanak egy könnyen
éneklehetõ, de a kodályi elvekhez híven: 
zeneileg értékes dalanyagot. Ismerkedjenek
meg magyar mondókákkal, mozgásos, 
ölbeli játékokkal. 
Vezetõ: Venczel Mónika, venczelmonika
@freemail.hu, 70/3820-026.
TE + ÉN TÁNCEST 
NOSZTALGIA ZENÉVEL
péntek 18.00–22.00
Játszik a Láng zenekar. Belépõdíj: 800 Ft.

VASÚTMODELL BÖRZE
(csere-bere, vétel-eladás)
szombat 9.00–12.00
Belépõdíj: 200 Ft, 18 év alatt díjmentes.
Asztaldíj: 1000 Ft. Asztalfoglalás:
www.vasutmodellfesztival.5mp.eu
Univerzális Élet Találkozó
vasárnap 10.00–13.00
Az Univerzális Élet az õskeresztény életet
elõsegítõ egyesület. Nincs tagsági díj, in-
gyenes rendezvényeikre mindenkit szere-
tettel várnak.
TE + ÉN TÁNCEST 
NOSZTALGIA ZENÉVEL
vasárnap 17.00–21.00
Játszik a Láng zenekar. Belépõdíj: 800 Ft.

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

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

LangMuvelodesiKozpont

Láng
Mûvelõdési
Központ

Rendbe szorított érzelmek
Kalló Viktor szobrász Emléktábla-avatás

FSZEK XIII/2. sz. Radnóti Miklós Könyvtára
Pannónia u. 88–90. (RaM) Tel.: 398-6280
h., sze., p.: 14–19, k.: 10–15, cs.: 12–16 óráig

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

h., sze., cs.: 14–19, k.: 10–15, p.: 11–15 óráig

FSZEK XIII/6. sz. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtára
Mosoly u. 40/A. Telefon/fax: 349-1532
h., sze., p.: 14–19, k.: 11–16, cs.: 12–16 óráig

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

fszek1308@fszek.hu
Nyitvatartás: hétfõ, szerda, péntek: 12–19, kedd, 

csütörtök: 9–16, szombat: 9–14 óráig.

PROGRAMAJÁNLÓ:
Hogy ezek a fiatalok miket tudnak?! – Egyéni okostelefon-használati foglalkozá-

sok hétfõnként 16.30–18.00 óráig, elõzetes telefonos bejelentkezés alapján

Tekerjünk egyet a diavetítõn! – diafilmklub, december 2. (péntek) 17 óra

Pöttömök játékdélutánja – társasjátékklub gyerekeknek, december 9. (péntek) 17 óra

Jeffrey Archer: Se több, se kevesebb (General Press 2016.)
Esterházy Péter: Drámák (Magvetõ, 2016.)
Fabricius Gábor: Más bolygó (Európa, 2016.)
Kondor Vilmos: Szélhámos Budapest (Libri, 2016.)
Alice Munro: Nyílt titkok (Park, 2016.)

KÖNYVAJÁNLÓ:

Modern felszereltségû
fogászati rendelõ

az Oktogonnál

A ma legkorszerûbb diagnosztikai felszereltség (panoráma röntgen, CT),
esztétikus pótlások és tömések, fogszabályozás (láthatatlan módon is)

gyerekeknek és felnõtteknek, fogbeültetés (implantológia), lézeres és száj-
sebészeti kezelések, ráncfeltöltés. Minden beavatkozás lehet altatásban is! 

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

(Teréz krt. 7., bejárat az utcáról).

A nõstény kutyák általában évente

kétszer tüzelnek, ekkor fogamzó

képesek és adott esetben vemhesül-

hetnek. Ha a vemhesség nem kö-

vetkezik be, a szuka szervezete ak-

kor is „készül” az újszülött világra

jövetelére. Olyan hormont termel,

ami az emlõkben tejtermelést ser-

kent. Sokszor ennek külsõ tünete

nincs, de egyes esetekben látható

jelei vannak a hormontermelés-

nek: enyhébb esetekben az állat be-

gyûjti a környezetében található

tárgyakat (zoknik, játékok stb.) és

egy helyre rakja õket, „fészket épít”. 

Súlyosabb esetben az emlõk

megduzzadnak, belõlük savós vá-

ladék vagy akár tej nyomható ki.

