
Õsszel összehangolt programokkal a
környezetvédelemre és a köztisztaság-
ra fókuszál a kerület. A közeljövõben
kezdõdõ átfogó köztisztasági akció ré-
szeként – az idõjárástól függõen –
november 8. és 15. között befejezõdõ,
kaszálási kör során a XIII. Kerületi
Közszolgáltató Zrt. begyûjti az így ke-
letkezett zöldhulladékot. Ezután  – az
idõjárástól függõen – november 10. és
19. között indul az önkormányzat átfo-
gó köztisztasági akciója, a XIII. kerület
összes járdaszakaszának nagytakarítá-

sa. Hamarosan indul az idei zöldhulla-
dék-gyûjtési akció is ugyancsak az ön-
kormányzat megbízásából és forrásá-
ból. A közszolgáltató 2002-tõl minden
õsszel megtartja ezt a lakossági lomb-
és avargyûjtési programot: a kertekben
keletkezõ zöldhulladékhoz biztosít in-
gyenesen gyûjtõzsákokat, melyeket
idén november 2. és 5. között lehet át-
venni a társaság Hajdú utcai telephe-
lyén, a készlet erejéig. (Részletek a
www.kozszolgaltato.bp13. hu honla-
pon olvashatók.) Két nagy akcióján

már túl van a kerület: szeptember 18-
án volt a hagyományos népszigeti
nagytakarítás a lakosság segítségével,
október 16-án pedig ugyancsak az itt
élõk bevonásával Újlipótvárosban, a
Dráva utca–Váci út–Szent István kör-
út–Duna által határolt területen, a ki-
jelölt területeken lehetett elhelyezni a
zsákokba gyûjtött hulladékot. Emel-
lett más zöldprogramok is zajlottak és
zajlanak kerületszerte.

Részletek a 4. és az 5. oldalon.

A Vígszínházban kezdte 
a pályáját 1983-ban, most pedig
öt évig vezetheti a teátrumot.
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Út- és parkoló-
felújítás

Négy nagy beruházás valósul-
hat meg, illetve kezdõdhet el
idén 352 millió forintból.

Jelentkezõket
várnak

Kerületi lakosok jelentkezését
várják szavazatszámláló bizott-
ságban való részvételre.

7

Rudolf Péter
interjú

3

Környezet Õsz átfogó köztisztasági és zöldakciókkal

Lombhullás
után zsákolás

11

Pólus Károly, az Archikon
Architects vezetõ tervezõje kap-
ta az idei építészeti díjat

2XIII. Kerületi
Építészeti Díj

Munkában a kerület gépei: lombszívástól... ...az út- és járdatakarításig

Avargyûjtés a Gyermek téren
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Vajon van-e okunk ma ünne-
pelni az önkormányzatiságot?
– tette fel a kérdést dr. Tóth Jó-
zsef polgármester a képviselõ-
testület október 7-ei ülésén ab-
ból az alkalomból, hogy szep-
tember 30-án volt a Helyi Ön-
kormányzatok Napja. Kiemel-
te, a hatályos Alaptörvény már
nem tartalmazza a helyható-
ságok alkotmányos alapjogait,
a kormány alattvalóknak, és
nem partnernek tekinti õket,
és mellõzi a teljes érdekegyez-
tetést. Ez a feladatfinanszíro-
zásban is megmutatkozik,
nem beszélve az önkormány-
zati vagyon elvonásáról, a szo-
lidaritási hozzájárulásról vagy
épp a különleges gazdasági
övezetek létrehozásáról.

„Az önkormányzatok tranzit-
zónában vannak, amin változ-
tatni kell” – fogalmazott a pol-
gármester, utalva a demokra-
tikus hatalommegosztás hiá-

nyára, a települések megosztá-
sára. Míg egyes önkormány-
zatok „különpénzt” kapnak a
kormánytól, addig például az

iparûzési adó megfelezésével,
a gépjármûadó elvételével
megregulázzák a helyhatósá-
gokat. Sok más településhez

hasonlóan a XIII. kerület sem
kapott semmilyen kiegészítõ
támogatást a forráselvonás
pótlására. Mindennek a jár-

ványkezeléshez semmi köze
nincs.

Dr. Tóth József megoldási
javaslataival is elõállt. Az elsõ,
hogy az önkormányzati szö-
vetségeket be kell vonni az
õket illetõ jogalkotásba. Ezzel
párhuzamosan rendezni kell a
települések pénzügyi hátterét:
el kell törölni a szolidaritási
hozzájárulást, vissza kell kap-
niuk a gépjármûadó teljes ösz-
szegét és a helyben keletkezõ
személyi jövedelemadó 20 szá-
zalékát, valamint részesülni-
ük kell az üzemanyagok jöve-
déki adójából. Kiemelt feladat
lesz az önkormányzati köz-
tisztviselõk jogállásának és bé-
rezésének a rendezése is.
Szükség van egy korszerû Bu-
dapest-törvényre és egy igaz-
ságos, reális számításon alapu-
ló, a fõváros és a kerületek kö-
zötti forrásmegosztásra.
Mindemellett a közigazgatási
rendszer fejlesztése is indo-
kolt, ennek részeként pedig
Budapest és az agglomerációs
települések szorosabb együtt-
mûködése. 

A polgármester reményét
fejezte ki, hogy a következõ 31
év az eddiginél másabb, pozi-
tív idõszaka lesz az önkor-
mányzatoknak.

K. A. I.

Értékelés Önkormányzati reformot sürget dr. Tóth József polgármester

Határozott
jövõkép

A képviselõ-testület október 7-ei ülésén dr. Tóth József polgármester:
„Az önkormányzatok tranzitzónában vannak, amin változtatni kell”

SPECIÁLIS FELTÉTELRENDSZERREL FIATAL PÁROK RÉSZÉRE
3 db lakás tulajdonjogának megszerzésére.

Az árveréssel kapcsolatos további információt a XIII. Kerületi
Közszolgáltató Zrt. Lakás- és helyiséggazdálkodási osztályán kérhetnek. 

+36 (1) 450-3111; www.kozszolgaltato.bp13.hu
Árverés ideje: 2021. november 3. (szerda) 09.00–10.00 óra között
Az árverés helye: A kiíró által biztosított online árverési felület
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Pólus Károly, az Archikon
Architects építésziroda vezetõ
tervezõje kapta az idei XIII.
Kerületi Építészeti Díjat. Az
elismerést immár hagyomá-
nyosan október 4-én, az építé-
szet világnapjához kapcsoló-
dóan adta át dr. Tóth József
polgármester a Radnóti Mik-
lós Mûvelõdési Központban.
Pólus Károly nevéhez és az
Archikon építészirodához má-
sok mellett olyan kimagasló
színvonalú épületek tervezése
fûzõdik a kerületben, mint a
százlakásos passzívház, a Me-

séskert Tagóvoda, a Láng Mû-
velõdési Központ vagy példá-
ul a Vizafogó Tagóvoda. Az új,
innovatív épületek megterve-
zését, illetve a meglévõk újra-
értelmezését már számos díjjal
elismerte az építészszakma.

Az eseményen Massányi Ka-
talin, a kerület fõépítésze kö-
szöntõjében a helyi gyermek-
intézményekrõl szólva el-
mondta, az önkormányzat szá-
mára kiemelten figyel arra,
hogy az óvodákban és a bölcsõ-
dékben megfelelõ körülmé-
nyeket biztosítsanak a kicsi-

nyeknek. A befektetõi beruhá-
zásokkal az önkormányzat fej-
lesztései is felveszik a ver-
senyt, ezt jól tükrözik az utób-
biak által elnyert építészeti ki-
tüntetések is.

Az ünnepi laudációt meg-
tartó Nagy Csaba Ybl-díjas
építész a Pólus Károllyal való
munkakapcsolatáról, a közös
gondolkodásról beszélt. Gon-
dolatait pedig – korábbi díja-

zottként – azzal zárta: „üdv a
klubban, Karesz!”

Az önkormányzat által nyolc
éve alapított XIII. Kerületi
Építészeti Díj eddigi kitünte-
tettjei az elismerõ cím mellé
oklevelet kaptak, ám idéntõl
kezdõdõen gravírozott üveg
emlékplakett is jár a díjhoz. A
korábbi díjazottaknak dr. Tóth
József szintén átadta a rendez-
vényen az emléktárgyakat. 

Elismerés Pólus Károlyé az idei XIII. Kerületi Építészeti Díj

„Üdv a klubban, Karesz!”

A XIII. Kerületi Építészeti Díj korábbi kitüntetettjei:
2013: Finta József; 2014: Nagy Csaba; 2015: Bálint Imre;
2016: Kóris János; 2017: Szabó Tamás; 2018: Tima Zoltán;
2019: Marosi Miklós; 2020: Arató György
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Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a Jász utca
72. szám alatti önkormányzati új lakóépületben található lakások bérbeadására.
A pályázati nyomtatvány a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lehel Csarnok-
ban mûködõ Központi Ügyfélszolgálati Irodában (1134 Budapest, Váci út 9–15.,
galériaszint) szerezhetõ be, vagy letölthetõ a www.kozszolgaltato.bp13.hu ol-
dalról. 
Részletes információt a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. honlapján olvashat-
nak és a Lakásgazdálkodási csoporttól [tel.: +36 (1) 350-3728, +36 (1) 350-
3729] kérhetnek.

