
Az önkormányzat idén az elmúlt hét év
legnagyobb mértékû úthálózat-felújí-
tását végezte el a kerület különbözõ ré-
szein, összesen 3,7 kilométer hosszan
fiatalodtak meg az utak és a járdák. Eb-
bõl 565 méteren a teljes pályaszerkezet

cseréje megtörtént, így újabb kockakö-
ves burkolatú rész lett felszámolva. Az
idei rekonstrukciókra 1,8 milliárd fo-
rintot költött a városrész. Eddig 2015-
tõl összesen 9944 folyóméternyi út- és
8707 folyóméternyi járdafelület kor-

szerûsítését végezte el a kerület – is-
mertette az adatokat dr. Tóth József pol-
gármester november 19-én a Szent
László út komplexen megújult útsza-
kaszának jelképes átadásán.

Folytatás a 4. oldalon

Az év végéhez közeledve a
kerületet és a városrész múltját
bemutató könyveket ajánlunk.
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Utalvány-
beváltás

Az önkormányzati élelmiszer-
utalványok december 24-ig
vásárolhatók le.

Város-
fejlesztés

Az Igazgyöngy Bölcsõde épüle-
tének újragondolása FIABCI-
díjat hozott a kerületnek.

5

Új kerületi
kiadványok

3

Úthálózat Idén 1,8 milliárd felújításra, karbantartásra

Csúcsdöntõ év
3,7 kilométeren

7

Az idei Lakossági Zöldterület-
védnökségi Pályázaton
150 lakóközösséget jutalmaztak.

2Zöld-
gondnokság

Karácsonyi díszfények
Advent elsõ hétvégéjén felgyulladtak az
önkormányzat karácsonyi fényköntösei.
Az ünnepi díszvilágítások november vé-
gétõl január 7-éig, a közvilágítás üzem-
idejével megegyezõen borítják fénybe a
kerület több pontját. Az ünnepi füzére-
ket január 31-én bontják el. A karácso-
nyi világítással az alábbi helyszíneken
találkozhatunk: a Szent István körúton
18 darab oszlopot díszítenek hókristály-
motívumokkal, az Országbíró sétányon
19 fa törzsét, a Gyöngyösi sétányon 30
kis fa, nyolc közepes és három nagy fa
törzsét; a Pozsonyi úton 19 kis fa törzsét,
húsz közepes és negyvenhét nagy fa tör-
zsét díszítik fényfüzérek kábelezéssel.
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Az önkormányzat megbízásá-
ból november 8-án elkezdte és
várhatóan december 31-éig
befejezi az õszi faültetési akci-
ót a XIII. Kerületi Közszol-
gáltató Zrt. Ezzel 173 helyszí-
nen 270 új facsemetével gazda-
godik, a tavasziakkal együtt
pedig idén összesen mintegy
230 helyen 360 facsemetével
gyarapodik a városrész.

Õsszel fõként juhar-, kõris-,
platán- és hársfajokat ültet-
nek, valamint mások mellett
júdásfákkal, bugás és oszlopos

csörgõfákkal, nyugati tujával,
díszcseresznye-, díszalma- és
díszkörtefákkal, oszlopos
gyertyánnal, selyemakáccal,
lucfenyõvel, turkesztáni szil-
fákkal, hússzínû vadgeszte-
nyével, svédberkenye fákkal,
japánakácokkal, keleti ostor-
fákkal és tövistelen lepényfák-
kal színesítik a faállományt.

Az ültetésnél számít a talaj-
minõség és a fa helyigénye is.
A növendékfák a faiskolából
kerülnek át városi környezet-
be, ahol a talaj összetétele fõ-

ként sóder, így a közszolgál-
tató szakemberei a lehetõ leg-
nagyobb gödröt ássák ki a
gyökérzetnek, hogy minél na-
gyobb területen cserélhessék
a talajt értékes termõföldre.
Emellett fokozottan figyel-
nek öntözésükre, gondozá-
sukra, ám még így is elõfor-
dulhat, hogy egy fa nem éli túl
a városias légkört. Ezért mi-
nél kisebb faegyedeket ültet-
nek, amelyek sokkal nagyobb
eséllyel élik túl az „áttelepí-
tést”.

Õszi faültetés Az akcióval 270 új facsemete érkezik

Tovább zöldül
a kerület

November közepétõl két hétig tartott
az önkormányzat átfogó köztisztasági
programja, amelynek keretében a vá-
rosrész összes fasori sávját, a parki te-
rületeket, valamint az összes járdasza-
kaszt megtisztította a kommunális
hulladéktól, a fákról lehulló levelek-
tõl és az ebürüléktõl a XIII. Kerületi
Közszolgáltató Zrt. A társaság az el-
szállításukról is gondoskodott. Mun-
katársai két irányból, észak és dél felõl
egyszerre haladva végezték a takarí-
tást, majd a munkálatok befejeztével a
kerület közepén találkoztak. A köz-

szolgáltató évente két alkalommal
szervez átfogó köztisztasági akciót. A
jogszabályok értelmében az ingatla-
nok, társasházak elõtti járdaszakaszok
és zöldsávok tisztán tartása, az ingat-
lantulajdonosok és -használók kötele-
zettsége. A köztisztasági program se-
gítõ hozzájárulás ennek elvégzéséhez.
Emellett az önkormányzat saját járda-
takarító gépeket üzemeltet, a kor-
mány által elrendelt ingyenes
parkolás idején pedig a parkolóel-
lenõrök is köztisztasági feladatokat
láttak el az év elejétõl öt hónapon át.

Véget ért az õszi
köztisztasági akció

ÖSSZESEN
230 HELYEN

360 FA

Megvannak az idei, az önkormányzat
által immár tizenkilencedik alkalom-
mal meghirdetett Lakossági Zöldterü-
let-védnökségi Pályázat (LZVP) ered-

ményei. Ezúttal 145 társasházat és la-
kásszövetkezetet díjaztak, velük össze-
sen csaknem 18 millió forintért kötöt-
tek szerzõdést a zöldfelületek gondo-
zására, ami csaknem 119 ezer négyzet-
méternyi felületet jelent. A kiváló szín-
vonalon fenntartott területek gondo-
zói idén is különdíjazásban részesül-
tek, húsz társasházat egyenként száz-
ezer forinttal támogatnak. A Kiemelt
védnök címet nyolc közösség érdemel-
te ki, egyenként 200 ezer forintos díja-
zással.

Az önkormányzat a lakossággal való
partneri együttmûködése jegyében

2003 óta hirdeti meg az LZVP-t,
amelynek keretében a kerületi lakókö-
zösségek védnökségükbe vonhatják a
zöldhálózat lakóhelyükhöz kapcsoló-
dó részét. A pályázat célja a közösségek
aktivitásának, lakóhelyükhöz kötõdé-
sének erõsítése, környezetük szépítése,
az elõkertek, parkterületek ápolása.

Az idei kiemelkedõ védnökök: Vizafo-
gó 1012 Társasház (Esztergomi út
54/B); Dráva Társasház (Dráva utca
5.); Vizafogó Lakásfenntartó Szövet-
kezet (Párkány utca 22–30.); Tahi utca
22–26. Társasház; Tahi utca 34–38.
Társasház; Tahi utca 28–32. Társas-

ház; Võlegény utca 1/A Társasház; Da-
gálysétány Társasház (Jakab József ut-
ca 17.).

Különdíjat 20 lakóközösség kapott.

Zöldgondnokság
partnerségben

LZVP-díjazottak Több mint 150 elismert lakóközösség

Béke utca 110–116. Jéggyár utca 4–12.
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Az önkormányzat által biztosított élelmiszer-utalványok
november 22. és december 24. között vásárolhatók le a
Lehel Csarnok ama kereskedõinél, akik részt vesznek az
akcióban. 

A két darab, egyenként 3000 forint értékû utalványt
különbözõ kereskedõknél is be lehet váltani, de a 3000
forintos utalvány megbontására nincs lehetõség. 

Az elektronikus utalványok levásárlásakor a kereske-
dõnél fel kell mutatni a telefonban megjelenõ e-utalvány

képét. A megtörtént beváltásokat minden kereskedõ
mobiltelefonján keresztül érvényesíti. 