Amennyiben ezeket a jelenségeket

tapasztaljuk kutyánkon, érdemes

többet mozgatni, kevesebb ivóvizet

és ételt adni neki. Kerüljük a gya-

kori simogatást (tudom, nagyon

nehéz!).

Jó hatással lehet a hûvös boroga-

tás: ha a fagyasztóban van mélyhû-

tött zacskós zöldség, azt tekerjük

bele egy puha ruhába, vagy töröl-

közõbe és napi kétszer-háromszor

öt-tíz percig tartsuk a kutya emlõ-

in. Ha néhány napon belül nincs

javulás, akkor keressük fel állator-

vosunkat, aki tejtermelést gátló

gyógyszert ad állatunknak.

��DR. NAGY CZIROK GÁBOR

ÁLLATORVOS,
BIOVET

ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÖZPONT

Álvemhesség szuka kutyákban

Kalló Viktor Munkácsy Mi-
hály-díjas szobrász, érde-
mes mûvész emlékére
avattak táblát november
18-án a Máglya köz 3.
szám alatt, ahol a mûvész
élt és alkotott, egykori
mûterme falán. Az emlék-
tábla-avató ünnepségen
részt vett a mûvész fele-
sége, Judit asszony, fia,
Kalló Iván, pályatársa,
Gyurcsek Ferenc szob-
rászmûvész, a XIII. kerü-
leti képviselõ-testület
tagjai, továbbá mûvész-
kollégák, barátok, pálya-
társak, a mûvészház lakói.

– Mûterme mindig nyitva volt.

Együtt evett, ivott, dolgozott a he-

gesztõkkel, lakatosokkal, kõfara-

gókkal. Szerette az életet. Nemcsak

munkásokat mintázott. Szobrá-

szat nincs nõi formák nélkül.

Ahogy élet sincs nõk nélkül. hem-

ingwayi alkat volt. Túláradó szen-

vedély, életöröm áradt környezeté-

re. Szeretett vadászni, vadlakomát

készíteni, vendégeket fogadni

munka után. Mert a munkában

nem ismert lazaságot. Expresszív

formában jelentek meg a rendbe

szorított érzelmek – így emlékezett

Kalló Viktorra az emléktábla-ava-

tón Gyurcsek Ferenc, aki sok érde-

kességet osztott meg a jelenlevõk-

kel nemcsak Kalló Viktor pályájá-

ról, de a korról is, melyben a mû-

vész élt és alkotott.

Kalló Viktor a Somogy megyei

Babócsán született 1931. július 12-

én. Nehéz körülmények között ne-

velkedett, szülei elhagyták, nagy-

mamája nevelte fel. Az elemi isko-

la után nem tanulhatott tovább,

ezért 14 évesen kitanulta a lakatos

szakmát. A pécsi belvárosi plébá-

niatemplom vasrácsa részben õt di-

cséri. 1950-ben figyeltek fel egy raj-

zára, ennek köszönhetõen került a

Képzõmûvészeti Fõiskolára. A

korra jellemzõ szocialista realiz-

mus érzõdött a munkáin, ugyanak-

kor a realista ábrázolást ötvözni

tudta egyéni kifejezésmódjával,

gyakran élt elvontabb, modern ki-

fejezõ eszközökkel. 

Jelentõs sikereit az ötvenes évek

végén érte el. 1957-ben elnyerte a

Derkovits-ösztöndíjat, szerepelt a

Mûcsarnok tavaszi tárlatán. Nem

sokkal késõbb elsõ lett a Köztársa-

ság téri Mártír Emlékmû pályáza-

ton, és megbízást kapott az emlék-

mû elkészítésére. Kalló Viktor

1958. februárban költözött a kerü-

letünkbe, a Máglya közi mûterem-

be. Közel 60 köztéri alkotást készí-

tett, ebbõl 4 szobrát helyezték el a

13. kerületben. Álló munkás kerék-

kel címmel került ki az alkotása a

Váci úton a Láng Gépgyár iroda-

ház elé, amely jelenleg a gyár belsõ

udvarán található. A Béke téri Béke

és barátság emlékmûvének két

alakja is az õ munkája, ezt 1992-

ben a szoborparkba szállították.

Kiváló jellemzõerõvel fejezte ki

egy-egy emberi magatartás vagy

történelmi szituáció legjellemzõbb

vonásait. Szobrászi munkássága

szerteágazó: a monumentális

szobrászatban kifejtett tevékenysé-

ge mellett kisplasztikái is jelentõ-

sek.

