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A városrész okmányirodája megkezdte
az új, elektronikus diákigazolványok
adatrögzítését. Újdonság, hogy már a ta-
nulmányok megkezdése elõtt fel kell
venni a nagycsoportos ovisok adatait is,
hogy idõben megkapják a plasztiklapot.

ÚÚjj  ddiiáákkookkmmáánnyyookk 2. oldal BBeettöörrõõkk::  vveezzéérrkkaarrii  õõrrzzééss

Angyalföldnek kifejezetten hasznára
válik bûnmegelõzési szempontból, hogy
itt mûködik a magyar rendõrség vezér-
kara. Az elmúlt tizenöt év fejlõdése nyo-
mán a lakosság összetétele, a bûncse-
lekmények struktúrája is megváltozott.

Kalózok és matrózok veszik uralmuk alá
május 19-én a Népszigetet, ugyanis ezen
a napon Vízi majálissal kezdõdik az idei
Kerületi Napok programsorozata, mely
tartalmas szórakozást kínál minden kor-
osztálynak.

KKeerrüülleettii  NNaappookk4. oldal 8-9. oldalSSzzûûrrõõsszzoommbbaattookk

A XIII. kerületi önkormányzat az Egész-
ségügyi Szolgálattal együttmûködve
évek óta szervez ingyenes szûrési akció-
kat. A minden évben négyszer sorra ke-
rülõ szûrõszombatok népszerûek a la-
kók körében.

5. oldal

Települési Hild János-díjban részesítette a

XIII. kerületet a Magyar Urbanisztikai

Társaság: a tömörülés által évtizedekkel

ezelõtt alapított rangos elismerést április

26-án adták át dr. Tóth József polgármes-

ternek Százhalombattán, az ott megrende-

zett Hild János Konferencia keretében. Az

urbanisztikai szervezet idei díjátadója im-

már a 33. alkalom volt; a Hild-díjjal a pá-

lyázó önkormányzatok céltudatos, fenn-

tartható, integrált stratégiai településfej-

lesztéseit, az így megvalósított kimagasló

eredményeit ismerik el. A MUT 1996 óta

már csak kétévente ítéli oda a díjat, amit

Budapest még 1973-ban kapott meg, a

kerületek közül pedig mind ez idáig csak

Ferencváros bizonyult méltónak még

1996-ban.

A díjátadónak egyébként rangos és va-

lóban stílszerû elõestéje volt: április 25-

én, szerdán a Liszt Ferenc Kamarazenekar

ünnepi koncertjével köszöntötték a Rad-

nóti Miklós Mûvelõdési Központ (RaM)

egyéves születésnapját: a 3,5 milliárdos

önkormányzati beruházásban megvalósí-

tott épületkomplexum is beleillik abba a

sorba, amellyel a városrész hosszú évek óta

tudatosan, saját programja mentén való-

sítja meg településfejlesztési elképzeléseit. 

FFoollyyttaattááss  aazz  55..  oollddaalloonn

Jó gazda módjára
Az önkormányzat tavalyi gazdálkodásáról

adott számot a képviselõ-testület legutób-

bi ülésén dr. Tóth József polgármester. Az

elmúlt évet is a pénzügyi stabilitás jelle-

mezte, hitelfelvétel nélkül. A csaknem

27,5 milliárdos költségvetés és az átlátha-

tó gazdálkodás biztosította a feladatok ki-

egyensúlyozott ellátását, az intézmények

mûködését. Az önkormányzat vagyona

5 milliárd forinttal, összességében 91 mil-

liárdra nõtt.

CCiikkkküünnkk  aa  33..  oollddaalloonn

www.media13.hu
� naponta

frissülõ hírek
� a TV13 mûsorai
� Hírnök online

SSzzeerreetteetttteell

kköösszzöönnttjjüükk

aazz  ééddeessaannyyáákkaatt!!

SSzzeerreetteetttteell

kköösszzöönnttjjüükk

aazz  ééddeessaannyyáákkaatt!!

Hild-díj: Arató György fõépítész és dr. Tóth József polgár-
mester a rangos elismeréssel. Háttérben az átadás helyszíne,
a 2011-es nívódíjas százhalombattai Szent István tér

Túl az Urbiconon
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RÖVIDHÍREK � RÖVIDHÍREK � RÖVIDHÍREK

A képviselõ-testület legutóbbi
ülésén értékelték a polgármeste-
ri hivatal tavalyi tevékenységét,
ami a polgármester és a képvise-
lõ-testület munkájához és a
jegyzõhöz telepített államigaz-
gatási hatáskörök gyakorlásához
kapcsolódik. A képviselõk tavaly
tíz alkalommal tartottak soros
ülést: összesen 261 elõterjesz-
tést tárgyaltak, ezekbõl 203-at a
hivatal osztályai, 58-at külsõs
elõterjesztõk készítettek. Emel-
lett 54 rendelet és 200 határozat
született, ám a városatyák mun-
kájával kapcsolatban a fõvárosi
kormányhivatal csupán négy tör-
vényességi észrevételt tett. A hi-
vatalban tavaly összesen mint-
egy 531 ezer ügyiratot iktattak,
ebbõl 395 ezer volt az önkor-
mányzati és államigazgatási do-
kumentum, amely csaknem ki-
lencezerrel kevesebb az elõzõ
évinél. Nõtt az adóigazgatási, a
szociális és az építési ügyek szá-
ma, az okmányiroda feladatköré-
be utaltaké viszont csökkent. 

Az Esélyegyenlõség Napja alkal-
mából április 26-án Suba Lajosné
és Csépányi Gabriella kapta az
önkormányzat által négy éve ala-
pított Ember – esélyegyenlõségi
díjat, melyre a kerületi lakosok
tehetnek javaslatot. Az elisme-
rést dr. Tóth József polgármes-
tertõl vehették át. Suba Lajosné
a kerületet hazájának tekinti;
nyugdíjas éveiben is odaadással
látja el az itt élõ, nehéz helyzet-
ben lévõ családok, nyugdíjasok
érdekképviseletét. Kezdetektõl
részt vesz az Angyalföldi Szociá-
lis Egyesület, illetve a szociális-
bolt-hálózat munkájában. Csé-
pányi Gabriella a kerületben
2005 óta mûködõ Diótörés Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke im-
már 10 éve. Személyisége példa-
mutató; elkötelezett szociális
munkásként régóta segíti a hal-
mozottan hátrányos helyzetû,
gyakran kilátástalan helyzetben
élõ fiatalokat, volt állami gondo-
zottakat, munkanélkülieket és
hajléktalanokat.

Lapunk legutóbbi, április 18-ai
számában megjelent Rendeletek
hatályon kívül címû írásunk utol-
só bekezdésében félreérthetõen
fogalmaztunk, amikor azt írtuk:
„A képviselõ-testület ugyancsak
visszavonta több, a helyi sza-
bálysértéseket nevesítõ rendele-
tét, így az önkormányzati jelké-
pek használatáról, a kerületi
közterületek rendjérõl, a törté-
nelmi városrészek nevének fel-
vételérõl, az üzletek éjszakai
nyitva tartásáról szóló jogszabá-
lyát”. Valójában a képviselõ-tes-
tület a szóban forgó rendeletek-
nek csak a helyi szabálysértése-
ket nevesítõ paragrafusait he-
lyezte hatályon kívül 2012. má-
jus 31-ei hatállyal. (Mindennek
oka, hogy e kérdéskört mostan-
tól törvény szabályozza.) A ko-
rábbi cikkünkben is nevesített
alapjogszabályok tehát továbbra
is élnek, s aki e rendeletek elõ-
írásait nem tartja be, az május
31-éig szabálysértési feljelen-
téssel számolhat.

Munkadömping
testületben, hivatalban

Ember, esély, 
egyenlõség Helyesbítés

A kerületi okmányiroda április

közepén megkezdte az új, elektro-

nikus diákigazolványok szerve-

zett adatrögzítését: május végéig

a városrész nagycsoportos óvodá-

sai, összesen nagyjából nyolcszáz

leendõ elsõ osztályos keresi fel

óvónõjével a Béke téri irodát. Szó

nincs félreértésrõl, idén januártól

ugyanis megváltozott a dokumen-

tum elkészítésének rendje: az ok-

tatási igazolványokról szóló kor-

mányrendelet a diákigazolványt,

a pedagógus-, valamint az oktatói

igazolványt is beemeli a Nemzeti

Egységes Kártyarendszerbe. A ré-

gi papírokat egyelõre nem vezetik

ki a forgalomból, jelenleg csak az

új igényekrõl van szó: tehát az el-

sõ diákigazolványok vagy az elve-

szett, illetve megrongálódottak

pótlása miatt kell az adatfelvételt

kezdeményezni. Utóbbiakról a

használóknak kell gondoskodni-

uk – mondta el a Hírnöknek

Ferenczi Gézáné, az okmányiroda

vezetõje.

Kiemelte, újdonság, hogy idén

elõször már az általános iskolai

tanulmányok szeptemberi meg-

kezdése elõtt fel kell venni a

nagycsoportos ovisok adatait,

hogy idõben hozzájuthassanak az

új plasztiklaphoz. Õket úgy segíti

ebben a kerület, hogy az óvodák-

kal közös szervezésben, csopor-

tosan kereshetik fel a polgármes-

teri hivatalt, ahol fénykép készül

róluk, s digitalizálják a szükséges

adataikat. Mindehhez a lakcím-

kártyát kell magukkal vinniük; ha

nem egyeznek a lakcímkártyán

feltüntetett adatok a központi

nyilvántartással, akkor a születé-

si anyakönyvi kivonatra is szük-

ség lehet. A szülõk elõzetes meg-

hatalmazással járulhattak hozzá

az ügyintézéshez. Aki mégsem

tudott élni a csoportos lehetõség-

gel, a diákigazolvány ügyinté-

zését bármelyik okmányirodában

– így a XIII. kerületiben is – kez-

deményezheti, mivel az adatrög-

zítés országos illetékességû. Ha-

sonlóképpen kell eljárnia annak

a szülõnek is, akinek a gyereke

nem kerületi óvodába jár.

A rögzített fényképet és infor-

mációkat egy központi nyilván-

tartó rendszerbe küldik, a kicsi-

nyek, illetve szüleik pedig az ok-

mányirodától kapott adatlappal

igényelhetik majd az új diákiga-

zolványt a leendõ tanintézetnél.

A kártyát tehát nem a kerület,

hanem az iskola adja ki, s ott kell

kifizetni a diákigazolvány elkészí-

tésének központilag megszabott,

1400 forintos díját is. Ferenczi

Gézáné hozzátette, így arról sem

õk tudnak felvilágosítást adni,

hogy az igazolvánnyal milyen

kedvezmények vehetõk igénybe,

azt a vonatkozó jogszabályok ha-

tározzák meg.

Az irodavezetõ végül elmond-

ta, a felnõtt diákok, tehát a kö-

zép- és a felsõfokú iskolások a

normál ügyfélszolgálati idõben

kereshetik fel az okmányirodát

elveszett vagy megrongálódott

papírjuk pótlásához, igénylésé-

hez. Mivel már õk is plasztiklapos

igazolványt kapnak, az okmány-

irodában nekik is az adatrögzítés-

hez kell jelentkezniük. Ugyanígy

a tanároknak és az oktatóknak is,

igaz, ez utóbbiak közül egyelõre

még senki nem kereste a hivatalt.

Utóbbi egyébként felkészült a

többlet-adatrögzítésre, így egy

nagyobb érdeklõdés sem okoz

majd torlódást a következõ he-

tekben, hónapokban.

KK..  AA..  II..

Személyazonosító igazolvány adatfelvétele 4857
Kiadott lakcímigazolványok 17 609
Jogosítvány adatfelvétele 4365
Egyéni vállalkozói igazolványok 626
Útlevélkérelmek 1984
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa 532
Forgalmiengedély-kiadás 14 586
Törzskönyvkiadás 9647
Igazolás saját adatról 1126
Személyazonosító kérése 283
Lakcím fiktívvé nyilvánítása 1260

Április végén országosan is debütáltak az elsõ plasztikiga-
zolványok. Ez alkalomból Vetési Iván, a Nemzeti Egységes Kártya-
rendszer koncepciójának kidolgozásáért és megvalósításáért fele-
lõs miniszteri biztos elmondta: az új típusú kártyákat az azonosí-
tás mellett kedvezmények igénybevételéhez használhatják majd a
diákok. A legmodernebb technikával készülõ diákigazolványok
forgalomba kerülését a késõbbiekben a kormány-tisztviselõi kár-
tya, valamint az oktatói és pedagógusigazolvány kiadása követi.
Mint mondta, az Egységes Nemzeti Kártyarendszer célja, hogy a
jövõben csökkenjen az állam által kibocsátott személyi okmányok
száma. A projektet európai uniós program keretében finanszíroz-
zák, az oktatási és kormány-tisztviselõi kártyacsalád teljes körû
kiépítésére csaknem 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre. Az euró-
pai kedvezményrendszer a fiataloknak a kontinens minden pont-
ján lehetõséget biztosít az utazáshoz, sportoláshoz, kulturálódás-
hoz és a szórakozáshoz. (MTI)

Új diákokmányok Sulikezdés elõtt rögzítik a nagycsoportosok adatait

Ovis, igazold magad!

Az okmányiroda 2011-es tevékenységének
fõbb adatai (darabszámban)

Búcsúzunk
MMoollddoovváánn  SStteeffáánniiaa

(1929–2012)

Életének 83. évében elhunyt

Moldován Stefánia Liszt Fe-

renc- és SZOT díjas érdemes

mûvész, a Halhatatlanok Tár-

sulatának örökös tagja, a Ki-

sebbségekért Díj kitüntetettje,

kerületünk díszpolgára, aki a

színpadtól történt visszavonu-

lásáig a magyar operajátszás

egyik meghatározó személyisé-

ge, vezetõ szopránja volt.

