
HIRNOKXIII .KE
RÜ

LE
TI

AAnnggyyaallfföölldd––GGöönncczz  ÁÁrrppáádd  vváárroosskköözzppoonntt––NNééppsszziiggeett––ÚÚjjlliippóóttvváárrooss––VViizzaaffooggóó XXXXVVIIIIII..  éévvffoollyyaamm,,  2211..  sszzáámm,,  22002222..  nnoovveemmbbeerr  33..

Pályázat hátrányos helyzetûek
okoseszköz-beszerzésének tá-
mogatására.

Ötletelés
harmadjára

Egymilliárd forintról dönthetnek
a lakók, várják az ötleteket a fõvá-
ros közösségi költségvetésére.

2 Digitális
szolidaritás3

Zöldtengelyek
vonzásában

Utalvány-
osztás

Idén is lesz élelmiszerutalvány-
osztás, november 7. és december
9. között lehet igényelni.

5

Beruházás Sétány- és játszótérfejlesztések indulnak

Hamarosan három nagy zöldterületi-szabadidõs fej-
lesztés indul az önkormányzat mintegy 770 millió fo-
rintos beruházásában. Az egyik kiemelkedõ munka a
fiatalításra már megérett Gergely Gyõzõ sétány teljes
körû rekonstrukciója lesz, a városszerkezeti jelentõ-
ségû zöldhálózati tengely átépítése összhangban van

a fõváros gyalogosbarát koncepciójával is. A másik a
Gyöngyösi sétány ökojátszótérének ökologikus jelle-
gû kialakítása, ahová például környezetvédelmi
szemléletformáló eszközöket telepítenek. Ugyancsak
a közeljövõben elkezdõdhet a Szováta park játszótér-
fejlesztése. A kombinált és interaktív egyedi eszkö-

zök változatos funkciókat kínálnak, és izgalmas já-
téklehetõségeket nyújtanak majd a kicsinyeknek és a
nagyobbaknak egyaránt.

(A fenti látványterv a Gyöngyösi sétány ökojátszóterét
ábrázolja.)

Részletek a 4. és az 5. oldalon

A képviselõ-
testület elfogadta
a beruházás 
célokmányát ”

Ha szeretné
online is megkapni

a XIII. Kerületi Hírnök
újságot, iratkozzon fel

hírlevelünkre:
www.hirnok13.hu/hirlevel



Év végéig, egész pontosan de-
cember 31-éig várják az ötlete-
ket a fõvárosi önkormányzat
idei, immár harmadik alka-
lommal meghirdetett közössé-
gi költségvetésére. Budapest,
ahogy az elmúlt két évben, úgy
ezúttal is egymilliárd forintot
különített el a lakossági javas-
latok alapján és mindvégig az
itt élõkkel együttmûködésben
megvalósuló fejlesztésekre. Az
ötleteket az otlet.budapest.hu
oldalon elektronikusan lehet
benyújtani, idén is az Otthon
Budapesten nevû programhoz
illeszkedõ három tematikus

kategóriában: Zöld Budapest,
Esélyteremtõ Budapest, Nyi-
tott Budapest.

Újdonság, hogy 2022-tõl az
általános fõvárosi igényeket
kifejezõ javaslatok mellett
önálló keretért versenyeznek a
konkrét lokációra vonatkozó
helyi ötletek. A legfeljebb 50
millió forintos „helyi kis ötle-
tek” 400 millió, míg a legfel-
jebb 120 millió forintból meg-
valósítható „helyi nagy ötle-
tek” 240 millió forintos keret-
bõl valósulnak majd meg. Bu-
dapest közösségi költségveté-
séhez idén is egyaránt lehet fõ-

városi és kerületi hatáskörû
közterületekre/ingatlanokra
ötleteket benyújtani.  

A beérkezõ fejlesztési javas-
latokból a hivatali szûrés után
ezúttal is a budapestiek dönte-
nek a leghasznosabb, megva-
lósítandó elképzelésekrõl. A
szavazás a 2023 elsõ negyedévi
szakmai jóváhagyás, majd a ta-
vaszi ötletfejlesztés után jövõ
nyáron lesz, a megvalósítás pe-
dig õsztõl várható. 
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Fõváros Újra itt a közösségi költségvetés

Ötletelés
harmadjára

Az ellátandó feladatok a hatályos
jogszabályok, SZMSZ alapján mun-
kaköri leírásban rögzítettek.

Jelentkezési feltételek: 
– magyar állampolgárság
– büntetlen elõélet
– általános iskolai vagy középisko-

lai végzettség és személy- és va-
gyonõri vizsga, illetve rendészeti
szakon szerzett középiskolai
végzettség

– számítógép felhasználói szintû
ismerete 

A jelentkezéshez szükséges: 
– részletes szakmai önéletrajz
– iskolai végzettséget, egyéb képe-

sítést és a személy- és vagyonõri
képesítést igazoló okirat másolata

– három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány

– nyilatkozat arról, hogy az el-
bírálásban részt vevõk
megismerhetik a jelent-
kezõ anyagát

A jelentkezés elbírálásánál
elõnyt jelent: 
– térfelügyeleti rendszer

üzemeltetésében szer-
zett gyakorlat.

Jelentkezési határidõ: 
2022. november 15.

A jelentkezést a meghatározott
mellékletekkel a Budapest Fõváros

XIII. Kerületi Közterület-
felügyelet vezetõjének
címezve postai úton, vagy
munkaidõben szemé-
lyesen, a jelentkezõ ne-
vének feltüntetésével zárt
borítékban (1131 Buda-
pest, Hajdú utca 29.,

bejárat a Fáy utca felõl) le-
het benyújtani a szervezet

ügyeletén.

A jelentkezések elbírálásának ha-
tárideje 2022. november 25.

A munkakör 2022. december 1.
napjával tölthetõ be. A munkaszer-
zõdés – három hónapos próbaidõvel
– határozatlan idõre szól.

A jogállásra, a bérezésre és a jutta-
tásokra a Munka Törvénykönyvérõl
szóló 2012. évi I. törvény rendelke-
zései az irányadók. A munkarend fo-
lyamatos, 12 órás szolgálatellátás-
sal.

A kiírással kapcsolatban további in-
formáció munkanapokon 9–11 óra
között a 06 (30) 755-2713-as tele-
fonszámon igényelhetõ.

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet
MUNKATÁRSAT KERES

TÉRFELÜGYELETI RENDSZER OPERÁTORI, ÜZEMELTETÕI MUNKAKÖRBE

Egyebek mellett oktatási,
pénzügyi és közlekedési tár-
gyú elõterjesztések szerepel-
nek a képviselõ-testület no-
vember 3-ai, lapunk megjele-
nésével egy napon tartandó
ülésének napirendjén. A gré-
mium 2022-es munkaterve
alapján várhatóan módosítja a
kerület 2022-es költségveté-
sét, valamint az étkezési díj
megállapításáról szóló rende-

letét, és elfogadhatja az önkor-
mányzat 2023-as ellenõrzési
tervét.

A testület dönthet az An-
gyalföldi Láng Mûvelõdési
Központ Közmûvelõdési
Egyesülettel kötendõ megálla-
podásról és a Városi Színház
Nonprofit Kft.-vel kötendõ
közszolgáltatási szerzõdésrõl.

A képviselõk több témába
is tájékoztatást kapnak, így az

Újlipótváros közlekedésbiz-
tonságát szolgáló mobilitási
terv cselekvési programjának
megvalósulásáról és a további
feladatokról, a Közép-Pesti
Tankerületi Központ XIII.
kerületet érintõ tevékenysé-
gérõl, az adózás 2021-es ta-
pasztalatairól, valamint az
Angyalföldi Természetbarát
és Testedzõ Egyesület tevé-
kenységérõl.

Oktatás
és pénzügyek

Képviselõ-testület Ülésnap november 3-án

Megújuló Szent István park
A 2020/2021-es közösségi költségve-
tés szavazásán a Szent István park
nagyjából ötvenmillió forintos fejlesz-
tése is a gyõztes projektek közé ke-
rült, ennek részeként a kispark elkerí-
tett részeit közösségi parkká alakít-
ják, a nagyparki részen pedig a kosár-
labdapályát biztonságos felülettel
burkolják. Az idén augusztus végi álla-
pot szerint már lezajlott a tervek két-
körös lakossági egyeztetése, ennek
eredménye alapján pedig a FÕKERT
tervezõi a kiviteli terveket készítik. A
megvalósítás az ütemezés szerint ez
év végén, 2023 elején várható.

Oktatási, pénzügyi
és közlekedési tárgyú
elõterjesztések ”



Az önkormányzat pályázatot
hirdetett hátrányos helyze-
tûek okoseszköz-beszerzésé-
nek támogatására, hozzájárul-
va a digitális kompetencia fel-
tételeinek megteremtéséhez,
in-fokommunikációs eszkö-
zök – okostelefon vagy tablet –
megvásárlásához. A jelentke-
zéseket november 30-áig lehet
benyújtani; a támogatást utal-
vány formájában nyújtják,
mely a kijelölt kerületi üzle-
tekben váltható be. A rendel-
kezésre álló keret 3,2 millió fo-
rint.

Pályázatot nyújthat be a
XIII. kerületben bejelentett

lakóhellyel rendelkezõ és élet-
vitelszerûen itt élõ szülõ, tör-
vényes képviselõ, gyám az ál-
talános iskolai felsõ tagozatos
vagy középiskolás gyermekére
tekintettel, továbbá a 65. élet-
évét betöltött szépkorú. Az
igénylés fontos feltétele, hogy
a családban az egy fõre jutó jö-
vedelem nem haladhatja meg
a mindenkori öregségi nyug-
díjminimum háromszorosát
(ez jelenleg 85500 forint).

A szükséges adatlap besze-
rezhetõ a polgármesteri hiva-
tal szociális és köznevelési osz-
tályán, valamint az ügyfélszol-
gálaton (Béke tér 1.), továbbá a

kerületi fenntartású szociális
intézményekben, vagy letölt-
hetõ az önkormányzat honlap-
járól (www. budapest13.hu),
ahol a részletes kiírás is meg-
tekinthetõ.

A jelentkezést benyújtása:
– személyesen a Budapest

Fõváros XIII. Kerületi Pol-
gármesteri Hivatala Szociális
és Köznevelési Osztályán,
vagy az ügyfélszolgálatán
(1139 Budapest, Béke tér 1.),
illetve bármely kerületi idõsek
klubjában;

– elektronikusan, szken-
nelve, a ph-szko@bp13.hu e-
mail-címre eljuttatva.
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Pályázat Kerületi segítség okoseszközök vásárlához

Digitális
szolidaritás

A Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat
NYILVÁNOS ONLINE ÁRVERÉST HIRDET

53 db lakás és 23 db helyiség tulajdonjogának megszerzésére.
Az árveréssel kapcsolatos további információt 

a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakás- és helyiséggazdálkodási
osztályán kérhetnek (1131 Budapest, Béke utca 65. földszint,

+36 (1) 450-3111; www.kozszolgaltato.bp13.hu).