A pályázat benyújtható:
2021. október 1. és 2021. november 22. között

A lakások megtekintésének idõpontja:
2021. október 11-én 09.00–11.00 óra
2021. október 25-én 09.00–11.00 óra

2021. november 8-án 09.00–11.00 óra között

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzata

BUDAPEST FÕVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Négy nagy beruházás – út- és
parkolófelújítás – valósulhat
meg, illetve kezdõdhet el idén;
az összesen csaknem 352 mil-
lió forintos fejlesztésrõl leg-
utóbbi ülésén döntött a képvi-
selõ-testület. Az önkormány-
zat a kerület hosszú távú és
más ágazati stratégiáinak
megfelelõen, valamint az idei
költségvetési rendeletével
összhangban lát hozzá a mun-
kálatoknak, amelyek négy
helyszínen zajlanak: a Katona
József utcában, a Váci út 167.
mögött (a Szobor utca és
Faludi utca között), a Fáy köz-
ben (a Fáy utca és Zsinór utca
közötti szakaszon) és a Nép-
fürdõ utca egyik parkolójában.

A Katona József utca Tátra
utca–Hegedûs Gyula utca kö-
zötti szakasz út- és járdafelújí-
tása a Katona József utca re-
konstrukciójának II. üteme
lesz. Az új szegélyezés mellett
az úttestre új aszfaltréteget te-
rítenek, az FCSM Zrt.-vel
együttmûködve a régi fed-
lapokat és víznyelõket újakra
cserélik, a járdát pedig mind-

két oldalon térkövezik. A köz-
terület gyalogosbarát lesz.
Egyfelõl a csomópontok szû-
kítésével megnõ a közlekedés-
biztonság, másfelõl az északi
oldalon a járdákat felszabadít-
ják: a gépjármûvek ferde vára-

kozása helyett párhuzamos
parkolósávot jelölnek ki, ezzel
pedig lehetõség lesz zöld-
esítésre és faültetésre is.

A Váci út 167. mögötti par-
koló és a terület teljes átépíté-
se során 123 darab állóhely, az

ezekhez vezetõ út és járda, va-
lamint a Faludi és a Szobor ut-
cai útcsatlakozás rekonstruk-
ciója valósul meg, ezzel egyi-
dejûleg megújul a meglévõ
zöldfelület és 22 új fát is ültet-
nek.

A Fáy közi munkálatok
révén a meglévõ útburkolat,
a párhuzamos parkolók, a
gyalogosfelületek és a kapu-
behajtók átépítése megtör-
ténik a teljes pályaszerkezet
cseréjével. A korábbi két-
irányú forgalom helyett for-
galomcsillapított, vegyes for-
galmú útszakaszt alakítanak
ki a kétirányú kerékpárforga-
lom számára megnyitott egy-
irányú közlekedéssel. Az útpá-
lya burkolata szürke, a kapu-
behajtók vörös, míg a járdák
sárga betonkõ burkolatot kap-
nak.

A Népfürdõ utca 17/A–17/D
számok elõtt a rossz állapotú
aszfaltburkolatú parkoló és
járda felújítását végzik el a for-
galomcsillapító küszöbök át-
építésével együtt. A kivitele-
zés során a parkolóhelyek ki-
alakítása és száma nem válto-
zik. Az útpályán kicserélik a
kopóréteget, míg a csatlakozó
járdák betonkõ burkolatot
kapnak.

K. A. I.

Beruházás Nagyszabású út- és parkolófelújítások kezdõdnek

Többirányú
komfortjavítás

A közelmúltban elkészült a Karikás Frigyes utca fel-
újítása a Hunyadi Általános Iskola és a Dagály utca
közötti szakaszon. Ennek során a XIII. Kerületi Köz-
szolgáltató Zrt. elvégezte a gyalogosfelületek teljes kö-
rû rekonstrukcióját és az egész pályaszerkezet cseré-
jét, emellett a két korábbi, íves forgalomcsillapító kü-
szöb helyére új, hasonló kialakítású, a 30 km/h-s se-
bességkorlátozásnak megfelelõ, vörös színû forgalom-
csillapító küszöb került. Az útburkolat és gyalogosfe-
lületek magassági kialakítása során fõ szempont volt a
megfelelõ vízelvezetés biztosítása, a meglévõ burko-
latszintekhez és kapubehajtóhoz való igazodás.

Megújult a Karikás Frigyes utca

A Katona József utca rekonstrukciójának I. üteme jelenleg zajlik
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Megszülettek az önkormány-
zat által október 2-án megtar-
tott – elõzetesen lapunkban is
meghirdetett – lakossági ve-
szélyeshulladék-gyûjtési ak-
ció összesített adatai. Az akció
iránt folyamatos volt az érdek-
lõdés: a korábbiakhoz hason-
ló módon zajló program során
hét helyszínen 19 355 kilo-
gramm hulladékot adott le a
lakosság. Ez a mennyiség a
szokásos õszi akciók közül az
eddigi legnagyobb, megha-
ladta a tavalyi 18,9 tonnát is,
csupán a lomtalanítással egy
idõben lebonyolított tavaszi
gyûjtés 26,5 tonnás eredmé-

nye múlta felül. Az önkor-
mányzat erre az akcióra mint-
egy 3,8 millió forintot fordí-
tott. A tavaszi begyûjtés 4,9
milliós költségével együtt

idén több mint 8,7 millió fo-
rintot költött az összesen 45,8
tonna veszélyes, illetve újra-
hasznosítható hulladék ártal-
matlaníttatására.

Veszélyes hulladék
rekordmennyiségben

Az önkormányzat új takarító-
gépei próbaüzem keretében
járják az utcákat. A kerületiek
jelenleg két jármûvel
találkozhatnak a
közterületeken,
hamarosan pe-
dig megérke-
zik és szintén
megkezdi
próbaútját
két kisebb gép
is. A jármûvek
és berendezések
útvonalterve a pró-
baidõszak végeztével, an-
nak tapasztalatai alapján lesz
összeállítva.

Mint arról májusban beszá-
moltunk, az önkormányzat új

járdatakarító gépek beszerzé-
sével szeretné elõsegíteni a ke-
rület köztisztaságának javulá-

sát. A kerület azonban
hangsúlyozza, az

újabb önkor-
mányzati ön-
kéntes több-
letvállalás
nem jelent
felmentést az

ingatlantulaj-
donosok és la-

kóközösségek
köztisztasági kötele-

zettségei alól. Utóbbiak
ugyanis a jogszabályok értel-
mében továbbra is kötelesek
az ingatlan és az úttest közötti
járdafelületet tisztán tartani.

Próbamunkán
az új takarítógépek

PRÓBAÜZEM
KERETÉBEN

JÁRJÁK
AZ UTCÁKAT

Az újabb önkormányzati önkéntes többletvállalás nem jelent felmentést
az ingatlantulajdonosok és lakóközösségek köztisztasági kötelezettségei alól

Hulladékfajta Mennyiség (kg)

Irodatechnikai hulladékok (toner, nyomtatópatron) 340
Fáradtolaj 620
Oldószer, hígítók 340
Veszélyes anyaggal szennyezett göngyölegek 720
Hajtógázas sprayflakonok 290
Növényvédõ szerek 365
Fénycsövek, izzók 60
Festékmaradék (oldószeres) 1 350
Festékmaradék (diszperziós) 4 400
Gyógyszerhulladék 300
Elektronikai hulladékok (képcsöves) 1 600
Elektronikai hulladékok (egyéb) 7 200
Elemek 160
Mosószerek 510
Sütõolaj 1 100
Összesen: 19 355

A kerületi lakossági veszélyeshulladék-gyûjtési akciókban
begyûjtött hulladék mennyisége

Minden iskola nevelési
programjának része a kör-
nyezetvédelem, amihez hoz-
zátartozik a köztisztaság is.

A Vizafogó Általános Iskola
igazgatója, Szállási Zsuzsan-
na azt mondja, számukra a
környezettudatos magatar-

tás fejlesztése különösen
fontos.

– Itt, a környékünkön
rendszeresen tanúi vagyunk
annak, hogy a kerület köztisz-
taságot ellátó munkatársai
szedik a szemetet vagy éppen
virágokat ültetnek. Mi pedig
az iskolán belüli környeze-
tünket szeretnénk olyanná
tenni, amely javítja a gyere-
kek életminõségét. A temati-

kus ökohét keretében például
növényeket is kapott az iskola
a szülõktõl, fûszerkertünk is
lett. És bár van egy karbantar-
tónk, akinek a nagy iskolaud-
var gondozása is a feladata, mi
évek óta segítünk neki ebben
ilyenkor, õsszel. „Zöldszom-
batot” szervezünk, amelyhez
szülõk, gyerekek, pedagógu-
sok önként csatlakozhatnak.
Takarítjuk az udvart, össze-

gyûjtjük a lehullott leveleket,
kertészkedünk. Vannak, akik
otthonról hoznak eszközöket
ehhez. A zöldhulladékos zsá-
kok elszállításában pedig az
önkormányzattól kapunk se-
gítséget. Nemcsak szemlélet-,
hanem közösségformáló is az
esemény, ilyenkor kicsit kö-
tetlenebb formában tudnak a
pedagógusok, szülõk, gyere-
kek együtt lenni.