A mûvésznõtõl április 27-

én 14.15 órakor vettek búcsút

családtagjai, barátai, tisztelõi

a Farkasréti sírkert Makovecz

Termében. Budapest Fõváros

XIII. Kerület Önkormányzata

Moldován Stefániát saját ha-

lottjának tekinti.

***

TThhuurráánnsszzkkyy  KKáárroollyy  egykori al-

polgármestertõl május 18-án

16.30-kor a Béke téri Szent

László-plébániatemplomban

vesznek végsõ búcsút család-

tagjai, hozzátartozó és tisztelõi.
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A napirend megtárgyalása

nem tartott tovább bõ tíz percnél;

a képviselõ-testület 16 igen, el-

lenszavazat nélkül, 5 tartózko-

dással elfogadta a 2011. évi gaz-

dálkodásról szóló beszámolót. Ez

a tíz perc valójában sokkal több-

rõl árulkodik: ez a rövid idõ és az

ellenszavazat nélküli elfogadott-

ság egy száztízezres városrész éle-

tét irányító vezetés éves tevé-

kenységének minõsítése, elisme-

rése is egyben. A finoman szólva

sem könnyû gazdálkodást ígérõ

tavalyi évre mondhatni, „béke-

beli” költségvetést fogadott el a

képviselõ-testület 2011. február-

ban, és a külsõ szemlélõk között

voltak, akik kétkedve fogadták

megvalósíthatóságát. 

Betartott ígéretek

– Amit ígértünk, betartottuk –

utalt dr. Tóth József polgármes-

ter a tavalyi költségvetésben

megfogalmazott vállalásokra szó-

beli kiegészítõjében. – Stabil, ki-

egyensúlyozott, takarékos költ-

ségvetésrõl tudunk számot adni.

Önkormányzatunk 2011. évi mû-

ködését a pénzügyi stabilitás jel-

lemezte. Átgondolt, takarékos,

átlátható gazdálkodással biztosí-

tottuk feladataink folyamatos és

kiegyensúlyozott, magas színvo-

nalú ellátását. Az intézményhá-

lózat zavartalan mûködését az

összesített kiadásaik 91,0 százalé-

kát kitevõ támogatással biztosí-

tottuk. A kerületi oktatásban,

kulturális és sport területen meg-

õriztük a kötelezõ feladatokon túl

nyújtott szolgáltatások sokszínû-

ségét. Az átmenetileg szabad

pénzeszközök hasznosítása közel

250 millió forint kamatbevétel-

hez juttatta az önkormányzatot,

amit elsõsorban az egyre nehe-

zebb helyzetû kerületi lakosok jo-

gos igényeinek kielégítésére: a

rendszeres szociális segélyre, bér-

pótló juttatásra, krízissegélyre

használtuk fel. Az elõre nem ter-

vezett kiadásokra, bevételkiesés-

re a költségvetésünk megfelelõ

nagyságú tartalékokkal rendelke-

zett. Hitel továbbra sem terheli a

költségvetésünket. Az önkor-

mányzat vagyona öt milliárd fo-

rinttal növekedett, megközelíti a

91 milliárd forintot. 

Rövid számvetés. Valójában a

múlt év gazdálkodásának adatait

egy igencsak testes dokumentum

rögzíti. Gazdag a paletta, érde-

mes „mazsolázni”. Például átte-

kinteni, hogy mennyire gondos-

kodó az önkormányzat? Az indok

kézenfekvõ: manapság állami

szinten inkább megszüntetni,

szûkíteni szokás a szociális jutta-

tásokat, a nehéz helyzetben lévõ

önkormányzatoknak pótlásra

nem nagyon telik. Általában. De

mi a helyzet nálunk? Mit mond

errõl a polgármester?

– Intézményeink pénzbeli fel-

használása 36,1 százalékot tesz ki

az összköltségvetésen belül. Biz-

tosítani tudtuk a bér- és a kerület

speciális juttatásaihoz kapcsoló-

dó forrásokat. Ez közel 700 millió

forintos nagyságrendet tesz ki.

Megvalósítottuk a bölcsõdék egy-

séges intézménnyé való átalakí-

tását, és továbbra is megtartottuk

az ingyenes bölcsõdei ellátást a

kerületben, miközben az óvodai

férõhelyek számát 172 férõhellyel

növeltük. Az év közben kifizetett

segélyek összege 1 milliárd 182

millió forint volt. Hogy e mögött

milyen nagy munka húzódik, ér-

zékeltetésül: 41 600 kérelem ér-

kezett a szociális osztályra, ebbõl

40 000 határozatot hoztak. 

Számíthattak
az önkormányzatra

A fiatal korosztály támogatása

mellett jutott az idõsek, vagy

szebben fogalmazva, a szépkorú-

ak élethelyzetének könnyítésére

is. Kerületünkben 10 idõsek

klubja mûködik, 1010-re bõvült a

férõhely. A segélyezési gyakorlat-

ban, méltányossági jogkörben a

képviselõ-testület a jogosultsági

korhatárt 75 évrõl 70 évre szállí-

totta le, így 3333-an részesültek

támogatásban, 88 millió forintot

meghaladó összegben. Rendsze-

res szociális segélyben átlagosan

257-en részesültek havonta, ami

106 millió forintot tett ki. Ápolá-

si díjban 385 idõs lakos részesült,

a folyósított támogatás összege

megközelítette a 160 millió forin-

tot. A Gondozóházban 76 nõ és

19 férfi vette igénybe az intéz-

mény szolgáltatásait. Az átlag-

életkor 82 év, a legfiatalabb lakó

54 éves, a legidõsebb 106 éves

volt. Napi négyszeri étkezést kap-

nak a gondozottak, amennyiben

szükséges, orvosi javaslatra szük-

ségletük szerinti diétát vehetnek

igénybe szakszerû ellátás mellett.

215 egyedül élõ idõs, beteg biz-

tonságát növeli a jelzõrendszeres

házi segítségnyújtási rendszer. A

gondozási központok által nyúj-

tott házi segítségnyújtásban 469-

en részesültek. A kétharmaduk

80 év feletti. 

A nehéz élethelyzetbe kerültek

is számíthattak az önkormányzat

segítségére. Átmeneti krízis se-

gélyben 2642-en részesültek 78

és félmilliós nagyságban. 2010

család kapott kiemelt összegû tá-

mogatást leginkább gyógyszerre,

lakásrezsire. Ez közel 46 millió

forintot tett ki. Adósságkezelé-

si, adóssegítési támogatásban

425-en részesültek 40 millió fo-

rint összegben. A közfoglalkozta-

tás új támogatási rendszerében –

2011-tõl kezdõdõen – 271 mun-

kaviszony létesült. A 150 férõhe-

lyes nappali melegedõ magas ki-

használtsággal, térítésmentesen

biztosítja a kerület közigazgatási

területén tartózkodó hajléktala-

nok részére a szolgáltatásait.

Az otthont teremtõk és lakó-

házukat korszerûsítõk sem ma-

radtak támogatás nélkül. A lakás-

hoz jutást segítõ helyi támogatás

megközelítette a 12 millió forin-

tot. A társasházi hitelkeret 221

millió forint volt. Ebbõl felszálló

gázvezeték felújítására 10 lakóház

24 millió forintot kapott normál

hitelben. Panelhitel keretében

43 társasház részére csaknem 106

millió forintot utalt át az önkor-

mányzat. A vissza nem térítendõ

támogatás meghaladta az 1,2 mil-

lió forintot. Lakóházfelújításra

150 millió forint feletti összeg ke-

rült felhasználásra.

Érthetõ megállapítás

A 2011-es költségvetés vég-

rehajtásából ezúttal a támogatá-

si formák gazdag tárából merí-

tettünk példákat. Ez nem azt je-

lenti, hogy háttérbe szorult vol-

na a városrész másfél évtizede

tartó fejlesztése, a kerület szé-

pítése. Innen is csak néhány

példa.

– A teljesített kiadások magas

hányadát, 21,4 százalékát fordí-

tottuk beruházásokra – emelte ki

a polgármester. – Felépült a Rad-

nóti Mûvelõdési Központ, meg-

valósult a Zöldág és az Üteg utcai

óvoda, a Hegedüs Géza Általá-

nos Iskolában a sportpálya felújí-

tása. A Hajdú utca 21.-ben böl-

csõdét, a Petneházy utcában pe-

dig egy családi napközit alakítot-

tunk ki. Az Ipoly utcai gyermek-

orvosi rendelõt is sikerült átad-

nunk, és megkezdõdött az önkor-

mányzati passzívház beruházása

is. A park- és útfelújítások terü-

letén szintén jelentõs elõrelépés

volt. Hadd említsem a Pozsonyi

út felújítását, az Országbíró sé-

tány elsõ ütemét, a József Attila

téri szökõkút átadását. Köztiszta-

ságra 132, az úthálózatra 280, a

parkokra, zöldfelületekre 450

millió forintot fordítottunk.

Az intézményhálózatra több

mint 3 milliárd forintot költöt-

tünk, ebbõl intézményfelújításra

460 millió, az intézményudvarok

felújítására 150 millió forint fe-

letti öszszeg jutott. 

Mindezek egy minden szem-

pontból nehéz évben teljesültek!

Ezek után egy kívülálló számára

is érthetõvé válik, miért nem túl-

zó az a megállapítás, amit oly so-

kan vallanak a kerületben: Jó itt

élni!

JJ..  GG..

Gazdálkodás 2011. Ötmilliárdos vagyongyarapodás

Biztonságos mûködés – fejlõdõ városrész
Az önkormányzat tavalyi gazdálkodásáról adott számot
a képviselõ-testület legutóbbi ülésén dr. Tóth József pol-
gármester. Az elmúlt évet is a pénzügyi stabilitás jelle-
mezte, hitelfelvétel nélkül. A csaknem 27,5 milliárdos
költségvetés és az átlátható gazdálkodás biztosította a
feladatok kiegyensúlyozott ellátását, az intézmények
mûködését. Az önkormányzat vagyona 5 milliárd forint-
tal, összességében 91 milliárdra nõtt.

Hogy mit jelent ez a mindennapokban, érdemes áttekinteni a tel-
jesség igénye nélkül az önkormányzat gondoskodásának példáit.
Az óvodákban, iskolákban havonta átlagosan 7362 gyermek étke-
zett, a számuk növekedett. Étkezési kedvezményben 3150 gyer-
mek, az igénybevevõk 43 százaléka részesült. Tankönyvtámoga-
tást 2988 gyermek, a tanulók 47 százaléka kapott 42 millió forint
értékben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben az arra
jogosult családok évente 2 alkalommal gyermekenként 5800 forin-
tos támogatásban részesültek. Az átmeneti gyermekvédelmi tá-
mogatások közül a beiskolázási segélyben, táborozási és nyaralási
segélyben, tanulmányi ösztöndíjban, étkezési támogatásban, élet-
kezdési támogatásban (babakötvény) részesülõk száma 1338 volt.
Az ECDL-program megvalósítására felhasználható ötmilliós támo-
gatásból a gimnáziumi tanulók mellett 1,7 millió forint támogatás
jutott a kismamák képzésére és vizsgájuk megszerzésére. Az ön-
kormányzat által finanszírozott nyelvi program keretében a 100
órás intenzív nyelvtanfolyam és felzárkóztató nyelvgyakorlás fel-
tételeinek biztosítására közel 15 millió jutott. A Bursa Hungarica
felsõoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat keretében 169
szociálisan rászorult kerületi fiatal számára vált lehetõvé a felsõ-
oktatási intézményekben való továbbtanulás.

Az ECDL-program megvalósítására felhasználható ötmilliós támogatásból a kismamák képzé-
sére is jutott – a vizsgaokleveleket dr. Tóth József polgármester és Holopné Schramek Kornélia
alpolgármester (képünkön) adta át
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Rendõrség Dr. Paál Péter György kapitány az eltûnt csibészekrõl, a bûncselekmények új struktúrájáról

Betörõk vezérkari õrzésben
A kerületnek kifejezetten
hasznára válik bûnmegelõ-
zési szempontból, hogy itt
mûködik a magyar rendõr-
ség vezérkara. Az elmúlt
tizenöt év fejlõdése nyo-
mán a lakosság összetétele
és a bûncselekmények
struktúrája is megválto-
zott – mondta lapunknak
adott interjújában dr. Paál
Péter György kerületi
rendõrkapitány.

– Kívülállóként azt hihetnénk,

a kerületi kapitányság túlságosan

szem elõtt van: a városrészben

székel az ORFK, a BRFK – egy-

szóval a teljes vezérkar. Önök ho-

gyan élik ezt meg?

– Számunkra kifejezetten elõ-

nyös, hogy a Teve utcában talál-

ható a Rendõrségi Igazgatási

Központ (RIK), sõt, a kerületben

van a Pest Megyei Rendõr-fõka-

pitányság bûnügyi osztálya, s

egyéb rendõrségi objektumok.

Naponta sok központi állományú

egység megfordul a kerületben,

emellett Budapest más részeibõl,

sõt vidékrõl is érkeznek ide kollé-

gák. Mivel szolgálati helyétõl füg-

getlenül minden rendõr köteles

intézkedni, ha például bûncse-

lekményt észlel, az említett „kül-

sõs” kollégák már többször is el-

jártak a kerület különbözõ pont-

jain: fogtak már gépkocsifeltörõ-

ket, s találtak lopott autókat. Az

itt élõk „csak” azt látják, hogy az

utcákon rendõrautók jönnek-

mennek, rendõrök intézkednek,

de hogy azok kerületiek-e vagy

sem, nem igazán érdekli õket. A

jelenlétük viszont erõsítheti a

biztonságérzetüket. 