� BNP

Színpompás, de mégis fájdalmas

képek, melyeken a kín és a szenve-

dés visszatérõ téma, megrázó vers-

sorok, szabadságvágy, életösz-

tön… A Roma holokauszt kiállítás

november 24-én nyílt meg a Város-

ház Galériában.

A legnehezebb talán a visszaem-

lékezéseket olvasni a tárlaton, amik

a maguk kegyetlenségében írják az

eseményeket, azon mûvészi el-

emelés nélkül, ami a verseknek és a

képeknek sajátja. Ahogy a tárlatlá-

togató a sorokat olvassa, filmszerû-

en megjelennek szemünk elõtt az

egykori borzalmak, peregnek a ke-

gyetlen filmkockák, férfiak gyilko-

lása, terhes anyák, nõk, lányok,

gyerekek verése, kivégzése. Nehéz

szembesülni vele, de épp ezért van

szükség az ilyen tárlatokra. A kiál-

lítás emléket állít az áldozatoknak,

egyben figyelmeztet bennünket,

hogy fel kell lépnünk a kirekesztés,

a gyûlöletkeltés, a rasszizmus min-

den megnyilvánulása ellen. 

A Béke téri polgármesteri hivatal

elsõ emeletén található Városház

Galéria kiállítás megnyitóján

Kischner Péter, a MAZSIKE elnöke

és Jakab Sándor, Budapest Fõváros

XIII. Kerületi Roma Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke is felszólalt.

– A mi felelõsségünk, hogy soha

többé ne forduljon elõ. A mi fele-

lõsségünk, hogy milyen szellem-

ben neveljük gyermekeinket, hogy

a következõ nemzedék tolerán-

sabb, nyitottabb, elfogadóbb le-

gyen. Hála istennek, Angyalföld

egy ilyen hely, de még van mit ten-

nünk, nyugodtan még most sem

dõlhetünk hátra – mondta beszé-

dében Jakab Sándor.

– Kérem, nézzék meg a kiállí-

tást, és emlékezzenek arra, hogy

egyetlen egy embert vagy népcso-

portot sem lehet semmilyen ürügy-

gyel megbántani, megbélyegezni,

kirekeszteni. Nem kell a nagy tra-

gédiákra gondolni, elég a legkisebb

dologra: egy szóváltásban, egy

rossz jelzõ használatában is már ott

bújik az a fajta erõszak, aminek ez

lehet a végkifejlete – emlékeztetett

megnyitó beszédében Kischner

Péter, a MAZSIKE elnöke.

Ezt követõen a megnyitón a

Romano Glaszo Együttes lépett fel.

A kiállítás december 9-éig megte-

kinthetõ a polgármesteri hivatal

ügyfélfogadási ideje alatt a Város-

ház Galériában. A kiállítás Buda-

pest Fõváros XIII. Kerület Önkor-

mányzatának jóvoltából ingyene-

sen látogatható.

Roma holokauszt
Kiállítás A rasszizmus ellen
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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

LAKATOSMESTER! Rácsok, kapuk, kerítések. Zárnyitás, zár-
csere, lakatosmunkák. Tel.: 06-30-299-1211, www.
racskeszites.hu

ZÁRSZERVIZ vállal asztalosmunkát, ajtók, ablakok, szekré-
nyek zárcseréjét, illesztését, pántok, zsanérok cseréjét, kü-
szöbkészítést, szigetelést. Szigeti László. Tel.: 251-9483,
06-20-381-6703

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

ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu. 22 ÉVE
VÁLLALOM kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását, il-
lesztését, zárak cseréjét, festését, HÕSZIGETELÕ ÜVE-
GEZÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT GARANCIÁVAL. FELMÉRÉS
DÍJTALAN! Horváth Ákos. Tel.: 06-70-550-0269

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

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS, festés 300 Ft/nm-tõl, mázolás, fóliataka-
rás, színes festés, díszítés. Parkettacsiszolás, lerakás (ha-
gyományos, laminált). Tel.: 06-20-945-5473, 06-30-499-
1814

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

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

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, lamináltparkettázás,
gipszkartonos munkák, igény esetén teljes lakásfelújítás. Re-
ferenciával, garanciával, takarítással. Tel.: 06-30-391-
0805

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

FESTÉS, mázolás azonnalra! Üres lakásra árkedezmény! Tel.:
06-20-935-0951

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

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

MINDENNEMÛ régiséget vásárolok díjtalan kiszállással. Bú-
tort, festményt, porcelánt, kerámiát, borostyánt, órákat,
szõnyeget, numizmatikát, bronztárgyakat, képeslapot, bake-
litlemezeket, hiradástechnikát. Pintér Nikoletta. Tel.: 466-
8321, 06-30-973-4949

19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, mû-
tárgyak vétele készpénzért. Díjmentes értékbecslés.
Telefon: 06-30-949-2900, e-mail: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu. Nemes Galéria: 1024 Bp., Szilágyi Er-
zsébet fasor 3.