A papíralapú utalványokat – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – a kereskedõ elveszi és érvényesíti a vásárlás
után.

Az élelmiszer-utalványok személyes átvétele novem-
ber 29-én lezárult, viszont továbbra is lehetõség van az
elektronikus igénylésre a Budapest13 Smart City appli-
káción keresztül.

Lapunk megjelenésének nap-
ján, december 2-án tartja az év
utolsó ülését a képviselõ-tes-
tület, melynek fontos, a jövõ
évi gazdálkodást meghatározó
napirendekrõl kell döntenie.
A grémium idei munkaterve
alapján elsõként elfogadhatják
az önkormányzat 2022-es
költségvetési rendeletét, eh-
hez kapcsolódóan pedig a jog-
szabály vizsgálatáról szóló
független könyvvizsgálói je-
lentést. 

A második és a harmadik
napirend az önkormányzat
két meghatározó társaságának
2022-es mûködési feltételei-

nek hátterét rögzíti. Az egyik
elõterjesztés a XIII. Kerületi
Közszolgáltató Zrt., míg a má-
sik a XIII. Kerületi Egészség-
ügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft. jövõ évi üzleti
tervére vonatkozik. Elõbbi
elõterjesztõje dr. Palatka Lí-
via, a közszolgáltató vezér-
igazgatója, míg az utóbbié dr.
Hertzka Péter, a szolgálat ügy-
vezetõje.

Az ülésen végül dönthetnek
a képviselõ-testület 2022-es
munkatervérõl, amely megha-
tározza az ülések számát és
azok várható napirendi pont-
jait.

Önkormányzat Utoljára ülnek össze idén a képviselõk

Költségvetés 
és üzleti tervek

Utalványbeváltás
december 24-éig

A lakáseladások száma alapján
megingathatatlanul vezeti a
népszerûségi listát a XIII. ke-
rület, igaz, eközben Budapest
az elõzõ évben összességében
veszített a kedveltségébõl – de-
rül ki az Otthon Centrum friss
összegzésébõl. A KSH adatai sze-
rint tavaly országszerte 133 987
ingatlan cserélt gazdát. A leg-
több tranzakció a nagyobb vá-
rosokban és a fõvárosi kerüle-
tekben született: a budapesti
listavezetõ 3127 adásvétellel a
XIII. kerület lett, országos
szinten pedig a Miskolci járás

végzett az élen csaknem 3500
tranzakcióval. Ám hogy a szá-
mok általában miként viszo-
nyulnak a 2019-es értékekhez?
A legnagyobb visszaesést Bu-
dapest és némi meglepetésre
Pest megye néhány járása
szenvedte el. A VI. kerület ta-
valyi értéke 731 adásvétel volt,
ami mindössze 53 százaléka a
2019-es számnak. A „dobogó-
ra” még a Szigetszentmiklósi
járás (1302 tranzakció), vala-
mint az V. kerület (453 tranz-
akció) fért fel, utóbbi a 2019-es
forgalom mindössze 62 száza-

lékát érte el tavaly. De a VII. és
a VIII. kerületben is jelentõ-
sen csökkent a forgalom. 

A járásonként ezer lakosra
vetített fajlagos tranzakció-
szám 5,5–25,5 ezrelék között
váltakozott, ami a korábbi
évek értékéhez képest kisebb
ráta. Figyelemre méltó, hogy
népességarányosan a legtöbb
adásvétel a XIII. kerületben
volt, ezer lakosra 25,7 eladás
jutott, amelyet a IX. kerület
követett (23,2). A top tízbe Bu-
dapestrõl még a VII. és a XI.
kerület került be.

Ingatlanpiaci sztár
a XIII. kerület
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Folytatás az 1. oldalról

A kerületi út- és járdare-
konstrukciók elsõsorban azo-
kat a szakaszokat érintik, ahol
az mûszakilag indokolt.
A Szent László út felújítását
régóta tervezte az önkormány-
zat, ám ahhoz meg kellett vár-
ni, amíg a közmûcégek moder-
nizálják a teljes vízvezeték- és
csatornahálózatot. Így idén
õsszel valósulhatott meg a
Szent László út Szegedi út és
Országbíró utca közötti szaka-
szának komplex korszerûsíté-
se. Az érintett szakasz teljes
szélességben, mintegy 300 mé-
ter hosszan új aszfaltburkola-
tot, míg a járda új térkõburko-
latot kapott, hasonlóan a cso-
mópontok szélesített gyalo-
gosfelületeihez, a kerékpárút-
hoz és a kapubehajtókhoz. A
beruházással tovább csökkent

a kerületi kockaköves utak
aránya. A Szent László út fel-
újítása 2022-ben az Országbí-
ró utca és a Frangepán utca kö-
zött folytatódhat.

A polgármester szólt arról
is, hogy az úthálózat fejleszté-
se jelentõsen befolyásolja az itt
lakók életminõségét, ezért az
önkormányzat kiemelt figyel-
met fordít erre a területre is.
Az útfelújítások tervszerû
programja része az Angyal-
Zöld 3.0 elnevezésû középtá-
vú stratégiának.

Ami pedig a további, 2021-
es kerületi útfejlesztéseket il-
leti, azok számos helyszínen
zajlottak vagy még zajlanak. A
Hajdú köz 2. szám elõtti mur-
vás parkoló 170 négyzetméte-
ren kapott térköves burkola-
tot és új világítást is kiépítet-
tek. A Mosoly utca Násznagy
utca és Gyermek tér közötti

szakaszát 165 méter hosszan,
míg a Madarász Viktor utca
27–33. közötti parkolót 2500
négyzetméteren burkolták új-
ra, emellett hét fahelyet is ki-
alakítottak. A parkoló 25–27.
szám elõtti részén jelenleg is
folyik a munka.

A Tomori utca Berettyó ut-
ca és Újpalotai út közötti asz-
faltszõnyegezése és járdafel-
újítása 230 méter hosszúság-
ban, míg a Karikás Frigyes ut-
ca Dagály utca és a Hunyadi
Mátyás Általános Iskola kö-
zötti szakaszán ugyanez a
munka 100 méter hosszúság-
ban készült el. A Jász utca Sze-
gedi út és Kisgömb utca kö-
zötti, korábban kockaköves
részén a teljes pályaszerkeze-
tet kicserélték és megtörtént a
járdafelújítás is. Átépült a Vá-
ci út 132/A–B szám elõtti ter-
mésköves parkoló 850 négy-

zetméternyi területen: új jár-
da, zöldfelület lett kialakítva,
és új burkolatot kaptak a par-
kolók.

Jelenleg is folyamatban van
a Váci út 167. szám mögötti, a
Faludi utca és a Szobor utca
közötti parkoló felújítása, va-
lamint a Gogol utca Pannónia
utca és Kárpát utca közötti ré-
szének aszfaltszõnyegezése. A
tervek szerint még idén kezde-
tét veszi a Fáy közben is a
munka, amelynek várható be-
fejezése azonban áthúzódik a
jövõ év elejére.

A fõváros beruházásában je-
lenleg is zajlik a Göncöl utca
megújítása, korábban pedig –
a Béke téri tehermentesítõ fõ-
gyûjtõcsatorna munkálatai-
hoz kapcsolódóan – elkészült
a Béke utca Fáy utca és Béke
tér közötti szakaszának asz-
faltszõnyegezése.

Csúcsdöntõ év
3,7 kilométeren

Úthálózat Idén 1,8 milliárd kerületi felújításokra, karbantartásra, tervezésre

Idén eddig hét új gyalog-
átkelõhelyet létesített a
kerületi önkormányzat.
Új átkelõ készült a Gogol
utca–Visegrádi utca, a
Forgách utca–Lomb ut-
ca, a Reitter Ferenc utca
–Keszkenõ utca, a Jász
utca–Tahi utca, a Tatai út
–Dolmány utca, a Victor

Hugo utca–Visegrádi ut-
ca és a Csanády utca–Vi-
segrádi utca keresztezõ-
désében. 
Várhatóan még novem-
berben elkezdõdnek a
munkálatok az Újpesti
rakpart és a Radnóti Mik-
lós utca keresztezõdésé-
nél is.