– A kerületet régen a „csibé-

szek és vagányok” városrészének

aposztrofálták. Az elmúlt másfél

évtizedben viszont megváltozott

a lakosság összetétele, a kerület

társadalmi státusa. Ez hogyan be-

folyásolta a bûnügyi összképet?

– Kétségtelen, hogy a korábbi

ipari kerületbõl mára egy másféle

városrész nõtt ki. A gyárak, le-

robbant bérházak helyén la-

kóparkokat és irodaházakat

emeltek, a rozsdaövezetek

többsége eltûnt. Az elmúlt

10-15 évben a lakosság ösz-

szetétele és a bûncselek-

mények struktúrája is

megváltozott. Jelentõ-

sen csökkentek az erõ-

szakos közterületi

események, mint a

garázdaság vagy a

verekedés,

de lakás-

betörés

is keve-

sebb

van. Jól-

lehet a be-

törõk na-

gyobb érté-

kekre va-

dásznak,

az ott élõk

viszont a

lakások vé-

delmi berendezéseire is többet

költenek. Ezzel együtt a kerület

nem lett kiemelt célterülete a bû-

nözõknek, mivel Budapesten

másutt is élnek tehetõsebb réte-

gek. Ami az általános bûnügyi

helyzetet illeti, a fõvárosi kerüle-

tek közül korábban mindig az el-

sõk voltunk, ezen sikerült javíta-

nunk: több éve már a harmadik

helyen állunk. Tavaly mind az

össz-, mind a kiemelt (autólopás,

rablás, betöréses lopás) bûncse-

lekmények száma csökkent:

2010-ben csaknem húszezer, ta-

valy 8500 bûncselekményt re-

gisztráltak. Változtak a belsõ ará-

nyok is: kevesebb volt a lakosság

biztonságér-

zetét köz-

vetlenül

nem befo-

lyásoló el-

követés –

például

közokirat-hamisítás –, de sajnos

10-15 százalékkal nõtt az idõsek-

kel szemben elkövetett trükkös

lopások és a nyaklánckitépések

száma. Nyomozóink azonban fel-

derítettek egy, az idõskorúakkal

szembeni trükkös lopásokra sza-

kosodott elkövetõi kört, amely

már elõzetes letartóztatásban

van. A kerület droghelyzete a bu-

dapesti átlagban van. Tavaly is si-

került több terjesztõt elfognunk.

Az eljárások megindításában fõ-

leg a dizájnerdrogok okoztak gon-

dot, de egyre több anyag kerül til-

tólistára, ami megkönnyíti a ha-

tékonyabb fellépést. Autólopá-

sokban tavaly óta a BRFK nyo-

moz, mivel a szervezett elkövetõi

körök kerületeken átnyúlóan te-

vékenykednek. De a felderítés is

eredményesebb lett. 

– A lakosság szubjektív bizton-

ságérzetében fontos szerepet ját-

szik a rendõri jelenlét. Ám úgy

hallani, a kerületben is gond az

egyenruhások létszámhiánya.

– Ezen folyamatosan igyek-

szünk javítani. A kapitányságon

nagyjából 12-15 százalékkal va-

gyunk kevesebben, mint ahány a

betölthetõ hely; a hiány jó része

valóban a közrendvédelmi állo-

mányt érinti. A BRFK kiemelten

kezeli a gondjainkat, mivel frek-

ventált városrész vagyunk: évek

óta segíti a helyek feltöltését, áp-

rilisban például 11 frissen végzett

próbaidõs tiszthelyettes érkezett

hozzánk. A központi állomány

egységei is rendszeresen segítik a

járõrszolgálatot, az országos fõ-

kapitány által elrendelt heti köz-

területi akciókban pedig a nyo-

mozóink is részt vesznek, kö-

zösen járõrözve a BRFK ál-

lományával a kiemelt,

problémás helyszíneinken.

Az aluljárók mellett ilyen

a Gyöngyösi sétány, a

Lehel Csarnok, a Sza-

bolcs, a Hollán Ernõ,

a Kádár utca és kör-

nyékük, ahol kü-

lön odafigye-

lünk a haj-

léktala-

nokhoz

köt-

hetõ problémákra is. A hatéko-

nyabb járõrszolgálatot az átszer-

vezett körzeti megbízotti rend-

szerünk is segíti. Idén kiemelt cé-

lunk a betöréses lopások, a rablá-

sok, az idõsek elleni bûncselek-

mények visszaszorítása, az elkö-

vetõk elfogása.

– A hajléktalanokkal szemben

szigorú elõírások léptek életbe:

akár elõ is állíthatók, ha életvitel-

szerûen élnek az utcán. Eleget

tudnak tenni a sokat támadott

szabályozásnak?

– A fedél nélküliekkel szemben

eddig is intézkedtünk, ha szeme-

teltek vagy az utcán italoztak. Az

új helyzetben is a fokozatosság el-

vét követjük: elõbb figyelmezte-

tünk, majd ha az újabb felszólítás-

ra sem hagyják el a közterületet,

négy óra idõtartamra elõállíthat-

juk õket, egyben megindítjuk a

szabálysértési eljárást. Április 15-

én lépett hatályba az új szabály-

sértési kódex, ami kiterjed az élet-

vitelszerû közterületi lakhatás ti-

lalmának megszegésére is. Ha

ilyen jogszabálysértést észlelünk,

figyelmeztetjük az illetõt, hogy

hagyjon fel eme tevékenységével.

Ha nem tesz eleget a felszólítás-

nak, és a szabálysértési eljárás

azonnali lefolytatásának feltételei

fennállnak, a rendõr az illetékes

kormányhivatal elé állítja a sza-

bálysértõt. Ha nem tesz eleget a

felszólításnak, szabálysértés to-

vábbfolytatása miatt jár el az in-

tézkedõ rendõr. A korábbi és je-

len szabályozás hatályba lépése

között túl rövid idõ telt el ahhoz,

hogy összegezhessük a tapasztala-

tainkat. Legalább egy-másfél év

múlva tudjuk megmondani: ered-

ményes-e ez a módszer. Az önkor-

mányzattal helyi megoldásokat is

próbálunk kidolgozni, ezek kere-

sése során a karitatív szervezetek-

kel is tartjuk a kapcsolatot.

– Esténként a Váci úti Tesco

üvegvisszaváltójában és környé-

kén nagy számban verõdnek ösz-

sze hajléktalanok, s elõfordulnak

konfliktusos helyzetek. Ebben

tudnak-e tenni valamit?

– Az áruház területéért elsõ-

sorban a helyi biztonsági szolgá-

lat a felelõs, de ha riasztást ka-

punk, megyünk. Az utcai ellen-

õrzésben sokat segít a folyamato-

san bõvülõ térfigyelõ rendszer:

évek óta csökken a közterületi

bûncselekmények száma. A ka-

meráknak erõs a visszatartó ere-

jük, s az utólagos felderítésben is

hasznosak. Egyre több társasház

is felszerel saját kamerát, melyet

az adatvédelmi szabályok betar-

tása mellett kifejezetten üdvöz-

lünk. Így sikerült elfognunk a ta-

valyi újlipótvárosi gyújtogatót is.

A helyi polgárõrség részt vesz ak-

cióinkban, mi is segítséget nyúj-

tunk nekik a járõrözéshez, emel-

lett az általuk is népszerûsített

„Szomszédok egymásért” nevû

programjuk is hasznos, de a mun-

kánkat a közterület-felügyelõk, a

katasztrófa- és a polgári védelmi-

sek is segítik. Az önkormányzat

komoly összeget fordít a térfigye-

lõ rendszer bõvítésére, a kapi-

tányság részére a képviselõ-tes-

tület által megszavazott 30 millió

forintos támogatásából új autó-

kat és számítógépeket szerzünk

be, s jutalmazzuk a kiemelten tel-

jesítõ rendõreinket.

– Kirajzottak a bringások, ami

azért problémás, mert számos

egyirányú utca van, sokan vi-

szont a forgalommal szemben ke-

rekeznek. Nekik szentelnek-e kü-

lön figyelmet?

– Idén is lesznek közbiztonsági

és közlekedési akcióink, ez utób-

bi minden közlekedõre kiterjed.

A kerékpárosok egy része való-

ban félreértelmezi a KRESZ-t, s

külön tábla híján is szembe men-

nek a forgalommal, de elõfordul,

hogy más elõírásokat is megszeg-

nek. Bízom abban, hogy akcióink

révén õk is szabálykövetõbbé vál-

nak.

KKÁÁLLMMÁÁNN AATTTTIILLAA

A képviselõ-testület áprilisi dön-

tése alapján és a kerületi rendõr-

kapitány javaslatára az alábbi

helyszíneken bõvülhet idén a vide-

okamerás térfelügyeleti rendszer.

1. Újpesti (Carl Lutz) rakpart al-
só területe a Jászai Mari tér és a
Radnóti Miklós utca között; 2.
Gyermek tér–Övezet utca kö-
zötti gyalogos út; 3. Tomori
utca–Mosoly utca keresztezõ-
dése; 4. Hegedûs Gyula utca–
Katona József utca keresztezõ-
dése; 5. Országbíró utca–Lidl
áruház környéke; 6. Esztergomi
út 56–58.; 7. Jász utca–Kisgömb
utca keresztezõdése; 8. Kresz

Géza utca 39.; 9. Tomori köz;
10. Tahi utca 28–32., 34–38.;
11. Futár utca 33–35.; 12. Babér
utca–Kárász utca keresztezõ-
dése; 13. Madarász Viktor
utca–Csuka utca keresztezõdé-
se; 14. Szabolcs utca–Lõportár
utca keresztezõdése; 15. Dózsa
György út–Szabolcs utca ke-
resztezõdése; 16. Karikás Fri-
gyes utca (általános iskola kör-
nyéke); 17. Gidófalvy-lakó-
telep; 18. Tisza utca–Visegrádi
utca keresztezõdése; 19. Béke
utca–Keszkenõ utca kereszte-
zõdése; 20. Kámfor utca–Szent
László út keresztezõdése.

41 éves, nõs, két kisgyermek édesapja. A XIII. kerületi Lékai Já-
nos Hajózási Szakközépiskolában érettségizik. 1995-ben gé-

pészmérnökként végez a gyõri Széchenyi István Fõiskolán, a rendõrséghez 1997. június 1-jével lép be,
miután megszerzi a rendõrtiszti szakképesítést. Különbözõ munkakörben és beosztásokban szolgál
több kerületi kapitányságon is. Munkája mellett jogi egyetemi diplomát szerez a Pécsi Tudományegye-
temen. A XIII. kerületi kapitánysághoz 2007 decemberében nevezik ki bûnügyi osztályvezetõnek, egy-
ben kapitányságvezetõ-helyettesnek. A kapitányság vezetését 2010. november 16-tól elõször megbí-
zottként, majd tavaly május 1-jétõl kinevezéssel látja el.

Dr. Paál Péter György



Magyarországon az emberek egészségi ál-

lapota a felmérések szerint messze elma-

rad az európai uniós országok átlagától.

A legtöbben szív- és érrendszeri, illetve

daganatos betegségek következménye-

ként vesztik életüket. Ezért a szûrésnek

kiemelt jelentõsége van. Azok a korai stá-

diumban felfedezett betegségek, amelyek

még nem okoznak panaszt, jó eséllyel gyó-

gyíthatók. A XIII. kerületi önkormányzat

az Egészségügyi Szolgálattal együttmû-

ködve évek óta szervez ingyenes szûrési

akciókat, amelyek költségeit az önkor-

mányzat fedezi.

A 2009 óta minden évben négyszer sor-

ra kerülõ szûrõszombatok nagy népszerû-

ségnek örvendenek a kerületi lakók köré-

ben. Hasznukat mi sem mutatja jobban,

mint az, hogy például tavaly négyszázhu-

szonnégy szûrõvizsgálatot végeztek, és

százhuszonnyolc kóros, illetve további ke-

zelést igénylõ esetet találtak. Ez azt jelenti,

hogy a vizsgálatra jelentkezõk nem keve-

sebb, mint harminc százalékánál diagnosz-

tizáltak valamilyen rendellenességet. Õket

a háziorvoshoz, illetve az illetékes szakor-

vosokhoz irányították.

Az immár hagyományos tavaszi és õszi

szûrõszombatok az idén sem maradnak el.

Ebben az esztendõben is négy alkalommal

– május 5-én, június 9-én, szeptember 15-

én és október 20-án – várják a kerületben

lakó férfiakat és nõket a Szegedi úti szak-

rendelõben. A tavalyihoz hasonlóan idén

is többféle szûrésre lehet jelentkezni. Az

esetleges daganatos elváltozások kiszûré-

sére is alkalmas hasiultrahang-vizsgálat,

valamint a sokféle betegség felismerését

lehetõvé tevõ szemfenékszûrés nõk és fér-

fiak számára egyaránt ajánlott. Csontrit-

kulásszûrésre azokat a nõket és férfiakat

várják, akik két éven belül nem vettek részt

ilyen vizsgálaton.

A nõk az idén is jelentkezhetnek emlõ-

daganat-szûrésre: mammográfiára, illetve

emlõultrahangra. A férfiaknak ajánlott a

prosztata- és a herevizsgálat: míg az elõb-

bin inkább a 45 éven felülieknek érdemes

részt venniük, addig az utóbbi a fiatal fér-

fiak számára lehet életmentõ. A fül-orr-

gégészeti szûréssel egyebek mellett felfe-

dezhetõk az utóbbi években sajnos egyre

gyakoribbá váló rosszindulatú szájnyálka-

hártya- és garatelváltozások.