Zöldszombat a Vizán
Összekapcsolták a környezetvédelem és a mentális
egészség hetét a Vizafogó Általános Iskolában: októ-
ber 11-étõl öt napon át külön is foglalkoztak a gyere-
kek ezekkel a témákkal. Az ökohetet tanórán kívüli,
példaértékû, önkéntes „zöldszombattal” zárták: szü-
lõk, tanulók, pedagógusok közösen tették rendbe,
szépítették az iskolaudvart.
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Az önkormányzat szeptember
18-án, szombaton – az elmúlt
évekhez hasonlóan – ismét
megszervezte a Népsziget
nagytakarítását. Az akcióban
ezúttal kicsit kevesebben vet-
tek részt, aminek oka le-
het a járványhelyzet, de az
idõpont is, hiszen az akci-
óra általában tavasszal ke-
rül sor. A lelkes civileket, lo-
kálpatriótákat, polgárõröket
ezúttal is a XIII. Kerületi Köz-
szolgáltató Zrt. segítette; a tár-
saság biztosította a munkavé-
delmi kesztyût, a lapátot, a ge-
reblyét és a gyûjtõzsákokat. 

Ezen akció keretén belül a
szigetet átszelõ utat és környé-

két, valamint a Duna menti te-
rületet tisztították meg a részt-
vevõk, akik a korábbi évekhez
hasonlóan most is nagyjából
kétkonténernyi, 10-12 köb-
méternyi szemetet gyûjtöttek

össze. Az önkéntesek ruhane-
mût, cipõt, háztartási gépeket,
eszközöket éppúgy találtak,
mint kanapét és áruházi bevá-
sárlókocsit. Ezeket a közszol-
gáltató zsákokba gyûjtötte,
majd gondoskodott a hulla-
déktelepekre történõ elszállí-
tásukról.

Lezajlott a népszigeti
nagytakarítás

... kétkonténernyi
szemét... ”

Több mint 10 köbméternyi szemetet gyûjtöttek össze.

2020-ban összesen 13,5 ezer
köbméter illegális hulladékot
hagytak maguk után a kerüle-
ti szemetelõk. Ezt a hatalmas
mennyiségû szemetet saját
költségén szedi össze és hord-
ja el az önkormányzat. Ön-
kéntesen. Mert nem tartozik a
kötelezõ feladatai közé. Az
sem, hogy a társasházak, üzle-
tek elõtti, körüli járdaszakaszt
takarítsák.

A Fõvárosi Önkormányzat
rendelete kimondja: az ingat-
lan tulajdonosa, kezelõje,
használója köteles gondos-
kodni az ingatlan elõtti járda,
valamint az úttest és a járda
közötti kiépített vagy kiépí-
tetlen terület gondozásáról,
tisztán tartásáról, szemét- és

gyommentesítésérõl. Ebbe té-
len a hóeltakarítás és síkos-
ságmentesítés is beletartozik.
Ha például egy kutyás ember

„ottfelejti” egy társasház elõtt
a kutyaürüléket, azt is a társas-
háznak – ugyanígy más hulla-
dékkal kapcsolatban is – kell

eltakarítania. Üzletek eseté-
ben szintén a tulajdonos köte-
lezettsége ez, legfeljebb meg-
állapodik a bérlõvel, hogy õ

végzi ezt a munkát. Nyilván
nem kellene ezt csinálnia má-
sok helyett, ha mindenki fele-
lõsséggel lenne a környezete
iránt. Egyébként a XIII. kerü-
leti önkormányzat rendelete a
közösségi együttélés alapvetõ
szabályairól ugyancsak rögzí-
ti a lakosság kötelezettségeit a
kerületi helyek tisztántartásá-
val kapcsolatban.

A közterület-felügyelet
2020. január 1-jétõl már meg-
bírságolhatja a szabályszegõ
szemetelõket is, ha rajtakapja
õket. Ha nem, akkor azokra a
tulajdonosokra (társasházak-
ra, üzletekre stb.) róhat ki bír-
ságot, akiknek az épülete elõtt
szemetet találnak. Sokszor
bírságoltak már.

Ne lépjen bele!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló
törvény azt is kimondja: az állattartó köte-
les gondoskodni arról, hogy az eb a közterü-
letet ne szennyezze. Tehát a hátrahagyott
„kutyagumi” eltüntetése nem tartozik sem
a fõváros, sem a kerület feladatai közé. Nem
mellesleg: a XIII. kerület lakói ingyen kapnak
kutyaürülék-zacskókat, csak be kell menni-
ük ezekért a központi ügyfélszolgálati iro-
dába (Lehel Csarnok, galériaszint). Az önkor-
mányzat 14 kutyaillemhelyet (képünkön)
tart fenn, 90 százalékukat az Újlipótváros-
ban. Naponta tisztítják ezeket. Összesen 422
ebürülékgyûjtõ edény van a kerületben. A
kutyásokat és így a kutyákat is komplexen
támogató infrastruktúra kiépítésében – hi-
szen ott van még a 21 kutyafuttató is – úttö-
rõ volt Budapesten a XIII. kerület.

Tudta?
Évrõl évre növekszik a kerületben a köztisztaságra fordított
önkormányzati forrás nagysága, 2021-ben ez megközelíti a
670 millió forintot.

Kerületi parkgondnokok járják az utcákat, parkokat, és
takarítanak: az Újlipótvárosban a Hollán Ernõ utca elején
és a Pozsonyi úton hétvégén is.

Egy évben kétszer átfogó tisztasági akciót szervez az ön-
kormányzat: nem kötelessége ez sem, önként vállalja õsszel
és tavasszal.

A legszemetesebb gyalogospontokon hétvégenként is
üríti a kukákat az önkormányzat önként, s elintézte, hogy a
fõváros is vigye el a szemetet ezekrõl a helyekrõl a hétvége
egyik napján.

A társasházak köztisztasági
kötelezettségei
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Angyalföld felszabadítása
1945. január 11–18. között zaj-
lott. A Vörös Hadsereg 30. lö-
vészhadtestének katonái janu-
ár 13-án tisztították meg a Bé-
ke tér környékét a németektõl.
A kerületi harcokban 37 szov-
jet katona vesztette életét,
holttestüket a Béke téren egy
közös sírba temették. Mayer
Sándor (több forrásban Meyer
Sándor) 1946-ban kapott meg-
bízást a Béke téri szovjet em-
lékmû elkészítésére. A szobor
átadásáról az Új Szó számolt
be „Angyalföld dolgozói vasár-
nap avatták fel Mayer Béla (he-
lyesen Sándor!) szobrászmûvész
alkotását: a XIII. kerületben el-
esett szovjet hõsök síremlékét. Az
avató ünnepségen Kámány Já-
nos elöljáró tartott beszédet.” A
mészkõ posztamensen zászlót

tartó szovjet katona egyben
Angyalföld elsõ szobra volt. A
háborúban elhunyt katonáik
tiszteletére a szovjetek kezde-
ményezték emlékmûvek állí-
tását. A költségeket Magyaror-
szág állta, de legtöbbször be-
számolták a Szovjetunió részé-
re fizetendõ háborús jóvátétel-
be.

A szobor alkotója, az elis-
mert mûvész Oroszországban
született. Az I. világháború
idején hadifogolyként került
Szombathelyre, ahol letelepe-
dett és családot alapított. 1947-
tõl teljesen visszavonultan élt,
1956-ban Ausztráliába vándo-
rolt ki, 1966-ban hunyt el.

1956-ban a tüntetõ tömeg
Angyalföldön is ledöntötte a
Béke téri felszabadulási em-
lékmûvet. Egyes visszaemlé-

kezések szerint éjszaka, mert
nappal a lakosság védelmezte.
A szobor talapzatát helyreállí-
tották, de a tetejére a szovjet
katona szobra helyett „örök-
láng” került.

A Béke tér rendezését 1961-
ben kezdték meg, a munkála-

tok csaknem egyharmadát tár-
sadalmi munkában végezték.
Elõször azt a futballpályát
szüntették meg, ahol a Nép-
sport 1959. május 25-ei tudó-
sítása szerint a Vasas-öreg-
fiúk–FTC-öregfiúk mérkõzé-
sét ma már hihetetlen,
hogy 4000 nézõ
elõtt játszották.
A tér új köz-
pontjában ál-
lították fel
Kalló Viktor,
1958 óta a
kerületi
Máglya közi
mûteremben
dolgozó Mun-
kácsy-díjas szob-
rászmûvész alkotását. A
felszabadulás 20. évfordulójá-
ra avatott mû kõtalapzaton,
bronzmunkást és katonát áb-
rázolt, a hátteret egy zászlót
stilizáló ötméteres betonfal al-
kotta. (A szobrot 1992-ben a
nagytétényi szoborparkba
szállították.) 2001. június 1-
jén avatták fel a kerület új Em-
lékhelyét. Központi eleme az
Õshajó, Varga Tamás szob-
rászmûvész alkotása. A 17 ton-
na összsúlyú bronzlemez

plasztika 4,5 méter magas, 7
méter hosszú, 17 tonna össz-
súlyú.

A kerület önálló közigazga-
tási egységgé válásának 75. év-
fordulóján (2013) a testvérte-
lepülések polgármesterei egy-

egy díszfát ültettek a
mészkõbe vésett cí-

merükkel ellá-
tott testvérvá-
rosi sétá-
nyon. A tér
Béke utcától
keletre esõ
parkján ve-

zet át a
Floridsdorf sé-

tány, a nyugati ol-
dal az Eszék park el-

nevezést kapta.
A Béke tér Bauhaus-stílusú

épülete (nem szocreál, mint
sokan gondolják) a kerület
születése óta a közigazgatási
központ. 1938-tól a XIII. ke-
rületi Elöljáróság, 1950-tõl a
XIII. Kerületi Tanács, jelen-
leg Budapest Fõváros XIII.
Kerületi Önkormányzat és
Polgármesteri Hivatalának
otthona.