Nyolc új gyalogátkelõhely

Dr. Tóth József polgármester a Szent László út komplexen megújult útszakaszának jel-
képes átadásán ismertette a felújítási adatokat 

Megújult a Katona József utca Pozsonyi
út és Tátra utca közötti szakasza, ez az
ott folyó munkálatok elsõ része volt. 
A beruházás célja a könnyebb gyalogos-
közlekedés biztosítása, zöldfelületek
kialakítása, az élhetõség növelése és a
közterület-humanizálás volt. 
A fejlesztés során a teljes útfelület friss
aszfaltszõnyeget kapott, emellett
mindkét oldalon szélesebb, könnyebb

közlekedést biztosító járdák lettek ki-
alakítva. Az egyik oldalon mostantól a
korábbi halszálkás parkolás helyett
párhuzamosan lehet megállni. Újlipót-
városban külön jelentõsége van, hogy
új zöldkazettákat alakítottak ki, 480
cserjével és kilenc facsemetével gazda-
godott a terület. A tervek szerint jövõ-
re folytatódik a Katona József utca hu-
manizálása.

Átépült a Katona József utca

A Katona József utca Tátra utca és Pozsonyi út közötti szakasza friss aszfaltszõnyeget
kapott, megtörtént a járdarekonstrukció, fahelyeket és zöldkazettákat alakítottak ki
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Az Adj egy jó ötletet! mottóval
a Fõvárosi Önkormányzat is-
mét várja a budapestiek javas-
latait a következõ közösségi
költségvetésre, amelyre ismét
egymilliárd forintot fordít. A
programban három kategóriá-
ban lehet javaslatot tenni. A
kiíró szélesítette a résztvevõk
körét azzal, hogy idén már 16
éves kortól is lehet ötleteket
beadni. A tavalyi keretbõl 15
ötlet megvalósítását kezdte el
Budapest. Az egyik ilyen a
Szent István park kisparki, el-
kerített részeinek közösségi
parkká alakítása, a nagyparki
részen pedig a kosárlabdapá-
lya biztonságos felülettel való
burkolása. Mindez nagyjából

ötvenmillió forintba kerül
majd.

Az önkormányzati prog-
ramban 2021–2022-ben – az
elsõ tesztév után – ismét egy-
milliárd forintos keretet biz-
tosít a fõváros a lakosok által
beadott ötletek közül a legnép-
szerûbbek megvalósítására. A
javaslatokat – egy rövid re-
gisztráció után – 2022. január
31-éig lehet beadni az
otlet.budapest.hu oldalon ke-
resztül (további információ
ugyanitt érhetõ el).

A javaslattételre bocsátott
három tematikus kategóriából
az elsõ a Zöld Budapest, ebben
a zöldebbé válást segítõ ötlete-
ket várják, hogy a fõváros fel-

készüljön a XXI. század egyik
legnagyobb kihívására, a
klímaváltozásra. A második
az Esélyteremtõ Budapest,
amelynek célja, hogy az ön-
kormányzat csökkenteni tud-
ja a társadalmi különbségeket,
segítse a hátrányos helyzetû
közösségek életét. A harmadik
a Nyitott Budapest, e kategó-
riában a város közösségeiben,
a budapestiek és a fõváros, va-
lamint intézményei közötti
együttmûködés fejlesztésére
várnak ötleteket. A megvaló-
sítása érdekében keresnek új,
kísérleti megoldásokat, közös-
ségépítõ ötleteket, mindenki
által könnyen használható és el-
érhetõ digitális fejlesztéseket.

Aktívan egy
jobb Budapestért

Ötletelés Itt a következõ közösségi költségvetés

Színekkel a kicsik
fejlõdéséért

Városfejlesztés Újabb FIABCI-díjat nyert a kerület

A XXIII. FIABCI Magyar In-
gatlanfejlesztési Nívódíj
Pályázatának Környezet-
tudatos Építés kategóriá-
jában I. díjat nyert a Gyön-
gyösi sétányon található
Igazgyöngy Bölcsõde pa-
nelépületének újragon-
dolása „Színekkel a kicsik
fejlõdéséért” nevû pályá-
zata.

Az Igazgyöngy Bölcsõde fel-
újítása 2019-ben fejezõdött be.
A beruházás során elsõdleges
szempont volt a színvonalas
mûködéshez szükséges kom-
fortos terek kialakítása – külö-
nös figyelemmel arra, hogy az
épület külsõ megjelenése és
belsõépítészeti arculata a gye-
rekek, illetve az egész közös-
ség, a szülõk, az ott dolgozók
vizuális kultúráját formálja.

A beruházás során az 1560
négyzetméter alapterületû
épület és a 2875 négyzetméter
alapterületû udvar is teljes
egészében megújult. Az épület
tartószerkezetéig visszabon-
tásra került. Az épület mûkö-
déséhez szükséges energia
menynyisége a korszerû építé-

si technológiának köszönhe-
tõen jelentõsen csökkent. Az
energiatudatos gondolkodás
jegyében a gyermekfoglalkoz-
tatók és az irodák hõvisszany-
erõs szellõzést kaptak. Az épü-
let fajlagos négyzetméteren-
kénti energiafelhasználása
megközelíti a passzívházakét.

Környezettudatos Építés kategóriában nyert díjat a Gyöngyösi sétányon található
Igazgyöngy Bölcsõde panelépületének újragondolása

A bölcsõdén kívül másik
három kerületi beruházás
is díjat nyert: az Agora, az
Országos Múzeumi Resta-
urálási és Raktározási
Központ, valamint a Váci
Greens E és F épületei is
elismerést érdemeltek ki.

A FIABCI hazai pályázatain 1997 óta összesen 24 díjat
kaptak kerületi épületek, melybõl 11 önkormányza-
ti beruházás volt. A nemzetközi pályázaton 9 épüle-
tet díjaztak, ebbõl 4 önkormányzati beruházás volt:
a Lehel Csarnok (2003), a 100 lakásos passzívház
(2015), az „Angyalföld újjáépítése a XXI. század for-
dulóján” címû pályázat (2016) és a Klapka Központ
(2021) is nemzetközi díjat érdemelt ki.

A tavalyi keretbõl – többek között –
a Szent István parki kosárlabdapálya 

biztonságos felületû burkolása nyert el támogatást

Szempont volt 
a színvonalas 
mûködéshez 
szükséges komfortos
terek kialakítása

”



2021. december 2.6 MOZAIK

Harminchét éve kezdte a
pályát, és már több mint
harminc éve dolgozik ke-
rületünkben Schindler
Péterné Kati, a Gyöngy-
szem Tagóvoda óvodape-
dagógusa. Idén egyike
volt azoknak, akiket ön-
kormányzatunk Az Év Pe-
dagógusa elismerésben
részesített. 

Azt mondja, ötéves kora óta
tudta, hogy ezt szeretné csinál-
ni. A felmenõi közt nem volt
pedagógus, édesanyja az
Ápisznál, édesapja a Magyar
Optikai Mûveknél dolgozott.
Ugyanakkor az elfogadó hoz-
záállást a családtól, Down-
szindrómás unokatestvérétõl
kapta. A Bem József Óvónõ-
képzõ Szakközépiskolában ta-
nult, miközben a nyári gya-
korlatait a MOM üzemi óvo-
dájában teljesítette. Aztán az
érettségi után három évig itt is
dolgozott, egészen ikergyer-
mekei megszületéséig.

Akkor már kerületünkben
laktak, így a gyest követõen a
ma Csicsergõnek nevezett
óvodában helyezkedett el.
Több mint húsz évet töltött
ott. Akkor úgy érezte, szüksé-
ge van új kihívásokra. Az An-
gyalkert óvodában egy teljesen
más miliõbe került. Sok új im-
pulzus érte, és megtapasztalta,
milyen fontos a családi háttér,
valamint a pedagógus és a gye-
rek közötti érzelmi kötõdés.

Jelenlegi helyén négy éve dol-
gozik óvodapedagógusként és
helyettes vezetõként. Most kö-
zépsõs csoportot visz. 

