
A képviselõ-testület legutóbbi ülé-
sén elfogadta az önkormányzat
Családbarát programjának idõará-
nyos végrehajtásáról szóló beszámo-
lót. A városrész elsõ ilyen célú prog-
ramját 2011-ben alkotta meg, ezzel

is hangsúlyozva, hogy elkötelezett a
családok életkörülményeinek ja-
vítása mellett, vállalt és folyama-
tosan bõvülõ közszolgáltatásait
igyekszik a családi élet széles körére
kiterjeszteni. A kerület erõfeszíté-

seit a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete is elismerte az általa ala-
pított Családbarát Önkormányzat
Díjjal.

Folytatás a 3. oldalon

Állandó szerzõnk, Hegyi Iván
Venczel Vera színésznõre 
emlékezik.
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Lakossági
pályázatok

A digitális eszközöktõl a
takarítógépekig több pályázatot
is kiírt az önkormányzat.

Újabb
bérlakások

A kerület igyekszik segíteni
azoknak, akiknek a lakáspiac
nem kínál elérhetõ megoldást.

5

Arcok
a kerületbõl
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Családpolitika Megelõzés, támogatás, azonnali segítség

Gondoskodás
járvány idején

11

A Magyar Festészet Napja 
alkalmából avatták fel 
Kokas Ignác emléktábláját.

4Emléktábla-
avatás

Ismét maszkban
A kormány döntése alapján no-
vember elsejétõl – néhány kivé-
tellel – ismét maszkot kell viselni
a tömegközlekedési eszközökön,
a pályaudvarokon és a megállóhe-
lyeken. Az ezt megtagadók pénz-
bírsággal számolhatnak. Lényegi
változás, hogy ezentúl a munkál-
tatók elõírhatják az oltás felvéte-
lét a dolgozóiknak. Az állami
szférában ez kötelezõ lesz, míg az
önkormányzatoknál a polgár-
mesterek dönthetnek róla.

Folytatás a 2. oldalon
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November 4-én, azaz lapunk
megjelenésével egy idõben
tartja következõ ülését a kép-
viselõ-testület; a grémium idei
munkaterve alapján nyolc na-
pirendet tárgyal meg, az ülés
végén pedig – ahogy arról már
beszámoltunk – közmeghall-
gatást tart. A tervek szerint el-
fogadhatják az önkormányzat
idei költségvetésének három-
negyed éves, valamint az étke-
zési térítési díjakról szóló ren-
delet módosítását. Napiren-
den lesz a kerület 2022-es el-
lenõrzési terve, és a képviselõk
két megállapodásról is dönt-
hetnek: a Szamos a Kultúráért
Alapítvánnyal kötendõ támo-

gatási és együttmûködési, va-
lamint a Liszt Ferenc Kama-
razenekar Alapítvánnyal kö-
tendõ közszolgáltatási szerzõ-
désrõl. A testület tájékoztatást
kap az adózás idei tapasztala-
tairól, a Diótörés Alapítvány
tevékenységérõl, valamint az
Újlipótváros közlekedésbiz-
tonságát szolgáló mobilitási
terv megvalósulásáról, és
szentesíthetik a további, ez
irányú feladatokat.

Ami az Újlipótvárosi Mobi-
litási Tervet illeti, az elõter-
jesztés akcióterületenként ve-
szi számba a cselekvési prog-
ram 2020–2021-es végrehajtá-
sát, amelyek a következõk:

forgalmi viszonyok rendezése,
biztonságos és kényelmes gya-
logosfelületek kialakítása, ki-
jelölt gyalogátkelõhelyek ki-
alakítása, lakossági várakozási
hozzájárulások rendszerének
felülvizsgálata, de ilyen a ke-
rékpáros közlekedés, a mikro-
mobilitási pontok, a zöldterü-
let növelése. A jövõbeni fel-
adatokat ugyancsak e fenti té-
makörök mentén veszi szám-
ba az anyag.

A képviselõ-testületi meg-
tárgyalása elõtt az önkor-
mányzat – elektronikus úton –
a lakosság véleményét is kikér-
te a tervezetrõl.

Képviselõ-testület Költségvetés, kultúra és közmeghallgatás

Forgalmi
megoldások

Az 1956-os forradalom évfor-
dulója alkalmából rendezett
kerületi megemlékezések ok-
tóber 22-én a Tahi utca 18.

szám alatti 56-os emléktáblá-
nál vették kezdetüket. Papp
János színmûvész Petõfi Sán-
dor Bizony mondom néktek,

hogy gyõz most a magyar címû
versét szavalta el. Ezután ko-
szorút helyezett el Hiszékeny
Dezsõ és Varju László ország-
gyûlési képviselõ, dr. Tóth Jó-
zsef polgármester, valamint a
kerületi diákönkormányzat
képviselõi, a civil szervezetek
és a lakosság megjelent repre-
zentánsai. Obersovszky Gyula
forradalmár Keszkenõ utcai
emléktáblájánál dr. Puchner
Gábor alpolgármester helye-
zett el koszorút.

Majd az ünnepség a hagyo-
mányoknak megfelelõen a
Béke téri központi emlékhe-
lyen folytatódott. A polgár-
mester úgy fogalmazott: „ok-
tóber 23-án a példás magatartást,
az emberi méltóságot, az értékek
melletti kiállást ünnepeljük,
amelyek alapjait képzik minden
demokratának”.

,56 üzenete

Ünnepi programokkal és kü-
lönleges koncertekkel folyta-
tódik a február 9-én kezdõdött
Cziffra György-emlékév a
zongoramûvész 100. születés-
napja alkalmából Magyaror-
szágon és külföldön, Angyal-

földtõl a londoni Covent
Gardenig bezárólag. Ami a
XIII. kerületi vonatkozásokat
illeti, a városrészben található
Cziffra György parkban no-
vember 5-én a zongoravirtuóz
tiszteletére felavatják Mesz-

lényi-Molnár János szobrász-
mûvész alkotását. Az Angyal-
földi József Attila Mûvelõdési
Központ pedig november 10-
én a 2016-ban alapított Cziffra
Fesztivál Tehetségdíjasai,
Balogh Ádám és Sárközy Lajos

koncertjével ünnepel, vala-
mint egész éves kiállítással
tiszteleg. 

Cziffra György 1921. no-
vember 5-én született Buda-
pesten. Gyermekéveit a kerü-
letben töltötte, tanulmányait

a tripoliszi barakkiskolában
kezdte, amelynek utódja, a
Tomori Pál Tagiskola aulájá-
ban emléktábla õrzi híres di-
ákja nevét. Az önkormányzat
2013-ban nevezett el parkot a
világhírû mûvészrõl.

Szobrot emelnek
Cziffra Györgynek

A Tahi utca 18. szám alatti 56-os emléktáblánál
Hiszékeny Dezsõ országgyûlési képviselõ koszorúz

Folytatás az 1. oldalról

Kötelezõ a maszkviselés a
fõvárosi fenntartású színhá-
zakban, mozikban, könyvtá-
rakban, valamint a fürdõkben.
Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumának tájékoztatása
szerint a középiskolai szalag-
avatók megtarthatók, de a szü-
lõk és a vendégek csak védett-
ségi igazolvánnyal vehetnek
részt az eseményeken. Ami a
XIII. kerületet illeti, a helyi, a

SKult13 Divízió üzemelteté-
sében lévõ kulturális és sport-
intézmények közönségforgal-
mi területein november 1-jé-
tõl 6 éves kor felett kötelezõ az
orrot és a szájat eltakaró maszk
viselése. Kivételt képeznek
azok a tevékenységek, melyek
során a maszkviselés ellehetet-
leníti a program megvalósulá-
sát (például mozgás, sport
stb.). Lapzártánkig a további
helyi intézkedésekrõl nem ér-
kezett információ.