A BÉKI SRÁC

Elfeledett töredékek 20. Mi lett a kerület elsõ szobrával?

A Kerületi Emlékhely sok népszerû program, megemlékezés helyszíne 
– jobb oldalt a 2001-ben felavatott Õshajóval

A BÉKE TÉR
RENDEZÉSÉT
1961-BEN

KEZDTÉK MEG

A felszabadulás 20. évfordulójára avatott mû kõtalapzaton bronzmunkást
és katonát ábrázolt, a hátteret egy zászlót stilizáló ötméteres betonfal alkotta

A Béke téri
központ

„Béki srácok” – így hívták a Béke tér
környéki proligyerekeket. 
Magam is gyakran megfordultam arra-
felé, megismerve, tisztességükért be-
csülve õket. 
Az õ történeteikbõl, korabeli híradók,
újságok tudósításaiból adok közre né-
hányat.

Könyvtárajánló

FSZEK XIII/2. sz. Radnóti Miklós Könyvtára:
hétfõ, szerda, péntek: 14–19, 
kedd: 10–15, csütörtök:12–16
FSZEK XIII/4. sz. Könyvtára: 
hétfõ, szerda, péntek: 14–19, 
kedd: 10–15, csütörtök:12–16
FSZEK XIII/6. sz. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtára: 
hétfõ, szerda, péntek: 14–19, 
kedd: 11–16, csütörtök:12–16

Betûk bûvöletében
Újdonságainkból ajánljuk:

Sebastian Barry: Egyezer hold
(Magvetõ, 2021)

Bartók Imre: Lovak a folyóban (Jelenkor, 2021)

S. J. Bennett: A Windsor-csomó (General Press, 2021)

Sally Rooney: Hová lettél, szép világ? (21. Század K.)

Olga Tokarczuk: Bizarr történetek (Vince 2021.)

FSZEK Dagály utcai könyvtára:
hétfõ, szerda, péntek: 12–19, 
kedd, csütörtök: 9–16,  szombat: 9–14
Segítségnyújtás okoseszközök használatá-
ban a Dagály utcai könyvtárban szerdán-
ként 14 órától, elõzetes telefonos bejelentke-
zés alapján: 340-3309. 
A foglalkozáson a részvétel védettségi iga-
zolvány felmutatásához kötött. 
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Több mint harminc éve van a pá-
lyán, kerületünkben 2010 óta
dolgozik. Cseri Csabáné Beatrix,
a Visegrádi utcai rendelõ Uroló-
giai Osztályának asszisztense az
idei – a járvány miatt szeptem-
berben megtartott – Semmel-
weis-napon Az Év Szakdolgozója
elismerésben részesült. 

Úgy alakult a sorsa, hogy igen ko-
rán került közeli kapcsolatba az egész-
ségüggyel. Egyéves volt, amikor egy
komoly fülmûtéten esett át. A követ-
kezõ években is sokat bajlódott a fülé-
vel, mígnem tizenegy éves korában az
is felmerült, hogy elveszítheti a hallá-
sát. Szerencsére egy sikeres
mûdobhártya-beültetéssel
megoldódott a probléma.
Mindenesetre hosszú heteket
töltött kórházban, de az orvo-
sok és nõvérek kedvessége fe-
ledtette a megpróbáltatásokat. 

Alig néhány év múlva fiatal édes-
anyjánál daganatos betegséget diag-
nosztizáltak. Bea, aki akkor már
egészségügyi szakközépiskolába járt,
hónapokig ápolta, de végül elveszítet-
te. Tizenhat éves volt akkor. Iskolát
váltott, és végül szakiskolában fejezte
be egészségügyi tanulmányait. Utána
huszonegy évig dolgozott a Jahn Fe-
renc Kórház fül-orr-gégészeti osztá-
lyán. Közben két kicsi gyerek mellett
esti tagozaton érettségizett le, majd
megszerezte a Híd emelt szintû ápolói
végzettséget.

Szerette a kórházi munkát, de a csa-
ládjára alig maradt ideje. Akkor a vál-
tás mellett döntött. Öt évig a Szegedi
úti ideggyógyászaton volt, de ott hiá-
nyolta a betegekkel való közvetlen
kapcsolatot. A Visegrádi utcai uroló-

giára elõször helyettesíteni hívták, az-
tán maradt. Azt mondja, itt több olyan
feladata van, például a vizeletvizsgá-
lat és más kisebb beavatkozások,
amikben az orvosnak kell segítenie.
Sok beteg rendszeresen visszajár ka-
téterezésre, injekcióra. Õ keresztne-
vükön szólítja a pácienseket, és a be-
avatkozások elõtt mindig megmond-
ja, mit is fog csinálni, közben pedig
szóval tartja õket. 

Amikor tavaly tavasszal jött a jár-
vány, és a szakrendelõkbõl vártak Híd
végzettségû ápolókat, önként vállalta
a feladatot. Öt hetet töltött a Korányi
covidosztályán. Aztán szeptember-

ben ismét kértek ápolókat, akkor is
ment, ezúttal a Dél-pesti Centrum-
kórházba. Úgy volt, hogy négy-öt hét-
re, végül öt kemény hónap lett belõle
úgy, hogy napi tizenkét órát dolgo-
zott, és bent volt karácsonykor és szil-
veszterkor is. Azt mondja, volt, aki az
osztályukról került az intenzívre, má-
sok pedig a lélegeztetõgéprõl lekerül-
ve kerültek hozzájuk. 

Helytállásáról sokat elmond az
egyik betegnek a kórház és az egész-
ségügyi szolgálat vezetõihez címzett
köszönõlevele. A férfi több mint húsz
napot volt lélegeztetõgépen, ezután
került az osztályra. Bea munkáját kü-
lön kiemelve azt írja, hogy „Angyal-
földi angyalként” maximális empátiá-
val és odaadással foglalkozott a
betegekkel.

Csop Veronika

Cseriné Bea Az Év Szakdolgozója

Az „Angyalföldi
angyal”

Cseriné Bea empátiával és odaadással foglalkozik a betegekkel

A demokrácia alappillére
a demokratikus választás.
2022-ben országgyûlési
képviselõket választ az or-
szág.

A választás lebonyolítá-
sában – a korábbiakhoz
hasonlóan – felelõsségtel-
jes szerep vár a választópolgárokból álló
független, kizárólag a törvénynek alá-
rendelt szavazatszámláló bizottságok-
ra. A bizottságok elsõdleges feladata a
választások tisztaságának biztosítása, a
pártatlanság érvényesítése, a törvényes-
ség betartása és betartatása. Az eddig
mûködõ szavazatszámláló bizottságok
megbízatása lejár.

Amennyiben ön, kedves választó-
polgár a kerületben állandó lakó-
hellyel rendelkezik, kérem, vállaljon
munkát a szavazatszámláló bizottság-
ban.

A szavazatszámláló bizottságnak a
XIII. kerületben lakcímmel rendelke-
zõ választópolgár lehet tagja. 

Várom/várjuk szíves je-
lentkezését a választott
szavazatszámláló bizottsá-
gi tagok közé 2021. no-
vember 15-ig.

Kérem, keresse fel sze-
mélyesen vagy hívja a Ke-
rületi Választási Irodát,

Földes Csilla szervezési felelõst. Címe:
polgármesteri hivatal, XIII., Béke tér 1.
I. emelet 127., telefon: 452-4100/5007;
e-mail-cím: foldescsilla@bp13.hu.

A jelentkezési lap letölthetõ a
www.bp13.hu honlapról és elvihetõ a
polgármesteri hivatal Ügyfélszolgálatá-
ról is.

Bízom segítõ szándékában, számítok
támogatására.

Tegyünk együtt a választások törvé-
nyes, gyors lebonyolításáért!

Dr. Bujdosó Sándor s. k. 
jegyzõ, 

a 7. sz. OEVK
és a XIII. Kerületi Választási Iroda

vezetõje

Tisztelt Kerületi
Választópolgárok!

Karácsonykor és
szilveszterkor is
dolgozott ”

Felhívás Szavazatszámlálókat keresnek
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LLEENNCCSSEE--AAKKCCIIÓÓKK
�� PROGRESSZÍV vagy

MULTIFOKÁLIS
�� FÉNYRE SÖTÉTEDÕ
�� KÉKFÉNY SZÛRÕS

Részletek a boltban.

LEHEL Piac, Emelet
(a mozgólépcsõnél)

Hétfõ–péntek 9.00–18.00 �� szombat 9.00–13.00
Telefon: 288-6960

akár

–40%

Jól kezdõdött az október kerü-
letünk polgárõrei számára. A
Budapesti Polgárõr Szövetség
október 2-án megtartott 30.
éves közgyûlésén Plutzer Atti-
la, a Katasztrófavédelmi és
Polgárõr Egyesület elnöke a
Budapest Mentõszervezet,
míg Montskó László, a KVP

csapatának tagja a Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság elismerését vehette át.