A járvány okozta kiesés mi-
att ezeknek a kicsinyeknek ta-
lán még fontosabb az óvoda
nyújtotta érzelmi biztonság. A
szabályok mellett a rugalmas-
ságra is szükség van.
Schindlerné Kati a testi neve-
lésre is nagy súlyt fektet: a
rendszeres mozgás része a na-
pi programjuknak. A gyere-
kek mindennap nagyon várják
a kedvenc zenéikre kialakított
mozgássort: ez a tízórai elõtti
vidám, lazulós, néha akár bo-
hóckodós torna keretet ad a
délelõttöknek.

A fõiskolai diploma mellett
számos tanfolyamra és tovább-
képzésre jelentkezett. Ezek
közül egyrészt a zoopedagó-
giai képzést emeli ki, amelyet
az Állatkert dolgozói és veze-
tõi tartottak, és amely sok
hasznosítható új ismeretet
adott. A másik fontos kurzus
számára az óvodapedagógu-
soknak a családon belüli konf-
liktusok kezelésében segítsé-
get nyújtó mediátorképzés
volt. Legközelebb valamilyen
informatikai képzésen szeret-
ne részt venni, mert úgy érzi,
ezen a területen még fejlõdnie
kell.

Ami a mostani elismerést il-
leti, az igazi meglepetés volt:
az ünnepségen szembesült az-

zal, hogy õ is a kitüntetettek
között van. Azt mondja, külö-
nösen jólesett neki, hogy a
méltatásban azokat az erénye-
it emelték ki, amelyek számá-
ra a legfontosabbak. Õ saját
munkáját illetõen hajlamos az
elégedetlenségre, ezért is fon-
tos számára a megerõsítés.
Ugyanakkor hangsúlyozza,
hogy egyedül nem lehet igazi
eredményeket elérni, a támo-
gató munkahelyi közösség el-

engedhetetlen.
Most Zuglóban, egy nyolc-

lakásos kertes társasházban la-
kik, és ha ideje engedi, öröm-
mel ápolja a ház kertjét. Élvezi
a kutyasétáltatást is. A gyere-
kei már felnõtt emberek, a lá-
nyától egy hároméves unokája
is van, aki most kezdte az óvo-
dát. Vele is igyekszik sok idõt
tölteni, fõleg kirándulással,
természetjárással.

Csop Vera

Schindlerné Kati Az Év Pedagógusa

A hétköznapok
öröme

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

A választás lebonyolításában – a korábbiakhoz ha-
sonlóan – felelõsségteljes szerep vár a választópolgár-
okból álló független, kizárólag a törvénynek aláren-
delt szavazatszámláló bizottságokra. A bizottságok
elsõdleges feladata a választások tisztaságának bizto-
sítása, a pártatlanság érvényesítése, a törvényesség
betartása és betartatása. Az eddig mûködõ szavazat-
számláló bizottságok megbízatása lejár.

Amennyiben ön, kedves választópolgár a kerü-
letben állandó lakóhellyel rendelkezik, kérem, vál-
laljon munkát a szavazatszámláló bizottságban.

A szavazatszámláló bizottságnak a XIII. kerület-
ben lakcímmel rendelkezõ választópolgár lehet
tagja. 

Várom/várjuk szíves jelentkezését a választott sza-
vazatszámláló bizottsági tagok közé 2021. december
15-ig.

Kérem, keresse fel személyesen vagy hívja a Kerü-
leti Választási Irodát, Földes Csilla szervezési felelõst.
Címe: polgármesteri hivatal, XIII., Béke tér 1. I. eme-
let 127., telefon: 452-4100/5007; 
e-mail-cím: foldescsilla@bp13.hu.

A jelentkezési lap letölthetõ a www.bp13.hu hon-
lapról és elvihetõ a polgármesteri hivatal Ügyfélszol-
gálatáról is.

Bízom segítõ szándékában, számítok támogatására.
Tegyünk együtt a választások törvényes, gyors

lebonyolításáért!

Dr. Bujdosó Sándor s. k. 
jegyzõ, 

a 7. sz. OEVK
és a XIII. Kerületi 

Választási Iroda
vezetõje

Tisztelt Kerületi
Választópolgárok!

Felhívás Szavazatszámlálókat keresnek

A támogató munkahelyi közösség elengedhetetlen

Az elvonások
hatása 
A képviselõ-testület legutób-
bi ülésén elfogadta a helyi
adózás 2021-es tapasztalatai-
ról, az adóztatást befolyásoló
jogszabály-módosításokról
szóló tájékoztatót. A fõbb té-
nyezõk közt szerepel a kor-
mány által a „koronavírus-vi-
lágjárvány nemzetgazdasá-
got érintõ hatásának enyhíté-
se érdekében” tavaly decem-
berben elrendelt adóemelési
stop. Ennek értelmében he-
lyi adó és a települési adó
mértéke 2021-ben sem lehe-
tett magasabb, mint 2020-
ban, az önkormányzatnak pe-
dig a rendelet hatálybalépése
napján meglévõ adókedvez-
ményeket, adómentessége-
ket 2021-re vonatkozóan is
alkalmaznia kellett. Új helyi
adót, új települési adót nem
lehetett bevezetni.

Ami a fõbb adótípusokat
illeti, komoly elvonást jelent,
hogy a kormány 2021. január
1-jétõl június 30-áig meg-
hosszabbította azt a rendel-
kezést, miszerint a vendégéj-
szaka utáni idegenforgalmi
adót az adó alanyának nem
kell megfizetnie. Ugyancsak
jelentõs bevételkiesést okoz,
hogy 2021-tõl a gépjármûadó
immár teljes mértékben a
központi (állami) költségve-
tést illeti. Szeptember 30-áig
a 2021-re elõirányzott 5,55
milliárd forintnyi építmény-
adóból csaknem 5,46 milli-
árd folyt be, a 385 milliós te-
lekadó-elõirányzatból pedig
csaknem 349 millió. Az ön-
kormányzat idegenforgalmi
adóra vonatkozó elõirányza-
ta 120 millió forint volt, ám
ebbõl mindössze alig 16 mil-
liós bevétele volt.
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Könyvajánló Új kerületi kiadványok

Élménygazdag
helytörténet

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:

Baráth Viktória: A napfény földje
(Álomgyár, 2021)
Lily Ebert: Lily fogadalma (21. Század, 2021)
Bernardine Evaristo: A lány, a nõ, a többiek (Euró-
pa, 2021)
Jonathan Franzen: Keresztutak (21. Század, 2021)
Lars Kepler: Tükörember (Animus, 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 én XIII. kerületem” címmel jelent
meg Frekot Erika meséit és verseit
tartalmazó könyv. A kötetet Csorba
Vera rajzai és illusztrációi teszik lát-
ványossá. A történetek a XIII. kerü-
letben játszódnak. A fõszereplõ Zsó-
fi sétái során meglepõen sokféle ál-
lattal és növénnyel találkozik, így az
olvasó megismerheti a kerület gaz-
dag állat- és növényvilágát. 
A könyv ára 1000 forint.

Ötödik, bõvített kiadásban jelent
meg a „XIII. kerület. Kezdetektõl nap-
jainkig” címû, a szerzõk e témában
legfrissebb könyve. A kutatások
eredményeként a kiadvány újabb ré-
szekkel, dokumentumokkal és a kö-
zelmúlt történéseinek bemutatásá-
val gazdagodott. Megújult a könyv
képanyaga is, amellyel esztétiku-
sabb és színvonalasabb lett. 
Ára 3000 forint.

Teljességre törekedve mutatja be a
kerület 13 díszkútját, 14 csobogóját
és természetes vizeit: a Dunát és öb-
leit, valamint a Rákos-patakot a
„VÍZ – TÜKÖR” címû kiadvány.
Egy-egy oldalpáron több fényképpel
– köztük egy egész oldalassal – il-
lusztrálja a helyszínt. A látványos fo-
tókat Jolsvai András gondolatai te-
szik élményszerûbbé. 
Ára 3000 forint.