Óvintézkedések
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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

Folytatás az 1. oldalról

A tavaly jóváhagyott, 2020–
2024-re szóló új programban a
képviselõ-testület több fej-
lesztési irányról döntött. Ilyen
volt a családbarát gondolko-
dás érvényesítése a fejleszté-
sekben, valamint olyan szak-
politikai rendszer mûködteté-
se, amelyben a családok életé-
nek különbözõ szakaszaiban a
változó élethelyzetekhez és
szükségletekhez igazodó ele-
mek egymást kiegészítve al-
kotnak védelmi hálót. A prog-
ram kitér a családbarát társa-
dalmi környezet folyamatos
fenntartására, a kiskorú gyer-
mek napközbeni gondozásá-
hoz, felügyeletéhez kapcsoló-
dó szolgáltatások biztosításá-
ra, amelyek segítik a szülõket
a munkavállalásban, valamint
annak elõmozdítása, hogy a
családok egyéb feladataikat
(például az idõsekrõl való gon-

doskodás) minél teljesebben el
tudják látni.

Csakhogy idõközben meg-
jelent a COVID-19 járvány,
így tekintettel kellett lenni an-

nak következményeire, külö-
nösen a nehéz helyzetben lévõ
és a bajban még kiszolgáltatot-
tabbá vált családokra. Az ön-
kormányzat vezetése tudta,

hogy a program megvalósítá-
sát jelentõsen befolyásolhatja
a pandémia alakulása, a mun-
kahelyek leállása, az otthoni
munkavégzés elrendelése, a

kényszerû otthonlét miatti
családi problémák, a gyerme-
kek otthontartásának nehéz-
ségei. Ám azzal nem számol-
hatott, hogy a járvány második
és harmadik hulláma tényle-
gesen milyen nehézségek elé
állítja az egész társadalmat,
különösen az önkormányzato-
kat, a nehéz helyzetben lévõ és
a bajban még kiszolgáltatot-
tabbá vált családokat.

Épp ezért még nagyobb
jelentõséget kapott a kerület
helyi családpolitikája, amely
a prevención alapul. Fontos,
hogy némely szolgáltatást,
ellátást a kerület minden
család számára biztosít, és
vannak olyanok, amelyeket a
hátrányos helyzetûeknek
szervez meg. A nehéz idõ-
szakban minden családnak
jól jött a támogatás, és min-
den, valamely okból hátrá-
nyos helyzetbe került család-
nak fontos volt a többletszol-
gáltatás és -ellátás.

Az intézkedési terv idõará-
nyos megvalósítása során ér-
vényesült a családbarát filozó-
fia, az önkormányzat nem hi-
vatalként, hatóságként, ha-
nem ténylegesen a kerületet
szolgálóan tevékenykedett,
soron kívüli intézkedéseit az
állampolgárok érdekében, vé-
delmében – késedelem nélkül
– hozta meg.

Családpolitika Megelõzés, támogatás, azonnali segítség

Gondoskodás
járvány idején

Az önkormányzat kiemelt biz-
tonsági keretek között ismét
megszervezi a 18. életévüket
betöltött, kerületi partnerkár-
tyával rendelkezõ kerületi la-
kosok részére a már hagyo-
mánnyá vált utalványosztást.
A kétszer háromezer forint ér-
tékû utalványokat a Lehel
Csarnok kijelölt kereskedõi-
nél lehet majd levásárolni.

A kerület ezúton is felhívja
az érintettek figyelmét, hogy
az elektronikus (e-) utalvány
igénylésére november 15. és
november 29. között kerül sor,

míg a papíralapúak kiadása
november 22. és november 29.
között lesz a Lehel Csarnok ki-
jelölt helyszínein.

Aki még nem rendelkezik
partnerkártyával, az novem-
ber 10-éig kétféleképpen vált-
hatja ki. Az elektronikus kár-
tya igénylése a Budapest13
Smart City applikáción ke-
resztül történhet. Akinek
nincs lehetõsége az elektroni-
kus regisztrációra, az az adat-
lapot postai úton vagy a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán (1139 Budapest, Béke

tér 1.) adhatja le. Az adatlap
beszerezhetõ a polgármesteri
hivatalban vagy letölthetõ az
önkormányzat honlapjáról.

Az elektronikus kártya
igénylését egyébként annak is
javasolja az önkormányzat, aki
már rendelkezik hagyomá-
nyos (plasztik vagy papírala-
pú) partnerkártyával.

A további részletekért kö-
vessék nyomon az önkor-
mányzat Facebook-oldalát
(www.facebook.com/budapest
13kerulet) és saját honlapját
(www.budapest13.hu).

Idén is lesz utalványosztás
Partnerkártya Hatezer forintos szociális támogatás

A kerületi partnerkártya megléte feltétele
az utalványok kiadásának
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A Magyar Festészet Napja al-
kalmából október 18-án avatta
fel az önkormányzat Kokas Ig-
nác Kossuth-díjas magyar fes-
tõmûvész emléktábláját a Mág-
lya köz 3. szám alatti Mûvész-
ház falán. A kerületben ez a
261. emléktábla, ami azt is kife-
jezi, hogy az önkormányzat ki-
emelt feladatának tekinti a he-
lyi értékek ápolását, a lokálpat-
riotizmus erõsítését, és büszke
azokra, akik munkásságukkal
és tevékenységükkel hozzájá-
rultak a kerület fejlõdéséhez, jó
hírnevének erõsítéséhez.

Az avatáson dr. Tóth József
polgármester idézte fel a mû-
vész életének fontosabb állo-

másait. Kokas Ignác Válon
született 1926-ban és 2009. no-
vember 11-én hunyt el Buda-
pesten. A Képzõmûvészeti
Fõiskolán Bernáth Aurél és
Kmetty János tanítványa volt.
A hatvanas években az újító
avantgárd mûvészek közé so-
rolták, de nem tartozott sem az
urbánus, sem a népies festõk
közé. Figurális kompozíció-
kat, zsánerportrékat, tájképe-
ket festett, valamint mozaikot
is. Alkotásai egyéni látás- és
kifejezésmódot tükröznek.
Kokas 1972 és 1985 között ta-
nított a Képzõmûvészeti Fõis-
kolán, amelynek idõvel emeri-
tus professzora lett. 

Dr. Feledy Balázs mûvészeti
író személyesebb visszaemléke-
zése után dr. Tóth József és
Kokas Ignác özvegye, Kósa Ju-
dit,valamint fia, Kokas László le-
leplezték és megkoszorúzták az
emléktáblát (képünkön). Kokas
Ignác 1958 és 1973 között lakott
és alkotott a Máglya köz 1–4.
alatti Mûvészházban. Utóbbi
1954–55-ben épült, hogy mû-
vészek (képzõmûvészek, zené-
szek, színészek) otthona, mû-
terme legyen. Az önkormány-
zat tulajdonában lévõ mûte-
remlakások bérlõit az OMSZI
Intézményfenntartó Köz-
hasznú Nonprofit Kft. jelöli ki
nyilvános pályázat alapján.

Emléktábla
Kokas Ignácnak

November 30-áig lehet pályázni lakossági levegõminõség-
mérõ szenzorok üzemeltetésére. A pályázat keretében az ön-
kormányzat a kültéri levegõ szállópor-koncentrációjának fo-
lyamatos mérését és a mérési ada-
tok interneten történõ valósidejû
megjelenítését végzõ szen-
zorokat biztosít a nyertes
pályázók számára a keret-
összeg erejéig.