A négy szûrõszombat mindegyikén reg-

gel nyolc és délután egy óra között várják

az érdeklõdõket. Beutalóra ezúttal nincs

szükség, elõzetes regisztrációra azonban

igen. Az elsõ két, tavaszi szombatra már

most fogadják a jelentkezéseket, míg az

õszi alkalmakra augusztus 20-a után lehet

idõpontot kérni. Kizárólag személyesen le-

het jelentkezni a Szegedi úti rendelõinté-

zet recepcióján, ahol a lakcím- és a

tajkártya bemutatását is kérik.
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2009 óta minden évben Ismét szûrõszombatok

Beutaló nélküli, ingyenes vizsgálatok

FFoollyyttaattááss  aazz  11..  oollddaallrróóll

A RaM jó példa arra, a kerület hogyan

„találkozhatott össze” a Hild-pályázat cél-

kitûzéseivel. A színvonalas programokat

és kikapcsolódást nyújtó központnak a

Kossuth- és Ybl-díjas Vadász György ál-

modott virágsziromformát, amely így ter-

mékeny talajra hullt: a jelképében is orga-

nikus formájú épület élõ közösségi térré

vált, megfelel a közmûvelõdési, rekreáci-

ós, szociális és szórakoztató funkcióknak.

Illeszkedik környezetéhez, s a fenntartha-

tó építészetben is kuriózumnak mondha-

tó; energiaellátása alternatív forrásból biz-

tosított, s a mûködtetése is példaértékû: az

önkormányzat bevonta az épületben fió-

kot nyitott Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtá-

rat és az ExperiDance táncegyüttest, amely

egyedülálló élményszínházként mûködteti

a korszerû RaM Colosseumot. A központ

átadásával egyébként – más kerületekkel

összehasonlítva – a városrészben élõk ve-

hetnek legnagyobb négyzetméteren igény-

be közmûvelõdési szolgáltatásokat.

A kerület több más projektjével együtt

kiérdemelte a Hild-díjat, amelyért azok a

települések szállhatnak versenybe, me-

lyek legalább nyolc éve dokumentáltan,

tudatos stratégia alapján valósítják meg

fejlesztéseiket, fenntartható fejlõdésük-

höz az urbanisztika széles eszköztárát al-

kalmazzák. A 2012-es eseményre is csak

olyanok nevezhettek, amelyeknél a meg-

valósuló beruházásokhoz kiegyensúlyo-

zott gazdálkodás párosul, s a fejleszté-

seket politikai és társadalmi egyetértés

övezi.

A díjazottak emlékérmet és az adomá-

nyozásról szóló oklevelet kapnak, az érem

nagyított változatát kötelesek köztérre ki-

állított emlékmûként, vagy központi he-

lyen lévõ épület falára szerelve – nyilvános

ünnepség keretében –, emléktáblaként el-

helyezni.
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Hild-díjas a kerület Az építészszakma elismeri a városrész településfejlesztéseit

RaM-on innen, Urbiconon túl

Jász utca:
õrzött parkoló
A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

felhívja a figyelmet arra, hogy a Jász utca

120.-ban évek óta zárt, távfelügyelettel õr-

zött parkolót üzemeltet, mely 150 jármû

kényelmes és biztonságos várakozását te-

szi lehetõvé. A havi bérlet ára bruttó 10

ezer forint. További információ kérhetõ:

478-5050 vagy 06 (20) 203-0163; illetve:

kozszolgaltato@ kozszolgaltato.bp13.hu,

vagy nyitvatartási idõben személyesen a

társaság központi ügyfélszolgálati irodáin:

(Béke utca 65., Hegedûs Gyula utca 15.).

Az év akadálymentes épülete (objek-
tum: polgármesteri hivatal épülete;
adományozó: Belügyminisztérium Épí-
tésügyi Hivatal; év: 2002); VI. Magyar
Ingatlanfejlesztési Nívódíj – harmadik
helyezés (polgármesteri hivatal épüle-
te; FIABCI Magyar Ingatlanszövetség;
2003);
VI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj
– Különdíj (Lehel Csarnok; FIABCI Ma-
gyar Ingatlanszövetség; 2003); Építé-
szeti Nívódíj (Pannónia Általános Is-
kola rekonstrukciója; Fõvárosi Önkor-
mányzat; 2009); Építészeti Nívódíj
(Révész utcai orvosi rendelõ; fõvárosi
önkormányzat; 2009); Köztérmegújí-
tási Nívódíj (Hollán Ernõ utca; Magyar
Urbanisztikai Társaság; 2010); Magyar
Minõség Háza Díj (Magyar Minõség
Társaság; 2010).

Markáns projektekkel mutatkozott be
a XIII. kerület a Hungexpo területén áp-
rilis 18–20. között (a Construmával egy
idõben) elsõ alkalommal megrendezett
Urbicon nemzetközi város- és telepü-
lésfejlesztési kiállításon. A fõépítészi
iroda munkatársai kalauzolták az ér-
deklõdõket, akik tablóképek segítségé-
vel ismerkedhettek meg a kerület leg-
különbözõbb városfejlesztési projekt-
jeivel, kezdve a Hollán Ernõ utca sétá-
lóvá alakításától a Duna-parti sétányon
át a Ditrói Mór utca felújításáig és a
RaM átadásáig bezárólag.

A kerület eddigi település-
fejlesztési elismerései

Az Urbiconon túl
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A fõváros centenáriumi épülete-

it bemutató Budapest100 nevû

programsorozat áprilisi nyílt hét-

végéjén a Dózsa György út

150–152.-ben álló háztömb is szé-

lesre tárta kapuit; az 1912-ben fel-

húzott Népszálló falai közt ma a

Budapesti Módszertani Szociális

Központ és Intézményei mûkö-

dik. Történetérõl Gyõri Péter

(szakmai igazgatóhelyettes) és

Sass Lajos (a Menhely Alapít-

vány szociális munkása) írt össze-

foglaló munkát, melybõl kiderül,

hogy a Népszállót az angol

Rowton-féle ellátóhálózat min-

tájára alapozták. A helyszínkivá-

lasztás is fontos: Budapest bár-

mely részérõl jól megközelíthetõ

volt, leginkább villamossal. A

környéken ekkor gyártelepek

mûködtek, itt volt már a víz- és az

elektromos mûvek központja, a

leendõ Népszállótól egy sarok-

nyira pedig a Hajléktalanok

Menhelye Egyesület egyik, há-

romszáz férõhelyes otthona mû-

ködött.

A Népszálló megtervezésére

Schoditsch Lajos és Eberling Béla

kapott felkérést, akik 1909-tõl

egészen az I. világháborúig közö-

sen dolgoztak. Talán nem véletle-

nül, hiszen sógorok voltak; mind-

ketten a budapesti Mûegyetemen

szereznek oklevelet, elõbbi

(1881–1950) 1903-ban, utóbbi

(1872–1941) valamivel korábban,

1894-ben. Eberling Béla a háború

után külföldön, majd minisztéri-

umi hivatalnokként Budapesten

dolgozik, sógora viszont már ta-

nulmányai alatt több mûegyete-

mi tanár irodájában is munkát

vállal, rövid ideig maga is tanárse-

géd, majd a budapesti Felsõ

Építõipariskolán oktat, ahol 1918

és 1933 között igazgató is egyben.

Olaszországban, Svájcban és Né-

metországban is tanulmányuta-

kat tesz, elsõsorban kórházakat,

iskolákat tervez, de több lakóhá-

zat és kastélyt is megrajzolt.

A Népszálló tehát angol min-

tára, de a Rowton-tervektõl még-

is eltérõen épült meg. Az egyik

fontos különbség, hogy a buda-

pesti intézményt „csak” 417 fül-

késre tervezték, holott legalább

500-nak kellett volna lennie ah-

hoz, hogy a beruházási és mûköd-

tetési költségek minimum null-

szaldósak legyenek. Eltértek ab-

ban is, hogy minden emeleten

volt mosdó- és WC-helyiség, a

hálófülkék és a közös termek

(ebédlõ, dohányzó-, olvasó-, író-

stb.) alapterületét és magasságát

is nagyobbra tervezték. Ez meg-

drágította a kivitelezést, s félõ

volt, hogy olyan „kényelmi fo-

kot’” ér el a szálló, hogy drágasá-

ga miatt épp a megcélzott, ágyra-

járó munkásréteg nem tudja

igénybe venni.

Pedig megépítését épp a kora-

beli szörnyûséges lakásviszonyok

indokolták: hirtelen gyarapodott

az albérlõk és az ágyrajárók szá-

ma, amiért a népesség robbanás-

szerû növekedésébõl fakadó la-

káshiány, s az így megdrágult lak-

bérek voltak okolhatók; de a

munkabérek és a lakhatás költsé-

gei sem voltak arányban. Buda-

pest lakossága 1890-tõl 1900-ig

mintegy kétszázezerrel, 1900 és

1910 között jóval lassabban, 65,5

ezerrel gyarapodott. A rendes la-

kások száma 157 ezer volt, mint-

egy harmadukban éltek idege-

nek, albérlõk. Utóbbiak száma

ekkor 110 ezer volt, közülük az

ágyrajáróké mintegy 27 ezer. A

rendes lakások száma 1911-ben is

alig haladta meg a 169 ezret, eb-

bõl 52 ezerben élt albérlõ vagy

ágyrajáró. Ezekben a lakásokban

összesen mintegy 300 ezer ember

lakott (a város népességének

mintegy harmada), közülük 125

ezer volt az al- és az ágybérlõ. Szá-

muk az 1893-as lakásösszeírás so-

rán még alig haladta meg a 22 ez-

ret.

Mindennek ellenére sokáig

nem történt semmi, jóllehet a fõ-

városi lakbizottság felkérésére

Neményi Ambrus már 1883-ban

felvázolta a helyzetet, s elkészí-

tett egy rendelettervezetet is. Tíz

évvel késõbb, az 1892-es kolera-

járvány után Gerlóczy Károly al-

polgármester próbálkozott a la-

kásviszonyok rendezésére vonat-

kozó javaslatokkal – mindhiába.

Jóval késõbb Bárczy István buda-

pesti polgármester nagy ívû in-

tézményfejlesztési programja kel-

lett ahhoz, hogy mások mellett a

Népszálló építése is megkezdõd-

hessen 1910. január 5-én. Csak-

hogy az 1911 õszére elkészült be-

ruházás költségei az eredetileg

tervezett 685 ezer koronát bõven

meghaladták, elsõsorban az ere-

deti tervek megváltoztatása mi-

att: a Népszálló végszámlája jóval

meghaladta a másfélmillió koro-

nát. Mindez természetesen nagy

vitát váltott ki, de Bárczy eme

elõzmények ellenére 1912. febru-

ár 17-én megnyitotta a Népszál-

lót. Az ünnepélyen a fõváros, a

kormány és a nagyközönség is

képviseltette magát.
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Nem tudom, hogy jutott

eszembe a kórház (talán a

hírekben emlegetett államosítá-

sok kapcsán), akárhogy is, hirte-

len felbukkant egy kép: nézek ki

a kórterem ablakából, tavasz van,

gyönyörû, rózsaszín virágú bok-

rok a nyitott ablak elõtt, ha egy

kicsit nagyobb lennék, el is tud-

nám érni – a sok évtizeddel ez-

elõtti kép most váratlanul fölbuk-

kant az emlékezetemben. Olyan

erõvel méghozzá, hogy a virágok

illatát is éreztem szinte. Olyan

erõvel, ami rávett, hogy elmenjek

oda megint, szembesítve a mai

valóságot a régi emlékekkel.

Jártam már a környéken vagy

egy évvel ezelõtt, amikor a

Tripolisz nyomát kutattam, de

akkor más dolgom volt, épp csak

egy pillantást vetettem a házra,

aztán mentem tovább. (A kör-

nyéken gyakran járok persze, ott

van szemben a bevásárlóközpont,

melynek moziját csak-csak felke-

resem néha, aztán oldalt egy

banképület, földszinti termében

nívós kiállításokat lehet látni, és

persze ott a Váci út, ahol az em-

ber rendszeresen elhalad, ha

északnak vezet az útja – de ilyen-

kor az ember nemigen méltatja

még egy pillantásra sem ezt a kór-

házat: nem esik szemmagasság-

ba, azért.)

Aki kicsit is jártas Angyalföl-

dön, kitalálta rég, hogy ma a Ma-

darász utcai Gyermekkórházról

lesz szó.

Hatvanháromban feküdtem

benne elõször. Egy éjszaka ször-

nyû fájdalomra ébredtem, mint-

ha kést forgatnának az oldalam-

ban. Felmenõim illõen kétségbe

estek, aztán kihívták

az ügyeletes or-

vost.

„Jegel-

jék” –

mondta,

„aztán

reggel menje-

nek be a Madarász utcába.”

A Váci út kockaköves volt

még, a negyvenhármas busz úgy

rázott, hogy felért egy operáció-

val. Összegörnyedve, mint töpö-

rödött öregasszony, úgy másztam

el a felvételi pavilonig. „Vakbél”

– mondta egy orvos elégedetten.

Akkoriban még rigorózus sza-

bályok voltak a kórházakban, a

beutaltak kincstári hálóinget és

fapapucsot hordhattak csak, a lá-

togatást pedig heti négy órában

maximálták. Odabenn kaszár-

nyai fegyelem (és tisztaság) ural-

kodott, nem volt se tévé, se rádió.