Az év végéhez közeledve rend-
szeresen jelent meg egy-egy,
a kerületet vagy annak múlt-
ját bemutató kiadvány. Töb-
ben éltek az önköltségi áru
könyvek vásárlásának lehetõ-
ségével maguk számára vagy
ajándékozás céljára. Az elmúlt
idõben megjelent köteteket
ezúton is ajánljuk önöknek.

A városrészt bemutató kötetek 
megtekinthetõk és megvásárolhatók
a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán:
Béke tér 1. Telefon: (1) 452-4100

”

„Múltból a jelenbe” címmel, „Idõuta-
zás a XIII. kerületben” alcímmel és
tartalommal jelent meg legújabb ki-
adványunk. A kötet 75 archív fény-
képpel, ugyanannyi, a jelenlegi álla-
potot bemutató fotóval és rövid tör-
ténetekkel mesél a régmúltról, a kö-
zelmúltról és a jelenrõl. Bemutatja,
hogyan alakult át, fejlõdött a kerület
az elmúlt évtizedekben. 
Ára 3500 forint.



2021. december 2.8 KULTÚRA

A világ különbözõ tájain
sokféle néven nevezik a
Mikulást, de van egy kö-
zös tulajdonságuk: min-
denhol nagyon várják a
gyerekek, mert édessé-
get, ajándékot hoz nekik.
Az viszont már erõsen kü-
lönbözik, hogy mikor jön
a Mikulás, kik a kísérõi és
mivel érkezik.

Hazánkban Mikulásnak és
Télapónak is nevezik. A Mi-
kulás név Szent Miklóshoz kö-
tõdik, aki Kis-Ázsiában szüle-
tett, Myra püspöke volt, és szá-
mos jótétemény nyomán vált
legendává. Ezek egyike, ami-
kor három szegény lánynak
igyekezett segíteni, akik hozo-
mány híján nem tudtak férj-
hez menni. Ezért minden év-
ben 1-1 zacskó aranyat tett az
ablakba, hogy a soron követ-
kezõ lánynak legyen hozomá-
nya. Amikor a harmadik lány-

nak vitte az aranyat, az ablakot
a hideg miatt zárva találta,
így a kéményen dobta be a
pénzt, ami épp bele-
esett a kemencére szá-
radni kiakasztott ha-
risnyába. Állítólag
így kezdõdött min-
den.

A Télapó, azaz a
Gyed Moroz nevé-
nek használata az
1950-es években
orosz hatásra erõsö-
dött meg hazánkban.
Ugyanakkor az orosz
„Tél Apó” Újévkor hozza
az ajándékot és nem decem-
ber elején. S nem krampuszok
kísérik, hanem Sznyegurocs-
ka, azaz Hópihécske. 

Érdekes megnézni, meny-
nyire más is lehet a Mikulás:
japánban például Hoteiosho a
Mikulás neve. Õ egy pocakos,
jókedvû buddhista szerzetes

piros ruhában, a 7 japán sze-
rencseisten egyike. A vászon-
zsákja ugyanúgy ajándékokat
rejt, de különös jellemzõje,
hogy a feje hátulján is szeme
van. Így mindig jól látja, hogy

a gyerekek jól viselkednek-e.
Amerikában a december 24-

ei ajándékokat hozza
Santa Claus, aki amúgy

szintén Szent Miklós-
hoz kötõdik.

A holland Miku-
lás: Sinterklaas ott
egy több hétig tar-
tó ünneplés, mely
már novemberben
elkezdõdik. Az el-

múlt évek-
ben a holland

Mikulás a vi-
lágsajtóban leg-

inkább a kísérõi
miatt jelent meg.

Ugyanis nem krampu-
szok kísérik vagy ma-
nók, hanem Zwarte Peterek,
azaz Fekete Péterek. Mivel Fe-
kete Péter fekete bõrû, sokan
kapcsolják össze a rabszolga-
tartással, és az elmúlt években
sokszor fellángolt a vita, hogy

a figura nem hordoz-e rasszis-
ta jelentést. Ehhez képest a
svéd Mikulás alakja megint
egészen más: a svéd gyerekes
családok élete teli van külön-
bözõ manókkal, így a klasszi-
kus Mikulás is a csodatévõ ma-
nókkal keresztezõdött itt, s
nemcsak a kinézete tér el, de a
neve is: Jultomte, így hívják. 

S bár nekünk a Mikulás iga-
zi téli ünnep, ne feledkezzünk

meg arról sem, hogy a Föld túl-
oldalán nyáron érkezik,
Ausztráliában pedig kengu-
ruk húzzák a szánját!

Bárd Noémi Polli

Mikulás-ünnep Érdekességek világszerte

Kenguru is
húzhatja a szánt?

A nagyszakállút
mindenhol nagyon
várják a gyerekek”
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Advent karácsony elõtt
négy héttel kezdõdik,
pontosabban a december
25-e elõtti négy vasárna-
pot és a köztük lévõ hét-
köznapokat nevezzük ad-
venti idõszaknak. Ezzel
veszi kezdetét a karácso-
nyi ünnepkör, ami egé-
szen vízkeresztig, január
6-áig tart. 

A karácsonyi szokások közül
ma is sokan készítenek adven-
ti koszorút. Idén november
28-án, advent kezdetekor csa-
ládok milliói gyújtották meg
az elsõ gyertyát, ami igazán
meghitté és emelkedetté teszi
ezt a szép ünnepet. 

A karácsonyi
idõszakban az
adakozás, a rá-
szoruló em-
bertársaink
megsegítése
is felerõsö-
dik. Már elin-
dult a Katoli-
kus Karitász ad-
venti adománygyûj-

tése és segélyprog-
ram-sorozata. Az

1356-os ado-
mányvonalon
hívásonként
500 forinttal
lehet támo-

gatni a rászo-
ruló családokat.

A Baptista Szere-
tetszolgálat pedig

idén már 18. alkalommal hir-
dette meg a Cipõsdoboz Akci-
ót. Kerületünkben az Angyal-
földi József Attila Mûvelõdési
Központban és az Angyalföldi
Gyermek- és Ifjúsági Házban
lehet leadni az ajándékokat.
Mindemellett a Mikulásgyár is
várja az adakozókat az 56-osok
terén és a Pólus Centerben, va-
lamint a legtöbb postán!

Hagyományõrzés Adventi adakozás

Szívposta

Idén november 28-án, advent kezdetekor családok
milliói gyújtották meg az elsõ gyertyát

A
karácsonyi
idõszakban
a rászorulók

megsegítése is
felerõsödik

A fény
ünnepe
A hanukát a zsidó karácsonyként is emlegetik. A nyolcnapos ün-
nep alatt a zsidó nép a Makkabeus szabadságharcban, a szíriai
görögök felett aratott gyõzelemre, valamint a nyolc napon át égõ
mécses csodájára emlékezik. A hívõk hanuka minden napján
gyertyát gyújtanak és jól látható helyre teszik, hogy nyilvánosan
hirdesse a csodát. Idén az elsõ gyertyagyújtás november 28-án
volt.

Hanuka Nyolcnapos emlékezés
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Az ünnepek közeledtével érdemes kiemelt figyelmet fordítanunk egészsé-
günkre. Tudta, hogy ilyenkor a leggyakoribb a gyomor- és bélrendszeri beteg-
ségek elõfordulása? Sokszor magunk sem tudjuk, hogy egy bõséges családi va-
csora, vagy esetleg komolyabb probléma okozhatja a panaszokat. A mértékle-
tesség mellett természetesen a prevenció a legfontosabb. A belgyógyászat az,
amely leginkább integrálja az általános orvosi gyakorlat szintjén a többi or-
vosszakmát, így amennyiben bizonytalan eredetû panasza van, általában a
belgyógyász szakorvos felkeresése ajánlott. 
Az egyes szakmák képviselõi egymással összehangoltan végzik feladataikat a
gyógyító tevékenység során. Munkájukat dietetikus tanácsadás, valamint la-
boratóriumi és radiológiai diagnosztikai háttér segíti.
Az utóbbi idõszakban a belgyógyászat jelentõs szakosodáson ment keresztül.
A gyomor- és bélrendszeri betegségekre a gasztroenterológia specializálódott, a
cukorbetegséggel a diabetológia, a belsõ elválasztású mirigyekkel az endokrino-
lógia, a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel pedig a kardiológia foglalkozik.