Árverés ideje: 2022. november 22. (kedd) 9.00–10.00 óra között

Az árverés helye:
A kiíró által biztosított online árverési felület

A Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat
NYILVÁNOS ONLINE ÁRVERÉST HIRDET

SPECIÁLIS FELTÉTELRENDSZERREL FIATAL PÁROK RÉSZÉRE

2 db lakás tulajdonjogának megszerzésére.
Az árveréssel kapcsolatos további információt

a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakás- és helyiséggazdálkodási
osztályán kérhetnek (+36 (1) 450-3111; www.kozszolgaltato.bp13.hu).

Árverés ideje: 2022. november 22. (kedd) 9.00–10.00 óra között

Az árverés helye:
A kiíró által biztosított online árverési felület

Az önkormányzat a
SMARTX!!! Program kereté-
ben október 27-én rendezte
meg az immár harmadik nem-
zetközi online konferenciáját,
melynek célja kettõs volt. Egy-
felõl a program, valamint az el-
készült Intelligens Ke-
rület Koncepciója
és a Smart13 Ak-
cióterv bemuta-
tása a kerületi
lakosoknak,
vállalkozások-
nak és azoknak
a szereplõknek,
akik részt vettek a
SMARTX!!! Prog-

ramban, továbbá a konferen-
cia külföldi elõadói számára.

Másfelõl az akciótervben
meghatározottak szerinti ta-
nulási folyamat részeként Eu-
rópa vezetõ smart city-
(okosváros-) programjainak

ismertetése, a tapaszta-
latok megbeszélé-

se, illetve a részt-
vevõ progra-
mokkal, váro-
sokkal egy, az
okosváros-fej-
lesztésekre lét-

rehozandó nem-
zetközi partnerség

megalapozása.

Újabb smart-
konferencia

TÖBB-
CÉLÚ

KONFERENCIA
VOLT
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Az önkormányzat kiemelke-
dõ beruházása a Gergely Gyõ-
zõ sétány közeljövõben kez-
dõdõ, mintegy 113 millió fo-
rintos, teljeskörû felújítása, a
városszerkezeti jelentõségû
zöldhálózati tengely fejleszté-
se összhangban van a fõváros
gyalogosbarát koncepciójával
is. A XIII. Kerületi Közszol-
gáltató Zrt. a munkálatok so-
rán elvégzi a burkolatok és a
zöldfelületek minõségi fej-
lesztését, így a Gergely Gyõzõ
utca kellemesebb lesz mind a

lakók, mind az arra járók szá-
mára. A burkolatok cseréje
várhatóan december 31-éig,
míg a növények telepítése jö-
võ március közepéig befejezõ-
dik. 

A terület jelenleg is sétáló-
utca, ám állapota jelentõsen le-
romlott. Az aszfaltburkolat
több helyen töredezett, az alj-
növényzet hiányos, a zöldsá-
vok közötti gyep kitaposott.
A sétány ugyanakkor jelentõs,
kielégítõ állapotú faállomány-
nyal rendelkezik. A területre

tág tûrõképességû,
kevés gondozást igé-
nyelõ növényeket te-
lepítenek. Az épületek
által körbefogott részekre
pedig árnyéktûrõ, de leve-
lükkel vagy virágzatukkal dí-
szítõ jellegû, mintegy 5700
évelõt ültetnek. A sétányon je-
lenleg 31 fa található, közülük
csupán négyet kell kivágni
növényegészségügyi okok mi-
att.

A zöldfelületeket az eredeti
terepszintre süllyesztik, ezál-
tal az utca átláthatóbbá válik,
nagyobb, tágasabb érzetet ad
majd. A burkolat 832 négyzet-
méteren kisméretû térkõ lesz,
amely bazaltantracit, vala-
mint világosszürke színben,
mozaikos elrendezéssel kü-
lönleges karaktert kölcsönöz
az utcának. A régi, kis kocka-
köveket újra felhasználják és
kiegészítik 15 négyzetméte-
ren. 

A terve-
zett gyalo-
gosrészeken
22 darab új,
alacsony fénypontú közvilágí-
tási lámpát telepít a közszol-
gáltató, ezek segítik a közbiz-
tonság erõsítését. A köztiszta-
ság megõrzése érdekében a te-
rület két ebürülékgyûjtõjét
visszaépítik, valamint kihe-
lyeznek négy szemetest is. A

sétá-
nyon ki-

alakítanak
egy, a kutyák-

nak fenntartott,
körbekerített területet, ahol
elvégezhetik a dolgukat. 

Az utca tovább bõvül kerék-
pártárolókkal, információs
táblákkal. A nyári hónapokra
hûsítõ lehetõséget is biztosíta-
nak a lakosoknak két ivókút
telepítésével.

Felújítás Megújul a Gergely Gyõzõ utcai parkegyüttes

Hamarosan elkezdõdhet a
Gyöngyösi sétány ökoját-
szótérének kialakítása, a kép-
viselõ-testület még októberi
ülésén elfogadta a beruházás
célokmányát. A fejlesztés
mintegy 327,7 millió forintba
kerül, az összeget a kerület
2022-es költségvetése tartal-
mazza. Az önkormányzat a vá-
rosrész hosszú távú fejlesztési
stratégiájában megfogalma-
zott szempontok mentén, a
közterületek integrált fejlesz-
tési programját tartalmazó
AngyalZÖLD 3.0 Stratégia
alapján végzi tervezett mun-
káit. E program egyik priori-
tása a klímavédelem, a klíma-
változás hatásaihoz való alkal-
mazkodás, az ökologikus zöld-
felületi gazdálkodás.

A Gyöngyösi sétány kis- és
nagyjátszóterek területére ki-
dolgozott koncepció- és kivi-
teli tervek készítésekor ki-
emelt cél volt a meglévõ zöld-
felületi értékek megõrzése, a
terület környezetvédelmi
szemléletformáló eszközökkel
történõ fejlesztése. A zöldfelü-
letek létrehozása esetében
alapvetõ szempont az ökologi-
kus kialakítás és a fenntartha-
tóság. A lakossági vélemé-
nyeztetés alapján körvonala-
zódott a továbbgondolás, és el-
készültek a kiviteli tervek.

Ökojátszóteret
létesítenek 

Zöldtengelyben
hûsölve

Új burkolat a Hollán Ernõ utcában
November 2-án csaknem 1400 négyzetméteren meg-
kezdõdött a Hollán Ernõ sétálóutca díszburkolatcse-
réje; a Budai Nagy Antal utca–Szent István körút kö-
zötti szakasz idõállóbb és könnyebben takarítható
térkövet kap, amit eltérõ rakásmintával választanak
el a többi burkolattól. A munkálatokat két ütemben,
várhatóan december 15-éig fejezi be a közszolgálta-
tó. Az elsõ szakaszban a sétálóutca nyugati, majd a
keleti oldalát zárja le a társaság, így folyamatosan
lesz a gyalogosok biztonságos közlekedése.

AngyalZÖLD 3.0 Stratégia Új szemlélet a Gyöngyösi sétányon

A FEJLESZTÉS
MINTEGY

327,7 MILLIÓ
FORINTBA

KERÜL

A nagyok játszóterének látványterve
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A Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) jelenleg is zajló
és november 28-áig tartó nép-
számlálása során, október 17.
és november 20. között szám-
lálóbiztosok keresik fel azo-
kat a háztartásokat, amelyek
október 16-áig nem töltötték
ki online a kérdõívet. Az
adatgyûjtés utolsó szakaszá-
ban, november 21. és 28. kö-
zött a polgármesteri hivatal-
ban tehetnek eleget adatszol-
gáltatási kötelezettségüknek
azok, akik november 20-áig
ezt nem tették meg.

A számlálóbiztosok névre
szóló igazolvány bemutatásá-
val igazolják magukat. A
KSH ingyenesen hívható in-
formációs telefonszámán
(+36-80-080-143) lehetõség
van a számlálóbiztos kilét-
ének ellenõrzésére. A nép-
számlálás szigorú adatvédel-
mi szabályok betartása mel-
lett történik, a számlálóbiz-

tosokat titoktartási kötele-
zettség terheli, és a rögzített
adatok a KSH rendszerébe
történõ továbbítás után már
nem ismerhetõk meg. 

A számlálóbiztosok a hét
minden napján dolgoznak,
így hétvégén is. Ha egy adott
címen nem járnak sikerrel,
értesítõt hagynak a követke-
zõ felkeresési kísérlet idõ-
pontjáról, feltüntetve a tele-
fonszámukat, melyen idõ-
pont lehet egyeztetni. A
számlálóbiztosok összesen
három alkalommal kísérlik
meg az adott lakcímen élõk
elérését.

A népszámlálási törvény
szerint az adatszolgáltatás – az
egészségi állapotra, a fogyaté-
kosságra, a vallásra, az anya-
nyelvre és a nemzetiségre vo-
natkozó adatkörök kivételé-
vel – kötelezõ, elmulasztása
vagy megtagadása 200 ezer fo-
rintos bírsággal sújtható.

November 7-étõl december 9-
éig igényelhetõk az õszi utal-
ványok a Budapest13 Smart
City nevû mobilapplikáción
keresztül (vagy a cikk végén
jelzett helyszíneken), amiket
november 7. és december 23.
között lehet levásárolni a Le-
hel Csarnok kijelölt üzletei-
ben. Idén változtak a jogosult-
ság feltételei és az igénylés me-
nete, míg az élelmiszer-utal-
vány összegét megemelte az
önkormányzat.

Az utalványra jogosultak-
nak két köre van. 

1. Minden, partnerkártyával
rendelkezõ, XIII. kerületi be-
jelentett lakcímen élõ öregségi
nyugdíjas. Az utalvány nem
alanyi jogon jár, ezért azt min-
denkinek igényelnie kell. Az
utalvány érteke 8 ezer forint.

2. Aktív korú, partnerkártyá-
val rendelkezõ kerületi lakosok
abban az esetben jogosultak az
utalványra, ha az igénylõ XIII.
kerületi lakcímén élõ háztartás
tagjainak az elõzõ havi egy fõre
jutó nettó jövedelme nem ha-

ladja meg a mindenkori öregsé-
gi nyugdíjminimum hatszoro-
sát, azaz 171 ezer forintot. 

Az utalvány érteke háztar-
tásonként az alábbiak szerint
alakul:

– ha az igénylõ egyedül él és
lakcímén más bejelentett sze-
mély nincs: 8 ezer,

– ha az igénylõ háztartásá-
ban többen élnek és legalább
két partnerkártya-tulajdonos
van: 16 ezer,

– ha az igénylõ aktív korú és
öregségi nyugdíjban részesülõ
partnerkártya-tulajdonossal
él egy háztartásban: 16 ezer fo-
rint.