Október elsõ vasárnapján
rendezték meg az Országos
Polgárõr Közlekedésbizton-
sági versenyt a Hungarorin-
gen, ahol a budapesti polgár-
õröket a Soroksár polgárõr-

ség, valamint a KVP egy-egy
tagja képviselte. Ugyancsak
ezen a napon volt a városi ku-
tató és mentõ (USAR) felké-
szítés elsõ napja. Az elméleti
oktatáson a KVP csapatának
húsz tagja vett részt, és sajátí-
totta el a szükséges tananya-
got. A felkészítés második

napját október 9-én tartották.
Ez alkalommal a többi között
áldozatmentés a magasból, va-
lamint eltûnt személy keresé-
se szerepelt az „étlapon”. Dél-
elõtt a Fõvárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság alpin-
mentõivel kötéltechnikai
mentési ismereteiket bõvítet-

ték. Délután a Fõvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
Mentõkutyás Szolgálatának
szervezésében a terület- és
romkutatás feladatait gyako-
rolták. Közben a KVP csapa-
tának egy-egy tagja az áldozat
és az eltûnt személy szerepét
is kipróbálhatta.

Civil-
szféra
A Nemzeti Együttmûködé-
si Alap (NEA) pályázata volt
a fõ témája a Civil Kerek-
asztal októberi ülésének. Az
Angyalföldi József Attila
Mûvelõdési Központban
megtartott eseményen Jan-
zsó Ádám, a Budapesti Civil
Közösségi Szolgáltató Köz-
pont pályázati szaktanács-
adója tartott tájékoztatót.
Az elõadás után a szakértõ a
résztvevõk kérdéseire vála-
szolt, és a NEA-pályáza-
tokkal kapcsolatos gyakor-
lati tanácsokkal is szolgált
az érdeklõdõk számára.

(cs)

Áldozatkész polgárõrök
Katasztrófavédelem Szolgálat és felkészülés



„Rengeteget hallani arról, hogy a
párkapcsolat veszélyes üzem.
Amíg azonban a darukezelõ, a
villanyszerelõ és tûzszerész rész-
letes tanfolyam során tanulja
meg, hogyan mentse meg magát
és másokat, addig a párkapcsola-
tokban nincs felkészítõ gyakorlat-
sorozat, és nem fogja mentor az
ember kezét az elsõ bevetéseken.”
Erre a meggondolásra alapoz-
va hozta létre Gönczi Dorka vá-
lási mediátor és Varga Zsolt
párkapcsolati kommunikáci-
ós szakember a Válótársas cí-
mû színházi estet, amely októ-
ber 22-én az Angyalföldi Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Köz-
pontba érkezik.

Az est apropóján Kerekes Jó-
zsefet kérdeztük, akit számos
színházi szerepe mellett leg-

alább ennyien ismerik szink-
ronszerepeibõl.

– Hogyan készülsz erre az estre?
– Ez számomra is egy új ka-

land. Gönczi Dorka és Varga

Zsolt már jó ideje járják ezzel a
mûsorral az országot, én most
friss beugróként érkezem az
elõadásba. Mivel ez improvizá-
ciós színházi elõadás, sok izgal-

mat tartogat nekünk, színé-
szeknek is. Dorka és Zsolt sok
éve foglalkoznak párkapcsolati
tanácsadással, igyekszünk
majd velük közösen félig tréfás,
könnyedebb hangvétellel meg-
fogalmazni a házassági
problémákat, a párkap-
csolati gondokat. Impro-
vizálunk, nincs leírt szö-
veg. Ilyenkor az ember
még inkább a saját életébõl,
személyiségébõl indul ki.

– Sokféle karaktert bíznak rád
a rendezõk, de a színházi világ
rendesen felborult. Hogyan élted
meg a pandémiát és a színházak
bezárását?

– Sok munkám volt, szinte
megállás nélkül próbáltam,
csak éppen a közönség nem
látta végül ezeket az elõadáso-

kat. A Pince Színházban pél-
dául Méhes László rendezésé-
ben megcsináltuk a Vidám kí-
sértet zenés változatát szá-
momra nagyon kedves kollé-
gákkal, mint Vándor Éva és
Harmath Imre. A Veres 1 Szín-
házzal bepróbáltuk a Black
Comedyt, azt legalább most
már kétszer játszhattuk kö-
zönség elõtt, és remélem, ez
folytatódni fog. Szintén na-
gyon szeretem velük a Sörgyá-
ri Capriccóban Pepin bácsi
szerepét, de az is alig ment
még. A 6Színben õsszel mutat-

tuk be a Szindbád ma révbe
ért, még alig pár elõadást ért
meg.

Nagyon örülök, hogy végre
kinyitottak a színházak és
játszhatunk, másrészt gyûlö-
löm, hogy olyan elõadások ke-
rülnek elõ, amiket fél éve vagy
egy éve próbáltunk be.

Bárd Noémi Polli
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A rossz táplálkozási szokások, mozgásszegény életmód és túl-
hajszolt életvitel mind kedvez a cukorbetegség kialakulásá-
nak. Hazánkban is egyre nõ a diabéteszesek száma. A tünetek
gyakran nem alarmírozóak, sõt sokszor akár évekig panaszt
egyáltalán nem okoznak, csak, amikor már szövõdmények
alakultak ki. Éppen ezért kiemelten fontos a betegség idõben
történõ felismerése, a mihamarabbi életmódváltás és a szük-
séges kezelések megkezdése! 
Cikkünkben most a betegség 2-es típusáról számolunk be bõvebben:
A 2-es típusú diabétesz esetén nagy probléma, hogy sokáig tünetmentes, vagy
csak olyan minimális jelei vannak, amiket a beteg szinte észre sem vesz – hangsú-
lyozza dr. Bartos Tímea (képünkön), a Pesti Magánorvosi Centrum diabetológusa.
– Van olyan eset, amikor pár hét alatt markáns tünetek jelentkeznek, pl. a páciens
sokat iszik, sokat vizel, homályosabban lát, fáj a feje, fáradt, izzadékonyabb, eset-
leg húgyúti, nõgyógyászati gyulladása alakul ki, hirtelen rövid idõ alatt csökken a
testsúlya. Az esetek nagy részében azonban évek alatt, lassan, tünetmentesen lap-
pang a cukorbetegség, ami sokszor csak véletlenül kerül diagnosztizálásra, pl. ami-
kor jogosítvány hosszabbításakor végzett laborvizsgálat eredménye magas vércu-
korszintet mutat. Ez azért is nagy probléma, mert a panaszmentesség ellenére a fo-
lyamat az évek alatt lassan haladt elõre, a magas vércukor a glukotoxicitás révén
károsíthatta az ereket, idegeket, ezáltal gyakorlatilag minden szervrendszer érin-
tett. Sajnos elõfordul, hogy már a szövõdményes esetet látjuk – például nem gyó-
gyuló seb a lábon, amely miatt amputációra is sor kerülhet –, melynek háttérben
bizony cukorbetegség igazolódik.
– A 2-es típusú diabétesz bizonyos eseteiben (leginkább a 20 mmol/l fölötti vércu-
kor értékeknél) elõfordul, hogy az anyagcsere gyors rendezésére rögtön inzulinke-
zelést kezdünk, mely idõvel elhagyható. Leggyakrabban azonban elegendõ tablet-
tás vagy egyéb injekciós készítmények alkalmazása természetesen az alapokat je-
lentõ „életmódi kezelés” mellett.
Utóbbi egyrészt szénhidrátszegény diétát jelent (amelyet átlagosan napi 160
gramm szénhidrátbevitelre szoktunk korlátozni), illetve fizikai aktivitás fokozá-
sát és testsúlycsökkentést.
A gyógyszeres terápiának több fajtája létezik. Egyrészt tablettás kezelések, me-
lyeknél több hatóanyagcsoportot is alkalmazunk, másrészt pár éve elõszeretettel
adunk – az inzulinhoz hasonlóan – apró tûvel bejuttatható készítményeket.
Igyekszünk olyan modern terápiákat választani, melyek elõnyösek a beteg számá-
ra, hosszú távon segítik a bétasejtek mûködését, ugyanakkor kímélik is azokat. Fo-
gyasztó hatással is bírnak, így a testsúlyredukciót nagymértékben segítik. Ez már
önmagában javít a beteg életminõségén és csök-
kenti az egyéb társbetegségek és szövõdmények
kialakulását is. A többféle kezelési módot válto-
gathatjuk, kombinálhatjuk is, a terápiát mindig
egyénre szabjuk.

Az Egészségkalauzt a

támogatta

Válótársas Kerekes József az AJAMK színpadán

Friss beugróként
az elõadásba

EGÉSZSÉGKALAUZ

Kerekes József: számomra is egy új kaland

Improvizálunk,
nincs leírt szöveg”
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– Polgári népszínházként te-
kint a Vígszínházra, az intéz-
mény múltjára és jövõjére is – ír-
ta az igazgatói pályázatában…

– Én pedig egy népszínházi
alkatú polgárember vagyok,
ami fontos kapcsolódási pon-
tom a Vígszínházhoz. Bár
azért többen is feltették a kér-
dést: mégis, hogyan jön össze
a polgári hagyomány a nép-
színházzal? Vagy a népszínhá-
zi tradíció a polgári szellem-
mel, irányokkal? Számomra
semmi ellentmondás nincs a
fogalmak között.

– Bontsuk ki akkor: a népszín-
ház a sokszínûségre utal?

– A mûfaji változatosságra
mindenképp.

– A polgári meg arra, miként
lehet újító szándékkal közelíteni
a mûvekhez?