Pályázni az önkormány-
zat honlapjáról letölthetõ
nyomtatványon vagy azzal
azonos tartalmú pályázattal
lehet. Benyújtható postai úton
a XIII. Kerületi Polgármes-
teri Hivatal Igazgatási Osztá-
lyára és a hivatal Ügyfélszolgála-
tán személyesen is „XIII. Kerületi
Közösségi Mérõhálózat 2021” megjelöléssel.

További tájékoztatás a polgármesteri hivatal Igazgatási
Osztályától kérhetõ, telefon: 06 (1) 452-4101/5054-es mellék,
e-mail: kornyezetvedelem@bp13.hu.

A képviselõ-testület Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága pályázatot
írt ki társasházak részére takarítógépek beszerzésének támogatására. A lakóközösségek járdatisz-
títási kötelezettségeinek teljesítéséhez az önkormányzat négymillió forintos keretösszeget bizto-
sít. A pályázat a közösségi költségvetésben megfogalmazott civil javaslaton alapul, lebonyolítá-
sát a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.-t végzi.

Egy jelentkezõ bruttó 200 ezer forintos vissza nem térítendõ támogatást igényelhet. A nyerte-
sek elõfinanszírozással, önrész kötelezettsége nélkül szerezhetik be az eszközöket. A pályázato-
kat november 15-éig kell be-
nyújtani a közszolgáltatóhoz,
eredményhirdetés november
30. A támogatási szerzõdések
megkötése után az elõfinanszí-
rozás összegét december 20-áig
folyósítják. A takarítógépeket
2022. január 31-éig kell besze-
rezniük a lakóközösségeknek. 

A részletekrõl a zrt. honlapján
(www.kozszolgaltato.bp13. hu)
vagy központi e-mailcímén

lehet érdeklõdni:
kozszolgaltato@

kozszolgaltato.bp13.hu.

Az önkormányzat pályázatot hirdet hátrá-
nyos helyzetûek okoseszközbeszerzésének
támogatására a digitális kompetencia felté-
teleinek megteremtése érdekében. Pályáza-
tot nyújthat be a XIII. kerületben bejelentett
lakóhellyel rendelkezõ és itt élõ szülõ, törvé-
nyes képviselõ vagy gyám az általános iskolai
felsõ tagozatos vagy középiskolás gyermeké-
re vonatkozóan, továbbá a 65 év felettiek leg-
késõbb november 30-áig.

A támogatás okoseszköz, laptop vagy tablet
megvásárlására szolgáló utalvány, amely a
kijelölt kerületi üzletekben váltható be.

A rendelkezésre álló keret kétmillió forint.
A pályázati adatlap beszerezhetõ a polgár-
mesteri hivatal Szociális és Köznevelési Osz-
tályán, a hivatal ügyfélszolgálatán (Béke tér
1.), valamint a kerületi fenntartású szociális
intézményekben vagy a részletekkel együtt
letölthetõ az önkormányzat honlapjáról
(www.budapest13.hu).

A jelentkezéseket személyesen a Szociális
és Köznevelési Osztályon vagy a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújta-
ni (1139 Budapest, Béke tér 1.) vagy bármely
kerületi idõsek klubjában.

Támogatás laptopvásárláshoz

Közösségi-
mérõ-hálózat

Takarítógépek
társasházaknak
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A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. október 16-án lakossági
hulladékgyûjtési akciót szervezett Újlipótvárosban, mely-
nek során 60 résztvevõ megtisztította a Dráva utca–Váci
út–Szent István körút–Duna által határolt területet. A társa-
ság több gyûjtõpontot jelölt ki a zsákokba gyûjtött hulladék
számára, s minden résztvevõnek biztosította a szükséges esz-
közöket. Az eseményen – tanáruknak, Mezei Péternek köszön-
hetõen – részt vett Horváth Benedek és Gaspari Gergõ, a
BGSZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági
Technikum 10. osztályos diákja, õk a következõket mesélték.
Miután a RaM-Colosseumnál összegyûlt a létszám, négyfõs
csoportokat alakítottak ki, és térkép segítségével gyûjtötték a
szemetet a kijelölt zónákban. A munkájukhoz nemcsak zsá-
kokat, hanem jó minõségû, „rendes anyagból készült” kesz-
tyûket és még szemétszedõ csipeszt is kaptak, amely nagyon
megkönnyítette a feladatukat. A diákok sajnálattal látták,
hogy mennyi szemét van az utcákon. Ugyanakkor öröm volt
a munka, mert nemcsak megtisztították e kerületrészt, de él-
ményeket is szereztek a csoportos akció során.

A képviselõ-testület legutóbbi
ülésén elfogadta az önkor-
mányzatibérlakás-építés hely-
zetérõl szóló tájékoztatót. A
képviselõ-testület tavaly janu-
árban fogadta el a kerület fe-
lülvizsgált Hosszú Távú Fej-
lesztési Koncepcióját, amely a
kerület önerõs bérlakásépítési
programjának folytatását, az
önkormányzati lakásgazdál-
kodási modell további fenn-
tartását és fejlesztését tûzte ki
célul. A környezetvédelmi,
fenntarthatósági szempontok
beépülnek a helyi döntéshoza-
talba, így az önkormányzati
beruházásoknál a megújuló
energia felhasználására fóku-
szálnak, tovább alkalmazva a
passzívmegoldásokat.

A beszámoló kitér arra, hogy
a kerület igyekszik segíteni azo-
kat a családokat, akiknek lak-
hatásukhoz a lakáspiac nem kí-
nál elérhetõ megoldást. A Len-
dületben 2.0 program a bérla-
kásépítések folytatását tûzte cé-
lul, a bérlõk korszerûbb ottho-
nokba költöztetését. Az önkor-
mányzat a lépcsõzetes lakáspá-
lyázati rendszer multipliká-

torhatása miatt a megépített
otthonok számánál több család
életkörülményein tud javítani.

Az ingatlanvagyon gazdasá-
gos üzemeltetésének egyik fõ
eleme a lakásállomány összeté-
telének javítása. Ennek része a

szanálási program, az ingatlan-
állomány felújítása, valamint
új bérházak építése. A város-
rész az alacsony komfortfoko-
zatú lakások helyett komfor-
tos, összkomfortos otthonokat
biztosít a bérlõinek, az új épí-

tésû bérlakásai megpályáztatá-
sával pedig ugyanõket a XXI.
századi követelményeknek
megfelelõ minõségû ingatla-
nokba tudja költöztetni.

Ez utóbbiakból jelenleg há-
rom projektet lehet kiemelni.

Az egyik a Kartács utca 20.
szám alatti ingatlanra terve-
zett 48 lakásos épület. Csak-
hogy ennek a kivitelezése egy
örökségvédelmi akadály miatt
2015 óta húzódik, jóllehet az
építési engedélyezési tervek
már az év szeptemberében el-
készültek. Az önkormányzati
tulajdonú telken található
négylakásos lakóépületet a ke-
rület azért jelölte ki bontásra,
mert mûszaki és statikai álla-
pota rendkívül rossz.

A képviselõ-testület 2016
decemberében döntött arról,
hogy az elhúzódó beruházás
helyett a Jász utca 72. szám
alatti önkormányzati ingatla-
non egy 35 lakásos bérházat
valósít meg. Az otthonok pá-
lyáztatása már megkezdõdött,
az épület hivatalos átadása pe-
dig novemberben várható. A
harmadik bérházról 2018-ban
határozott a képviselõ-testü-
let: a Petneházy utca 90. szám
alatti önkormányzati ingatla-
non egy 67 lakásos épületet va-
lósít meg, amelynek kivitele-
zési közbeszerzési eljárása je-
lenleg is folyamatban van.