Az aktív korúak esetében egy
lakcímrõl egy partnerkártya-
tulajdonos adhatja be az (ön-
kormányzat honlapjáról –
www.budapest13.hu – letölthe-
tõ) pályázati adatlapot a szüksé-
ges jövedelemigazolások csato-
lásával. Akinek nincs lehetõsé-

ge a mobilapplikációs igénylés-
re (vagy az adatlap letöltésére),
annak az alábbi helyszíneken
nyújtanak segítséget:

• Klub Kávézó Idõsek
Klubja (Szent István körút 8.,
hétköznap: 8–16 óra)

• Õszikék Idõsek Klubja
(Kárpát utca 23–25., hétköz-
nap: 8–16)

• Ezüst Kor Idõsek Klubja
(Szabolcs utca 12–14., hétköz-
nap: 8–16)

• Napfény Idõsek Klubja
(Visegrádi utca 96/b, hétköz-
nap: 8–16) 

• Reménysugár Idõsek
Klubja (Kassák Lajos utca 38.,
hétköznap: 8–16) 

• Prevenciós Központ (Tü-
zér utca 56–58., hétfõ: 8–18,
kedd, szerda, csütörtök:
8–16:30, péntek: 8–14)

• Indián Nyár Idõsek Klub-
ja (Pap Károly utca 22/c, hét-
köznap: 8–16) 

• polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálata (Béke tér 1.,
hétfõ: 8–18, kedd, szerda, csü-
törtök: 8–16:30, péntek: 8–14)

• Nosztalgia Ház Idõsek
Klubja (Zsinór utca 14., hét-
köznap: 8–16) 

• Évgyûrûk Idõsek Klubja
(Jász utca 130., hétköznap:
8–16) 

• Derûs Szívek Idõsek
Klubja (Gyermek tér 1., hét-
köznap: 8–16)

• Derûs Alkony Idõsek
Klubja (Újpalotai út 14., hét-
köznap: 8–16 óra között).

Az utalvány kiállítása nem a
leadáskor történik, azt elbírá-
lás után elektronikusan küldi
meg az önkormányzat. Ha va-
lakinek nincs e-mail-címe, ak-
kor telefonon egyeztetnek ve-
le az átvétel idejérõl és helyszí-
nérõl.

További részletek, például
a beváltás helyszíneirõl az ön-
kormányzat honlapján, Face-
book-oldalán és a TV13 csa-
tornáján is elérhetõk.

Támogatás November 7-étõl indul az igénylés

Utalvány-
osztás idén is

Hamarosan kezdõdhet a
Szováta park játszóterének
330,6 millió forintos fejleszté-
se, a beruházásról a képviselõ-
testület legutóbbi ülésén dön-
tött. Az összeget az önkor-
mányzat idei költségvetése
tartalmazza. A városrész a
hosszú távú fejlesztési straté-
giájában megfogalmazott
szempontok mentén, a közte-
rületek integrált fejlesztési
programját tartalmazó An-

gyalZÖLD 3.0 Stratégia alap-
ján végzi a Szováta park re-
konstrukcióját is.

A játszótérre kidolgozott
koncepció- és kiviteli tervek
készítésekor kiemelt szem-
pont volt a meglévõ zöldfelü-
leti értékek megõrzése, to-
vábbfejlesztése, egyedi terve-
zésû játszóeszközök elhelye-
zése. Ezáltal a szerepjátékok
széles körét nyújtja amellett,
hogy a gyermekek mozgás-

igényét és kalandvágyát is
maximálisan kielégíti. A
kombinált és interaktív egye-
di eszközök változatos funk-
ciókat kínálnak, és izgalmas
lehetõségeket nyújtanak
majd a kicsinyeknek és na-
gyobbaknak egyaránt. A be-
ruházás révén színvonalas,
különleges élményt ad a ját-
szótér, korszerû és sokoldalú
lehetõséget biztosítva a kerü-
letiek számára.

Újragondolt
Szováta park Tájékoztató
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Több mint negyven éve van a
pályán, és közel negyven esz-
tendeje lakik a Pannónia utcá-
ban. A Ferencvárosban nõtt
fel, a családjában nem volt ze-
nész. Bár már az óvodában ki-
derült, hogy különlegesen jó a
hallása, sokáig állatorvosnak
készült. Vidéken, lovak
társaságában képzel-
te el a jövõjét. A
zongora nem fért
be a lakásukba,
így alsóban he-
gedülni tanult.
Nem ez volt az õ
hangszere, pár év
múlva abba is
hagyta. Egy ideig
nem zenélt, mígnem – egé-
szen véletlenül – jött a fuvola.

A IX. kerületi Zeneiskola
fuvolatanára, Schweitzer
Ivánné egy rendezvényen be-
mutatta a hangszerét, mire
Marianna megkereste õt azzal,
hogy fuvolázni szeretne.
Hangszere azonban nem volt,
ezért szülei OTP-hitelre vet-

ték meg neki az elsõ hang-
szert. Nyolcadik után a
Leövey Klára Gim-
názium ének-ze-
ne tagozatára je-
lentkezett, és ak-
kor kezdett fuvoláz-
ni. A zeneiskola fuvo-

la tanszaka a Liszt
Ferenc Zenemû-

vészeti Fõiskola
gyakorló iskolája
volt. Kovács Im-
re professzor
biztatására a
gimnázium 3.

évfolyamából fel-
vételizett a Bartók

Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola és Gim-

náziumba. Rögtön második
zenei osztályba vették fel, ta-
nára Szebenyi János fuvola-
mûvész volt. Innen egyenes út
vezetett a Zenemûvészeti Fõ-
iskolára.

Az utolsó fõiskolai évben az
akkori igazgató, Gyõriványi
Béláné hívására már teljes ál-

lásban tanított a XIII. kerüle-
ti zeneiskolában. Õ volt a ze-
neiskola elsõ kinevezett fuvo-
latanára. Kezdetben mind-
össze négy fuvolás növendéke
volt. Már a kezdet kezdetén
megalapította a fúvószene-
kart, majd 1984-ben a gyere-
kek kezdeményezésére a fafú-
vós együttest. Ma a zenekar
közel negyven fõt számlál, és
kizárólag az iskola jelenlegi és
volt növendékei alkotják. Az
utóbbiak közt akad sokféle
foglalkozású, akiket mind
szeretett hangszerük és a jó

Kovács Marianna A kerületi zeneiskola elsõ kinevezett fuvolatanára

A kerületi rendezvények – például a Szent István parki
esték, a Pozsonyi Piknik vagy régebben a Szent Mihály
Napi Búcsú – látogatóinak aligha kell bemutatni. Ko-
vács Marianna fuvolamûvész, a Fischer Annie Zeneisko-
la tanára és az iskola fúvószenekarának vezetõje nö-
vendékeivel együtt sokak által kedvelt rendszeres fel-
lépõje ezeknek az eseményeknek. Az idén, kerületünk
születésnapján polgármesteri dicséretben részesült. 

Városház Galérián Üvegre festett ikonok tárlata

A polgármesteri hiva-
tal Városház Galériáján
november 25-ig láto-
gatható Ermone Zabel
Martaian örmény alkotó
kiállítása. 

Az „Örményország spirituális
varázsa” címû tárlaton a festõ
úgynevezett hinterglas tech-
nikával üvegre festett ikonjait
mutatja meg. Az 1973-as szü-
letésû mûvész közgazdaság-
tanból diplomázott. Jelenleg

Budapesten él, az üvegre fes-
tett örmény miniatúrák festé-
szetét tanítja az Örmény Kul-
turális Központban. 

Családjában hagyomány
volt a mûvészettel való foglal-
kozás. Õ maga mindig is elbû-
völõnek tartotta az örmény
miniatúrák megkapó stílusát,
aprólékos munkát igénylõ
technikáját és egyedi színeit.
Mûvészetében az üvegre festés
technikáját az örmény minia-

túrákkal kombinálva új utakat
nyitott. A pályán eltöltött több
mint húsz év alatt több egyéni
és csoportos kiállításon vett
részt itthon és külföldön egy-
aránt. 

A polgármesteri hivatalban
október végén nyílt kiállítása
a hivatal nyitvatartási idejé-
ben díjtalanul tekinthetõ
meg.

(cs)

Örményország
spirituális varázsa

TÖBB
ZENÉS

DARABBAN IS
JÁTSZOTT

közösség vonz
el a rendszeres
szombati pró-
bákra és a fel-
lépésekre.
1998-ban az
ELTE Böl-

csészkarán el-
végezte a

felsõ-

fokú kulturálismenedzser-
képzõt.

Manapság már nem keve-
sebb mint hat fuvolatanára
van a zeneiskolának. Ebben
része van Kovács Marianná-
nak is, aki gyakran járt az álta-
lános iskolákba, hogy bemu-
tassa és népszerûsítse hang-
szerét. A fellépéseken játszott
darabok kiválasztásánál, illet-
ve a szintén általa végzett
hangszerelésnél is arra törek-
szik, hogy kedvet csináljon eh-
hez a nem éppen könnyû
hangszerhez és a közös muzsi-

káláshoz. A tanítványaival
partneri viszonyban van. Arra
ösztönzi õket, hogy amit csi-
nálnak, legyen igényes, és sze-
rezzen örömet másoknak is!

A lelkesedése az évtizedek
alatt nem csökkent. Szeret ta-
nítani, szereti a növendékeit,
és õk ezt érzik is. Hiányoztak
neki a gyerekek a járvány alatt,
amit online tanított végig. Azt
mondja, nagy öröm volt neki,
amikor egy szülõ azt üzente:
„köszönöm, hogy ilyen szere-
tettel foglalkozik a gyerekkel”.

A tanítás mellett a mûvészi
pályán is aktív. Részese volt
2007-ben a „Vámpírok bálja”
címû musical magyarországi
õsbemutatójának és 2000-ben
a „Sakk” musical szabadtéri
világpremierjének. Ezen részt
vett Tim Rice Oscar-díjas szö-
vegíró is. „Színházazni” még
az Ablonczy és késõbb Iglódi
által vezetett „régi” Nemzeti-
ben kezdett, ott több mint
húsz évig volt, de több zenés
darabban játszott a Vígben, a
Radnótiban és az új Nemzeti
Színházban, valamint vidéki
színházakban is. Rendszere-
sen jár ki Ausztriába, ahol egy
ottani barokk együttessel kon-
certezik. A lovak – különösen
a fenséges mozgású frízek – ma
is lenyûgözik. Egy ideig saját
arab telivérén lovagolt, és ma-
napság is szívesen néz díjlo-
vagló és fogathajtó versenye-
ket.

Csop Veronika

A közös zenélés
öröme

Partneri viszonyban van növendékeivel
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Szép õszi napokon elõsze-
retettel keressük fel a fõ-
város környékén lévõ er-
dõket. Az Országos Ma-
gyar Vadászkamara Fõvá-
rosi és Pest Megyei Terü-
leti Szervezete arra hívja
fel a figyelmet, hogy tart-
suk tiszteletben egymás
igényeit, és akik kutyával
mennek kirándulni, fo-
gadják meg tanácsaikat! 