– Attitûdöt jelent. Viszonyt
a világ dolgaihoz! A klassziku-
sokba vetett hitet! A bérlet-
rendszert! Jómagam nem va-
gyok elitista. Lenkei Lajos igaz-
gató urat – 1962-tõl kilenc
éven át vezette a Vígszínházat
– idéztem a társulati ülésen:
„A legkorszerûtlenebb színház az
üres színház!” Ha van a világ
aktuális kérdéseitõl feldúlt és

kíváncsi polgárod, bérletesed,
nézõd, akkor a frissített klasz-
szikusoktól a kortárs darabo-
kig van mihez nyúlni – méltó-
sággal keresve a telt ház má-
morát. Ebbe bele kell férjen a
kockáztatás is! Várkonyi Zol-
tán színházát tekintem elõ-
képnek. Annak idején nem le-
hetett egyszerû döntés behoz-
ni az LGT-t a Vígbe. Meg-
született a legendás Popfeszti-
vál Marton László rendezésé-
ben.

– Kultikus lett.
– Markánsan új az addigi

színházi hagyományokhoz ké-
pest: elkülönült a „fõsodor-
tól”, s máig él a közösségi és a
kulturális emlékezetben. Ab-
ban az idõben tömegek akar-
tak bejutni a polgárpukkasztó
elõadásra. Modern és vagány
döntés volt a Popfesztivál
beemelése a repertoárba. Po-
puláris és polgári egyben.

– Követendõ példa ön elõtt?
– Minden vígszínházi kor-

szaknak megvan az a kultpro-
dukciója – lehet persze több is
–, amely a vígszínházi hagyo-
mányokra épül, másrészt még-
iscsak meglepõ, hogy itt ké-
szült.

– Mint most a Víg évadnyitó
elõadása, a Szerelmek városa?

– Abszolút. A Szerelmek vá-
rosa egy új generáció izgalmas
alkotói energiáit tükrözi. If-
jabb Vidnyánszky Attila zenés
színházkavalkádja – közép-
pontjában Gyöngyösi Zoltán lí-
rai alakításával – ugyanúgy
népszínház, csak mai, egészen
friss megfogalmazásban. A
Pesti Színházban az egyik leg-
jelentõsebb kortárs drámaíró,
Marius von Mayenburg A kõ cí-
mû darabjának bemutatójával
indítottuk az évadot. Michal
Docekal rendezte. A családi
hazugságok, a szembenézések

témáját érinti. Sok szempont-
ból nekem az 1945 címû film
jelentett egy ilyen katartikus
szembenézést szereplõként is.
Szerelmek városa a Vígben, A
kõ a Pestiben, a Házi Színpa-
don kortárs magyar, Csáth és
démonai, amelyet Vörös Róbert
rendezett – ezzel lassan kezd
helyrerázódni és értelmet
nyerni az életünk egy
feszült és aggodal-
makkal teli idõ-
szak után. És
kezd kirajzo-
lódni egy kép,
mit gondo-
lunk a világról.
Persze ennyi ki-
hagyás után a
felújítópróbák soka-
sága, a premierek ritmu-
sa kihívás mindenki számára,
de tudtuk, hogy így lesz. Meg-
nyugtató, hogy a pandémia ál-
tal „elgáncsolt” elõadásaink is
– a Pesti Színházban Az apa
Valló Péter rendezésében, a
Vígben Az öreg hölgy látoga-
tása, ezt én vittem színre –
szinte telt házakkal futnak. 

– A polgári szellemiség morá-
lis hozzáállás is a világhoz?

– Pontosan!
– Már csak azért is kérdeztem

ezt, mert a pályája elejétõl azt
vallja, és sokszor hangot is adott
ennek interjúiban: a magyaror-
szági színházi közösség nem tör-
het részekre. Sajnos mára eléggé

változott a helyzet. Hogy látja:
egységbe lehetne még terelni ezt a
különféle szándékok, érdekek
mentén szétforgácsolódott ma-
gyar színházi életet?

– Kötelezõ ezen dolgozni, és
nem érdekel, hogy ennek most
mennyi a realitása, és nem ér-
dekel, mennyi sérelem feszíti

a lelkeket minden oldalon!
Ugyanakkor vannak

csodák. Törõcsik
Mari csodálatos
személyisége
szétmorzsolt
minden határ-
vonalat és be-
temetett min-

den árkot arra
az estére, amikor

nemrég õrá emlé-
keztünk a Nemzeti Szín-

házban. Ott lehettem én is,
meghívtak rá, köszönöm is.
Bérczes László szerkesztette a
programot, így álltak egy szín-
padra azok is, akik talán évek
óta nem beszéltek egymással.
Az utóbbi évek legmeghatóbb,
legmegindítóbb együttléte
volt ez. Minden interjúban
mantrázom: nem lehetnek a
szakma képviselõi közelebb a
politikához, mint egymáshoz!
Mi ugyanis eredendõen össze
vagyunk kötve. Csak elfelej-
tettük. A színház végül is pár-
beszédek sorozata, nemde?!

KÁG

Méltósággal keresve
a telt ház mámorát

Vígszínház Interjú Rudolf Péter igazgatóval

Rudolf Péter: a színház végül is párbeszédek sorozata

VÁRKONYI
ZOLTÁN

SZÍNHÁZÁT
TEKINTEM

ELÕKÉPNEK

A Vígszínházban kezdte a pályáját 1983-ban. Csak-
nem tizenöt év után döntött úgy: máshol folytatja.
2020-ban aztán igazgatóként tért vissza a Vígbe, ak-
kor másfél évre szólt a megbízatása. Pozícióját idén
nyáron újra kellett pályáznia. Mostantól öt évig ve-
zetheti a teátrumot. Néhány napja pedig a Halha-
tatlanok Társulatának örökös tagjává választották
a Kossuth-díjas színmûvészt, rendezõt.

A kõ címû darab bemutatójával indították az évadot FFoottóó::  DDöömmööllkkyy  DDáánniieell

Fo
tó

: E
m

m
er

 L
ás

zl
ó







2021. október 21.14 APRÓHIRDETÉSEK

A kialakult vírushelyzetre való tekintettel a személyes hirdetésfelvétel szünetel.
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 november 4-én jelenik meg. Lapzárta: október 25.

A lapban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget.

SZOLGÁLTATÁS

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSS,,  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSS,,
MMÁÁZZOOLLÁÁSS,,  PPAARRKKEETTTTAALLEERRAAKKÁÁSS,,  PPAARRKKEETTTTAAJJAA--
VVÍÍTTÁÁSS,,  PPAARRKKEETTTTAACCSSIISSZZOOLLÁÁSS,,  VVÍÍZZ--,,  GGÁÁZZ--,,
GGIIPPSSZZKKAARRTTOONNSSZZEERREELLÉÉSS,,  CCSSEEMMPPÉÉZZÉÉSS,,  VVIILL--
LLAANNYYSSZZEERREELLÉÉSS,,  KKÕÕMMÛÛVVEESS--,,  LLAAKKAATTOOSS--  ÉÉSS
AASSZZTTAALLOOSSMMUUNNKKÁÁKK,,  AAJJTTÓÓ--,,  AABBLLAAKKCCSSEERREE,,
--JJAAVVÍÍTTÁÁSS,,  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSS,,  GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL,,  AAZZOONN--
NNAALLRRAA  IISS..  TTEELL..::  220022--22550055,,  0066--3300--225511--33880000..
HHAALLÁÁSSZZ  TTIIBBOORR

RRÉÉZZ- és rozsdamentes küszöbök beszerelés-
sel. Zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cseré-
je, régi ajtók, ablakok felújítása, szigetelése.
Tel.: 06-20-381-6703, 251-9483

RREEDDÕÕNNYYÖÖSSMMÛÛHHEELLYY  gyárt, szerel, javít! Relu-
xa, redõny, szalagfüggöny, napellenzõ, szú-
nyogháló, rolettajavítás 1 napon belül. Tel.:
370-4932

FFÜÜRRDDÕÕSSZZOOBBÁÁKK, konyhák felújítása, átalakítá-
sa! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés, villanyszerelés! Anyagbeszerzéssel,
határidõre, garanciával! Teljes lakásfelújítás!
Tel.: 06-20-961-6153, www.burkologuru.hu

IIKKEEAA-típusú beépített szekrények, kony-
habútorok, irodabútorok stb. méretre
gyártása legolcsóbban. Pl. könyvszek-
rény 228x80x28 cm 13 800 Ft. Igényes
munka, rövid határidõ. Tel.: 06-30-368-
1354

RREEDDÕÕNNYY,, reluxa, szúnyogháló stb. szerelése
garanciával. Ajándék szúnyogháló minden
megrendeléshez! Kerületi redõnyös. Tel.:
06-70-341 9489, 06-20-341-0043

AASSZZTTAALLOOSSMMUUNNKKÁÁTT vállalok hétvégén is. In-
gyenes felméréssel, ajtó-ablak, bútorjaví-
tás, -gyártás, garanciával. Regdon Csaba.
Tel.: 06-20-957-9533, 284-9213

SSZZAABBÓÓ Balázs vállalja kémények bélelését,
építését, kondenzációs kazánok telepítését
teljes körû ügyintézéssel. Tel.: 06-20-264-
7752

VVIILLLLAANNYYSSZZEERREELLÉÉSS! Lakások, családi házak tel-
jes körû villanyszerelése. Vezetékek, biztosí-
tótáblák cseréje. Villanybojler, tûzhely csat-
lakozások kiépítése, elektromos hibák elhá-
rítása. Ledvilágítások szerelése. 40 éves
szakmai tapasztalat. Balázsi Attila. Tel.: 06-
70-527-6732

BBAARRKKÁÁCCSSMMUUNNKKAA: kisebb javítási, szerelési
munkákat vállalok (függönykarnis-,  kép-,
polc felfúrás, összeszerelés). Farkas Tibor.
Tel.: 06-30-757-3251,

www.barkacsmunka.hu

VÍZ-, GÁZ-, 
FÛTÉSSZERELÉS

VVÍÍZZVVEEZZEETTÉÉKK--SSZZEERREELLÉÉSS! Rudas Pál és Rudas
Viktor, apa és fia. Csaptelepek, szifonok, wc-
csészék, wc-tartályok, mosdókagylók, mo-
sogatók cseréje és javítása. Mosó- és moso-
gatógépek vízbekötése: 220-4172, 06-30-
313-7514. Radiátorok komplett cseréje: 06-
30-426-4844. Anyaggal, elõleg nélkül, ga-
ranciával!