A betegeknek az volt a dolguk,

hogy tiszta erõbõl gyógyuljanak,

szabad idejükben pedig csönde-

sen beszélgethettek. Persze csak

a korai villanyoltásig. Ekkoriban

a gyermekeket az orvostudomány

töpörödött felnõttként kezelte, a

kórházakban nem volt még színes

fal meg mesesarok meg bohóc-

doktor, de még a kedvenc maciját

se hozhatta be az ember. Kisebb

volt az ágy, magasabb ráccsal, és

kisebb volt a fejadag: innen lehe-

tett tudni, hogy gyermekkórház-

ban jár az ember.

Én mégis

csupa

szép em-

lé-

ket tettem el

magamnak er-

rõl a hétrõl. Jó, legyen inkább

úgy, hogy szinte csupa szépet.

Mert az éteri altatás, az a különös

szag azért nem volt a gyönyörök

csúcsa. Se a varratszedés nem

volt leányálom. (Kapocsszedés,

egészen pontosan: kétcentis vas-

abroncsokat kalapáltak ugyanis

az emberbe akkoriban.) De ezt le-

számítva, meg az otromba, fülig

érõ vágást, tényleg pompás ka-

land volt az egész. Eleve, hogy

annyit törõdtek velem (orvosok,

nõvérek, mûtõsök, effélék), ez

mindig jót tesz egy kisgyereknek.

Fontossága tudatát csak növeli,

hogy reggelente hétmérföldes vi-

zit dübörög el az ágya elõtt, van

lázlapja, diétásmenü-lapja, a fõ-

orvos személyesen kérdezi meg

tõle, hogy van, és megnyugvással

veszi tudomásul, hogy jól. Estén-

ként gondos kezek takarják be

(lópokróc, lepedõvel szelídítve),

mérik meg a lázát, készítenek szá-

mára priznicet. És aztán ott van-

nak még a töb-

biek! Remek,

tizenkét

ágyas

kórte-

rembe

sikerült

helyet fog-

nom, ottjár-

tamkor meg-

fordultak vagy

huszonöten – min-

denféle fiúk hat és tizennégy év

között! Mennyi remek történetet

lehetett hallani, mennyi viccet,

dalt, kártyatrükköt megtanulni!

Egy fél évig megéltem abból a tu-

dásból. Mi ez ahhoz az apró kelle-

metlenséghez képest, hogy köz-

ben felvágták az ember hasát?

Akkor a kórház még kívül is,

belül is olyan volt, amilyennek

megépítették. (Huszonkilencben

nyílt meg, bár már tizenhétben

elhatározta a fõváros az építését.

Ez volt Budapest elsõ gyerekkór-

háza, mely annak is épült. Igaz,

barakkszerû múltját sosem tudta

levetkõzni teljesen.)

Leparkolok a fõbejárattal

szemben, gondolkodom erõsen,

mi lehetett a Váci út meg a Flesch

Ármin köz között gyermekko-

romban. (Ez a Flesch Ármin köz

is új találmány, ezzel tiszteleg a

városrész a kórház világhírû ala-

pító igazgatója elõtt.) A fõépület

elsõre ugyanolyan, mit régen

(mint egy vidéki kisnemesi kú-

ria), idõbe telik, míg észreve-

szem, beépítették a tetõteret is.

A hajdan nagy belsõ kert egy ré-

szét a dolgozók parkolója rövidíti

le, mellette kis játszótér, nemigen

fordul elõ benne gyerek. (Aki be-

teg, azért, aki nem, azért.) Jobb

kézre gyógyszertár, meg a gégé-

szeti osztály (ez így volt régen is),

balra egy faház, aztán az „igazga-

tóság, titkárság, elõadóterem,

könyvtár”. A bejárat fotocellás, a

folyosón csönd, tisztaság, mint

régen. A kórtermekbe már nem

lépek be, maradjanak, ahogy ed-

dig éltek az emlékemben.

Kifelé menet az álmos portás

megállít a kapusorompónál.

– Hát a gyerek?

– Az is én vagyok, csak felnõt-

tem közben – felelem cinkos mo-

sollyal.

JJOOLLSSVVAAII AANNDDRRÁÁSS

Jövök-megyek 61.

Építészetünk A-tól Z-ig Dózsa György út 150–152.

Az ötcsillagos Népszálló
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KERETEK 1850 Ft-tól

LENCSE akciók
(egyszerû, bifokális, progresszív)

Részletek a boltban

INGYENES SZEMVIZSGÁLAT

LEHEL Piac, Emelet
(a mozgólépcsõnél)

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

A napokban volt száz éve annak,

hogy az elsüllyeszthetetlennek

hitt Titanic jéghegynek ütközött.

Másfél ezer ember veszett oda, és

hétszáznál valamivel többen me-

nekültek meg. Abban, hogy õk

túlélték a katasztrófát, nagy része

volt a Titanic megmentésére ér-

kezõ Carpathia legénységének,

köztük egy magyar hajóorvosnak,

dr. Lengyel Árpádnak. 

A hajón szolgálatot teljesítõ

három hajóorvos – akik közül

egyedül hazánkfia rendelkezett

mentõorvosi végzettséggel – ak-

koriban a világ figyelmének kö-

zéppontjába került. Akárcsak a

Carpathia hõs kapitánya,

Rostron, aki – miután fogta a

Titanic vészjelzéseit –, azonnal

megfordította hajóját, hogy a baj-

ba jutottak segítségére siessen.

Tette ezt annak ellenére, hogy

tisztában volt vele: a jéghegyek

közelébe merészkedni nem ve-

szélytelen vállalkozás.

Dr. Lengyel Árpád életérõl

most könyv született. Szerzõje

pedig nem más, mint a hajóorvos

unokája, a Gárdonyi Géza Álta-

lános Iskola magyar–francia sza-

kos tanára, Völgyi Péterné dr.

Reich Márta. Kutatómunkáját

társszerzõként dr. Balogh Tamás

jogász, hajózási szakérõ, a Tudo-

mányos Ismeretterjesztõ Társu-

lat Hajózástörténeti, Modellezõ

és Hagyományõrzõ Egyesületé-

nek elnöke segítette. 

A Titanic-katasztrófa 100. év-

fordulója alkalmából megjelent,

közel kétszáz oldalas, eredeti fo-

tókkal és dokumentumokkal il-

lusztrált kötet „A Titanic árnyé-

kában – egy magyar orvos élete”

címet viseli. 

Dr. Reich Márta otthonában

õrzi mindazokat a tárgyi emléke-

ket, amelyeket 2001-ben elhunyt

édesanyja hagyott rá. Büszkén

mutatja egyik legbecsesebb kin-

csét, a dr. Lengyel Árpád angliai

kitüntetésérõl szóló eredeti dísz-

oklevelet a Liverpooli Hajótöröt-

tek Társaságától, a nagypapa ka-

tonai felszereléséhez tartozó szu-

ronyt, valamint a megkopott or-

vosi táskát. A többi között ezek

nyomában indult el akkor, ami-

kor két évvel ezelõtt elhatározta,

hogy könyvet ír. Ebben nemcsak

nagyapjának a mentésben tanú-

sított hõsiességét örökíti meg,

hanem kitér gyógyító munkájára

és magánéletére is.

Dr. Lengyel Árpád huszonhat

éves volt, amikor megtudta, hogy

a Carpathia nevû kivándorlóha-

jóra angolul tudó orvost keres-

nek. Megpályázta, és el is nyerte

az állást. 1912 márciusában szállt

hajóra. A Carpathia április 11-én

indult New Yorkból Fiuméba,

éppen azon a napon, amikor a

Titanic kihajózott az Atlanti-

óceánra, hogy New York felé ve-

gye útját. Ekkor még senki nem

sejtette, hogy néhány nap múlva

olyan események következnek,

amelyek mindörökre összekötik

a két óceánjáró sorsát.

A katasztrófa az április 14-érõl

15-ére virradó éjszaka követke-

zett be. A Titanic jéghegynek üt-

között, és kapitánya hiába pró-

bálta minden módon jelezni,

hogy bajba került. Egyedül a

Carpathia kapitánya vette ko-

molyan a segélykiáltást. A túl-

élõk – többségük nõ és gyerek – a

három mentõorvos önfeláldozó

hõsiességének köszönhetik az

életüket. Azok az emberi tragé-

diák, amelyeknek akkor dr. Len-

gyel Árpád szemtanúja volt,

meghatározták késõbbi életét és

munkásságát. 

A mentésrõl és a hajón szerzett

benyomásairól elõször a döbbe-

net hangján számolt be bátyjának

a katasztrófa után három nappal

írt levelében. Egy hónappal ké-

sõbb a Budapesti Orvosi Kaszi-

nóban tartott elõadást, amelynek

orvoshallgatóságát fõleg a men-

Száz éve történt A Titanic katasztrófája

Százak életét mentette
meg a magyar hajóorvos

tés orvosi vonatkozásai érdekel-

ték. Egy évre rá az emberi tragé-

diák oldaláról próbált visszaem-

lékezni a történtekre. A tragédia

huszadik és huszonötödik évfor-

dulóján pedig a rádióban beszélt

a Titanic pusztulásáról és a men-

tésrõl. Ezek az érdekes dokumen-

tumok teljes terjedelmükben sze-

repelnek a könyvben. 

Dr. Lengyel Árpád soha töb-

bet nem szállt hajóra. Elsõsorban

orvosi hivatásának élt. Az I. vi-

lágháborúban katonaorvosként

szolgált, majd volt a Rókus Kór-

ház, valamint a Mária téri és a Ka-

pás utcai rendelõintézet fül-orr-

gége szakorvosa, dolgozott üzem-

és iskolaorvosként, vitt magán-

praxist, és mindemellett medi-

kuskorától harmincöt esztendõn

keresztül mentõorvosként is mû-

ködött. Hogy hivatása mennyire

fontos volt számára, azt a grafo-

lógusi végzettséggel is rendelkezõ

dr. Reich Márta kézíráselemzése

is bizonyítja. E szerint nagyapja

aláírásában nagy hangsúlyt kap a

„Dr.” D betûje.

Ami magánéletét illeti, dr.

Lengyel Árpád igyekezett elte-

metni magában a katasztrófa ké-

peit. A Titanic tragédiáján kívül

azonban a sors egy másik tragédi-

át is mért rá. Hiába tett meg min-

dent a gégeorvos apuka, nagyob-

bik gyermekével, Bálinttal hat-

éves korában az akkoriban még

gyógyíthatatlan torokgyík vég-

zett. Testvére, Anna, a szerzõ

édesanyja akkor kétéves volt. És

alig múlt tizenhat, amikor 1940-

ben egy vasárnap reggel édesapja

nem ébredt fel. Álmában érte a

szívroham, mindössze ötvennégy

éves korában.

A fõváros díszsírhelyet adomá-

nyozott neki a Kerepesi temetõ-

ben. Sírkövén a következõ felirat

áll: „Dr. Lengyel Árpád

1886–1940 a Carpathia hajóor-

vosa, aki a Titanic süllyedésekor

mentési és orvosi munkájával ki-

érdemelte az egész világ elisme-

rését.” A síremléket 1982 szep-

temberében a tengerészeti világ-

nap alkalmából szép ünnepség

keretében avatta fel a MAHART

Tengerhajózási Üzemegysége.

1997-ben, a Titanic katasztrófá-

jának 80. évfordulóján a XIII. ke-

rületben mûködõ Magyar Hajó-

zási Szakközépiskola védnöksé-

get vállalt a sír felett.

CCSSOOPP VVEERROONNIIKKAA

Korabeli fotón: dr. Lengyel Árpád; színes képen: Völgyi
Péterné dr. Reich Márta a nagyapjának angliai kitüntetésérõl
szóló eredeti díszoklevéllel



VI. „Retro” Vízi majális

Az Urbitális majális rendezvénysorozat

része, a Kerületi Napok nyitórendezvénye

Május 19. 10–20 óra

Helyszín: Újpesti-öböl, Népsziget – Budapest
Csónakház (Népsziget út 1–3.)

Megközelíthetõ gyalogosan a Meder utca felõl,
autóval a Zsilip utcán keresztül

Rendezõ: Budapest Evezõs Egyesület és a KULT13
További információk: www.evezz.hu,

www.kult13.hu
A rendezvény támogatója: a XIII. kerületi önkor-

mányzat

Programok:

10.00–12.00-ig: Evezõs sprintverseny (igazolt
sportolók részére)

12.15: Sárkányhajóverseny általános iskolák és
gimnáziumok diákjainak, tanárainak

A versenytáv: 300 m
Nevezési határidõ: 2012. május 16. (szerda)

15.00 
Nevezés: info@evezz.hu e-mail címre
Eredményhirdetés: 12.30–13.30
Díjazás: I–III. helyezettek éremdíjazásban része-

sülnek
A versenyzéshez hajókat a Budapest Evezõs Egye-

sület biztosít!
12.15: Sárkányhajóverseny általános iskolák és

gimnáziumok diákjainak, tanárainak.
A versenytáv: 300 m
Nevezési határidõ: 2012. május 16. (szerda)

15.00
Nevezés: info@evezz.hu e-mail címre
Eredményhirdetés: 12.30–13.30
Díjazás: I–III. helyezettek éremdíjazásban része-

sülnek
A versenyzéshez hajókat a Budapest Evezõs Egye-

sület biztosít!