Kitérnek arra, hogy az erdei
kutyasétáltatás során mindig
vegyük figyelembe, hogy az er-
dõ nemcsak a mienk: az erdei
állatok és a védett növények
számára élettér, ezenkívül
gyerekek és kerékpárosok so-
kasága élvezi kedvencünkkel
egy idõben, ugyanazon terüle-
ten a friss levegõt.

A felelõs ebtartás fontosabb
szabálya, hogy a kutyánk kriti-
kus helyzetben is hallgasson
ránk, hívásunkra visszajöjjön.
Póráz nélkül sétáltatni akár az
erdõben, akár másutt felelõt-
lenség, mivel kiszámíthatatlan
következményekkel járhat.

A kutya ragadozó állat, a
legszelídebbnek tartott házi

kedvenc is megkergetheti az
erdei állatokat, ilyenkor akár
hosszabb idõre is szem elõl té-
veszthetjük. Felzavarhat köl-
tõ madarakat, kiáshatja az ür-
gét vagy a vakondot. Rosszabb
esetben el is pusztíthatja a ná-
la kisebb állatokat, feldúlhatja
a földön vagy alacsonyan lévõ
madárfészkeket.

Az erdei kutyasétáltatáskor
ne feledkezzünk meg a legfon-
tosabb veszélyforrásokról: in-

dulás elõtt gondoskodjunk a
kullancsok, bolhák riasztására
alkalmas nyakörv vagy egyéb
védõeszköz használatáról, a sé-
tából hazaérve pedig alaposan
vizsgáljuk át kedvencünket, tá-
volítsuk el róla a kullancsokat!
Ezenkívül a kutya az erdei álla-
tokkal vagy azok ürülékével,
tetemével való találkozásakor
súlyos, akár emberre is veszé-
lyes betegségeket kaphat el,
ezeket esetlegesen átviheti gaz-

dájára. Mindemellett a malaca-
it védõ vaddisznókoca veszé-
lyes lehet a kutyára, de
a gazdájára nézve is.

Lehetõség sze-
rint napfelkel-
tétõl napnyug-
táig terjedõ
idõszakban sé-
táljunk ked-
vencünkkel az
erdõben, mert a
magaslesekrõl tör-

ténõ vadászat leggyakrabban a
hajnali, az esti és az éjszakai

órákban zajlik. Akkor
óvhatjuk meg ked-

vencünket leg-
hatékonyab-
ban, ha erdei
sétáltatás so-
rán jól látható
jelzéssel, pél-

dául láthatósági
mellénnyel vagy

nyakörvre szerel-
hetõ villogóval látjuk

el. A város környéki erdõkben
jelentõs természetvédelmi ká-
rokat okoznak, és a kirándulók
körében riadalmat keltenek a
sokszor falkába verõdõ kóbor
kutyák, ezért nagyon fontos,
hogy az erdészek, vadászok és
állatrendészeti szakemberek
számára egyaránt jól felismer-
hetõ módon megkülönböztes-
sük tõlük kedvencünket. 

Ne feledjük: a felelõs állat-
tartó elsõsorban saját kutyája,
a város körül megmaradt ter-
mészeti környezet és kirándu-
ló embertársai védelme miatt
tartja be az erdei kutyasétálta-
tás írott és íratlan szabályait.

Felelõs állattartás Erdei sétáláskor is ügyeljünk a házi kedvencünkre!

Kirándulás kutyával

Az Angyalföldi József Attila
Mûvelõdési Központban sak-
kozást is szerveznek. Hétköz-
nap, illetve hétvégén tartanak
foglalkozásokat gyerekeknek,
ahol lehetõségük adódik a sakk
rejtelmeibe való elmélyedés-
ben, illetve elsajátíthatják azo-
kat a metódusokat, amiket a ta-
nuláshoz is sikeresen fel tud-
nak használni – tájékoztatta la-
punkat Rosta László sakkok-
tató. Hozzátette: már tavasszal
látható volt, hogy jó úton ha-
ladnak, a Régió kupa verse-
nyen elért eredmény jelezte,
hogy vannak tehetségek, akik
képesek jó teljesítményre. A
nyári napközis sakktáborban
az oktatási palettát bõvítették,
melyek a gyerekek aktivitását
segítették. Több ovis korú pa-
lánta jelentkezett, és a lányok
létszáma is szépen növekedett.

A 2022/23-as iskolai tanév
elsõ hónapja azt a célt szolgál-

ta, hogy a gyerekek az iskolá-
ban megszokják a munkát, il-
letve megkezdték a felkészü-
lést a rendszeres versenyzésre.

Az október 16-i Sakk Suli
kupa 2. fordulójára 6 fõvel ne-
veztek, a legkisebbek csoport-
jában, pedig egy olyan kislányt
indítottak, aki élete elsõ meg-
mérettetésén vett részt.

A gyerekek egymást biztatva,
egy-egy jó tanáccsal segítették
egymást, jó volt látni, hogy az 5
fiú mennyire vigyázz a legkiseb-
beknél játszó lány társukra, ta-
lán Emese kapta a legtöbb biz-
tató szót a csapattársaitól. A fel-
készülés és a csapategység meg-
hozta gyümölcsét, a 6 gyerekbõl
hárman csoportjuk elsõ helyén
végeztek, egy fõ második lett,
ketten pedig a 8. helyet szerez-
ték meg – mondta Rosta László.

A gyerekek fotói az
AJAMK-ban egy hónapig lát-
hatóak lesznek. Mindemellett

Portisch Lajos nemzetközi
nagymester dedikálta a fény-
képeket a gyerekek részére,

megerõsítve számukra, hogy
érdemes jól dolgozni. Ezen kí-
vül azt tanácsolta az oktató-

nak, ne engedje gép közelébe
õket, dolgozzanak táblán, és
sokat gondolkodjanak!

Táblajáték Sakkfoglalkozások az AJAMK-ban

Nagymester üzent
a gyerekeknek

Portisch Lajos nemzetközi nagymester dedikálta a fényképeket a gyerekek részére

Egymást
biztatták
a versenyzõk”

A legszelídebbnek tartott kutya is megkergetheti az erdei állatokat

REMEK
MEGOLDÁS

A NYAKÖRVRE
SZERELHETÕ

VILLOGÓ



Az Egészségügyi Világ-
szervezet 1991-ben a dia-
bétesz (cukorbetegség)
világnapjának nyilvání-
totta november 14-ét.

Nem véletlen, hogy fontosnak
tartották minél több ember fi-
gyelmét felhívni erre a sokakat
érintõ betegségre. Már csak
azért is, mert a diabéteszben
szenvedõk száma szerte a vi-
lágban folyamatosan nõ. Rá-
adásul egy olyan kórról van
szó, amely idõben diagnoszti-
zálva és megfelelõen kezelve
jól kordában tartható, ugyan-
akkor elõrehaladott esetben
már csak „tûzoltásra” van le-
hetõség. 

Az elmúlt idõszakban a ko-
ronavírus-járvány kapcsán is
sokszor került szóba a diabé-
tesz, mint a covid egyik rizikó-
faktora. Ebben a vetületben is
igaz, hogy sokkal kedvezõbb
helyzetben van az, akinek a be-
tegsége kezelt, és az értékei jól
be vannak állítva. Ennek elle-
nére sajnos sokan már csak ak-
kor fordulnak orvoshoz, mi-
kor komoly panaszaik vannak.

A baj késõi felfedezésében
része van annak is, hogy a cu-
korbaj jó néhány tünete nem
csupán erre a kórra jellemzõ.
A hirtelen fogyás, a szájszáraz-
ság, gyakori szomjúságérzés,

fáradékonyság, a látászavarok
mind olyan jelek lehetnek,
amelyek felvethetik a betegség
gyanúját.  Ha a gyanú felme-
rül, akkor szakember által el-
végzett, úgynevezett terhelé-
ses vizsgálat ad megbízható
eredményt.

A cukorbetegség bármelyik
életkorban – gyerek- és fiatal-

korban éppúgy, mint idõsek-
nél – jelentkezhet. Két típusa
van: az 1-es típus az inzulin hi-
ányának, illetve csökkent ter-
melésének következménye, és
általában fiatal-, sokszor gye-
rekkorban alakul ki. Az érin-
tettek kilencven százaléka a jó-
val gyakoribb, úgynevezett 2-
es típusú cukorbajban szen-

ved. Ez utóbbi kialakulásában
szerepe lehet a genetikai haj-
lamnak, de ezen kívül számos
olyan tényezõnek is, amely el-
len tudunk védekezni.

Az elhízás, a dohányzás, a
túlzott alkoholfogyasztás, a
magas vérnyomás, a magas
vérzsírszint, a csökkent fizikai
aktivitás és a megoldatlan lel-

ki, érzelmi prob-
lémák, valamint
a stressz is vezet-
het cukorbeteg-
séghez. 

A terheléses
vizsgálat eredménye alapján a
betegség négy stádiumát kü-
lönböztetjük meg. Normális a
vércukorértékünk, ha éhgyo-
morra történt terheléssel a
vércukor kevesebb mint 6
mmol/liter, két óra elteltével
pedig kisebb, mint 7,8
mmol/liter. Ilyenkor a cél a
megelõzés sok mozgással,
megfelelõ étrenddel és szük-
ség szerint fogyással. Az ennél
magasabb érték emelkedett
vércukrot jelent. Ha a 120 per-
ces érték meghaladja a 7,8
mmol/litert, akkor a diagnó-
zis csökkent glukóztoleran-
cia. 

Diabéteszrõl akkor beszé-
lünk, ha éhgyomorra a vércu-
korérték több mint 7, míg a
120 perces érték meghaladja a
11,1 mmol/litert. Amennyi-
ben a betegséget még az elsõ
három stádiumban kimutat-
ják, a kezelés alapja a diéta és a
sok mozgás, és ehhez járulhat
a gyógyszer vagy gyógyszer és
inzulin együtt, esetleg kizáró-
lag inzulin. 

Teljes gyógyulás a cukor-
betegségbõl nem lehetséges,
de az elsõ, második és harma-
dik stádiumban elérhetõ a tü-
netmentesség, már kialakult
diabétesz esetén pedig a jó
anyagcsere-állapot. Sõt van
esély a már meglevõ szövõd-
mény visszafordítására, meg-
állítására, illetve a rosszabbo-
dás lassítására. Ezért is fontos
a diabétesz mielõbbi felfede-
zése és szakszerû kezelése.