Bizonytalan eredetû szervi panasszal az alábbi
szakterületek foglalkoznak:
• kardiológia
• reumatológia
• gasztroenterológia
• anyagcsere és endokrinológia
• általános belgyógyászat
A páciens tüneteinek és korábbi leleteinek isme-
retében szûrõjelleggel vagy a tünetek okának fel-
derítésére a belgyógyász egy diagnosztikus sor-
rendet állít fel laboratóriumi, képalkotó-vizsgálatokkal, valamint további
szakorvosi konzultációk megszervezésével.

Belgyógyászati vizsgálat menete:
Elsõ körben a páciens fizikális vizsgálata történik, majd vérnyomásmérés kö-
vetkezik. A rizikófaktorok felmérését követõen nyugalmi, majd terheléses
EKG-vizsgálat zajlik. Végül a szívultrahanggal, a hasi és kismedencei átte-
kintõ ultrahanggal és a nyaki ér (carotis) dopplerultrahanggal zárjuk a vizsgá-
latot. Az eredmények alapján készül az összesítõ vélemény.
Belgyógyászaink a prevenció és az egészséges életmód elhivatott képviselõi,
akik a legfrissebb szakmai eredményeket is felhasználva kezelik páciensein-
ket. Forduljon hozzánk bizalommal!
Magánorvosi Centrumunkban profi szakor-
vosaink modern technikai eszközökkel fel-
szerelt rendelõnkben, elegáns környezetben
várják!

Az Egészségkalauzt a

támogatta

EGÉSZSÉGKALAUZ

Akárhogy is szépítjük, ma sem
mondhatjuk, hogy fogyaték-
kal élõ embertársaink esélyei
az élet minden területén az
épekéhez hasonlóak. Az
ENSZ december 3-át a Fogya-
tékos Emberek Világnapjává
nyilvánította 1992-ben,
hogy ezzel is felhívja a fi-
gyelmet a baleset, beteg-
ség vagy katasztrófa kö-
vetkeztében fogyatékos-
sá váltak problémáira. 

A fogyatékosság nem
betegség, hanem egy állapot,
az érintettek mégis a világ leg-
több országában nap mint nap
szembesülnek a társadalmi
elõítéletekkel. Az ENSZ Köz-
gyûlése tizenöt évvel ezelõtt
elfogadta a fogyatékossággal

élõ személyek jogairól szóló
egyezményt, amely kimondja,
hogy rájuk ugyanazok a jogok
és kötelességek vonatkoznak,
mint a társadalom bármely
tagjára. A fogyatékosság az a
maradandó állapot, amikor

egy személy érzékszervi, moz-
gásszervi, értelmi vagy kom-
munikációs képességei szá-
mottevõen elmaradnak az em-
berek átlagától, és ez korlátoz-
hatja napi életvitelét, tanulá-
sát, munkavállalását, általá-

ban a mindennapi életben va-
ló részvételét. A világ népessé-
gének körülbelül tíz százaléka
él valamilyen fogyatékosság-
gal, ez nagyjából hétszáz mil-
lió embert jelent. Magyaror-
szágon hatszázezerre becsülik
a fogyatékossággal élõk szá-
mát. A fejlõdõ országokban
nagy többségük munkanélkü-
li, a fejlett országokban „csu-
pán” ötven-hetven százalé-
kuk. A cél egy akadálymentes,
a fogyatékosságot elfogadó, to-
leráns társadalom, amelyben a
sérült emberek nem maradnak
magukra, nem szigetelõdnek
el, hanem a társadalom egyen-
rangú polgáraiként élhetnek.

Csop V.

Érzékenyítés Fogyatékos Emberek Világnapja

A cél egy elfogadó,
toleráns társadalom

A fogyatékosság lehet mozgás-, látás- vagy hallássérültség,
de az értelmi és beszédfogyatékosság is annak minõsül

A fogyatékosság
nem betegség, 
hanem egy állapot”
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Állandó szerzõnk soroza-
tában olyan emberek-tör-
ténetek szerepelnek, akik-
amelyek elválaszthatatla-
nok a kerülettõl. Ezúttal a
Szent István parkról lesz
szó, amelynek építése ki-
lencven esztendeje, 1931-
ben kezdõdött.

„A Central Park az Pesten volt,
csak Szent Pistámnak hívták” –
énekli Csók a családnak címû
számában Fenyõ Miklós, aki –
néhány éves New York-i, illet-
ve manchesteri kitérõt kivéve
– egész életét az Újlipótváros
emblematikus parkjában, va-
lamint annak közvetlen köze-
lében élte-éli. Amúgy hívták a
helyszínt Lipótvárosi park-
nak is, mégpedig rögtön azu-
tán, hogy Rakovszky Ivánt, a
Fõvárosi Közmunkák Ta-
nácsa elnökét 1934. november
8-án leváltották; addig ugyan-
is Rakovszky Park volt a be-
csületes neve. A Borsszem Jan-
kó címû vicclap a maga mód-
ján emlékezett meg a parkot
megálmodó illetékes úr távo-
zásáról: „Ott ahol a Lipótváros /
terjeszkedik, díszeleg, / park van,
melytõl Rakovszkynak, / az
Ivánnak mísze lett.”

Az átmeneti névadó emel-
kedettebben beszélt 1929 ja-
nuárjában: „A Tanács törekvése
az – említette –, hogy a monu-
mentális épületek között olyan
park létesüljön, amely levegõt,
elevenséget és romantikát visz a
sivár városnegyedbe.” S az elöl-
járó nem csupán szónokolt: a
közmunkatanács 287 ezer
pengõt áldozott a parkra, már
azontúl, hogy a terület értéke
1 millió 325 ezer pengõ volt.
Az övezetben korábban par-
kettagyár mûködött, ennek
helyén létesült a modern vá-

rosrész, amelynek házaira – a
környékbeli épületekkel
együtt – egységes homlokzati
kialakítást írtak elõ. A bérpa-
loták egy részének tetejét fü-
vesítették, és napozóágyakkal,
zuhanyzókkal szerelték fel a
legfelsõ síkot.

A rendezett francia kert,
ahol – a fõvárosban elsõként –
fûre lépni szabad volt, 1931-re
készült el. A park 1935-re
épült fel az Újpesti rakpart és a
Hollán Ernõ utca között; ak-
kor még mindkét végpont az
ötödik kerülethez tartozott.
Újlipóvárost 1950-ben sorol-
ták a tizenharmadik kerület-
hez. A 33 137 négyzetméteres
parkot 1937-tõl hívják Szent
Istvánnak, s abban az évben
nyílt meg jellegzetes kávéhá-
za, a Dunapark (akkor még:
Wallenstein).

Az átadás másnapján a Pesti
Napló így lelkendezett: „Be-

tonból, márványból és üvegbõl
épült a Pozsonyi út és a Lipótvá-
rosi park sarkán a világviszony-
latban is remekmûnek számító
Dunapark Kávéház, amely a ter-
mészet és építõmûvészet szeren-
csés találkozásában született. A
díszbemutatón, ahol a sajtó, a
mûvészet és a közélet kitûnõségei
vettek részt, óriási sikere volt a ká-
véház belsõ kiképzésének és mo-
dern újításainak. Fény, levegõ,
kényelem, ez a hármas szempont
vezette az Új-Lipótváros kápráz-
tató családi café-restaurantjának
építõit, és valóban sikerült is ne-
kik egy szinte baedekerbe illõ att-
rakciót alkotni.”

Egy másik ájult méltatás:
„Vetekedik egy óceánjáró luxu-
sával és kényelmével. Az Euró-
pában egyedülálló brazíliai ne-
mes falemez-borítás, a rafináltan
sablonmentes világítótestek, ke-
rámiák és élõvirág-díszítés álta-
lános tetszést aratnak. A falak

szinte teljesen üvegbõl vannak, és
a Margitsziget, a Rózsadomb,
valamint a Hármashatárhegy
ölelkezõ természeti szépségeinek
láttára mindenki elismeri, hogy a
Café-Restaurant Dunapark a
kávéházak kávéháza.”