Ütemezett
bérházprogram

Ingatlangazdálkodás Újabb 102 önkormányzati lakás épül

Újlipótvárosi
szemétgyûjtés

A Jász utca 72. szám alatti  épület hivatalos átadása novemberben várható

12 hulladéklerakási pontot jelöltek ki,
ehhez térképes segítséget is kaptak

A 60 résztvevõ összesen
3 m3 hulladékot gyûjtött össze

TÉRKÉPES
SEGÍTSÉGET
IS KAPTAK

Az önkormányzati
beruházásoknál
a megújuló energia
felhasználására
fókuszálnak

”



Idén is meghirdette ha-
gyományos bérleti hang-
versenyeit a Fischer Annie
Zeneiskola. Az öt koncert-
bõl álló sorozat célja az
eredményes zenetanulás
és az iskola kiemelkedõ te-
hetségeinek bemutatása
mellett a koncertlátogató
közönség kinevelése és az
ismeretterjesztés. 

Az elsõ koncert általában ju-
bileumhoz kötõdik. Az idén,
Cziffra György zongoramû-
vész születésének centenári-
umán, a Cziffra Fesztivál ál-
tal Ifjú Tehetség Díjban ré-
szesített növendékek adnak
koncertet november 19-én. A
második bérleti elõadás de-
cember 18-án az Adventi
koncert lesz. A helyszín a ha-
gyományoknak megfelelõen
ezúttal is a Pozsonyi úti refor-
mátus templom, ahol az isko-
la együttesei és zenekarai ad-
nak mûsort, a koncert végén

pedig megénekeltetik a kö-
zönséget.

A Kicsinyek koncertjére jö-
võ év elején, január 14-én ke-
rül sor a zeneiskola hangver-
senytermében. Ez az elõadás
megismerteti a közönséget a
sokféle hangszertanulási lehe-
tõséggel, és alkalmat ad az egy-
két éve tanuló ügyes növendé-
kek bemutatkozására. Ezután
a Tanári koncert következik
február elsõ napján. Ezúttal az
iskola kiváló mûvésztanárai
mutatkoznak be a növendé-
keknek, a családoknak és a ke-
rületi iskolák pedagógusai-
nak. A sorozat utolsó elõadása
az Évadzáró díszhangverseny,
amelyen az iskola zenei pályá-
ra készülõ, felvételt nyert nö-
vendékei és az országos, illet-
ve nemzetközi versenyeken
kiváló eredményt elért tanulói
játszanak május 13-án. 

Néhány éve bevezették az
„Ifjú koncertlátogató” pecsét

gyûjtésének lehetõségét. A
tanév végén jutalomban része-
sülnek azok a növendékek,
akik a bérlet hátoldalán össze-
gyûjtik a hangversenyeken
kapott pecséteket. A koncer-

tek külön-külön is látogatha-
tók minden érdeklõdõ számá-
ra. Belépõdíj nincs, de aki te-
heti, attól szívesen fogadják a
zeneiskola Zenélõ Gyerekek
Alapítványának adott támo-

gatást. Az elõadások az aktuá-
lis járványügyi elõírások sze-
rint látogathatók, ezekrõl az
iskola honlapján lehet tájéko-
zódni. 

Csop V.

20 éves születésnapját ünnepli
az Ozvena Budapesti Szlovák
Kórus. Fõvárosi kórusról van
szó, akik számos belföldi és kül-
földi helyszínen koncerteztek
az elmúlt évtizedekben, mégis
erõsen kötõdnek a kerületünk-
höz. A jubileumra elkészült egy
ünnepi CD is, amely nemcsak a
karácsonyi hangulatra íródott,
de dirigensük, Pálinkás Péter
emlékére is, akit a Covidban
vesztett el a kórus közössége.

A kórus negyede a kerüle-
tünkbe valósi, vezetõjük a
megalakulás pillanatától Hol-
lósy Tiborné Zsuzsanna, aki
nem csak az Angyalföldi Szlo-
vák Önkormányzat vezetõje,
de igazi lokálpatrióta több
mint 40 éve. Jól emlékszik a
megalakulás pillanatára:

– Húsz évvel ezelõtt a Fõvá-
rosi Szlovák Önkormányzat
elnöke voltam, s bár volt mun-
kánk elég, éppen egy újságot
szerkesztettünk, többen éne-
kelni kezdtünk az irodában. A
szomszéd szobában az elnök-

helyettes énekelgetett, én pe-
dig ráterceltem. Hamar felme-
rült hát a kérdés: miért nem
alapítunk egy kórust? 

Elkezdték összegyûjteni a
tagságot, a szlovák önkor-
mányzatok képviselõi, a szlo-
vák iskola tanárai és diákjai
egyaránt szívesen jelentkeztek.

– A XIII. kerületben van a
szlovák iskola, és én is itt la-
kom több mint 40 éve, így ké-
zenfekvõ volt, hogy ez legyen
a fészek. Az iskolából számos
tanár és diák csatlakozott, és
ugyan minden városrészbõl
vannak kórustagok, ma is
nagyjából a tagok negyede ke-

rületi – fûzi hozzá Hollósy
Tiborné.

A Covid alaposan próbára
tette a kórustagokat. A lezárá-
sok alatt a próbákat sem lehe-
tett megtartani, de a munkát
akkor sem hagyták abba. A di-
rigensük, Pálinkás Péter, a Ma-
gyar Kultúra Lovagja, minden

szólamot külön felénekelt és el-
küldte a kórustagoknak, akik
otthon, egyedül tanulták a szó-
lamokat a hangfelvételeket kö-
vetve. Minden héten egyszer
telefonon „felmondták a lec-
két” a kórus vezetõinek. Nagy
volt a felszabadulás, amikor
nyáron újra elindulhattak a
próbák, Zemplénben még egy
kórustábort is tartottak. Köz-
ben megszületett a CD ötlete
is, amit 2020 november elején
rögzítettek volna.

– Sajnos elõtte egy héttel a
kórus nagy része megbetege-
dett, valaki tünetmentes hor-
dozóként behozta a járványt.
Szinte mindenki beteg lett,
többen súlyosan. Tragikus
módon a dirigensünk meg is
halt a Covidban. Fantasztikus
szakember volt, hatalmas
veszteség a halála nemcsak
azoknak, akik szerették, de az
egész zenei életnek. A CD ta-
valy nem készülhetett el, idén
újra nekiláttunk, a dirigensi
feladatokat Galambos Ádám
Balázs vette át. A címe egy ad-
venti népi dalra utal: „Az
öröm és vidámság ideje” (C

v

as
radosti, veselosti…). Karácso-
nyi hangvételû lemez, de Pé-
terre is emlékezünk vele, több,
a személyéhez kötõdõ dal is
szerepel a lemezen.

Bárd Noémi Polli
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Koncertsorozat
a Zeneiskolában

Hangverseny Bemutatkoznak a növendékek és a tanárok

Ozvena Emlékezés Pálinkás Péter karnagyra

20 éves 
a szlovák kórus

A diákok idén is gyûjthetik a pecséteket. AArrcchhíívv  ffoottóó::  FFiisscchheerr  AAnnnniiee  ZZeenneeiisskkoollaa

Fellépés a zólyomi kórusfesztiválon

Nyáron újra 
elindulhattak
a próbák ”

AZ ELSÕ
KONCERT

JUBILEUMHOZ
KÖTÕDIK
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A kezdeti lakásviszonyokat bi-
zonyosan nem a komfortos,
sokkal inkább az áldatlan álla-
potokkal lehet jellemezni. A
blokkszerûen kialakított pro-
letár-bérkaszárnya típusú ma-
lomházakba 1887-ben költöz-
hettek be a lakók. A zárt rend-
szer kilenc egyemeletes iker-
házból, mosóház-fürdõépület-
bõl, szintenként két egyhelyi-
séges és két szoba-konyhás la-
kásból állt, a folyosókon két-
két vízöblítéses WC-vel.