Cs. V.
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Diabétesz Idõben felfedezve kordában tartható

Édes élet
cukrosan

Újabb 68 darab – a leginkább bevált, és így a kerékpáros szerve-
zetek által is javasolt – kerékpártámasz kihelyezését kezdte meg
október közepétõl a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. A város-
részben ez 23 helyszínt érint. A támasztókeretek magassága és
szélessége egyaránt nagyjából 80 centiméter, a két támasz közöt-
ti távolság pedig minden esetben legalább 120 centiméter, így
egy eszközhöz mindkét oldalról rögzíthetõ bicikli, valamint
nem okoz nehézséget sem a kerékpárra szerelt kosár, sem a gyer-
mekülés. 

Az alábbi helyszíneken helyezték/helyezik el a támasztókere-
teket: Angyalföldi út 30–32. (2 db), Gidófalvy utca 4/b, Gidófalvy ut-
ca 17–23., Angyalföldi utca–Apály utca sarka, Duna-terasz, Szent
László-plébánia, Mosoly utca 40/a, Lõportár utca 9–13., Ipoly utca
5/e, Vizafogó sétány 6., Hajdú utca 21., Futár utca 23–25., Országbí-
ró utca 10., Tüzér utca 62., Madarász Viktor utca 3., Angyalföldi út
43., Visegrádi köz 4., Esküvõ köz 1–3., Angyalföldi út 1., Jász utca
145., Esküvõ köz 4., Karikás Frigyes utca 12., Párta köz.

Biciklitámaszok –
újabb telepítések

Van esély a már meglevõ szövõdmény visszafordítására

A cukorbetegség
bármelyik életkorban
jelentkezhet ”
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A kezdetektõl népszerû-
ségnek örvend a gyógy-
torna foglalkozás a RAM –
Radnóti Miklós Mûvelõdé-
si Központban mûködõ
Õszikék Nyugdíjas Klub-
ban.

A 30 perces tornát keddenként
10 órától Császárné Czékmány
Edina tartja, aki a Semmel-
weis Egyetemen diplomázott
gyógytornász és humánkine-
ziológia szakon.

Közel 25 éves szakmai ta-
pasztalatára kórházakban, ren-
delõkben és a páciensek ottho-
naiban tett szert. Csoportos és
egyéni terápiákkal, valamint
magánúton is kezeli a hozzá-
fordulókat. Fõbb tevékenységi
területein, így a csípõ- és térd-
protézis behelyezése elõtti és
utáni rehabilitáció, a traumás
törések utáni kezelés (például

combnyaktörés, bokatörés),
reumatológiai betegek gyógyí-
tása, vagy a stroke-on átesett
páciensek gondozása közben
kiemelt figyelmet fordít a bel-
sõ motiváció erõsíté-
sére. Holisztikus
munkaszemlé-
lete biztosítja a
személyre
szabott, egyé-
ni igények-
nek megfelelõ
terápiát.

A pandémia
miatt tartott
hosszú szünet után
tapssal köszöntötték a
klubtagok a visszatérését. Az
örömteli fogadtatás után el-
mondta: fontosnak tartja a
rendszeres mozgást, a szépko-
rúak körében pedig elsõsor-
ban a gyógytornát. A kerület-

ben már 16 éve gyógyít. Ösztö-
nözi, ha szeretettel várják, és a
csoport hasznosnak tartja a
munkáját. Az újlipótvárosi

klubban a nagy létszám da-
cára igyekszik az

egyedi egészségi
gondokra is fi-

gyelmet fordí-
tani. Hozzá-
tette: a
gyógytorna
neki hivatás,

lelkileg fel-
tölti, ha egy be-

tege életminõsé-
gén sikerül javítani.

Edina azt is kiemelte,
hogy fontosnak tartja a példa-
mutatást is, ezért sok idõt tölt
szabadlevegõn, fõként futni,
kirándulni szeret. 

Lendvai

RaM – Radnóti Miklós Mûvelõdési Központ Holisztikus szemlélettel segítik az idõseket

– Milyen elõzmények tették lehe-
tõvé a kerületi fiatalokból álló
csoport kiutazását, és kik vehet-
tek részt az egyhetes kirándulá-
son?

– A kerület és Eszék között
az elmúlt évtizedekben aktív
testvérvárosi kapcsolat való-
sult meg. Városrészünk min-
den évben fogad horvátorszá-
gi diákokat a nyári Velencei-
tavi ifjúsági táborban, viszon-
zásképpen pedig õk is szívesen
látnak vendégül magyar fiata-
lokat. Legutóbbi meghívásuk
alapján önkormányzatunk a
Prevenciós Központnak adott
lehetõséget az utazó csoport
tagjainak kiválasztására és az
utazás lebonyolítására. A cso-
port összeállításánál a Previ
Tanoda, a Previ Stúdió mun-
kájában és a különbözõ ren-
dezvények megszervezésében

aktívan közremûködõ gyer-
mekekre gondoltunk, és ve-
lünk utazott az Angyalföld
Polgárõr Szervezet néhány if-
jú polgárõre is, akikre mindig
lehet számítani az utcai és la-
kótelepi járõrszolgálatoknál. 

– Milyen programokon vettek
részt a fiatalok?

– A szálláshelyünk Ora-
hovicában volt, a horvát Vö-
röskereszt szállodájában lak-
tunk, kiváló körülmények kö-
zött. Az eszéki Magyar Okta-
tási és Mûvelõdési Központ-
ból két diáklány, Danijela és
Vivien volt a segítségünkre a
látnivalók megismerésében.

Az utazás során voltunk Eszé-
ken, ellátogattunk Kiskõszeg-
re, Vörösmartra és Pálmonos-
torra, megtekintettük Eszék
vonzáskörzetének természeti
és idegenforgalmi nevezetes-
ségeit, jártunk egy fantaszti-

kus magánállatkertben
is, és házi rangadót
szerveztünk a szállodá-
hoz tartozó sportpá-
lyán.

– Hogyan összegeznéd
az utazás tapasztalatait?

– A visszajelzések alapján
elmondhatom, hogy minden
résztvevõ életre szóló emlé-
kekkel gazdagodott, és
tovább erõsödött a városré-
szünkhöz, illetve a Preven-
ciós Központhoz való kötõ-
dés is.

(FLGY)

Testvérvárosi kapcsolatok Külföldi tapasztalatszerzés

Eszéken jártak
a previs fiatalok
Testvérvárosunk, Eszék meghívására októberben a
Prevenciós Központ szervezésében 22 fõs csoport ven-
dégeskedett Horvátországban. Az utazásról, a szakmai
tapasztalatokról Pál Attila utcai és lakótelepi szociális
munkás, csoportvezetõ beszélt.

Kipróbáltuk
a gyógytornát

Rengeteg élménnyel ajándékozta meg a csapat tagjait
a horvátországi utazás

Császárné Czékmány Edina 16 éve gyógyít a kerületben 

A
PANDÉMIA

UTÁN TAPSSAL
KÖSZÖN-
TÖTTÉK

Megismerték
Eszék vonzáskörzetét”



2022. november 3.10 MOZAIK

Könyvtárajánló

FSZEK Dagály utcai könyvtár (fszek1308@fszek.hu)
www. facebook.com/dagalyutcai-konyvtara.fszek/ 
hétfõ, szerda, péntek: 12–19, kedd, csütörtök: 9–16, 
szombat: 9–14.
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 Könyvtár: 
hétfõ, szerda, péntek: 14–19, kedd: 11–16, csütörtök: 12–16.

Újdonságainkból ajánljuk:
Gárdos Péter: Semmelweis Ignác
rövid boldogsága (Open Books, 2022)
Jonas Jonasson: A próféta és a hülye 
(Athenaeum, 2022)
Molnár T. Eszter: Hidegkút (Kalligram, 2022)
Guillaume Musso: A szajnai ismeretlen 
(Park, 2022)
Jón Kalman Stefánsson: Csillagok sercegése
(Typotex, 2022)

Betûk bûvöletében
Programajánló:

Petõfi 200 – Színek, formák, hangulatok –
Paverpolkiállítás-megnyitó november 4. 17 óra
– a programon a részvétel ingyenes, de elõzetes
regisztrációhoz kötött: fszek1308@fszek.hu, (1)
340-3309

Segítségnyújtás okoseszközök használatában
a Dagály utcai könyvtárban, elõzetes telefonos
bejelentkezés és idõpontegyeztetés alapján: 340-
3309

A rossz táplálkozási szokások, a mozgásszegény életmód
és a túlhajszolt életvitel mind kedvez a cukorbetegség ki-
alakulásának. Hazánkban is egyre nõ a diabéteszesek szá-
ma. A tünetek gyakran nem alarmírozóak, sõt sokszor
akár évekig panaszt egyáltalán nem okoznak, csak ami-
kor már szövõdmények alakultak ki. Éppen ezért kiemel-
ten fontos a betegség idõben történõ felismerése, a miha-
marabbi életmódváltás és a szükséges kezelések megkez-
dése! Cikkünkben most a betegség 2-es típusáról számo-
lunk be bõvebben:
A 2-es típusú diabétesz esetén nagy probléma, hogy so-
káig tünetmentes, vagy csak olyan minimális jelei vannak, amiket a beteg szinte
észre sem vesz – hangsúlyozza dr. Bartos Tímea (képünkön), a Pesti és Budai
Magánorvosi Centrum diabetológusa. – Van olyan eset, amikor pár hét alatt mar-
káns tünetek jelentkeznek, pl. a páciens sokat iszik, sokat vizel, homályosabban
lát, fáj a feje, fáradt, izzadékonyabb, esetleg húgyúti, nõgyógyászati gyulladása
alakul ki, hirtelen rövid idõ alatt csökken a testsúlya. Az esetek nagy részében
azonban évek alatt, lassan, tünetmentesen lappang a cukorbetegség, ami sokszor
csak véletlenül kerül diagnosztizálásra, pl. amikor jogosítvány hosszabbításakor
végzett laborvizsgálat eredménye magas vércukorszintet mutat. Ez azért is nagy
probléma, mert a panaszmentesség ellenére a folyamat az évek alatt lassan ha-
ladt elõre, a magas vércukorszint a glukotoxicitás révén károsíthatta az ereket,
idegeket, ezáltal gyakorlatilag minden szervrendszer érintett. Sajnos elõfordul,
hogy már a szövõdményes esetet látjuk – például nem gyógyuló seb a lábon, mely
miatt amputációra is sor kerülhet –, melynek háttérben bizony cukorbetegség
igazolódik.
– A 2-es típusú diabétesz bizonyos eseteiben (leginkább a 20 mmol/l fölötti vércu-
korértékeknél) elõfordul, hogy az anyagcsere gyors rendezésére rögtön inzulin-
kezelést kezdünk, mely idõvel elhagyható. Leggyakrabban azonban elegendõ
tablettás vagy egyéb injekciós készítmények alkalmazása természetesen az alapo-
kat jelentõ „életmódi kezelés” mellett.
Utóbbi egyrészt szénhidrátszegény diétát jelent (melyet átlagosan napi 160
gramm szénhidrátbevitelre szoktunk korlátozni), illetve fizikai aktivitás fokozá-
sát és testsúlycsökkentést.
A gyógyszeres terápiának több fajtája létezik. Egyrészt tablettás kezelések, me-
lyeknél több hatóanyagcsoportot is alkalmazunk, másrészt pár éve elõszeretettel
adunk – az inzulinhoz hasonlóan – apró tûvel bejuttatható készítményeket.
Igyekszünk olyan modern terápiákat választani, melyek elõnyösek a beteg számá-
ra, hosszú távon segítik a bétasejtek mûködését, ugyanakkor kímélik is azo-
kat. Fogyasztó hatással is bírnak, így a testsúly-
redukciót nagymértékben segítik. Ez már önma-
gában javít a beteg életminõségén, és csökkenti
az egyéb társbetegségek és szövõdmények kiala-
kulását is. A többféle kezelési módokat váltogat-
hatjuk, kombinálhatjuk is, a terápiát mindig
egyénre szabjuk.