FESTÉS, MÁZOLÁS

FFEESSTTÉÉSS,,  tapétázás, mázolás, parkettacsi-
szolás, lamináltlerakás! Gyors kezdéssel,
garanciával, referenciával. Pap Gábor
szobafestõ. XIII., Pozsonyi út. Tel.: 06-30-
942-4735, 360-2345

FFEESSTTÉÉSS, mázolás, tapétázás, kisebb munkák
vállalása is. Gipszkartonozás, kõmûves javí-
tások. Tel.: 06-30-568-6255 Kovács Gergely

SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSS, mázolás, tapétázás bútor-
mozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatki-
egyenlítés, PVC-, szõnyegpadló-lerakás. Mi-
nõségi, precíz munka, mérsékelt árakon.
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.: 06-31-
780-6430, 229-5694, festesma.iwk.hu

SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT, mázolást, tapétázást, lami-
nált parkettázást, gipszkartonszerelést vál-
lalok garanciával, áfamentes számlával! Tel.:
06-30-391-0805

SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT, mázolást azonnali kezdés-
sel. Kisebb munkákat is vállalok. Üres lakás
elõnyben. Tel.:  06-70-271-7871, 06-20-
935-0951

KÖZÖS KÉPVISELET

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  közös képviseletét vállaljuk
családi vállalkozásban, szakértelemmel, gya-
korlattal, reális, egyedi árakon. Tel.: 06-30-
966-6052

RÉGISÉG

BBÉÉLLYYEEGGEETT,, papír- és fémpénzt, képesla-
pot, könyveket, régiségeket vásárolunk.
VI., Andrássy út 16. Tel.: 266-4154. Nyit-
va: h–sz: 10–17, cs: 10–19, p: zárva

MMIINNDDEENNNNEEMMÛÛ régiséget vásárolok díjtalan
kiszállással. Bútort, festményt, könyvet,
porcelánt, kerámiát, papírrégiséget, numiz-
matikát, bakelit hanglemezt, hiradástech-
nikát, Legot, társasjátékot, bronz- és ezüst-
tárgyakat, retró tárgyakat, órákat, bizsut.
Tel.:  Pintér Nikoletta: 06-30-973-4949,
466-8321,

e-mail: pinterregisegek@gmail.com

SSZZÍÍNNHHÁÁZZAAKK részére mindennemû régiségek
felvásárlása készpénzben. Dísztárgyak, bú-
torok, festmények stb. Kiszállás, szakbecslés
díjtalan. Tel.: 06-30-419-2713. Diszkrét ügy-
intézés, korrekt árajánlat. 

antiklakberendezes.hu

NNÉÉMMEETTHH Dániel vásárol értékbecsléssel leg-
magasabb áron! Bútorokat, órákat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, kristályt, porcelánt,
könyveket, írógépet, varrógépet, szõrme-
bundát, csipkét, bizsukat, kitüntetést, régi
pénzt, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással.
Tel.: 06-20-294-9205

INGATLAN

KKEERREESSEEKK a 13. kerületben min. 2 szobás,
emeleti, utcára nézõ eladó lakást. Tel.: 06-
30-300-7533

KKBB..  2200  NNMM--EESS,, önálló mûhelynek alkalmas ki-
adó helyiséget keresek 13. kerületben. Tel.:
06-70-329-3406

KÖNYV

KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZÉÉRRTT vásárolunk könyveket, könyv-
tárakat, CD-ket, hanglemezeket, DVD-ket,
papírrégiségeket (plakát, képeslap, grafika),
vitrintárgyakat, valamint különbözõ retró
dolgokat, társasjátékokat. Tel.: 06-20-922-
0001, 619-8579

KKÖÖNNYYVVEEKKEETT, könyvtárakat (régit, újabbat),
mûtárgyakat, papírrégiségeket a Vértesi An-
tikvárium vásárol. Díjtalan kiszállással.
www.vertesiantikvarium.hu. Tel.: 06-20-
425-6437

EGÉSZSÉG

FFOOGGSSOORROOKK, hidak készítése, javítása so-
ron kívül, fogszabályozó, fogfehérítõ.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Hétvégi ügyelet! Fogászati háttér
biztosított! Tóthné Hûvös Katalin fog-
technikus mester, 1013 Budapest, Krisz-
tina krt. 51. fszt. 1. Tel.: 06-30-222-3016

ÁLLÁS

AA  VVIIZZAAFFOOGGÓÓ  LLAAKKÁÁSSFFEENNNNTTAARRTTÓÓ  SSZZÖÖVVEETTKKEE--
ZZEETT  11  FFÕÕ  ÜÜGGYYVVEEZZEETTÕÕ  EELLNNÖÖKKII  PPOOZZÍÍCCIIÓÓRRAAnyílt
pályázatot hirdet. Érdeklõdni és jelentkezni
a bajcsi55@gmail.com és sandornetar@
gmail.com email címeken lehet. Jelentke-
zési határidõ: 2021. november 7.

MMÉÉLLYYGGAARRÁÁZZSSBBAA keresünk takarítógép-keze-
lés gyakorlattal rendelkezõ nyugdíjast, rend-
szeres hétvégi munkára. Jelentkezni önélet-
rajzzal a garazsmestervig@gmail.com email
címre

AA  XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt  KKhh..
NNoonnpprrooffiitt  KKfftt.. pályázatot hirdet gyakorlattal
rendelkezõ mmûûttõõsssseeggéédd  áállllááss  bbeettööllttéésséérree.
Információ:

mecsekinikolett@euszolg13.hu

AA  XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt  KKhh..
NNoonnpprrooffiitt  KKfftt.. pályázatot hirdet ffooggllaallkkoozzááss--
eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzaakkoorrvvoossii  áállllááss  bbeettööllttéésséérree..
Információ:: dr. Hertzka Péter ügyvezetõ
igazgató: 06-30-940-4212 

AA  XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt  KKhh..
NNoonnpprrooffiitt  KKfftt.. pályázatot hirdet aasssszziisszztteennss,,
vvaallaammiinntt  ootttthhoonnááppoollááss  sszzaakktteerrüülleettéénn  hháázzii
bbeetteeggggoonnddoozzóó  ((ccssaakk  sseebbkkööttöözzééss))  áállllááss  bbee--
ttööllttéésséérree, több munkahelyre. Információ:
mecsekinikolett@euszolg13.hu

AA  XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt  KKhh..
NNoonnpprrooffiitt  KKfftt. pályázatot hirdet sszzeemméésszzeettii,,
oorrttooppééddiiaaii,,  nnõõggyyóóggyyáásszzaattii  sszzaakkoorrvvoossii  áálllláássookk
betöltésére. Információ: dr. Hertzka Péter
ügyvezetõ igazgató: 06-30-940-4212

GONDOZÁS

IIDDÕÕSSGGOONNDDOOZZÁÁSSTT, sebkötözést, házi segít-
ségnyújtást, bevásárlást, ügyintézést vállal
nagyon megbízható – kórházi gyakorlattal
rendelkezõ – szakképzett ápoló. 3000
Ft/óra. Tel.: 06-20-496-4184

OKTATÁS

MMAATTEEKK  ÉÉRREETTTTSSÉÉGGII?? Kezdjük idõben a fel-
készülést! Magántanár nagy gyakorlattal,
hatékonyan korrepetál. Igény szerint
házhoz is megy! Tel.: 06-20-200-8323

IINNGGYYEENNEESS román-magyar, magyar-román
nyelvtanfolyam felnõtteknek és gyerekek-
nek. Helyszín: Nemzetiségek Háza 1139 Bp.,
Övezet utca 5. Tel.: 06-30-733-8013, 

onciumirelacristina@bp13.hu

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

CCOOMMPPUUTTEERRKKLLIINNIIKKAA:: számítógép-javítás, kar-
bantartás, bõvítés, vírusirtás, telepítés, ta-
nácsadás. Ingyenes kiszállással! Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-30-857-2653

EGYÉB

FFIIAATTAALL értelmiségi házaspár életjáradékot
fizetne. Keressen bizalommal! Tel.: 06-70-
252-4897

NNEEHHEEZZÉÉRREE esik a bevásárlás, tart a
covidtól? Jól jönne egy kis segítség?
Többdiplomás, évtizedek óta kerületben
lakó hölgy örömmel segít. Kölcsönös
szimpátia esetén köthetünk eltartási
szerzõdést. Tel.: 06-70-602-6333