BOROSTYÁN (golyóforma elõnyben), arany, ezüst és bril-
liáns ékszerek felvásárlása a legmagasabb áron. XI., Fehérvá-
ri úti csarnok, földszint, virágsoron (porcelán, ezüst üzlet).
Tel.: 209-4245

Vaszary János, Szõnyi István, Márffy Ödön, Scheiber
Hugó, Berény Róbert, Egry József, Kádár Béla, Bat-
thyány Gyula, Schönberger Armand, Czigány Dezsõ,
Perlrott Csaba Vilmos, Ziffer Sándor FESTÕMÛVÉ-
SZEK ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEGVÉTELRE 
KÉSZPÉNZÉRT. Nemes Galéria, 1024 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 3. Tel.: 06-30-949-2900 nemes.gyula@
nemesgaleria.hu 

KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok bútorokat,
festményeket, ezüstöket, porcelánokat, antik órákat stb.,
teljes hagyatékot, elsõ vevõként, legmagasabb áron.
Kiszállás díjtalan. Tel.: 06-20-280-0151, e-mail:
herendi77@gmail.com

RÉGISÉGEK, hagyatékok vétele készpénzben színházak
részére. Keresünk bútorokat, festményeket, órákat,
hangszereket, könyveket, ruhanemûket, csillárt, porcelá-
nokat, kristályokat, szõnyegeket, ékszereket, játékokat,
pénzeket, hanglemezeket, ritkaságokat. Kiszállás,
szakbecslés díjtalan, hétvégén is. Kertész Izabella. Tel.:
06-30-419-2713

PERLMUTTER IZSÁK festményeit, grafikáit keresem megvé-
telre készpénzért. Tel.: 06-70-317-4985, e-mail: perlmut-
terizsak@gmail.com

INGYENES numizmatikai szaktanácsadás. Tel.: 349-6854,
06-30-387-7188

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

MÉRNÖK, orvos, tanár és pap könyvhagyatékát megvásá-
roljuk. 40 év tapasztalat, korrekt vételár. Tel.: 06-30-877-
1460, 787-9282

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

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT ke-
res ügyfeleinek. Gyorsan vevõt hozunk, jutalék 3%, ügy-
véd ingyenes. Ismerõsének lakása eladó? Hívjon, ajánlási
jutalékot kap! www.laurus.ingatlan.com. Tel.: 06-20-9-
600-600

RADNÓTI M. u.-ban kertre nézõ, felújított, 1 szoba-alkóvos
lakás (36 nm) eladó. Közvetítõk kíméljenek! Tel.: 06-70-949-
4013

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

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

MASSZÕRKÉNT várom frissítõ- , relaxáló-, olajos-, thai-,
talp-, svéd- és babamaszszázsra a kellemes, otthonos, XIII.,
Vág u.-i magánstúdiónkba kedvezõ áron. Hívjon bizalom-
mal! Bõhm Erika. Tel.: 06-30-680-6720

KARÁCSONYRA lepje meg szeretteit 10 alkalmas feltöltõ,
stresszoldó gyógymasszázs-bérlettel Béke-Tatai lakótele-
pen. Kazár Rita gyógymasszõr. Tel.: 06-70-617-9596

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 megbecsült, tapasztalt fog-
orvosai új helyen, 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, dr. Tóth Éva. A legmo-
dernebb felszereltség, fogszabályozás gyerekeknek és fel-
nõtteknek, szájsebészeti mûtétek és fogbeültetés, mozgó
fogsor rögzítése, lézeres beavatkozások fogínysorvadás ke-
zelésére is, esztétikus tömések és fogpótlások, száj körüli
ráncok feltöltése. Minden beavatkozás altatásban is. Egész-
ségpénztárakkal szerzõdött rendelõ!