Az Egészségkalauzt a

támogatta

EGÉSZSÉGKALAUZ

A tetanusz betegség kutyáknál
viszonylag ritka. A fertõzést
egy baktérium okozza, amely-
nek toxinja az idegrendszert
támadja meg.

Fõképpen fiatal állatoknál a
fogváltásnál kialakuló sebek
fertõzésével jöhet létre, de idõ-
sebb állatokban is kialakulhat,

mélyre terjedõ, fõleg szúrt se-
bek esetén. 

A gazdinak az elsõ jel lehet a
nehéz táplálékfevétel, a pofa
izmainak merevsége. Ez a me-
revség késõbb a végtagokra is
ráterjed, az állat nem képes jár-
ni, a külsõ ingerekre (fény és
hang) fokozott válaszreakciót

ad: rángógörcs alakul ki, a ku-
tya lebénul, nem képes akarat-
lagos mozgásra.

A kezelés mindenképpen
kórházi ellátást igényel. Kevés
fény, hang és egyéb inger a cél,
ezért egy sötét, csöndes helyi-
ségbe teszik a beteget. A keze-
lés több hétig is eltarthat. 

A gyógyszerek közül a leg-
fontosabb természetesen az
antitoxin, amely a tetanusz to-
xinját semlegesíti, de kellenek
a nyugtatók, görcsoldók is. 

Ha a fertõzés idõben diag-
nosztizálva lett, és a beteg a
megfelelõ ellátást kapta, van
remény a felépülésre. 

A gyógyulás jelei 7–8 nap
után láthatóak, de a tel-
jes felépülés több hétig is el-
tart.

Dr. Nagy Czirok Gábor
állatorvos,

BIOVET
Állatgyógyászati Központ

Tetanusz kutyáknál
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Gianni Morandi azt énekelte
1964-ben: Térden állok elõt-
ted (In ginocchio da te). Azért
mondom, mert annak idején a
magyarok elõtt is letérdeltek
Itáliában. Az olaszok máig ál-
lítják, hogy honfitársainktól
tanultak meg futballozni. Az
1920-as évek elejétõl hazánk
fiai ellepték az olasz bajnoksá-
got, és hamarosan azt írták
odakinn: „A magyar játékosok
szereplése a mérkõzések fõ vonze-
reje.” 

Az 1925/26-os évadban hu-
szonöt magyar játszott Itália
élvonalában, további harminc
pedig alacsonyabb osztály-
ban. A bajnok Juventust
Károly Jenõ dirigálta edzõ-
ként – míg a hajrá idején szív-
rohamot nem kapott –, és az
1905 óta elõször aranyérmes
torinói klubban remekelt a 35
„dugóval” gólkirály Hirzer
Ferenc, valamint a csapat leg-
jobban fizetett labdarúgója,
Viola József. (Az Alba Romá-
hoz tartozó Bukovi Márton 25
góllal negyedik volt a mester-
lövészek listáján.)

A Milan elsõ külföldi játé-
kosát Bánás Józsefnek, a
Lazióét Ligeti (Lõwy) Jenõ-
nek hívták. A Serie A beindu-
lásakor, 1929-ben a tizennyolc
csapatból nyolcat edzett ma-
gyar tréner, Weisz Árpád baj-
noki címre vezette az akkor
Ambrosiana-Internek neve-
zett Internazionalét. Az
Auschwitzban elpusztított
Weisznek emléktáblája van a
milánói San Siróban, miköz-
ben Magyarországon nem so-
kan tudják, kicsoda. A Serie A
többi alapító magyar szakve-
zetõje – Bekei Imre (Pro Pat-
ria), Ging József (Modena),
Ludwig Béla (Cremonese),
Molnár Ferenc (Lazio), Nagy
József (Pro Vercelli), Rády
Vilmos (Livorno), Schöffer
Imre (Brescia) – végképp is-
meretlen idehaza.

Pedig egészen jól dolgoztak.
Olaszország válogatottja 1934-
ben és 1938-ban világbajnok
lett, az elsõ arany évében a
Serie A kétharmadánál ma-
gyar trénert alkalmaztak.
Amikor manapság az olasz
bajnokság mérkõzéseit kom-
mentálom a Sport Tv-ben,

sokszor gondolok arra, hogy
ezt a futballt „mi” teremtettük
meg.

Itália negyedik labdarúgó-
világbajnoki címérõl már volt
szerencsém tudósítani. A né-
met–olasz elõdöntõ elõtt a
Dortmundtól negyven kilo-
méterre lévõ Remscheidben
laktam. Vasúton indultam
Dortmundba, ám Lennepnél
váratlanul leszállítottak a vo-
natról. Vágányzár – tárták szét
a kezüket a vasutasok. Vissza-
vergõdtem Remscheidbe, és a
szállodából hívattam egy taxit.
Megérkezett Mercedesével
egy hetven körüli sofõr. Gon-
doltam, holnap reggel lesz, mi-
re Dortmundba érünk. Az
öreg azonban hasított, mint
Sebastian Vettel. Olyan maga-
biztosan gördültünk a stadi-
onhoz jóval a kezdés elõtt,
amilyen fölényesen készültek
a németek a squadra azzurra
ellen. A Bild azt írta: „Ki állít
meg bennünket?” 

Concerto Grosso, majd Il
silenzio következett. 

Fabio Grosso a kétszer ne-
gyedórás hosszabbítás utolsó
elõtti percében Jens Lehmann
hálójába tekert, s a ráadás rá-
adásában Alessandro del Piero
még inkább elnémította a né-
meteket (0-2). A Bild immár
azzal vigasztalta olvasóit: „Egy
fordulóval késõbb estünk ki, mint
a brazilok.”

A francia–olasz döntõ elõtt
véletlenül eszembe ötlött vala-
mi. A fõcím, ha az olaszok
nyernek. Beugrott csak úgy,
hiszen nem szoktam elõre cí-
meket adni. Ám tudtam, az,
ami önkéntelenül felvillant
bennem, nem fér be egy sorba,
és kétsoros címet a Népsza-
badság sportoldalán nem ad-
tak talán soha. Közbe kell vet-
nem: Olaszországot közvetle-
nül a vb elõtt bundabotrány
rázta meg. A válogatottat
azonban nem vetették vissza a
történtek, én meg felhívtam
Vörös T. Károly fõszerkesztõt,
hogy engedélyt kérjek kétso-
ros cím kivételes alkalmazásá-
ra olasz diadal esetén. A válasz
kategorikus volt: „Az lehetet-
len!” Majd a lap elsõ embere
halkan megkérdezte: „S mi lett
volna az a cím?” Mondtam: Hi-

ába a patália, világbajnok Itá-
lia. A mindig higgadt Vörös T.
izgatottan rávágta: „Csinálsz,
amit akarsz!” 

Az olaszok ráadás-tizen-
egyesekkel gyõztek, de nem
volt mindig ilyen szerencsé-
jük a franciákkal. A 2000-es Eb
rotterdami döntõjében szinte
már megnyert meccset vesz-
tettek el Zidane-ékkal szem-
ben. Elõtte meg brillíroztak,
négy mérkõzésbõl négyen sö-
pörték be a gyõzelmet. A hol-
land–itáliai elõdöntõ elõtt el-
látogattam Geelbe, az edzõtá-
borukba. Az edzésen vagy
ötezren voltak, a lányok sikon-
gattak, amint megpillantották
Paolo Maldinit, Francesco
Tottit és a többieket. 

A tréninget megelõzõen
Dino Zoff szakvezetõ – 1982
világbajnok kapusa – eligazí-
tást tartott a kezdõkörben.
Nem hallottam, mit mondott,
ám gesztusaiból azt lehetett
kikövetkeztetni: „Teszitek itt
magatokat, közben meg nem rúg-
tok egyeneset a labdába!” Nyom-
ta ezt Maldinin és Tottin kívül
olyanoknak, mint Francesco
Toldo, Alessandro Nesta,
Fabio Cannavaro, Demetrio
Albertini, Del Piero. 

De használt.
A házigazda hollandokkal

vívott találkozón olyan játék-
vezetõi nyomás nehezedett az
olasz csapatra, amilyet csak ki-
vételes lelkierõvel lehet elvi-
selni. A német fogorvos, Mar-
kus Merk igyekezett mihama-
rabb kihúzni az azúrkékek

méregfogát, ezért már fél óra
múltán kiállította Gianluca
Zambrottát, majd tizenegyest
ítélt a vendéglátók javára, mi-
közben Patrick Kluivert tilta-
kozni akart, mert azt hitte,
ellene fújt... Frank de Boer
büntetõjét Toldo kivédte, ám
Merk nem adta fel, és újabb
tizenegyest rendelt el, azt
meg Kluivert a kapufára lõtte.
A 0-0-t követõ párbajban aztán
Toldo kétszer hárított, az ola-
szok csak egyet szedtek be,
hármat viszont belõttek-begu-
rítottak. Amikor minden el-
dõlt, a sajtószektor külföldi ré-
sze ugrálva ujjongott, több
ezer tudósító ünnepelte az
igazság diadalát.

A döntõ után ezt nem tehet-
te meg, mert az olaszok – tõlük
szokatlan naivitással – elbuk-
ták a rotterdami csúcstalálko-
zót. Marco Delvecchio góljá-
val a 94. percig 1-0-ra vezettek,
akkor kigurult a labda az ol-
dalvonalon, és Vincenzo
Montella épphogy továbbpöc-
költe azt. Ha kirúgja a lasztit a
stadionból, és a legrosszabb
esetben kiállítják, akkor is job-
ban jár Itália annál, ahogyan a
dráma végzõdött. A franciák
gyorsan bedobták a labdát,
szintén sebesen vezettek még
egy akciót, amelynek végén
Sylvain Wiltord kiegyenlített.
Majd a hosszabbításban David
Trezeguet bevágta az arany-
gólt (2-1).

Másnap az eindhoveni fõtér
melletti utcácskában mûködõ
hangszerüzletben, ahova tra-

gikus sorsú barátommal, Ku-
tasi Robival bejártunk „jamel-
ni” – õ zongorázott, én (úgy-
ahogyan) gitároztam –, a tulaj-
donos azzal fogadott: „Mit
szólnak, milyen balekok voltak
az olaszok!” 