További sportprogramok:

10.00–18.00: „Evezés szárazon”, evezési lehetõ-
ség teremevezõs gépeken

12.30–13.00: Kötélhúzó verseny
12.00–16.00: Római gályázás

13.00–18.00: „Szabad evezés”, evezési lehetõ-
ség különbözõ hajókban: fixüléses 10 evezõsben,
sárkányhajóban, kielbootban, túrakenuban, túra-
kajakban, vízibiciklin

Színpadi programok:

11.00: Mazsola és Tádé – az Ametist Bábszínház
elõadása

13.30: Mozgáscsoportok bemutatói: PR-
Evolution Dance Company, Labdazsonglõrök, NRG
Tánciskola, 4 Muskétás SE

15.30: Csuka Mónika és énekiskolája
17.00: Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar

Gyermekprogramok:

10.00–10.30: Reggeli Tücsöktorna – Horváth Éva
sportrekreátorral

10.00–17.00: Retro ügyességi fajátékok, társas-
játékklub – Homoludens.hu Egyesület, kézmûves-
foglalkozások

10.00–18.00: Felfújható játékok

Kiegészítõ programok:

– retrokiállítás
– retro divatbemutató
– kirakodóvásár
– pónilovaglás
– lengõteke
– darts

Testvérvárosok
angol nyelvi tábora

Május 19–25.

Tábori program Velencén (Gyermek- és Ifjúsági
Tábor)

Gyõztesek Gálája
Május 24. 15 óra

A kerületi tanulmányi verseny gyõzteseinek kö-
szöntése, oklevél- és az Éneklõ Ifjúság vándorserleg
átadása a Berzeviczy Gizella Tagiskolában

Polgármesteri dicséretek
átadása

Június 1. 8 óra

Ünnepség a polgármesteri hivatalban

Díszpolgáravató
Június 1. 11 óra

Ünnepség a RaM-ban

A Liszt Ferenc Kamarazenekar
koncertje

Június 1. 19 óra

Rendezvény az AJAMK-ban

Nemzetiségi Fesztivál

a Kerületi Napok zárórendezvénye

Június 3. 10–20 óra

Kulturális és gasztronómiai fesztivál a Babér ut-
cai templom melletti parkban



Önkormányzati Sportnap
– Vasas családi nap

Május 19. (szombat), Fáy utca
Illovszky Stadion

10.00–12.00: Vasas–Gyõri ETO, U18 bajnoki lab-
darúgó-mérkõzés

12.00–14.00: Vasas–Gyõri ETO, U16 bajnoki lab-
darúgó-mérkõzés

Bundzsák, Berendy, Várady, Csordás

labdarúgópályák

Szilas Ádám-labdarúgótorna
9.00–14.00: Kispályás felnõtt labdarúgótorna
Résztvevõk: Vasas-függõ csapatok, angyalföldi la-

kosok
15.00–17.00: Helyosztó mérkõzések az I., II., III.,

IV. helyért

Mészöly Kálmán Labdarúgópálya

9.00–16.00: Szivacskézilabda-torna és toborzó
Résztvevõk: kerületi iskolák és sportegyesületek

meghívott csapatai, érdeklõdõk
16.30–18.00: „Vasas-függõk”–Vasas öregfiúk

nagypályás labdarúgó-mérkõzés

Farkas János Labdarúgópálya

9.00–14.00: Kispályás felnõtt labdarúgótorna
Résztvevõk: kerületi kispályás labdarúgócsapa-

tok, angyalföldi lakosok

Machos Ferenc Labdarúgópálya

Grassroots fesztivál
9.00–15.30: Kispályás gyermek labdarúgótorna
9.00–15.30: ASI Kupa kispályás labdarúgótorna
Résztvevõk: kerületi általános iskolák csapatai

Ihász Kálmán Labdarúgópálya

11.00–14.00: ASI Kupa óvodás labdarúgótorna
Résztvevõk: kerületi óvodák csapatai
15.00–16.30: Ki lesz a Vasas bajnoka? – ügyessé-

gi vetélkedõ Tóth András vezetésével
Résztvevõk: a Vasas szakosztályainak sportolói

és egy szurkolói csapat

Kézilabdacsarnok

9.15–9.30: Bemelegítés aerobikedzõ vezetésével
9.30–11.30: Óvodások játékos sorversenye
Résztvevõk: a kerület óvodásai
12.00–16.30: ASI Kupa kézilabdatorna
Résztvevõk: meghívott csapatok

Színpad

10.00–13.00: I. Vasas Aerobik Kupa (sportaero-
bik, aerodance, basicaerobik)

Részt vevõ korosztályok: 7–11 évesek, 12–14 éve-
sek, 15–17 évesek és felnõtt korcsoportok

13.15–13.45: Dartsbemutató – dartsverseny
olimpiai bajnokok részvételével

Egyéb programok

Centenáriumi sakkszimultán Káposztás Miklós
nemzetközi mester vezetésével

Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottságá-
nak interaktív játéka

„100 éves a Vasas Birkózás” – kiállítás a kézilab-
dacsarnokban

Egészségiállapot-felmérés (vérnyomás-, vércu-
korszint-, koleszterinszint-mérés), életmód-ta-
nácsadás 

Légvárak, csocsó, aszfaltrajzverseny, tizen-
egyesrúgó verseny, arcfestés, büfésátor 

Újpalotai Úti Sporttelep

9.00–15.00: Bowlingverseny
9.00–14.00: Asztali labdarúgás, dartsverseny
Résztvevõk: kerületi diákok és lakosok
Rendezõk: Vasas Sport Club, Angyalföldi Sportis-

kola és Diáksport Egyesület, Angyalföldi Természet-
barát és Testedzõ Egyesület

Helyszínek: Vasas SC sporttelepe, XIII. kerület,
Fáy u. 53., Újpalotai Úti Sporttelep, XIII. kerület,
Újpalotai út 13.

Információ: Vasas SC: 06 (1) 329-4074, ASI
asidse@asidse.hu, ATTE: e-mail: iroda@atte.hu,
06 (1) 349-7989

Sportágak: labdarúgás, kispályás labdarúgás, ké-
zilabda, kézilabda-toborzó, ügyességi vetélkedõ,
sportági bemutató, sakkszimultán, darts

Egyéb: légvár, mászófal, csocsó, arcfestés, tizen-
egyesrúgó verseny, aszfaltrajzverseny stb.

XIII. kerület bajnoka óvodás
és iskolás birkózóverseny

2012. május 23. 9.00–17.00

Rendezõ: Vasas Sport Club
Helyszín: XIII. ker., Hajdú utca 18–24, tornaterem
Résztvevõk: kerületi óvodások és általános iskolai

tanulók
Nevezés: a helyszínen, mérlegeléskor
Információ: Vasas SC: 06 (1) 329-4074

Mackó Kupa tornaverseny

2011. június 2. 10.00–14.00

Rendezõ: Budapesti Honvéd Sportegyesület
Helyszín: BHSE Tornacsarnok, XIII., Dózsa György

út 53.
Résztvevõk: általános iskolák alsó tagozatos tor-

nász versenyzõi
Információ: BHSE 06 (1) 349-1302, e-mail:

honved@honved.hu

Kerületi lövészkirály
légfegyveres verseny

Június 3. 9.00–17.00

Rendezõ: Angyalföldi Polgári Lövész Egylet
Helyszín: XIII. kerület, Tahi út 9–11., sportlõtér
Résztvevõk: kerületi diákok, lakosok korhatártól

függetlenül
Kategóriák: leány-nõ, fiú-férfi
Nevezési díj: nincs, nevezés a helyszínen
Információ: APLE-lõtér, 06 (1) 340-9722
A versenyt a lõcsarnokban rendezik meg, saját

légfegyvert lehet használni. 10 méterrõl 20 lövés
alapján hirdetnek gyõztest. A LÖVÉSZ KIRÁLYNÕ,
illetve KIRÁLY címet és az ezzel járó tiszteletdíjat
az nyeri, aki a 20 lövéses légpuskaversenyszámban
a legjobb eredményt éri el.
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Találd ki!

KERESD

AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!

Hogy hívják a képen látható rókát?
Elõzõ számunk találós kérdésének

megfejtése: méhecske.

Dörmögõ Dömötör könyvet nyert:

Lantos Milla.

Gratulálunk!

Rajzfilmes képzések
A Magyar Rajzfilm Kft. 5 napos tábort tart a rajzfilmkészítés iránt érdeklõdõ gyerekeknek. A résztvevõk el-

készíthetik saját rajzfilmjüket, melyet CD-én hazavihetnek.

Ezenkívül animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzés indul júniusban. Államilag elismert bizonyítvány! Rugal-

mas oktatási idõpontok! Felvételizõknek is ajánljuk!

További információ: http://www.magyarrajzfilm.hu, tel.: 06 (1) 250-1355, e-mail: clarus-tax@t-

online.hu.
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„Azok, akik nem látták ezt a

nagyszerû rangadót, nagyon saj-

nálhatják” – írta a Népsport 1965

tavaszán, a Vasas–Újpest-derbi

után. Merthogy a mérkõzés –

újabb idézet a sportlaptól – „az

idény legjobb játékát hozta”.

A meccset hétközi forduló ke-

retében, szerda este rendezték,

ezért csak 25 ezer szurkoló ment

ki a Népstadionba, de a találkozó

hasonló sikert aratott, mint az ab-

ban az évben (még korántsem

idehaza) bemutatott filmmusi-

cal, A muzsika hangja. Mert hát

– amint az a méltatásokból is ki-

tetszik – az arénában sem volt ép-

pen gyenge a muzsika…

A góllistavezetõ Bene Ferenc

már a nyolcadik percben elõnyt

szerzett a liláknak, s bár a Megye-

ri úti csatár késõbb is kitûnõen

futballozott, sõt újabb gólt ért el,

ragyogó produkciójával sem tu-

dott a mezõny legjobbja lenni. Az

ugyanis… Nem, nem Mészöly

Kálmán, nem is Farkas János, ha-

nem Fister Ferenc volt. A bal ol-

dali középpályás sorra adta a

jobbnál jobb passzokat, s két ava-

tott indítása nyomán fordított

2-1-re a Vasas. Mindkét átadást

Puskás Lajos kapta; az elsõt oko-

san Farkashoz fejelte, aki a tizen-

hatosról menthetetlen lövést kül-

dött a jobb sarokba, a másodikat

pedig maga váltotta gólra, kopí-

rozva a hatvanas évek kétségkí-

vül legveszedelmesebb Farkasát.

Majd 2-2 után a másik angyalföl-

di középpályás, Mathesz Imre ját-

szotta meg Puskást, akit Noskó

Ernõ a tizenhatoson belül elbuk-

tatott, s a büntetõbõl Mészöly el-

döntötte a fordulatos, színvona-

las mérkõzést (3-2).

A tizenegyest Alfred

Haberfellner ítélte meg. A sport-

társ Ausztriából érkezett, mert

abban az idõben a fõvárosi rang-

adókra rendszeresen cseh-

szlovák, jugoszláv, olasz

vagy osztrák játékvezetõt

hívtak. Pedig a hazai kar-

ban olyan kiváló bírák so-

rakoztak, mint

Emsberger Gyula, Va-

das György, Zsolt István…

De az MLSZ azon az állásponton

volt, hogy a külföldi dirigenseket

végképp nem lehet elfogult-

sággal vádolni, így aztán

nemegyszer talonba ke-

rültek az itthoni nagyok.

Mathesz és Göröcs Já-

nos azonban nem becézte

Frédinek Herr Haberfell-

nert, mert a találkozó hajrájában

mindkét labdarúgót kiállította az

osztrák vendég. Bene szintén nem

volt elragadtatva a „sógortól”:

1-1-nél Mészöly elsodorta az új-

pesti mesterlövészt, ám a játékve-

zetõ nem sípolt, pedig a csatár va-

lósággal rimánkodott: fújj, bíró!

Nyert tehát a Vasas, és ami-

lyen parádésan futballozott a

rangadón, olyan kitûnõen fejezte

be a tavaszi szezont. Noha Fister

és Puskás túlzottan is megünne-

pelte a lilák fölötti diadalt, ezért

(„fegyelmi okokból”) kimaradt a

Gyõr elleni együttesbõl, ráadásul

az ETO-pályán a sérült Mészöly

sem játszhatott, a piros-kékek –

Mészöly helyén Liebhaber Bar-

nával, Fisterén Nell Lajossal,

Puskásén Machos Ferenccel –

2-1-re gyõztek a Kisalföldön. Az-

tán a Népstadionban (megint

25 ezer nézõ elõtt) nagy nehezen

felülmúlták a Dorogot is: a mér-

kõzés több mint nyolcvan percig

0-0-ra állt, majd a Vasas-drukke-

rek áldották Illovszky Rudolf

edzõ jóságát, hogy hamar megbo-

csátott Puskásnak, mert a vissza-

térõ „renitens” gyõztes góllal ve-

zekelt (1-0).

Ezek után így nézett ki a táblá-

zat: 1. Vasas 18 pont, 2. Honvéd

17, 3. FTC 15. Annak idején még

két pontot ért egy gyõzelem, s az

angyalföldiek hét sikerrel, négy

döntetlennel, valamint két vere-

séggel zárták az idényt.

Majd megnyerték a bajnoksá-

got. Akkor festett csak igazán jól

a tabella…

HHEEGGYYII IIVVÁÁNN,,

AA NNÉÉPPSSZZAABBAADDSSÁÁGG RROOVVAATTVVEEZZEETTÕÕJJEE

Angyalföldi pálmafák

Vasas–Újpest 3-2 (2-1)
Népstadion, 25 000 nézõ. Jv.: Haberfellner (osztrák).
Vasas: Varga – Bakos, Mészöly, Berendy, Ihász – Mathesz,
Fister – Molnár, Puskás, Farkas, Pál II.
Újpest: Lung – Káposzta, Noskó, Szini, Sóvári – Solymosi,
Nagy – Kuharszki, Göröcs, Bene, Zámbó.
Gól: Bene (8. és 56.), Farkas (16.), Puskás (38.), Mészöly (70.,

11-esbõl).