A tervezõ Hoffstätter Béla és
Domány Ferenc volt. Hoffstät-
ter magának tartott fenn egy
lakást a sarokház legfelsõ eme-
letén. Onnan hurcolták el
1944-ben és lõtték a Dunába.

A park vízi világa ellenben
boldogítón kényeztetett. A
szabályzat elõírta: „A gázlóme-
dencét csak gyermekek vehetik
igénybe egy méter magasságig,
legalább fürdõruhában. Azon
felül mezítláb. Kutyát a parkba
hozni tilos. Illemhely a homok-
játszótérnél van. A növényeket és
a berendezést a közönség oltalmá-
ba ajánljuk.” A fürdõruhás fi-
gyelmeztetés ellenére a kora-
beli újságok ekképpen számol-

tak be a fõváros nevezetességé-
rõl: „A Rakovszky-park Ádám-
tól és Évától kéri kölcsön gyer-
mekdivatját.” Szintén a csöpp-
ségek kedvencévé vált a sza-
márfogat, a Madár nevû csacsi
húzta kis piros kocsi, amelyen
tíz fillér volt egy menet.

A park megélhetést is nyúj-
tott. Íme, egy apróhirdetés a
hajdani újságok egyikébõl:
„Gyermekek sétáltatását vállalja
zsidó úrilány. Rakovszky-park
jeligére a kiadóhivatalba.”

Szép Ernõ, aki jobban járt
Hofstätternél, mert csak mun-
kaszolgálatra, sáncot ásni te-
relték a Pozsonyi útról Cso-
mádra, Gyerekkocsi címû írá-
sában örökítette meg a pompás
pesti példát: „Ó, micsoda ked-
ves tavaszi kép ez a déli babakor-
zó a Rakovszky-parkban! Ma-
mák, dadák, pesztonkák kocsi-
káztatják a kisdedeket a portalan
tiszta úton elõre meg hátra, a
fénylõ fehér padokat is ellepik a
kicsik õrangyalai, akik már pi-
hennek, s nekiláttak a kézimun-
kának és a regényolvasásnak,
vagy belémerengenek a gyémán-
tosan csillogó Dunába meg a
Margitsziget zsenge zöld lombja-
iba.” Ez a több mint három év-
tizeden át a Margitszigeten la-
kó, szép szavú szerzõ azt írta a
csillagos épületrõl Emberszag
címû könyvében: „Ha ilyen õr-
járat be akarna a házba jönni
(...), a tetõrõl átlépünk a szom-
széd háztetõre, annak a háznak a
Rakovszky-parkra is van kapu-
ja.” Aztán a hosszú gyalogút-
ról így muzsikált prózában:
„Jó nékik, pillangóknak, jegenyé-
nek, nyírfának, legelõ tehénnek,
nékik nem kell zsidónak lenni.”

A Szent István park környé-
ke 1942-re teljesen beépült.
Szép Ernõ megmenekült. A
parkban olyan hírességek él-
tek-élnek, mint Csûrös Karola,
Fischer Annie, Hatvany Lajos,
Horváth Ádám, Heltai Jenõ,
Kazimir Károly, Kéthly Anna,
Litván György, Makay Margit,
Szabolcsi Bence, Major Tamás,
Takács Mari.

S miként a filmeken a sze-
replõk felsorolásának végén
olvasható: és még sokan má-
sok.

Hegyi Iván

Madár volt
a szamár

TÖVIRÕL HEGYIRE Arcok a kerületbõl / SZENT ISTVÁN PARK

Sok gazdi megkérdezi, hogy
pontosan mi történik azután,
hogy kedvencét az állatorvos-
ra bízza? Az állat általában kap
egy nyugtató injekciót, majd
miután ellazult, a vénájába be-
helyeznek egy kanült, amin
keresztül infúziót és további
gyógyszereket (altató és fájda-
lomcsillapító koktélt) kap.
Egy asszisztens lenyírja és

megtisztítja a mûtendõ terüle-
tet. Ezután egy légcsõtubust
juttatnak a már alvó állat lég-
csövébe, felteszik a mûtõasz-
talra, és a tubust rácsatlakoz-
tatják az altatógépre. Elõször
csak oxigént, késõbb altató-
gázt juttatnak az állat tüdejé-
be. Az altatógépes altatás egy-
részt fõleg a hosszabb mûté-
teknél bír nagy jelentõséggel,

másrészt sokkal biztonságo-
sabbá, jobban „kormányozha-
tóvá” teszi az altatást. 

A mûtét során a személyzet
folyamatosan ellenõrzi az állat
szívverését, légzését, vérnyo-
mását, hõmérsékletét, a vér
oxigéntelítettségét. A vénaka-
nülön keresztül folyadékpót-
lást, ha szükséges, egyéb
gyógyszereket lehet a páciens

szervezetébe juttatni. Miután
vége az operációnak, az állat
tiszta oxigént kap, majd miu-
tán levették a mûtõasztalról,
figyelik, hogy az ébredés rend-
ben zajlik-e.

Dr. Nagy Czirok Gábor
állatorvos,

BIOVET
Állatgyógyászati Központ

Ha kedvencünket mûteni kell – 3.

A park 1935-re épült fel az Újpesti rakpart és a Hollán Ernõ utca között, a háttérben
lévõ bérpalota aljában a környék jellegzetes kávéháza, a Dunapark
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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 december 16-án jelenik meg. Lapzárta: december 6.

A lapban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget.

SZOLGÁLTATÁS

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSS,,  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSS,,
MMÁÁZZOOLLÁÁSS,,  PPAARRKKEETTTTAALLEERRAAKKÁÁSS,,  PPAARRKKEETTTTAAJJAA--
VVÍÍTTÁÁSS,,  PPAARRKKEETTTTAACCSSIISSZZOOLLÁÁSS,,  VVÍÍZZ--,,  GGÁÁZZ--,,
GGIIPPSSZZKKAARRTTOONNSSZZEERREELLÉÉSS,,  CCSSEEMMPPÉÉZZÉÉSS,,  VVIILLLLAANNYY--
SSZZEERREELLÉÉSS,,  KKÕÕMMÛÛVVEESS--,,  LLAAKKAATTOOSS--  ÉÉSS  AASSZZTTAALLOOSS--
MMUUNNKKÁÁKK,,  AAJJTTÓÓ--,,  AABBLLAAKKCCSSEERREE,,  --JJAAVVÍÍTTÁÁSS,,  TTAAKKAA--
RRÍÍTTÁÁSS,,  GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL,,  AAZZOONNNNAALLRRAA  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

VVIILLLLAANNYYSSZZEERREELLÉÉSS! Lakások, családi házak tel-
jes körü villanyszerelése. Elektromos hálózat
cseréje. Hibajavítás, bojlerek, tûzhelyek,
csatlakozások kiépítése. 40 éve a kerület-
ben. Balázsi Attila. Tel.:  06-70-527-6732

KKÉÉMMÉÉNNYYBBÉÉLLEELLÉÉSS szakvéleményezéssel,
magfúrás: 06-70-382-1465, víz-, gáz-, köz-
pontifûtés-szerelés, fürdõszoba felújítás:
06-70-227-3040

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 munka-
végzés, 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,
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

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

KKEERRTTEETT gondozni vágyó fiatal pár nyaralót,
hétvégi házat venne a Balatonon vagy a Du-
nakanyarnál 28 M Ft-ig. Tel.: 06-20-454-
9152

KKIIVVÁÁLLÓÓ adottságú, emeleti, újlipótvárosi, 66
nm-es lakásunkat 4 szobás lakásra cserél-
nénk a kerületben értékkülönbözettel. Tel.:
06-30-605-5079

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

1133. kerületi, 120 éves KMGY Zrt. keres beta-
nított mûszerész és segédmunkás munka-
társat. 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, onciu-
mirelacristina@bp13.hu

MMAATTEEKK  ÉÉRREETTTTSSÉÉGGII?? Sokat látott magánta-
nár extra türelemmel korrepetál középis-
kolásokat. Vállal továbbá: emelt szintû
érettségizõket, kéttannyelvû gimnazis-
tákat, illetve analízis/val.szám-oktatást.
Házhoz is megy! Tel.: 06-20-200-8323