A Váci úti Tizenháromház
és a Hétház a XIX. század vé-
gének öröksége. A lakóházépí-
tést támogató program ha-
szonnal kecsegtetõ lehetõsé-
geit ismerték fel az akkori be-
fektetõk. A szegényebbeknek,
egyedül élõknek szoba-kony-
hás udvari, a jobban keresõk-
nek utcai lakást szántak, víz-
öblítéses WC, mosókonyha és
vezetékes víz javította a lakha-
tás minõségét. A Tripolisz
szükségkislakásos lakástelep
1912-re készült el. Mindegyik

barakk 2×8 szobát, 5×6 méte-
res helyiségeket foglalt magá-
ban. Kis ajtó egyetlen kis ab-
lakkal nyílt a folyosóra. A fõ-
város közgyûlése 1939-ben ha-
tározta el a nyomorlakások át-
építését, de csak az 1970-es
évek végén bontották le az

utolsót, alaposan túllépve az
eredetileg tervezett idõpontot.
Az 1926. júniusi Filmhíradó a
Visegrádi utcai állami bérház
bokrétaünnepségérõl (már ak-
kor is volt ilyen) tudósít: „Is-
mét 16 családot juttat hajlékhoz
a népjóléti miniszter.” 

A Bárczy-féle lakásépítési
programban 1928-ra keve-
sebb, mint egy év alatt 887 la-
kás épült meg a Váci út–Gyön-
gyösi utca–Madarász utca–Fa-
ludi utca között a hat, négy-
emeletes bérházból álló Hi-
szekegy házaknak nevezett
tömbben. A közeli gyárak, ipa-
ri létesítmények tisztviselõi
kaptak itt lakást, sok esetben a
vállalat bérelte azokat dolgo-
zói számára, hogy közel legye-
nek munkahelyükhöz. A
Gyöngyösi utca 4-es számú,
art deco stílusú ház bejárati
oromfala ablakközeire íratták
fel a trianoni békeszerzõdést
követõ hivatalos politikai

„imádság” sorait. 1930-ban a
szoba-konyhás lakások a bér-
lemények felét tették ki, s zsú-
foltságuk sem változott a to-
vábbra is széles körben elter-
jedt al- és ágybérleti rendszer
következtében.

Az OTI-telep sorházas be-
építésû házait fõként a három-
vagy többgyermekes, fizetõké-
pes munkások kapták. A laká-
sok egy vagy két szobából,
konyhából, elõszobából, kam-

rából, fürdõszobából, WC-bõl
álltak padlással, pincével. Az
ikerházas és szabadon álló há-
zak a tisztviselõk számára
épültek zsalugáteres ablakok-
kal és boltíves, kétszárnyú be-
járatokkal. A nagytelkes terü-

letek a telep legmagasabb
presztízsû részei voltak, a ma-
gasabb beosztású tisztviselõk
kaphattak itt lakást. A telep
népszerûsége az utóbbi évek-
ben jelentõsen megnöveke-
dett, a házak iránti kereslet
megnõtt.

Újlipótváros sûrûbb beépí-
téssel, korszerûbb lakásállo-
mánnyal és eltérõbb építé-
szettel rendelkezik. A mo-
dern és szabályos városrész-

ben korszerû la-
kóépületek, ma-
gas komfortú la-
kások épültek.
Azok a házso-
rok, amelyek a
városrész való-
di, új arculatá-

nak kialakulását jelentették,
az 1920–30-as évek szülöttei.
1933 és a II. világháború vége
között csaknem 200 épületet
húztak fel.

A BÉKI SRÁC

Elfeledett töredékek 21. Lakások komfort nélkül

A Visegrádi utcai állami bérház bokrétaünnepsége

Egyet kivéve
mindet lakják

„Béki srácok” – így hív-
ták a Béke tér környéki
proligyerekeket.
Magam is gyakran
megfordultam 
arrafelé, megismerve,
tisztességükért 
becsülve õket.
Az õ történeteikbõl,
korabeli híradók,
újságok tudósításaiból
adok közre néhányat.

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:

Steve Berry: A Kaiser hálója (Gabo,
2021)

Stephen Fry: Trója (Kossuth, 2021)

Kelecsényi László: Merre vagytok? (Gondolat, 2021)

Náray Tamás: Volt egyszer egy varrodám (Libri, 2021)

Olga Tokarczuk: Nyughatatlanok (L'Harmattan, 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. 

Az OTI-telep népszerûsége az utóbbi években jelentõsen
megnövekedett, a házak iránti kereslet megnõtt

A Tripolisz szükségkislakásos lakástelep
1912-re készült el

A kezdeti lakás-
viszonyokat
az áldatlan állapotokkal
lehet jellemezni ”
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IINNGGYYEENNEESS
SSZZEEMMVVIIZZSSGGÁÁLLAATT

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%

Korai felismeréssel nagy si-
kerrel gyógyítható, még-
sem teszünk meg mindent
ellene: évente ötezer em-
ber hal meg ma Magyaror-
szágon a vastagbelet és
végbelet érintõ kolorek-
tális daganatokban. Dr.
Szõnyi Mihály gasztroen-
terológus szakorvos, a Bu-
dai és Pesti Gasztroente-
rológiai Centrum vezetõje
szerint többek között az
edukáció hiánya miatt is
tartunk itt: ha le akarjuk
gyõzni a szomorú statiszti-
kát, változásra van szük-
ség.

– Mit mond a statisztika, meny-
nyi embert érintenek Magyaror-
szágon az említett betegségek?

– Évente 9000 embernél fe-
dezünk fel vastagbelet és vég-
belet érintõ kolorektális beteg-
séget és 5000 embert veszítünk
el vastagbél- és végbéldagana-
tok következtében, ami min-
den szempontból luxus. Korai
felismeréssel, a szûrõvizsgálati
lehetõségek kiterjesztésével és
a megfelelõ gondozással több-
ségük megmenthetõ lenne, de
ehhez komoly változás kell a
gondolkodásunkban.

– Hogyan lenne érdemes ezen
a területen változást elindítani?

– Ez egy összetett kérdés, az
oktatás, a szûrõkampányok, a
háziorvosok és a média ugyan-
úgy tehet érte, hogy felhívjuk
a figyelmet erre a területre.

Hosszú út áll a gasztroen-
terológia és társtudományai
elõtt: meg kell tudnunk szólí-
tani az embereket a változás-
hoz és nagy figyelmet kell for-
dítani az edukációra.

– Kinek ajánlott a szûrés?
– Minden 40 év feletti ma-

gyar férfit és nõt minimum
egyszer életében, de lehetõleg
tízévente kellene szûrni.
Amennyiben a családban volt
vastagbélrák, vagy a személyes
és családi kórelõzményben
nõgyógyászati vagy egyéb tu-
mor, akkor fokozott a rizikó, a
szûrést elõbb kell elvégezni.

– Milyen elõnye van az alta-
tásban végezett vizsgálatoknak?

– Mindenkinek azt ajánl-
juk, amennyiben lehetõsége
van igénybe venni, válassza
a bódításban és altatásban vég-

zett vizsgálatokat. Ez bizton-
ságos, és így a beteg számára
teljesen fájdalommentes lesz a
vizsgálat, a beteg nyugodt álla-
pota miatt az orvos pedig gyor-
sabban és hatékonyabban ha-
ladhat a vizsgálattal. 