Vasas foci-
és sporttábor
A Vasas Kubala Akadémia Magyaror-
szágon egyedinek számító angol
nyelvû képzéssel egybekötött
nyári napközis sporttábort szer-
vez 6–14 éves fiúk és lányok ré-
szére a Fáy utcai Sportcentrum-
ban. A tábor különlegessége,
hogy a gyerekek a labdarúgás, atlé-
tikai mozgások és ügyességi felada-
tok alapjait szakképzett edzõk mellett,
Angliából érkezõ anyanyelvi edzõk segítségé-
vel sajátíthatják el. Így a résztvevõk a sportolás mellett idegen
nyelvi ismereteiket is bõvíthetik, valamint megismerkednek a
labdarúgással kapcsolatos angol szavakkal, edzésvezetéssel
összefüggõ kifejezésekkel.
A négy héten át zajló, egyhetes tábor június 18-án kezdõdik na-
pi háromszori étkezéssel, az edzéseken kívül változatos progra-
mokkal.

Érdeklõdni
a www.vkla.hu vagy a www.vasassc.hu weboldalakon lehet.

Táborok idõpontjai Jelentkezés

1. hét: június 18–22. június 11.

2. hét: június 25–29. június 18.

3. hét: július 2–6. június 25.

4. hét: július 9–13. július 2.

Frédi és Bene

Elõzõ számunk Nyerj belépõjegyeket! címû feladványának

helyes megfejtése: Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes.

Nyertesünk: Köves Béláné. Gratulálunk!

Az idén 20. születésnapját ünneplõ Angyalföldi Vadrózsa

Táncegyüttes új mûsorában az erdélyi Szamosmente táncai-

ról, muzsikájáról, tradicionális népviseleteirõl kíván impo-

záns képet adni május 20-án, vasárnap 19.00 órakor a RaM

Colosseumban (1133 Budapest, Kárpát utca 23.). Támoga-

tói jegyek 1500 forintos áron válthatók a táncegyüttesnél

(jegyinformáció: vadjegy@gmail.com).

Májusi
Vadrózsák
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A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

XIII/2. Radnóti Miklós Könyvtár
Pannónia u. 88–90. (RaM) Telefon: 398-6280

hétfõ, szerda, péntek: 14–19, 
kedd: 10–15, csütörtök: 12–16 óráig

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

hétfõ, szerda, csütörtök: 14–19, kedd: 10–15, péntek: 11–15 óráig

FSZEK XIII/6. sz. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtára
Mosoly u. 40/A. Telefon/fax: 349-1532

hétfõ, szerda, péntek: 14–19, kedd: 11–16, csütörtök: 12–16 óráig

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

fszek1308@fszek.hu
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 9–19, csütörtök: 9–14, 

szombat: 13–18 óráig
Programajánló:

Tekerjünk egyet a diavetítõn! Diafilmklub gyerekeknek
május 4 -én (pénteken) – 17 órakor

Apropó, könyv! Beszélgetõklub május 7-én (hétfõn) 16 órakor
Témánk a munka, Gardner, Howard : Jó munka: 

amikor a kiválóság és az etika találkozik c. könyve apropóján
A programokon a részvétel ingyenes.

Könyvajánló:
Michael Hjorth: Ingovány (Animus, 2012)
Jussi Adler-Olsen: Fácángyilkosok (Animus, 2012)
Niccoló Ammaniti: Én és te (Európa, 2012)
Borisz Akunyin: A cár könyvtára (Európa, 2012)

1139 Bp., Rozsnyai u. 3.
Telefon: 349-6308, fax: 349-6307

Levélcím: 1394 Budapest, Pf. 355, www.lmk.hu

Kirándulás Gyõrbe (vonattal) 
(Sárgarózsa Klub) 
Elõre jelentkezést kérünk! Jelentkezés: 
Soós Lászlónénál 06 (30) 659-8934 
Május 5., szombat
Ringató – Vedd ölbe, ringasd, énekelj 
(kisgyermekkori zenei nevelés)
Május 7., hétfõ 11.00
Mûsoros-táncos rendezvény 
nyugdíjasoknak (Sárgarózsa Klub)
Május 8., kedd 14.00
Ír mítoszok és legendák 
(költõk, bárdok, mesemondók) 
(ea: Paszabi Ágnes – ERE)
Május 11., péntek 19.00
Tájak-Korok-Múzeumok közgyûlés
Május 13., vasárnap 10.00
Ringató – Vedd ölbe, ringasd, énekelj 
(kisgyermekkori zenei nevelés)
Május 14., hétfõ 11.00
„Szép hazánk Magyarország” 
országos szellemi vetélkedõ
Május 16., szerda 10.00

Ha képbe akar kerülni a XIII. kerületrõl,
NÉZZE A TV13 ADÁSAIT!

Szerkesztõség és stúdió:
1131 Budapest, József Attila tér 4. Telefon: 788-7098.

www.budapest13.hu, e-mail: info@tv13budapest.hu

A TV13 mûsorait hétfõn, szerdán és pénteken 
17.30-tól nézhetik a UPC és a T-Home kerületi hálózatán.

Ismétlések: naponta 19.00, 20.30, 22.00, 00.00, 05.00, 10.00 és 14.00 órától.

A www.media13.hu internetes hírportálon

is nyomon követheti a TV13 adásait.

Naponta frissített képújságunkban olvashatják

a legfontosabb kerületi közleményeket!

Ha szeretne megjelenni a TV13 képújságjában, esetleg készíttetne egy 

rövid reklámfilmet vállalkozásáról, akkor írjon a hirdetes@sprintkiado.hu

e-mail címre vagy hívjon minket a 237-5060-as telefonszámon!
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LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁ-

ZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PAR-

KETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-,

GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERE-

LÉST, KÕMÛVES- ÉS ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL KISIPA-

ROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505, 06-

30-251-3800

AJTÓ-, ablakdoktor. Mindenféle ajtók, ablakok illeszté-
sét, javítását, átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszár-
nyú ablak zárszerkezetének cseréjét), szigetelését válla-
lom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.: 06-70-550-
0269, Horváth Ákos

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

REDÕNYÖSMÛHELY mindenfajta redõny gyártását, javítá-
sát vállalja. Reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, nap-
ellenzõk mûhelyáron. Tel.: 370-4932

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

PARKETTACSISZOLÁST, -lakkozást, -lerakást vállalok. Bara-
bás Jenõ kisiparos, XIII., Visegrádi u. Tel.: 349-4899, 06-
70-280-0479, parkettazokisiparos.5mp.eu

ASZTALOS vállal: ajtó-, ablakillesztést, zárszerelést, küszöb-
készítést, szigetelést, mázolást, lambériázást, galériakészí-
tést, pántok, zsanérok cseréjét, bútorkészítést, -javítást,
-felszerelést, falfúrást. Tel.: 251-9483, 06-20-381-6703

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával! Orion, Video-
ton, ITT-Nokia, Grundig, Nordmende, Panasonic, Samsung,
Vestel, Thomson, Schneider. Tel.: 06-20-410-6393

TISZTÍTÁS, MOSÁS! ÚJ FELVEVÕHELY. Minden tisztítás és
mosás árából 10% kedvezmény visszavonásig! Szõrmék,
szõnyegek, ruhanemûk tisztítását rövid határidõvel vállaljuk!
Cím: 1136 Bp., Pannónia u. 15. (Nyitva tartás minden nap
9–18 között)

GYORSSZAKI 0–24. Angyalföldi gyorssegélyszolgálat
hétvégén is, 0–24-ig. Víz-, fûtésszerelés, csõtörés, du-
gulás. Szabó Károly & Kristóf. Tel.: 06-30-971-3782,
360-4434, www.gyorsszaki.hu

MEGBÍZHATÓ szakember vállal víz-, gáz-, fûtésszerelést, va-
lamint komplett fürdõszobák kivitelezését. Tel.: 06-30-231-
3177 (Bihari Attila)

DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Víz-, gáz-, köz-
pontifûtés-szerelés. Ázások, csõtörések megszünteté-
se. Tel.: 402-4330, 06-20-491-5089

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tavalyi árakkal, rövid határ-
idõvel, díjtalan bútormozgatással, takarítással, minõségi kivitel-
ben, garanciával. Ingyenes felmérés. Tel.: 06-30-272-3909

FESTÉS, mázolás, tapétázás, szõnyegpadló-, parkettalera-
kás, burkolás, gipszkartonszerelés, Dryvit-hõszigetelés, ab-
lakok, ajtók passzítása, szigetelése, javítások garanciával.
Riener és Tsa. Tel.: 276-1805, 06-20-410-7695

FESTÉS, tapétázás, mázolás, parkettacsiszolás, lami-
náltlerakás! Gyors kezdéssel, garanciával, referenciával.
Pap Gábor szobafestõ. XIII., Pozsonyi út. Tel.: 06-30-
942-4735, 360-2345

TÁRSASHÁZI közös képviseletet vállal családi kft. építõmér-
nök ügyvezetõvel, tízéves gyakorlattal, jogi, könyvelõi háttér-
rel. Tel.: 06-30-587-3215, hbpmkft@yahoo.co.uk

KÖZÖS-KÉPVISELÕ további társasházak képviseletét vállalja
nagy gyakorlattal. Teljes számítógépes rendszerrel dolgozik.
Feladata elvégzéséhez teljes ipari háttérrel, megfelelõ szak-
embergárdával rendelkezik. Ezen túlmenõen betéti társasá-
gok teljes könyvelését, ügyintézését vállalja. Érdeklõdni hét-
fõtõl csütörtökig 9–13 óráig a 339-9975, egyéb idõpontok-
ban a 350-8194-es telefonon napközben

A CSECSEBECSE RÉGISÉGBOLT, HOLLÁN ERNÕ UTCA

18. keres szép régi tárgyakat, bútorokat, festményeket,
szobrokat, kerámiákat, porcelánokat, ezüstöket, szõ-
nyegeket, könyveket és papírrégiséget. Készpénzfizetés
és ingyenes kiszállás! Tel.: 06-20-973-3177

RÉGI pénz, kitüntetés, érem vétele, eladása, aukció. Térítés-
mentes értékbecslés. Tátra Galéria, 1136, Tátra u. 4. Tel.:
239-4043, www.tatraerembolt.hu

BÉLYEGET, papír- és fémpénzt, képeslapot, régiségeket
vásárolunk. VI., Andrássy út 16. Tel.: 266-4154

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

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú

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

EGÉSZSÉGÉRE! Heti 4x1 óra délelõtti zenés kondicionáló
torna relaxációval a Hollán Ernõ u. elején. Elsõ két alka-
lom ingyenes! Tel.: 06-20-964-8658

DROG- és alkoholproblémával küzdõ fiataloknak nyújt ingye-
nes segítséget az MRE Válaszút Misszió Drogkonzultációs
Iroda Budapesten, a Széll Kálmán tér mellett. Tel.: 224-
0122, www.valaszutiroda.hu

GYÓGYMASSZÁZS a szakrendelõben, illetve az ön otthoná-
ban Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl. Hétvégén is. Tel.: 06-
20-595-3057, 06-70-347-3523

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú

Nonprofit Kft. bérbeadásra kínálja az alábbi helyiségeket:
1. a XIII., Visegrádi utcai Szakorvosi rendelõ alagsorában
egy korábban gyógytorna céljára használt 120 nm-es,
több részbõl álló bérlemény. WC, öltözõ és zuhanyozó
van. További öltözõ és zuhanyozó külön térítés ellenében
bérelhetõ.
2. a XIII.. Visegrádi utcai Szakorvosi Rendelõben a földszin-
ten egy orvosi tevékenységre alkalmas, 38 nm alapterüle-
tû, mosdóval, zuhannyal és wc-vel rendelkezõ helyiség.
3. a XIII., Visegrádi utcai Szakorvosi rendelõ I. emeletén
egy orvosi tevékenységre alkalmas, 18,5 nm alapterüle-
tû, mosdóval, klímával rendelkezõ helyiség.
4. a XIII., Szegedi úti Szakorvosi Rendelõ IV. emeletén, a
betegváróval egy légtérben lévõ, 7 nm-es üzlethelyiség. Az
üzlethelyiség frontja nyitott, amely motoros mûködtetésû
ráccsal zárható. Ebbõl a bérleménytípusból 2 van.
5. a XIII., Nõvér utca–Gyöngyösi utca sarkán, a gyermek-
orvosi rendelõ mellett, külön bejáratú, több helyiségbõl
álló, összkomfortos, nem lakás célú, orvosi tevékenység-
re is alkalmas, 67 nm-es bérlemény.
6. a XIII., Alig utca 9. szám alatti félemeleten 36 nm-es,
több helyiségbol álló, nem lakás céljára szolgáló bérle-
mény. A helyiség saját wc-vel rendelkezik.
7. a XIII., Alig utca 9.szám alatti alagsorban 113 nm-es,
több helyiségbõl álló, komfortos, világos, nem lakás célú,
sokrétû felhasználást lehetõvé tévõ bérlemény.
Érdeklõdni a 452-4204 telefonszámon lehet

NYUGATIHOZ közel, a Visegrádi u.-ban családi okok miatt el-
adó egy 75 nm-es, utcai, szuterén vendéglátó üzlet, részben
berendezéssel. Jelenleg az üzlet bérlõvel üzemel. Ir.ár: 25 M
Ft. Tel.: 06-20-960-8010

ELADÓ a XX. ker., Tátra téren egy 54 nm-es, 2 szobás, föld-
szinti, egyedi fûtésû, felújítandó öröklakás magánszemélytõl
8,5 M Ft-ért.  Tel.: 06-20-330-2157