Akadt hangszerbolt és tra-
gédia másutt is. Három évvel
késõbb Katowicében rendez-
ték a lengyel–magyar Eb-selej-
tezõt. Idõsebb Knézy Jenõvel
és Vincze Andrással sétáltam a
városban; hopp, szembe jött
egy hangszerüzlet, és Jenõ azt
dörmögte, énekeljünk egy ki-
csit. Leemeltem egy gitárt, en-
nek a helyi fõnök enyhén szól-
va nem örült – Katowice más
volt, mint Eindhoven –, de az-
tán megnyugodott, és Jenõ
már rendelt is: „Játszd az An-
gyalföldi pálmafákat!” Majd
vagy húsz perc múltán azzal
távoztunk, hogy ezt el kell
mondani Mikinek. Fel is hív-
tuk Fenyõt, Jenõ pedig meg-
kérdezte a szerzõt: „Tudod, mit
hallgatott a jó nép itt, Katowicé-
ben?”

Néhány nappal késõbb a
szpíker kórházba került, és
többé nem láttam õt. Szeret-
tem volna bemenni hozzá, de
hitvese arra kért, ne tegyem.
A kitûnõ riporterrel nagyon
jóban voltunk, még ma is
gyakran gondolok rá. Szeret-
te az életet, amilyen alaposság
jellemezte a munkában, olyan
humorral áldotta meg a sors,
egyszer egy tokiói szállodá-
ban kimonóban fogadott...
Kutasi Robi ugyancsak hi-
ányzik. De még mennyire!
Amúgy õ is kapcsolható az
olaszokhoz meg Fenyõhöz.
Összeállt a régi Hungaria
1995-ben, hogy koncertet ad-
jon a Népstadionban, és erre
az alkalomra új lemezt jelen-
tetett meg. A számok felvéte-
lét Miki odaadta nekem, mie-
lõtt Bécsbe mentem volna a
Milan–Benfica BL-döntõre.
A szalagot magammal vittem,
és a kocsiban hallgattuk a nó-
tákat Robival.

Visszafelé irdatlan sor állt a
határon, mert megnyílt a lehe-
tõség kinézni külföldre, és ma-
gyarok sokasága vett jegyet a
Práterbe. Kinyitottuk az autó
ajtaját, úgy magnóztunk a for-
ró éjszakában, mire többen
kérlelni kezdtek bennünket,
ugyan hangosítsuk fel már a
muzsikát. Nemsokára tánc-
parketté alakult a határzóna,
és vagy tízszer kellett újra for-
gatni, hogy „ahol a kreol kaja
valami nagyon faja, az New
Orleans...”

Egy boo, boo, boo volt a be-
ton.

De persze nem múlt el vég-
leg a bú, bú, bú.

HEGYI IVÁN: PÁLYÁN KÍVÜL (4.)

Lengyelföldi
pálmafák

Kutasi Róbert barátommal ((jjoobbbbrraa)) Rióban.
Középen az akkor még ifjú szerzõ 



Az év utolsó két hónapjá-
ban is sokféle programmal
várja az egyesületi tago-
kat és az érdeklõdõket az
Angyalföldért Egyesület.

Novemberben szokás szerint a
hónap elsõ hétfõjén ülésezik
az elnökség, és ugyanaznap,
azaz 7-én délután egy órai kez-
dettel rendezik meg az egyesü-
leti klubdélutánt. 

November 8-án délelõtt 10-
kor kezdõdik a Kézmûves
klub foglalkozása, ezúttal a té-
li ünnepekre való felkészülés
jegyében. 9-én, szerdán egy
órakor pedig a Púder klub tart
összejövetelt. A beszélgetés
most is nõi témákról zajlik
majd. Másnap, vagyis novem-

ber 10-én délután egy órakor
képzeletben a Kanári-szige-
tekre repülnek az Utazók
klubjának tagjai. Zenés klub-
délutánra várja a tagokat a
Csontritkulásos betegek klub-
ja 16-án 14 órai kezdettel.
A Szabadidõ klub a csillaghe-
gyi Hare Krisna Látogatóköz-
pontba szervez kirándulást 17-
én délelõtt. A résztvevõk há-
romnegyed 10-kor találkoz-
nak a HÉV Szentlélek téri
megállójában. Reisinger János
elõadásai nagyon népszerûek
az egyesületi tagok körében.
21-én délután egykor Petõfi
Sándor születésének 200. év-
fordulója lesz a téma. Az Olva-
sósarok november 22-i össze-

jövetelén írókról és könyvek-
rõl tart vetélkedõt 14 órai kez-
dettel. Másnap, ugyancsak
délután kettõkor dr. Kis János

tart elõadást a bél és az agy kap-
csolatáról a MEDI klub szer-
vezésében. A novemberi prog-
ramok sorát 21-én egy órai

kezdettel a Filmklub zárja az
afrikai dzsungel Nobel-béke-
díjas orvosa, Albert Schweit-
zer élettörténetét bemutató
„Egy élet Afrikáért” címû
filmmel.

A decembert elnökségi
üléssel kezdik a hónap elsõ
hétfõjén. Másnap, 6-án dél-
elõtt 10-kor a Kézmûves klub
tagjai már az ünnepi asztal kö-
ré készülnek. A Filmklubban
8-án délután egy órakor
Steven Spielberg nagy sikerû
filmjét, az Egyesült Államok
déli részén játszódó Bíborszín
címû filmet vetítik le Whoopi
Goldberg fõszereplésével. Az
egyesület zenés évzáró klub-
délutánját 14-én, szerdán 10
órakor rendezik meg. Az év
utolsó egyesületi eseménye a
Radnóti Miklós Mûvelõdési
Központban (RaM) mûködõ
könyvtár látogatása lesz 15-én
reggel fél tízkor az Olvasósa-
rok szervezésében. Az Angyal-
földért Egyesület programjai a
XIII. kerületi önkormányzat
támogatásával valósulnak
meg.

Csop V.
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Szabadidõtõl
az egészségig

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!

Tervezik a RaM-ban mûködõ könyvtár látogatását is

Lakossági
muskátliosztás
Ezen a héten a város-
részben megkezdték a
futómuskátlik begyûj-
tését, november 12-én,
szombaton pedig in-
gyenesen szét is oszt-
ják õket az érdeklõdõ
lakosok között, a kerü-
let öt helyszínén.

Az ingyenes virágosztást 9 és 11 óra
között a Gyöngyösi sétányon található
élelmiszerüzlet elõtt, a Vizafogó lakó-
telepi gyógyszertár elõtt és a Lehel ut-
ca 22–24. melletti kutyafuttatók elõtti
területen tartják, majd 12 és 14 óra kö-
zött folytatják az Országbíró
utca–Hajdú utca sarkán és a Thurzó
utca 16–18. szám alatti területen.

Mivel tavaly gyor-
san elfogytak a tövek,
így az idei virágosztás
során összesen 2500
cserép muskátlit oszta-
nak ki, helyszínenként
500 cseréppel készül-
nek a XIII. Kerületi
Közszolgáltató Zrt.

szakemberei, hogy minél több lakost
megajándékozhassanak a növények-
kel. Egy cserépben három tõ muskátli
található.

Ha a muskátli elfogy, úgy hamarabb
befejezik az adott helyszínen az osz-
tást, így azt javasolják, hogy az érdek-
lõdõk minél korábban látogassanak el
a kiválasztott helyszínre.
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Online apróhirdetés-felvétel a nap 24 órájában: www.hirnokapro.hu
Az apróhirdetés ára 15 szóig bruttó 3175 Ft, ezen felül szavanként 127 Ft.

Lapunk következõ száma november 17-én jelenik meg. Lapzárta: november 7.
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

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. könyvszekrény
228x80x28 cm 13 800 Ft. Igényes mun-
ka, rövid határidõ. Tel.: 06-30-368-1354

AASSZZTTAALLOOSSMMUUNNKKÁÁTT vállalok hétvégén is. In-
gyenes felméréssel, ajtó-ablak, bútorjaví-
tás, -gyártás, garanciával. Regdon Csaba.
Tel.: 06-20-957-9533
RREEDDÕÕNNYY,, reluxa, szúnyogháló stb. szerelése
garanciával. Ajándék szúnyogháló minden
megrendeléshez! Kerületi redõnyös. Tel.:
06-70-341-9489, 06-20-341-0043
RREEDDÕÕNNYYÖÖSSMMÛÛHHEELLYY  gyárt, szerel, javít! Relu-
xa, redõny, szalagfüggöny, napellenzõ, szú-
nyogháló, rolettajavítás 1 napon belül. Tel.:
370-4932
RREEDDÕÕNNYYSSZZEERREELLÉÉSS,- javítás, gurtnicsere, szú-
nyogháló, harmonikaajtó szerelését válla-
lom. 24 órán belül, hétvégén is. Tel.: 06-70-
775-8100.
KKÖÖLLTTÖÖZZTTEETTÉÉSS,, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés,
fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06-20-972-
0347, 06-30-589-7542
KKLLÍÍMMAAMMEENN::  klímatisztítás, karbantartás, cse-
re, új klímatelepítés. Hívjon bizalommal! Tel.:
06-30-857-2653
MMÛÛAANNYYAAGG ablak, ajtó beépítés, redõny, ro-
varháló szerelése. Varga Csaba Tel.: 06-20-
333-6966
MMÁÁSSOODDIIKK  kerületi lakos professzionális gépek-
kel vállal ablaktisztítást 12 méter magasságig.
Kárpit- és szõnyegtisztítást, ózongeneráto-
ros fertõtlenítést, felújítás utáni teljes takarí-
tást ingyen kiszállással. Tel.: 06-30-309-8639
VVIILLLLAANNYYSSZZEERREELLÉÉSS!!  Lakások, családi házak
teljes körû villanyszerelése. Hibajavítás, biz-
tosítéktábla cseréje, tûzhely, bojlercsatlako-
zások kialakítása. 40 éve a kerületben. Balá-
zsi Attila Tel.:  06-70-527-6732
KKLLÍÍMMAASSZZEERREELLÉÉSS    kedvezõ áron! Tel.: 06-20-
381-0703

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, mázolás vállalása. Lakások, lépcsõ-
házak, üzletek, kõmûvesjavítás. Számlára is.
Gyors kezdéssel. Tel.: 06-30-568-6255, Ko-
vács 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

FFEESSTTÉÉSSTT,, mázolást, burkolást vállalok, nyug-
díjasoknak kedvezménnyel. Bútormozga-
tással, takarítással. Tel.: 06-30-422-1739

FFEESSTTÉÉSS,,  tisztasági 500 Ft/nm-tõl. Mázolás,
ajtók, spaletták, kerítések. Parkettacsiszo-
lás, lerakás gyakorlattal, megbízható szak-
ember. Tel.: 06-20-945-5473, 06-30-499-
1814