– Sokan halogatják a szûrésre
való bejelentkezést, pedig nagyon
fontos lenne a rendszeresség,
ugye?

– Ha a szûrést idõben és
rendszeresen elvégezzük, hi-
hetetlen elõnyökkel jár: a ko-
rai felismeréssel a vastagbélrák
gyorsan és jól gyógyítható. A
szûrésnek hosszú távon nép-
egészségügyi haszna is van, hi-
szen így egy népbetegséget
elõzhetünk meg, melyben Ma-
gyarország Európában messze
az élen jár. Tegyünk érte mind-
annyian, hogy ez változzon!

A vastagbélrák
nagy sikerrel
gyógyítható

Amennyiben kutyusunknál,
cicánknál felmerül az operáció
szükségessége, érdemes né-
hány szempontot figyelembe
venni.

Ha egy tervezett beavat-
kozásról (pl. ivartalanítás,
daganateltávolítás) van szó,
részletesen meg lehet beszél-
ni az állatorvossal a teendõ-
ket, elõzetes kivizsgálásokkal
fel lehet készülni az operá-
cióra. 

Mûtét elõtt az állatorvos egy
részletes klinikai vizsgálatot
végez. Felméri az állat általá-

nos állapotát, megméri testhõ-
mérsékletét, meghallgatja a
tüdejét és a szívmûködést,
megvizsgálja a látható nyálka-
hártyákat és a felszíni nyirok-
csomókat, áttapintja a hasüre-
get. 

Nagyon ajánlatos ezen felül
vérvizsgálatot is végeztetni,
hogy kiderüljön az esetleges,
tüneteket még nem mutató
máj-, vese-, hasnyálmirigy-
megbetegedés vagy a véralva-
dás zavara. 

Daganat eltávolítása elõtt
mindenképpen érdemes egy

mellkasröntgent is készíttet-
ni, nincs-e esetleg áttét a tüdõ-
ben. 

Ha sürgõsségi mûtétrõl
(baleset általi súlyos trauma,
életveszélyes méhgyulladás,
gyomorcsavarodás stb.) van
szó, sokszor felborul a proto-
koll: elsõdleges cél az állat éle-
tének megmentése.

Dr. Nagy Czirok Gábor
állatorvos,

BIOVET
Állatgyógyászati

Központ

Ha kedvencünket
mûteni kell – 2.

Prevenció A kulcs a korai felismerés

A csontritkulásban a ha-
zai lakosság tíz százaléka
érintett. Mivel egyre töb-
ben érik meg az idõs kort,
ez a szám valószínûleg nö-
vekedni fog. 

Az oszteoporózis a csont-
rendszer mennyiségi és minõ-
ségi megváltozása: a csontépí-
tés és -lebontás korábbi egyen-
súlya megbomlik. Nem vé-
letlenül szokták ezt a
betegséget néma
vagy lappangó
kórnak nevezni:
kezdetben alig
mutatkoznak tü-
netei. Ezért sokan
csak akkor fordul-
nak orvoshoz, ha
már kifejezett fájdalmat
éreznek, vagy éppen túl van-
nak valamilyen csonttörésen.

A csontritkulás kialakulásá-
ra alapvetõen hatvan-hatvan-
öt éves kor fölött kell számíta-
ni. Nõknél nagyobb rá az
esély, mert a menstruáció el-
maradása, illetve az ösztrogén
csökkenése gyorsítja a csont-

ritkuláshoz vezetõ folyamatot.
Fontos tudni, hogy a férfiak
sem védettek: minden harma-
dik-negyedik csontritkulásos
beteg közülük kerül ki. 

Bizonyos kockázati ténye-
zõk fennállása esetén jóval ko-
rábban is kialakulhat a beteg-
ség. Már negyvenöt éves kor
körül érdemes erre gondol-

niuk azoknak az asszo-
nyoknak, akiknek el-

távolították a pete-
fészkét, cukor-
vagy pajzsmi-
rigybetegségben,
keringési rendel-
lenességben szen-

vednek. A dohány-
zás, a túlzott kávé-,

illetve alkoholfogyasz-
tás és bizonyos gyógyszerek
szedése is elõsegítheti a csont-
ritkulás korai kialakulását. 

A megelõzéshez ajánlható a
napi fél órás, szûrt fényben
történõ napozás, a megfelelõ
táplálkozás, valamint a test-
mozgás.

Csop Veronika 

Csontritkulás Nem veszélytelen

A néma kór

NÕKNÉL
NAGYOBB RÁ

AZ ESÉLY

A kerületi szakrendelõben csúcstechnológiával
ellenõrzik a páciensek csontjainak állapotát
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Önkormányzatunk a jövõ évben ismét Civil Vándordíjjal
jutalmaz egy kerületi civil szervezetet. A vándordíjat az a
szervezet nyerheti el, amely folyamatosan jelen
van a kerület közéletében és tevékenységé-
vel, szolgáltatásával sok embert elér. Most
ismét elérkezett a jelölés ideje: várják a
civilek erre vonatkozó javaslatait.

A XIII. Kerületi Civil Kerekasztal
ügyrendje alapján minden civil szer-
vezet jelölhet egy másikat – saját ma-
gát természetesen nem –, amely sze-
rintük megfelel ezeknek a kritériu-
moknak, és a mindennapi élet különbö-
zõ területein hozzájárul a kerületi lakosok
igényeinek teljesítéséhez. A Civil Kerekasztal
elnöke a szervezetektõl érkezõ jelölések alapján a sor-
rendben három legtöbb ajánlást kapott szervezetet fogja a
2022. évi Civil Vándordíjra javasolni az önkormányzatnak. 

(cs)

A Diabétesz Világnapját minden évben november
14-én ünnepeljük. A cukorbetegség egyre több
figyelmet igényel, hiszen a rossz táplálkozási szo-
kások, mozgásszegény életmód és a napjainkra
egyre inkább jellemzõ stressz mind kedvez a ki-
alakulásának. Elõzõ cikkünkben a 2-es típusú
diabéteszrõl írtunk, most a betegség 1-es típu-
sáról, valamint a gesztációs diabéteszrõl tájé-
koztatjuk az olvasókat.

– Az 1-es típusú diabétesz esetében az az alapja a betegségnek, hogy vala-
milyen okból, valószínûleg autoimmun folyamat kapcsán, károsodik a has-
nyálmirigy bétasejt mûködése és nem termel elegendõ inzulint – hangsúlyoz-
za dr. Bartos Tímea (képünkön), a Pesti Magánorvosi Centrum diabetológusa.
– A bétasejtek nagy része elpusztul, és ezáltal abszolút inzulinhiány alakul ki,
így azt kívülrõl kell pótolni!
Ezek a betegek csak inzulinterápiával kezelhetõk! Az 1-es típusnál elég mar-
kánsak a bevezetõ tünetek, kifejezetten magas vércukorszint jelentkezik. A
diagnózist – vagyis a tipizálást – laborvizsgálatokkal, vérvétellel erõsítjük
meg: két fõ antitest szintjét (rövidítve: a GADA-t és az ICA-t) ellenõrizzük.
Ezek jelzik az autoimmun folyamatot, ami a bétasejtek pusztulását okozza. A
másik marker a C-peptid, ami a szervezet saját inzulintermelését mutatja.
Amennyiben ez nagyon alacsony és az antitestek pozitívak, akkor az gyakor-
latilag az 1-es diabétesz diagnózisát igazolja – mondja a doktornõ. 