NÉPFÜRDÕ u.-ban (Róbert K. krt.-nál) tégla épületben 37
nm-es, felújítást igénylõ, alacsony rezsijû szövetkezeti lakás
eladó. Tel.: 06-20-376-1950

FOGSORRÖGZÍTÉS mini implantátumokkal. www.drviragden-
tal.hu, www.mini-implantatum.hu. XIII., Szt. István krt. 4.
3/1. Tel.: 320-4778, 06-20-496-2223

IDÕSGONDOZÁSRA, házvezetésre, gyermekfelügyeletre,
hölgyeket kínálunk és keresünk igény szerint. Empátia. Tel.:
336-1094, 06-20-465-8458, 06-70-380-5620

BENTLAKÁSOS intézetünkben az ország egész területérõl
idõs emberek ápolását (fekvõt is) vállaljuk, átmeneti, egyhó-
napos idõszakra is. 2-3 ágyas szobákban, teljes ellátással,
egyszeri nagyösszegû befizetés nélkül, napidíj ellenében. Tel.:
350-0999, 350-0997. E-mail: ezustfeny@chello.hu

KÉMIA-, MATEMATIKAKORREPETÁLÁST, érettségire fel-
készítést vállal egyetemi hallgató. Tel.: 06-70-383-3842

DIPLOMÁS ZENETANÁRNÕ vállal zongora-, fuvola-, furulya-,
ének-, szolfézs-, zeneelmélet-oktatást kezdõ és haladó szin-
ten. Tel.: 06-70-367-1810

MATEMATIKAOKTATÁST vállal fiatal magántanár extra
türelemmel és nagy gyakorlattal. Újlipótvárosban házhoz
is megy. Tel.: 06-20-267-0377

DAJKA-, kisgyermekgondozó-, gyógypedagógiai asszisztens-
képzés. Kasza Szakképzés. Tel.: 276-5918. Nysz.
01006404

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

ÜGYVÉD, orvos, pap, tanár és mérnök könyvhagyatékát
szívesen megvásároljuk. Ingyenes kiszállás, korrekt árak,
40 év szakmai tapasztalat. Tel.: 787-9282, 06-30-877-
1460 

VÁROSFAL Antikvárium vásárol készpénzért könyveket,
könyvtárakat, hanglemezeket, vitrintárgyakat, képeslapo-
kat, hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 332-0243, 06-20-
922-0001

60 éves, nyugdíjas HIVATÁSOS GÉPKOCSIVEZETÕ B-PAVII-
es vizsgával elhelyezkedne, esetleg saját gépkocsival, akár
személyi sofõrként is. Tel.: 06-20-933-1453

IDÕSGONDOZÓNÕKET, házvezetõnõket keresünk magas jö-
vedelemmel. Tel.: 06-30-519-1438, 785-4983, www.help-
family.hu

FÜLZÚGÁSA VAN? Mi segítünk! Segítse ön is egyesületün-
ket! A Magyar Tinnitus Egyesület 2012-ben is köszönettel
fogadja mindazok segítségét, akik az adóbevallásnál személyi
jövedelemadójuk felajánlható 1%-át társaságunk munkájá-
nak támogatására fordítják. Adószámunk: 18100617-1-41.
Magyar Tinnitus Egyesület elsõdleges feladata, hogy a fül-
csengésben, fülzúgásban szenvedõk számára szakszerû se-
gítséget nyújtson. Mindenkinek köszönjük a támogatást!

ELADÓ 2 db csináltatott, igényes GYEREKÁGY ÉS PELENKÁ-

ZÓ. Megkímélt, alig használt, újszerû állapotban eladó 2 db
gyerekágy (145 x 75 cm). 3 magasságban állítható, kihúzha-
tó ágynemûtartóval és 4 kivehetõ ráccsal + 2 kókuszmat-
raccal. 1 db nagyméretû pelenkázó (112 x 77 cm), 3 fiókos
és 3 polcos (görgõs) + pelenkázóasztalra való párna. Na-
gyon masszív az ágy és a pelenkázó is. Tel.: 06-20-926-1741

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú

Nonprofit Kft. alkalmankénti vagy rendszeres igénybevétel-
lel oktatási, konferencia-, bemutató elõadások céljára ter-
met bérbe ad. A helyszín: Budapest XIII., Szegedi út 17.
(Egészségház). A terem befogadóképessége asztalok mellet-
ti elhelyezésnél maximum 35 fõ, asztal nélküli ültetésnél ma-
ximum 50 fõ. Az igénybevétel lehetséges idõpontja hétfõtõl
péntekig 8.30 és 19.30 óra között. Érdeklõdni lehet a 452-
4204-es telefonszámon. Elõadás-technikai berendezéseket
a bérlõnek kell biztosítani. A terembérlet ára 6000 Ft/óra
(áfamentes)

EGYÉB

1%

ÁLLÁS

SPORT

KÖNYV

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

OKTATÁS

GONDOZÁS

FOGORVOS

INGATLAN

EGÉSZSÉG

RÉGISÉG

KÖZÖS KÉPVISELET

FESTÉS-MÁZOLÁS

VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS

SZOLGÁLTATÁS

Ha szeretne megjelenni a TV13 képújságjában,TV13 képújságjában, esetleg 

készíttetne egy rövid reklámfilmet vállalkozásáról, vagy

hirdetne a XIII. Kerületi HírnökXIII. Kerületi Hírnök c. önkormányzati lapban és

közben megjelenne a www.media13.hu www.media13.hu internetes 

hírportálon is, akkor írjon a hirdetes@sprintkiado.huhirdetes@sprintkiado.hu

e-mail címre, vagy hívjon minket 

a 237-5060237-5060-as telefonszámon!
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XII. ker.-ben, Szabadság-hegyen, a CSILLEBÉRCI

ÜDÜLÕTELEPEN gyönyörû, örökpanorámás, 140 nöl-

es telek 75 nm-es építménnyel eladó. Bejárat a fõút-

ról. Ára: 22 M Ft. Tel.: 06-20-251-7709.

Az apróhirdetés ára 15 szóig bruttó 2700 Ft, ezen felül szavanként 127 Ft.
LAPUNK KÖVETKEZÕ SZÁMA 2012. MÁJUS 16-ÁN JELENIK MEG. LAPZÁRTA: 2012. MÁJUS 7.

A lapban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget.

MEGVÉTELRE KERESEK komoly-

zenei hanglemezeket. Házhoz

megyek. Tel.: 06-20-921-6062.

THAI-BOX, KETTLEBELL

www.rokkogym.hu

MI FIZETÜNK A LEGTÖBBET!
A ZSAZSA GALÉRIA KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL!

KÉREM JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
Zsazsa Galéria: 13. ker., Hollán Ernõ u. 4.

Tel.: 350-4308
Tekintse meg weblapunkat: louisgaleria.hu

TÖRTARANY- ÉS FAZONARANY-FELVÁSÁRLÁS!
TÖRTARANY, FAZONARANY: 6 800–10 000 Ft

TÖRTEZÜST, FAZONEZÜST: 150–300 Ft

ÁRAINK A VÁSÁRLÁS LEGKISEBB ÖSSZEGÉT JELENTIK!

DIPLOMATALAKÁS berendezéséhez antik bútort,

kvalitásos festményt, régi Zsolnay-kerámiát, kü-

lönleges bronzszobrot keresek megvételre. Tel.:

06-30-303-6940
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Alapító fõszerkesztõ:

Sas György (1922–2004).

Felelõs szerkesztõ: Machos Ferenc.

Szerkesztõk: Czeglédi Ildikó,

Jusztusz Gábor, Kálmán Attila.

Fotó, tördelés: Holczer Gábor.

Kiadja a SSpprriinntt  KKfftt..

e-mail: hirnok@sprintkiado.hu,

www.sprintkiado.hu

Hirdetésfelvétel: Sprint Kft.,

1137 Bp., Újpesti rkp. 7.,

hétfõtõl péntekig 9–15 óráig,

tel.: 237-5060, 237-0242, fax: 237-5069,

e-mail: hirdetes@sprintkiado.hu

AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Önnek is zúg a füle?
Mi hozzásegítjük a gyógyuláshoz!
Szakszerû információkért, segítségért hívja
a Magyar Tinnitus Egyesület

információs vonalát:
06 (1) 410-8811
info@tinnitus.hu,
www.tinnitus.hu
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ELADÓSODOTT, PROBLÉMÁS
CÉGEK KÖZVETÍTÉSE.
Külföldi érdeklõdõknek

teljes körû jogi garanciával,
10 éves tapasztalattal.

Cégadosság.hu Kft.
1136 Bp., Tátra u. 20/B

06-30-962-2631; 06-30-556-1812.

dr. Balogh István
06-1-801-2848
dr. Sigmond Péter
06-30-388-6650
dr. Szőts Edit
06-20-310-8964

Fogászat
A Visegrádi utcai rendelő

tapasztalt fogorvosai
magánrendelésüket

a XIII., Hegedűs Gyula u. 91.
(Római-kert) IX. em. 1. sz.

alatt folytatják.

A rendelő a legmodernebb
technikával felszerelt.

Minden fogászati,
szájsebészeti beavatkozást,

fogbeültetést,
esztétikai fogkezelést

magas színvonalon végzünk.

Szájrákszűrés.

Parodontosis (ínysorvadás)
és más problémák lézeres kezelése.
Egészségpénztárakkal szerződött rendelő.
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EEllõõzzõõ  rreejjttvvéénnyyüünnkk  hheellyyeess  mmeeggffeejjttééssee::  RRaaoouull  WWaalllleennbbeerrgg..  SSzzûûccss  JJóózzsseeff  kköönnyyvvjjuuttaallmmaatt,,  NNaaccssaa  SSzziillvviiaa  ppeeddiigg

pprrooggrraammjjeeggyyeekkeett  nnyyeerrtt..  MMoossttaannii  rreejjttvvéénnyyüünnkkbbeenn  kkeerrüülleettüünnkk  eeggyyiikk  ééppüülleettéénneekk  nneevvéétt  rreejjtteettttüükk  eell..  BBeekküüllddééssii

hhaattáárriiddõõ::  mmáájjuuss  77..  AA  hheellyyeess  mmeeggffeejjttéésstt  bbeekküüllddõõkk  kköözzöötttt  kköönnyyvveekkeett  ééss  aa  KKuulltt1133  DDiivvíízziióó  jjóóvvoollttáábbóóll  pprrooggrraamm--

jjeeggyyeekkeett  ssoorrssoolluunnkk  kkii..

Reggeli két keréken

Frissítõvel és péksüteményekkel vendégelte meg a munkába igyekvõ kerékpárosokat április 24-én reggel a

kerületi önkormányzat a Lehel Csarnok mellett, valamint a Béke téri szakorvosi rendelõ elõtt a Bringázz a

munkába! programhoz kapcsolódva. Az akció nagy sikert aratott a bringások körében. A Váci út és Bulcsú

utca sarkán lévõ frissítõ állomásnál Hajós András zenész, médiaszemélyiség is bekapcsolódott a kiszolgálás-

ba, a Béke téren pedig Fábián László olimpiai bajnokkal találkozhattak a kerékpárosok.

Szemüvegkeretek

–70%
XIII., Pannónia u. 48.

329-4058

XIII., Pozsonyi út 1.
270-3804

www.annaoptika.hu
H–P: 10–18-ig

14 900 Ft 4 470 Ft
19 900 Ft 5 970 Ft

Kiliános öregdiák-
találkozó!
A Kilián György Általános Iskola, Budapest öregdiákjai találkozót

szerveznek, amelyre szeretettel várnak mindenkit, aki az iskola

fennállása alatt (1949–1971) annak beiratkozott tanulója volt.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen tennének látoga-

tást az„alma mater”-ben, örömmel találkoznának egykori diáktár-

saikkal, osztálytársaikkal, régen látott barátaikkal, hogy kötetlen

beszélgetés keretében felelevenítsék az egykori eseményeket és kö-

zös élményeiket!

Gyertek minél többen, értesítsétek az általatok elérhetõ volt di-

áktársakat is! Hozzátok el emlékeiteken kívül az iskolaévekbõl szár-

mazó tárgyi emlékeket, fotókat, okleveleket és egyéb relikviákat!

A találkozó 2012. május 25-én 17 és 21 óra között lesz
iskolánk egykori épületében

(Németh László Gimnázium, 1131 Bp., Nõvér utca 15–17.).

Részvételi díj a jelentkezõk számától függõen: 1500–2000 Ft.

A találkozó szervezõi kérik, hogy részvételi szándékotokat május

15-éig az alábbi lehetõségek valamelyikén jelezzétek:

– a csoport honlapján a facebookon: Kilián György Általános Is-

kola, Budapest,

– a gabor.b.jakabffy@gmail.com e-mail címen,

– levélben (Kis Tamás, 1139 Budapest, Tahi út 58. I. em. 3.).

Érdeklõdni az alábbi telefonszámokon lehet:

– Lovasi Ilona: 708-3561 (17–20 óráig),

– Barát Julika: 06 (20) 460-5308 (10–20 óráig).

Addig is látogassátok Facebook-csoportunkat!
„Fel hát, kiliános!”

AZ IGÉNYES ZENÉK

TÁRHÁZA,
NAPI 24 ÓRÁBAN

www.poptarisznya.hu

Életmódnap
Egészségtudatos életmód
iránt érdeklõdõket várnak
május 12-én 10–18 óráig a
RaM kertjébe a XXIII. Élet-
módnapra. Egészségügyi ta-
nácsadások széles kínálata
lesz elérhetõ e napon, a
részvétel ingyenes.
Bõvebben www.kult13.hu.