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

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

PPCC--, laptopjavítás, -karbantartás (hard-
ver, szoftver). PC-építés, laptopgyorsítás,
-bõvítés. szjinformatika@gmail.com. Tel.:
06-30-205-7133, instagram, facebook:
szjinformatika

EGYÉB

7755  ÉÉVVEESS,,  egyedül élõ, látássérült özvegyasz-
szony megismerkedne beszélgetõpartne-
rekkel, hölgyekkel, urakkal. Tel.: 705-2400,
06-30-431-0256

ÉÉLLEETTJJÁÁRRAADDÉÉKKII szerzõdést kötnék idõs sze-
méllyel lakásért, ottlakás nélkül. Szeretettel-
jes, megértõ nyitottsággal méltányos kap-
csolatot ajánlok. Készpénz + havi járadék, és
közös költség. Tel.: 06-30-822-8050

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 cé-
ges gépkocsik részére. A parkolóban kizáró-
lag személygépkocsi elhelyezésére van lehe-
tõség. A parkoló nem õrzött. A bérletek árai:
20 000 Ft (havi), 57 000 Ft (negyedéves),
108 000 Ft (féléves), 204 000 Ft (éves). Az
árak az áfa összegét nem tartalmazzák. Ér-
deklõdni 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  mmuunn--
kkáákk,,  kkiisseebbbb  sszzeerreelléésseekk,,  jjaavvííttáássookk,,  zzáárrccssee--
rree,,  bbúúttoorr--öösssszzeesszzeerreellééss,,  mmoossóóggéépp,,  mmoo--
ssooggaattóóggéépp  bbeekkööttééss,,  kkaarrnniiss--,,  ppoollcc--,,  kkéépp--
ffeellrraakkááss  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

AA  NNEEMMEESS  GGAALLÉÉRRIIAA  ffeessttmméénnyyggyyûûjjtteemméé--
nnyyeekk  rréésszzéérree  mmaaggyyaarr,,  kküüllöönnlleeggeess,,  vvaallaa--
mmiinntt  rriittkkaa  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett  vváássáá--
rroollnnaa..  TTeell..::  0066--3300--994499--22990000,,

nneemmeess..ggyyuullaa@@nneemmeessggaalleerriiaa..hhuu

SSÜÜRRGGÕÕSS!!  33--44  hhóónnaapp  kkööllttöözzééssii  hhaattáárriiddõõvveell
kkeerreesseekk  eellaaddóó  llaakkáásstt  aa  kkeerrüülleettbbeenn!!  TTeell..::
0066--3300--559944--00447711

PPEESSTT  mmeelllleetttt  ééllõõ  116699//8822,,  3355  éévveess  fféérrffii  hhaa--
ssoonnllóó  kkoorrúú,,  ááppoolltt,,  ffüüggggeettlleenn  hhööllggyyeett  kkeerreess
kkoommoollyy  kkaappccssoollaatthhoozz..  sstteeffaann6600@@iinnddeexx..hhuu



KACSOH PONGRÁCZ: JÁNOS VITÉZ
December 12., vasárnap 11.00
Petõfi költeménye után írta Bakonyi Károly és Heltai Je-
nõ. Zenei vezetõ: Csányi Valéria. Rendezõ: Mesterházy
Gyula. Megtekintés díjmentes!
Helyfoglalás érkezési sorrendben a szabad helyek függ-
vényében. Kérjük, hogy kezdés elõtt min. 10 perccel ér-
kezzenek! Bõvebb információ kérhetõ: daljatekdal@
gmail.com. Maszk használata kötelezõ! Szíves megérté-
süket kérjük, és köszönjük!

Adventi Fúvószenei Hangverseny
December 12., vasárnap 16.00
A „Keil Ernõ” Fúvószenekar rendezésében és szervezé-
sében. Közremûködik a Budapest XIV. kerületi Jókai Mór
Általános Iskola énekkara. Karmester: Kovács Tibor.
Megtekintés díjmentes! Helyfoglalás érkezési sorrend-
ben a szabad helyek függvényében. 
Kérjük, hogy kezdés elõtt min. 10 perccel érkezzenek!
Maszk használata kötelezõ! Szíves megértésüket kér-
jük, és köszönjük! 
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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: Elfeledett történetek a kerületben. Nyertesünk:
Nagypál Ágnes. Aktuális feladványunkban egy kerülethez köthetõ kifejezést rejtettünk el.
A megfejtéseket december 8-áig várjuk elérhetõségeinkre. Postacímünk: 1137 Bp., Újpesti
rkp. 7. E-mail: hirnok@sprintkiado.hu. A helyes megfejtõk között ajándékokat sorsolunk ki.

20 700
www.facebook.com/budapest13kerulet

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%

Latin táncest
DDeecceemmbbeerr  1111..,,  sszzoommbbaatt  2200..3300
A SunDanceParty rendezésében és szervezésében.
Mézeskalács Party! Tarts velünk, és ünnepeljük együtt a
közeledõ karácsonyt! 21.00–03.00 óráig
Belépõdíj: 2200 Ft, amely tartalmazza a dupla work-
shopot és a ruhatárat is! A belépõdíj a helyszínen csak
készpénzzel fizethetõ!
AA  bbeellééppééss  aa  hhaattáállyyooss  jjáárrvváánnyyüüggyyii  rreennddeelleettnneekk  mmeeggffeelleellõõ--
eenn  éérrvvéénnyyeess  vvééddeettttssééggii  iiggaazzoollvváánnyy  ++  sszzeemmééllyyii  iiggaazzooll--
vváánnyy  ffeellmmuuttaattáássáávvaall  lleehheettssééggeess..  MMaasszzkk  hhaasszznnáállaattaa  nneemm
kköötteelleezzõõ!!  SSzzíívveess  mmeeggéérrttééssüükkeett  kkéérrjjüükk  ééss  kköösszzöönnjjüükk!!
Egy kis ízelítõ a programból:
� Vezetett Salsa-Ruedák a színházteremben
� Össznépi mézeskalács-eszegetés ajándék Mézikkel az
idõben érkezõknek
� TAXI Táncos Krampuszok és a Titokzatos Mikuláslány
� SunDanceParty Choreo - Extra Animáció éjfélkor
� Fotósok
� Koktélok és forralt bor a Láng Bisztró kínálatában

Láng programajánló
www.lmk.hu www.facebook.com/LangMuvelodesiKozpont
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Megjelenik kéthetente,
67 000 példányban.
Alapító fõszerkesztõ:

Sas György (1922–2004).
Felelõs szerkesztõ: Machos Ferenc.

Szerkesztõk:
Czeglédi Ildikó, Kálmán Attila.

Fotó, tördelés:
Holczer Gábor.
Kiadja: a Sprint Kft.

1137 Budapest, Újpesti rkp. 7.
Felelõs kiadó: a kft.

ügyvezetõje.
www.sprintkiado.hu

e-mail: hirnok@sprintkiado.hu
telefon: 237-5060, 237-0242

ISSN 2732-3749 (Nyomtatott)
ISSN 2732-3757 (Online)

Mikulásjárat
Idén is sok dolga van a Mikulásnak, azonban a városrészben
lakó gyerekek december 6-án találkozhatnak a nagyszakál-
lúval. Az önkormányzat Mikulása kerületszerte megannyi
meglepetéssel várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, elláto-
gat a szociális, gyermekjóléti és köznevelési intézmények-
be is. A közterületen pedig az alábbi idõpontokban és hely-
színeken találkozhatnak a Mikulással.
Angyalföld: 14.00: Gyermek
tér, 15.00: Gyöngyösi sé-
tány, 16.00: Országbíró sé-
tány, 17.00: Béke tér 

Újlipótváros:14.00: Lehel tér,
15.00: Dózsa György út– Váci

út sarok, 16.00: Jászai Mari
tér, 17.00: Szent István park

Vizafogó: 14.00: Göncz Ár-
pád városközpont, 15.00:
Dagály utca, 16.00: Vizafo-
gó sétány