A 3. csoport a gesztációs diabétesz. Itt sokszor diéta betartása elegendõ, de a
célértékek szigorúak, hiszen az édesanya és a születendõ gyermek egészsége a
jó anyagcserén múlik. Bizonyos esetekben itt is inzulinkezelésre van szükség.
Miután lezajlik a terhesség és a szülés, legtöbbször a vércukorszint normali-
zálódik.
Jó glikémiás kontroll esetén nagy esély van a szövõdmények elkerülésére, ha-
bár a megfigyelések szerint a gesztációs diabéteszes kismamáknál sajnos jóval
magasabb annak a rizikója, hogy a késõbbiekben cukorbetegekké váljanak.
A megelõzés tehát rendkívül fontos! Az egészséges életmód részeként a natív
cukrokat, a magas glikémiás indexû ételeket, italokat kerüljük! Mozogjunk
rendszeresen és törekedjünk az optimális test-
súlyunk elérésére! Nyilván meghatározó a ge-
netikai hajlam, de kellõ odafigyeléssel és a fen-
ti módszerek betartásával mindenféleképpen
sokat tehetünk egészségünkért!

Az Egészségkalauzt a

támogatta

Civil Vándordíj A szervezetek ajánlásait várják

Jutalom 
a kerületi munkáért

EGÉSZSÉGKALAUZ

Tavaly a Herman Ottó Bonsai Egyesület kapta a vándorkupát

VÁRJÁK
A CIVILEK

JAVASLATAIT
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Tényleg családtag volt majd-
hogynem mindenütt. Olyan
hálás szerepeket játszott szin-
te kislánykorától kezdve, hogy
az egész ország megismerte-
megszerette. Várkonyi Zoltán
fedezte fel, és mindjárt megkí-
nálta a Kárpáthy Zoltán címû
film Szentirmay Katinkájá-
val. A stáblistán olyan nagysá-
gok sorakoztak, mint Básti La-
jos, Darvas Iván, Latinovits Zol-
tán, Ruttkai Éva, Sulyok Mária,
hozzájuk sikerült felnõnie az
1966-ban húszéves fõiskolás-
nak. Az abban az esztendõ-
ben hetvenéves Víg-
színház évadnyitó
elõadásán, A né-
ma leventében
Ruttkai-Zília
udvartartásá-
hoz tartozott;
nem mellesleg
akkor szerzõ-
dött a teátrum-
hoz Dõry Virág,
Ernyey Béla, Kovács
István, Papp Éva, Pécsi Ildikó,
Tahi-Tóth László. Venczel Ve-
rácska még az ifjak közt is
zöldfülû volt; noha a színmû-
vészetire elsõre felvették, csak
1968-ban hagyta el az fh. meg-
jelölést.

Hatvanhétben megint Dar-
vas, megint Ruttkai, megint
Latinovits: mellettük játszot-
ta el dr. Képes Vera ügyvédet a
Tanulmány a nõkrõl címû

Keleti Márton-filmben. Dok-
tor Borosnyait, az ügyvédi
munkaközösség vezetõjét
Várko-nyi Zoltán adta, ez is
stimmelt. Ugyancsak hatvan-
hétben az Egy szerelem három
éjszakája Júliáját alakította –
nem fogják elhinni – Darvas,
Lati-novits, valamint Sinko-
vits Imre és a szerelmesét meg-
jelenítõ Tóth Benedek társasá-
gában. Révész György moziját
nem dédelgette a korabeli kri-
tika – ehhez képest legendává
vált az alkotás –, de Tóthról és

Venczelrõl azt írták: „Ez-
zel a két fiatallal meg-

valósítható lett vol-
na a film azon a

szinten, ame-
lyet élményt
nyújtó képei
reprezentál-
nak. A fiú egy-

szerû, pózmen-
tes, a lány emberi

és õszinte. Arcának
puszta látása bizalmat

ébreszt az ember és az élet iránt.
Belsõ és kiütközõ szépsége tehet-
séget, értelmet, igazságot sugá-
roz.”

Hatvannyolcban õ volt az
Egri csillagok egyike, Cecey
Évaként meghódított gyerek-
tõl öregig mindenkit. Ugyan-
abban az évben Ágikaként is
remekelt. Az Örkény Tóték-
jából készült Isten hozta, õr-
nagy úr!-ban – mit ád Isten? –

Latinovitscsal és Sinkovits-
csal ragyogott, miközben Dar-
vas narrálta a felejthetetlen
történetet. A Magyar Ifjúság
mûbírálóját azonban nem ha-
totta meg a klasszikus darab.
„Az õszinteség arra kötelez, hogy
minden kertelés nélkül kimond-
juk véleményünket: Fábri Zoltán
új filmje, az Isten hozta, õrnagy
úr! nem sikerült.” Vajon mit né-
zett a kritikus? (Nevét borítsa
jótékony homály.)

Hetvenben a Ványa bácsi
Szonyáját játszotta a színpa-
don. A Film, Színház, Muzsi-
ka szerint „megragadó õszinte-
séggel”. A hetilap úgy vélte:
„Belsõ szépséget áraszt, s legna-

gyobb erénye, hogy halk, bensõsé-
ges alakítását látván nem jut
eszünkbe, valójában milyen szép
külsõleg is.” A tévében Hitves
Zsuzsikát formálta meg Mó-
ricz Zsigmond Pillangójának
feldolgozásában. Ezért az ala-
kításáért az 1971-es Monte-
Carló-i tévéfilmfesztiválon el-
nyerte a legjobb nõi alakítá-
sért járó Arany Nimfa Díjat.
Ez idõ tájt már annyira nép-
szerû volt, hogy még a Labda-
rúgás címû szaklap címolda-
lán is az õ fotója virított het-
venegy februárjában. Zsuzsi-
káról azt mondta: „Olyan egy-
szerû, olyan szép, csodálatos volt
eljátszani.”

Szintén hetvenegyben A fe-
kete város Görgey Rozálija-
ként és Láng Vince szerelme-
ként, Valkó Veronikaként
imádták a nézõk. A Mikszáth-
regénybõl készült tévésorozat
akkora siker volt, hogy 1972-
ben kétrészes moziváltozatát
is bemutatták. Az Egy óra
múlva itt vagyok meg három
évig ment. Ugyancsak het-
venkettõben egészen külön-
leges kritikákat kapott a
Tersánszky-adaptáció, a Pes-
ti Színházban futó Viszontlá-
tásra, drága! után: „Venczel
Vera valóban a Tersánszky-
megálmodta, varázslatosan
esendõ nõalakot állította elénk”;
„Nelája a közönség idõsebb év-
járataiban nem ok nélkül idézi
fel egy csodálatos elõd emlékét.
Azzá lehet még a Vígszínház-
ban, ami Varsányi Irén volt haj-
danán. Az elõadás voltaképpen
az õ poétikus, szeretõ és szenve-
dõ lénye köré épül.”

Harminc éve sem tartóz-
kodtak az elismeréssel, ami-
kor Beatrice volt a Pillantás a
hídról címû darabban: „Olyan
szívszorító bensõséggel játszott,
mintha Miller egyenesen mostani
énjére írta volna ezt a csodálatos
szerepet. Alakítása nemcsak a
közönség, de a vele játszó kollé-
gák számára is revelációként ha-
tott.”