DR. HONT ZSUZSA fogorvos elérhetõsége: 06-30-416-
3640

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. E-mail: nemetneked@gmail.com. Tel.: 06-30-
409-5492

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

MATEK-ÉRETTSÉGI? KEZDJÜK IDÕBEN A FELKÉSZÜ-
LÉST! Gyakorlott, fiatal, türelmes magántanár vállal kor-
repetálást 10. és 11. osztályos tanulók részére.
Újlipótvárosban házhoz is megy! Tel.: 06-30-258-2290

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

SZAKÁCS álláslehetõség! Azonnali belépéssel keresünk hosz-
szútávra, önállóan dolgozni tudó, szakmáját szeretõ és isme-
rõ szakácsot XIII. kerületi éttermünkbe. Jelentkezés telefo-
non: 06-70-411-7605, e-mailben: info@premiumcafe.hu
címre várjuk érdeklõdéssel!

RAKTÁROSOKAT, áru-összekészítõket keresünk kétmûsza-
kos munkarendbe Budapestre, egy IX. kerületi élelmiszerrak-
tárba. Jelentkezni: allas@jobcapital.hu. Tel.: 06-72-223-
223

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat ezermester kar-
bantartó villanyszerelõt keres, általános épületüzemelte-
tõi feladatok elvégzésére, kétmûszakos munkarendbe. Elvá-
rások: villanyszerelõ vagy annak megfelelõ középszintû vég-
zettség, erkölcsi bizonyítvány, minimum 3 éves villanyszere-
lõi munkakörben eltöltött gyakorlat. A munkakör 2016. de-
cember 1-jétõl tölthetõ be. A szakmai önéletrajzot a munkaugy
@euszolg13.hu e-mailcímre kérjük küldeni

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft. alkalmankénti vagy rendszeres igénybevétel-
lel oktatási, konferencia-, bemutató elõadások céljára ter-
met bérbe ad. A helyszín: Budapest XIII., Szegedi út 17.
(Egészségház). A terem befogadóképessége asztalok mellet-
ti elhelyezésnél maximum 35 fõ, asztal nélküli ültetésnél ma-
ximum 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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ÁLLÁS

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

OKTATÁS

FOGORVOS

EGÉSZSÉG

INGATLAN

KÖNYV

RÉGISÉG

KÖZÖS KÉPVISELET

FESTÉS, MÁZOLÁS

VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS

SZOLGÁLTATÁS

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

ONLINE APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL A NAP 24 ÓRÁJÁBAN: www.hirnokapro.hu
AZ APRÓHIRDETÉS ÁRA 15 SZÓIG BRUTTÓ 2700 Ft, EZEN FELÜL SZAVANKÉNT 127 Ft.

LAPUNK KÖVETKEZÕ SZÁMA DECEMBER 15-ÉN JELENIK MEG. LAPZÁRTA: DECEMBER 5.
A lapban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget.

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

TEHERTAXI. Költöztetés precíz munkavégzéssel! Meg-
bízható rakodókkal, gyors ügyintézéssel. Igény ese-
tén dobozok, csomagolóanyagok. 10%-os hétvégi
kedvezmény! Tel: 280-2542, 06-70-214-4235 LAKÁSCÉLÚ MEGOLDÁSOK az ország 2. legna-

gyobb bankjától. Együttmûködõ partnerünk a ke-
rületi lakosság rendelkezésére áll – legyen szó
vásárlásról, cserérõl, korszerûsítésrõl, vagy a
meglévõ hitel kiváltásáról. Segítünk eligazodni a
jogszabályok sûrûjében, gyorsan és hatékonyan
megtalálni az Ön élethelyzetének leginkább meg-
felelõ konstrukciót, sorban állás és felesleges
bürokrácia nélkül. Átfogó igényfelmérés, korrekt
tájékoztatás, extra kedvezmények! Tel.: 06-20-
439- 4505 (munkanapokon 10–20 óra között)

TÁRSASHÁZKEZELÉS! 16 éves tisztségviselõi múlttal,
társasházkezelõi diplomával, újlipót-városi elkötele-
zettséggel társasházak közös képviseletét, kezelését
vállalom. Bármilyen okból problémás házak korrekt
rendbetétele. Jogász, könyvelõ, szakipari mesterek,
valamint sikeres pályázatírók segítik munkámat. Tel.:
06-20-942-0191 

MEGVÉTELRE KERESEK komolyzenei
hanglemezeket (minimum 50 db).
Házhoz megyek.
Telefon: 06 (20) 921-6062.