LLEEIINNFFOORRMMÁÁLLHHAATTÓÓ, bejegyzett könyvvizsgá-
ló életjáradéki szerzõdést kötne ottlakás nél-
kül, biztos anyagi háttérrel. Tel.: 06-30-990-
0053

AA  PPIIAACC egyik legjobb személyi kölcsöne akár
10 M Ft-ig. Szabad felhasználásra és meglé-
võ hitel kiváltására is. Többféle kamatked-
vezmény, ügyintézés, sorban állás nélkül.
Tel.: 06-20-439-4505

AA  XXIIIIII..  kkeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt a Sze-
gedi út 17. szám alatti ppaarrkkoollóójjáábbaann  bbéérrlleetteess
ppaarrkkoolláássii  lleehheettõõssééggeett  kkíínnááll lakossági vagy
céges gépkocsik részére. A parkolóban kizá-
rólag személygépkocsi elhelyezésére van le-
hetõség. A parkoló nem õrzött. A bérletek
árai: 20 000 Ft (havi), 57 000 Ft (negyed-
éves), 108 000 Ft (féléves), 204 000 Ft
(éves). Az árak az áfa összegét nem tartal-
mazzák. Érdeklõdni a 452-4204 telefonon
lehet

AA  XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt KKöözz--
hhaasszznnúú  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt.. alkalmankénti vagy
rendszeres igénybevétellel oktatási, konfe-
rencia-, bemutató elõadások céljára termet
bérbe ad. A helyszín: Budapest XIII., Szegedi
út 17. (Egészségház). A terem befogadóké-
pessége asztalok melletti elhelyezésnél ma-
ximum 35 fõ, asztal nélküli ültetésnél maxi-
mum 50 fõ. Az igénybevétel lehetséges idõ-
pontja hétfõtõl péntekig 8.30 és 19.30 óra
között. Érdeklõdni lehet a 452-4204-es te-
lefonszámon. Elõadás-technikai berende-
zéseket a bérlõnek kell biztosítani. A terem-
bérlet ára 10 000 Ft/óra (áfamentes)

TTEEHHEERRTTAAXXII..  KKööllttöözztteettééss  pprreeccíízz  mmuunnkkaavvéégg--
zzéésssseell!!  MMeeggbbíízzhhaattóó  rraakkooddóókkkkaall,,  ggyyoorrss
üüggyyiinnttéézzéésssseell..  IIggéénnyy  eesseettéénn  ddoobboozzookk,,
ccssoommaaggoollóóaannyyaaggookk..  KKoommpplleetttt  ccssoommaaggoo--
lláássii  tteevvéékkeennyysséégg,,  sszzoollggáállttaattááss  ééss  lloommttaallaa--
nnííttáásstt  iiss  vváállllaalluunnkk..

TTeelleeffoonn::  0066--7700--221144--44223355,,
wwwwww..vvaalleennttffuuvvaarr..hhuu
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KKiisseebbbb  mmuunnkkáákkrraa  eezzeerrmmeesstteerrtt  kkeerreess??
IIKKEEÁÁSS  bbúúttoorrookk  öösssszzeesszzeerreellééssee..  FFeessttééss,,
mmáázzoollááss,,  wwcc--dduugguullááss,,  kkaarrbbaannttaarrttáássii
mmuunnkkáákk,,  kkiisseebbbb  sszzeerreelléésseekk,,  jjaavvííttáássookk,,
zzáárrccsseerree,,  bbúúttoorr--öösssszzeesszzeerreellééss,,  mmoossóó--
ggéépp,,  mmoossooggaattóóggéépp  bbeekkööttééss,,  kkaarrnniiss--,,
ppoollcc--,,  kkééppffeellrraakkááss  ssttbb..
MMiinnddeennrree  pprróóbbáállookk  mmeeggoollddáásstt  ttaalláállnnii!!

TTeelleeffoonn::  0066--2200--229944--11991199

MMEEGGVVÉÉTTEELLRREE  kkeerreessüünnkk  kkoommoollyyzzeenneeii
lleemmeezzeekkeett..  FFõõlleegg  kkaammaarraazzeennee  éérrddee--
kkeell,,  vvookkáálliiss  ééss  oorrggoonnaa  kkeevvééssbbéé..  MMiinnii--
mmuumm  5500  lleemmeezzéérrtt  hháázzhhoozz  mmeeggyyeekk..
TTeelleeffoonn::  0066--2200--992211--66006622

MMÛÛAANNYYAAGG  nnyyíílláásszzáárrookk,,  rreeddõõnnyyöökk,,  sszzúú--
nnyyoogghháállóókk  jjaavvííttáássaa  ccsseerrééjjee  ggaarraanncciiáávvaall..
VVaarrggaa  CCssaabbaa..  TTeell..::  0066--2200--333333--66996666

GGYYOORRSSSSZZAAKKII  00––2244..  VVÍÍZZ--,,  FFÛÛTTÉÉSSSSZZEERREELLÉÉSS,,

DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS  GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT..

SSzzaabbóó  KKáárroollyy  ééss  KKrriissttóóff..

TTeelleeffoonn::  0066--3300--997711--33778822,,  336600--44443344,,

wwwwww..ggyyoorrsssszzaakkii..hhuu

AAKKUUPPUUNNKKTTÚÚRRAA,,  hhááttmmaasssszzáázzss,,  kkööppööllyyöözzééss,,
ttaallppmmaasssszzáázzss,,  DDootteerrrraa  iillllóóoollaajjooss  éérriinnttõõ
mmaasssszzáázzss  iiggéénnyybbee  vveehheettõõ  ffrriissssííttõõ,,  ggyyóóggyyíí--
ttóó,,  ffáájjddaalloommccssiillllaappííttóó,,  iimmmmuunneerrõõssííttõõ  ccééllllaall..
XXIIIIII..,,  GGyyöönnggyyöössii  uuttccaa  5511//BB..  TTeell..::  0066--3300--224400--
66445544,,  hhooffhheerr@@ggmmaaiill..ccoomm..  EEõõrryy  EEmmeessee

IINNGGAATTLLAANNIIRROODDÁÁNNKK  eellaaddóó  llaakkáássookkaatt  kkeerreess!!
JJuuttaalléékk  33,,55%%,,  üüggyyvvéédd  iinnggyyeenn,,  kküüllffööllddii  vvee--
vvõõkk  eelléérrééssee..  IIssmmeerrõõss  llaakkáássaa  eellaaddóó??  HHíívvjjoonn,,
öönn  iiss  jjuuttaalléékkoott  kkaapp!!  TTeell..::  0066--2200--99--660000--660000



2021. október 21. 15HIRDETÉS

Gyalogtúra a Cuha-patak völgyébe
Október 30-án, szombaton gyalogtúrát szervez a Láng Mûvelõdési Köz-
pontban mûködõ ERE-KLUB a Cuha-patak völgyébe. Elõre jelentkezést
kérünk a túravezetõnél: Romcsek Kálmán +36 (70) 418-037,
kromcsek1@gmail.com. Kiindulópont: Vinye vasútállomás. Útvonal: Vinye
állomás > Cuha-szurdok > Porva-Csesznek állomás > Zirc vasútállomás. Talál-
kozó: 7.40-kor a Déli pályaudvar pénztárcsarnokában. Részletek: lmk.hu.

20 300
www.facebook.com/budapest13kerulet

A XIII. Kerületi
Egészségügyi Szol-
gálat Közhasznú
Nonprofit Kft. ma-
gas szinten felsze-
relt rendelõibe ke-
res szakorvos, nyugdíjas vagy re-
zidenskollégákat részmunkaidõ-
ben végzendõ munkára fül-orr-
gégészet, reumatológia, nõgyó-
gyászat, radiológia, szemészet,
ortopédia, traumatológia és bõr-
gyógyászat szakmákban. 
Jelentkezni

a titkarsag@euszolg13.hu
e-mail-címen és dr. Hertzka Pé-
ter fõigazgató fõorvosnál a +36
(30) 940-4212-es telefonszámon
lehet. Várjuk az érdeklõdõ kollé-
gák jelentkezését.
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Megjelenik kéthetente, 67 000 példányban.
Alapító fõszerkesztõ:

Sas György (1922–2004).
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Czeglédi Ildikó, Kálmán Attila.
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1137 Budapest, Újpesti rkp. 7.
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A Közkincs Egyesület
„Mozgó Könyvek”

könyves szekereire, közhasznú 
könyvterjesztés céljára vásárol 
könyveket, házi könyvtárakat,

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon:
06 70 606-8107

Online Könyvesszekér:
www.mozgokonyvek.hu

A világhírû
zongoramûvész
emléke
Immár hagyomány, hogy ok-
tóber elsõ napjaiban névadó-
jukra emlékeznek a Fischer
Annie Zeneiskola tanárai és
növendékei. Az iskola 2014-
ben, születésének századik év-
fordulóján vette fel a világhírû
zongoramûvész nevét. A mû-
vésznõ 1946-os hazatelepülé-
sétõl egészen 1995-ben bekö-

vetkezett haláláig a XIII. ke-
rületben élt. Szent István par-
ki lakóházán emléktábla õrzi a
nevét.

Október 4-én délelõtt ezt az
emléktáblát koszorúzták meg,
este pedig a zeneiskola aulájá-
ban tartottak megemlékezést,
amit – szintén szokás szerint –
az iskola Nagytermében ünne-

pi zongorahangverseny köve-
tett.

(cs)

A Fischer Annie
Zeneiskola tanárai

és növendékei
megkoszorúzták

névadójuk
emléktábláját