Majd 2006-ban Sándor Er-
zsi így írt róla a tíz esztendõvel
késõbb brutális békemenettel
beszüntetett Népszabadság-
ban: „A sok jóságos, áldozatos
lány, nõ, asszony, akiket elját-
szott, zavarba ejtõen jóvá nevel-
ték. Állhatatossá, nehezen bánt-
hatóvá. Szilárdságát megtartotta
azokban az években is, amikor
»egyjelenetekbõl« kellett össze-
raknia színészi életmûvét. Még-
sem mozdult a Vígszínházból.
Nem vágyott máshová. Gondol-
ta: máshol is csak emberek van-
nak, akkor meg minek.”

Összeforrt a patinás teát-
rummal. Talán az sem vélet-
len, hogy egyaránt V-vel kez-
dõdik a Vígszínház, Varsányi,
Várkonyi és Venczel.

Hegyi Iván

V. V., mint
Víg és Vicuska

TÖVIRÕL HEGYIRE Arcok a kerületbõl / VENCZEL VERA

Az Egri csillagok Vicuskájaként
Fotó:Fortepan / FOFOTÓ

Kicsik és nagyok figyelem!
(gyermekeknek 6 éves kortól ajánlott)

A Harsányi Színjátszó Stúdió felvételt hirdet a
2021/22. tanévre!

SZÍNJÁTSZÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ FELSÕFOKON
Színjátszókör, drámajáték órák,

kommunikációs készségfejlesztés,
közösség.

Vezetõ: HARSÁNYI MELINDA
színész-drámatanár, rendezõ

„Aki a stúdió diákja lesz, egy elfogadó közösségben
talál otthont, ahol fejlesztheti elõadói készségét, az
ön- és társismeretét. Improvizációs és koncentrációs
játékok,kreatív gyakorlatok, verbális és nonverbális
kommunikációt fejlesztõ rögtönzések kapnak helyet
az órán, valamint készülünk egy közös elõadásra is.
Legkisebb tanítványaim 6 évesek, a legidõsebbek pe-
dig felnõttek. (Hat éve oktatok az AVKF- drámapeda-
gógia továbbképzésen is hallgatókat.) Húsz éve tar-
tok dráma- és színjáték-foglalkozásokat, és ezalatt
számos volt diákom választotta a színmûvészetet hi-
vatásának, de mégsem ezt tartom a legfontosabb cél-

nak. Ez a módszer mindenkinek lehetõséget ad mé-
lyebben megismerni önmagát és fejleszteni a készsé-
geit. Ha valaki motivációt érez arra, hogy a játékon ke-
resztül fejlõdjön, akkor nálunk a helye. Legszebb fel-
adat számomra segítséget nyújtani tanítványaim sze-
mélyiségének kibontakoztatásához.”
Beiratkozás folyamatosan! Ha érdekel a színpad
világa, akkor ne hagyd ki a lehetõséget!
Második csoport: november 6-tól, szombaton-
ként 12.45.

További információ: szervezes@hgstudio.hu
www.hgstudio.hu

MMiinnddeenn  kkeeddvveess  éérrddeekkllõõddõõtt
ssookk  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!

Láng programajánló
www.lmk.hu www.facebook.com/LangMuvelodesiKozpont

Állandó szerzõnk sorozatában olyan emberek-történe-
tek szerepelnek, akik-amelyek elválaszthatatlanok a
kerülettõl. Az idén százhuszonöt éves Vígszínház egy
darabja dõlt ki, amikor Venczel Vera nemrégiben meg-
halt. A méltán népszerû mûvésznõ több mint fél évszá-
zadon át tartozott a Szent István körúti teátrumhoz.
Meg szinte valamennyi magyar famíliához Szent-irmay
Katinka, dr. Képes Vera, Cecey Vicuska, Tót Ágika, Hit-
ves Zsuzsika vagy éppen Görgey Rozáli képében.

ÖSSZE-
FORRT

A PATINÁS
TEÁTRUMMAL
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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 18-án jelenik meg. Lapzárta: november 8.

A lapban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget.

SZOLGÁLTATÁS

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSS,,  TTAAPPÉÉTTÁÁ--
ZZÁÁSS,,  MMÁÁZZOOLLÁÁSS,,  PPAARRKKEETTTTAALLEERRAAKKÁÁSS,,  PPAARR--
KKEETTTTAAJJAAVVÍÍTTÁÁSS,,  PPAARRKKEETTTTAACCSSIISSZZOOLLÁÁSS,,  VVÍÍZZ--,,
GGÁÁZZ--,,  GGIIPPSSZZKKAARRTTOONNSSZZEERREELLÉÉSS,,  CCSSEEMMPPÉÉZZÉÉSS,,
VVIILLLLAANNYYSSZZEERREELLÉÉSS,,  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

RREETTRRÓÓ parkattacsiszolás, festés, mázolás,
asztalosmunkák. Külsõ fa- és vasszerkezetek
restaurálása. Zsalugáterek, lambériák felújí-
tása megbízhatóan! Tel.: 06-20-945-5473,
06-30-499-1814

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

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

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZKKEEZZEELLÉÉSS, közös képviselet. 13
éves tapasztalat, megbízható munkavég-
zés, átlátható mûködés. Tel.: 06-30-465-
4657 vagy hebarimmokft@gmail.com

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, por-
celánt, kerámiát, papírrégiséget, numizma-
tikát, bakelit hanglemezt, hiradástechnikát,
Legot, társasjátékot, bronz- és ezüsttárgya-
kat, retró tárgyakat, órákat, bizsut. Tel.:  Pin-
tér 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

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

INGATLAN

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

FOGORVOS

FFOOGGSSOORRJJAAVVÍÍTTÁÁSS: 4900 Ft, fogsor alábélelés:
15 000 Ft, fogsorkészítés: 40 000 Ft. Óbu-
dán, az Árpád-híd budai lábánál. Tel.: 06-20-
927-6967

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

1133..  KKEERRÜÜLLEETTII,, 120 éves KMGY Zrt. keres be-
tanított mûszerész és segédmunkás mun-
katársat. Jelentkezését várjuk a kmgy.office
@kmgy.hu e-mail címen

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

OKTATÁS

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

PPCC--, laptopjavítás, -karbantartás (hardver,
szoftver). PC-építés, laptopgyorsítás, -bõ-
vítés. szjinformatika@gmail.com. Tel.: 06-
30-205-7133, 

instagram, facebook: szjinformatika

EGYÉB

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

4400  ÉÉVVEESS,, a kerületben élõ fiatalember va-
gyok. Szeretnék komoly kapcsolat reményé-
ben független hölggyel megismerkedni.
Bemutatkozóleveleket a

szantodhidegkut8647@citromail.hu 
e-mail címre várom

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

APRÓHIRDETÉSEK � APRÓHIRDETÉSEK � APRÓHIRDETÉSEK

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

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  ccééll--
llaall..  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
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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.



Elõzõ rejtvényünk helyes megfejtése: Ünnepel a Láng Mûvelõdési Központ. Nyertesünk Deák
Tamara. Aktuális feladványunkban egy kerülethez köthetõ kifejezést rejtettünk el. A megfej-
téseket november 10-éig várjuk elérhetõségeinkre. Postacímünk: 1137 Bp., Újpesti rkp. 7. 
E-mail: hirnok@sprintkiado.hu. A helyes megfejtõk között ajándékokat sorsolunk ki.
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Szellemes játékok
az AJAMK-ban
A Rendõr Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület november
6-án 16 órától tartja a Gerida Halloween programját az Angyal-
földi József Attila Mûvelõdési Központban. A részt vevõ csalá-
dok, gyerekek különbözõ vidám elméleti és ügyességi játékokon
vehetnek rész. Belépés jelmezben. A részvétel díjtalan, de vé-
dettségi igazolvány bemutatásához kötött. Bõvebb információ:
Szalkai Lajos +36 (30) 453-4264, szalkailajos@kult13.hu.