PROFESSZIONÁLIS ESZTÉTIKAI FOGÁSZATI KEZELÉSEK
(fogkõeltávolítás, fogfehérítés lézerrel és UV-lámpá-
val) a Jászai Mari térnél. Tel.: 06-20-522-1700,
www.cleardent.hu

WWW.ABLAKANGYAL.HU. ÚJ FA- ÉS MÛANYAG ABLA-
KOK, ajtók beépítése! Régi típusú nyílászárók javítása,
szigetelése. Hétvégi vállalással is. Kiszállás, felmérés
díjtalan! Nyugdíjaskedvezmény 20%. Tel.: 06-30-522-
3323

FÉNYKÉPES PÓLÓK KARÁCSONYRA! Kedvenc képeit
rányomtatjuk pólóra, bögrére, párnahuzatra. Tar-
tós, ötletes ajándék. www.polonyomtatas.eu
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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 SSpprriinntt  KKfftt..
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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www.nyelvtanarkereso.hu

Regisztrálj, ha tanítani 
szeretnél, vagy 

keresd meg a számodra
legjobb nyelvtanárt!

Keresd
az újságárusoknál!

A Fiastyúk Alapítvány (1139

Bp., Fiastyúk u. 47–49.) adó-

szám: 18081187-1-41 kö-

szönetet mond mindazoknak,

akik személyi jövedelemadójuk

1%-át a 2015. évben a Hegedüs

Géza Általános Iskola számá-

ra ajánlották fel. A befolyt

1 260 960 Ft-ot fénymásoló

lízingelésére, számítógépek fel-

újítására, projektorok hangfalak

vásárlására, versenyek, nevezé-

si díjak nyelvvizsgák támogatá-

sára, könyvjutalmakra, tehet-

séggondozásra, könyvtárfej-

lesztésre, az iskola mûködési

költségeire fordítottuk.

Csillog is, villog is,
Hullik is, múlik is.
A füstös háztetõn,
Ezüstös fény, ragyogó!
Hûvös is, befed is,
Vetése meleg is, jó takaró!

Mi az?

Találd ki!
Kedves gyerekek! Megoldásaito-

kat Találd ki! címmel december

8-ig várjuk elérhetõségeinkre,

melyeket az impresszumban ta-

láljátok. A helyes megfejtõk kö-

zött gyermekújságot és belépõje-

gyeket sorsolunk ki! Elõzõ szá-

munk megfejtése: 5 eltérés és Mió

cica kapta el a labdát. Nyertesünk: Nagy Zsombor,

Radványi Mia.
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Elõzõ rejtvényünk helyes megfejtése: Ujjlenyomatok a Krayer házban. Nyerteseink: PPoonnyyii  GGyyuulláánnéé,,  MMoottiill

AAnniikkóó.. Aktuális feladványunkban egy kerületünkhöz kötõdõ elismerés megnevezését rejtettük el. Beküldési
határidõ: december 8. A helyes megfejtést beküldõk között értékes ajándékokat sorsolunk ki. Postacímünk:
1137 Bp., Újpesti rkp. 7. E-mail: hirnok@sprintkiado.hu.

Ha képbe akar kerülni a XIII. kerületrõl,

NÉZZE A TV13 ADÁSAIT!
Szerkesztõség és stúdió: József Attila tér 4.

Telefon: 788-7098, e-mail: tv13@sprintkiado.hu

Online hirdetésfelvétel a nap 24 órájában: www.hirnokapro.hu
Ha megjelenne a TV13 képújságjában, esetleg készíttetne egy rövid

reklámfilmet vállalkozásáról, írjon a hirdetes@sprintkiado.hu 
e-mail címre vagy hívjon minket a 237-5060-as telefonszámon!

Minden hétköznap 18 órakor jelentkezünk új mûsorral, utána és
másnap ismétléseket láthatnak. Hétvégén az összes heti adásun-

kat megismételjük egymás után délelõttönként és esténként.
HÉTKÖZNAP 6.00 elõzõ napi adás ismétlése (hétfõn a pénteki), 
10.00 elõzõ napi adás ismétlése, utána az azt megelõzõ napi,

majd újra az elõzõ napi, 15.00 elõzõ napi adás ismétlése, 
18.00 ÚJ ADÁS, 19.00 PC váltó – politikai és közéleti mûsor,

23.00 aznapi adás ismétlése.
HÉTVÉGÉN 6.00 és 18.00 A hét adásainak ismétlése egymás után.

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