KÖZÖS KÉPVISELET

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

RÉGISÉG

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

MMIINNDDEENNNNEEMMÛÛ régiséget vásárolok díjtalan
kiszállással. Bútort, festményt, könyvet,
porcelánt, kerámiát, papírrégiséget, numiz-
matikát, bakelit hanglemezt, híradástechni-
kát, Legot, társasjátékot, bronz- és ezüsttár-
gyakat, retró tárgyakat, órákat, bizsut. Tel.:
Pintér Nikoletta: 06-30-973-4949, 466-
8321, e-mail: pinterregisegek@gmail.com

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

NNEERRCC-, róka mindenfajta szõrmebundát vá-
sárolok, teljes ruhanemû hagyatékot, kiegé-
szítõket, ékszereket, könyveket és dísztár-
gyakat, régiségeket: Tel.: 06-20-229-0986

KKEERRÜÜLLEETTII lakos kortárs festményt vásárolna
magánszemélytõl gyûjteménye gyarapítá-
sára. Tel.: 06-30-822-8050

NNEE hagyja porosodni hanghordozóit! Kis és
nagy hanglemezeket, mûsoros magnóka-
zettákat vásárolok korrekt áron, készpénz-
ért. Nagyobb gyûjteményekre is szívesen
adok árajánlatot. Tel: 06-30-082-9801

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

INGATLAN

KKEERREESSEEKK eladó lakást maximum 3 szobásig a
kerületben! Tel: 06-30-494-3255 Kiss Beatrix

KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSS!  XIII kerület, Szabolcs utca 30.
szám alatt kiadó egy 12 nm, galériázott, 1.
emeleti lakás. A bérleti díj: 75 000 Ft/hó. Ér-
deklõdni: 06-30-387-6580; agimmokft@
gmail.com.

EGÉSZSÉG

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

ÁLLÁS

FFEESSTTÕÕMMÛÛVVÉÉSSZZNNÕÕ heti pár órára leinformál-
ható takarító segítséget keres XIII. kerületi
lakásába. Ajánlatokat a 06-30-960-6200
mobilszámra kérek. Vámosi Katalin

AA  XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt KKhh..
NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett fizioterápiás
asszisztens állás betöltésére. A munkavi-
szony teljes munkaidõs foglalkoztatásra ha-
tározatlan idõtartamra szól, egészségügyi
szolgálati jogviszony keretében. Pályázati
feltételek: fizioterápiás asszisztens képesí-
tés, érvényes státusz az OKFÕ mûködési nyil-
vántartásában és érvényes kamarai tagság,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, COVID elleni oltások (3) igazolása. Az
állás folyamatosan betölthetõ. A pályázato-
kat, önéletrajzokat a mecsekinikolett@
euszolg13.hu e-mail címen várjuk.

AA  XXIIIIII..  KKeerrüülleettii  EEggéésszzssééggüüggyyii  SSzzoollggáállaatt  KKhh..
NNoonnpprrooffiitt  KKfftt.. pályázatot hirdet asszisztens
állás betöltésére. A munkaviszony részfog-
lalkoztatásra, heti 3 alkalomra, határozatlan
idõtartamra szól, egészségügyi szolgálati
jogviszony keretében. Szakmai gyakorlat
elõnyt jelent. Pályázati feltételek: általános
ápoló és általános asszisztens vagy felnõtt
szakápoló képesítés, érvényes státusz az
OKFÕ mûködési nyilvántartásában és érvé-
nyes kamarai tagság, 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány, COVID elleni ol-
tások (3) igazolása. Az állások folyamatosan
betölthetõk. Nyugdíjasok jelentkezését is
várjuk. A kiírással kapcsolatos érdeklõdést,
pályázatokat a mecsekinikolett@euszolg13.
hu e-mail címre várjuk.

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:
mmeeccsseekkiinniikkoolleetttt@@eeuusszzoollgg1133..hhuu

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

MMÁÁRR  ÉÉRRTTEEMM,,  MMIITT  NNEEMM  ÉÉRRTTEESSZZ!!  Matemati-
ka hatékonyan — türelmes magántanár
korrepetál középiskolásokat évtizedes
gyakorlattal. Vállal továbbá: kéttannyelvû
gimnazistákat, illetve analízis/valszám-
oktatást. Tel.: 06-20-200-8323

NNYYEELLVVTTAANNÁÁRR  német-, franciaoktatást
vállal gyerekeknek – korrepetálást is – és
felnõtteknek. Tel.:  06-30-942-7962

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

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

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

IINNFFOORRMMAATTIIKKUUSS--segítséget keresek (felhasz-
nálói szinten tudó) 13. kerületbe, nyugdíja-
sok elõnyben. Váradi Katalin Tel.: 06-30-
960-6200

EGYÉB

TTEEMMEETTKKEEZZÉÉSS korszerûen, olcsón, örökre
szólóan a Lehel téri templomban. Min-
denben segítünk! margitos.hu/osszari-
um. Tel.: 329-4893, 06-20-289-3425,
info@margitos.hu

ÉÉLLEETTJJÁÁRRAADDÉÉKKII szerzõdést kötne idõs sze-
méllyel kerületi kulturált család lakásért, ott-
lakás nélkül, megnehezült életkörülmények
kompenzálására, egyösszegû készpénzt és
havi járadékot fizetünk. Tel.: 06-30-822-
8050

KKÖÖZZÉÉPPKKOORRÚÚ, diplomás úriember öröklési
vagy életjáradéki szerzõdést kötne, akár
többmilliós elsõ részletfizetéssel. Nem kizá-
ró ok, amennyiben jelzáloggal vagy haszon-
élvezeti joggal terhelt az ingatlan. Tel.: 06-
30-619-9313

KKEEDDVVEESS,, kellemes 68 éves nõ keresi társát.
Tel.: 06-30-662-7680

AA  PPIIAACC egyik legjobb személyi kölcsöne akár
8 M Ft-ig. Szabad felhasználásra és meglévõ
hitel kiváltására is. Többféle kamatkedvez-
mény, ügyintézés, sorban állás nélkül. Tel.:
06-20-439-4505

TTEEHHEERRTTAAXXII..  KKööllttöözztteettééss  pprreeccíízz  mmuunnkkaavvéégg--
zzéésssseell!!  MMeeggbbíízzhhaattóó  rraakkooddóókkkkaall,,  ggyyoorrss  üüggyy--
iinnttéézzéésssseell..  IIggéénnyy  eesseettéénn  ddoobboozzookk,,  ccssoommaa--
ggoollóóaannyyaaggookk..  KKoommpplleetttt  ccssoommaaggoolláássii  ttee--
vvéékkeennyysséégg,,  sszzoollggáállttaattááss  ééss  lloommttaallaannííttáásstt  iiss
vváállllaalluunnkk..

TTeelleeffoonn::  0066--7700--221144--44223355,,
wwwwww..vvaalleennttffuuvvaarr..hhuu

APRÓHIRDETÉSEK � APRÓHIRDETÉSEK � APRÓHIRDETÉSEK

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

NNÉÉMMEETTHH  DDáánniieell  vváássáárrooll  éérrttéékkbbeeccsslléésssseell,,
lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyee--
kkeett,,  óórráákkaatt,,  kkééppeessllaappookkaatt,,  rrééggii  ppéénnzztt,,  ppaa--
ppíírrrrééggiissééggeett,,  ffoottóókkaatt,,  kkiittüünntteettéésseekkeett,,  ccssiill--
lláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnoo--
kkaatt,,  sszzõõnnyyeeggeett,,  bbaakkeelliittlleemmeezzeekkeett,,  bbuunnddáátt,,
íírróóggééppeett,,  vvaarrrróóggééppeett,,  kkrriissttáállyyookkaatt,,  eezzüüsstt--,,
aarraannyyéékksszzeerreekkeett,,  ttöörrtt  aarraannyyaatt,,  --eezzüüssttöött..
TTeell..::  0066--2200--229944--99220055

ÉÉLLJJEE  aannyyaaggii  bbiizzttoonnssáággbbaann  nnyyuuggddííjjaass  éévvee--
iitt!!  ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésssseell  eeggyy  eeggyysszzeerrii,,
nnaaggyyoobbbb  öösssszzeegg  mmeelllleetttt  hhaavvii  éélleettjjáárraaddéé--
kkoott  ffiizzeetteekk  öönnnneekk  úúggyy,,  hhooggyy  öönn  aa  llaakkáássaa
kkiizzáárróóllaaggooss  hhaasszznnáállóójjaa,,  hhaasszzoonnééllvveezzõõjjee
mmaarraadd..  ÉÉrrdd..::  ddrr..  DDáánnyyii  RRoollaanndd  0066--7700--339911--
88007733

AAZZ  ÉÉLLEETTJJÁÁRRAADDÉÉKK  sseeggíítthheett  vviisssszzaazzöökkkkeennnnii
aa  mmiinnddeennnnaappookk  ééllvveezzeettéébbee!!  BBeevváássáárrllááss,,
ááppoollááss,,  ggoonnddoozzááss,,  ttaakkaarrííttááss..  LLeeggyyeenn  sszzóó
bbáárrmmiirrõõll,,  éénn  sseeggíítteekk  öönnnneekk!!  TTeell..::  0066--7700--
772233--88443344
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Elõzõ rejtvényünk helyes megfejtése: Beszédes Máglya közi Mûvészház. Nyertesünk
Kisgyörgy László. Aktuális feladványunkban egy kerülethez köthetõ kifejezést rejtettünk el.
A megfejtéseket november 9-ig várjuk elérhetõségeinkre. Postacímünk: 1137 Bp., Újpesti
rkp. 7. E-mail: hirnok@sprintkiado.hu. A helyes megfejtõk között ajándékokat sorsolunk ki.

A biztonságban fontos szere-
pet játszanak a gumiab-
roncsok. Segítségadáskor a jól
megválasztott, az idõjárásnak
megfelelõ gumi akár méterek-
kel is csökkentheti a gépjármû
féktávolságát, ami adott eset-
ben életmentõ is lehet. 

Ugyanakkor az anyagi erõ-
források határokat szabnak.
Ezért is nagy jelentõségû,
hogy a csúcstechnológiás ab-
roncsok magyarországi vezetõ
gyártója októberben arról tájé-
koztatta kerületünk polgár-
õreit, hogy részesei lettek az
idei adományozási program-
juknak. Ennek keretében há-

rom garnitúra gumiabroncsot
biztosítottak a polgárõrség
gépjármûveihez.

Októberben még egy esz-
közzel gyarapodott polgár-
õreink gépjármûparkja. A Bu-
dapest Mentõszervezet ren-
delkezésükre bocsátotta a
KEHOP-pályázaton elnyert
Trailer Europe Alfa típusú
utánfutót. A mentõsök a két
szervezet együttmûködésének
idejére biztosítják a feladatok
elvégzéséhez, illetve a felsze-
relések szállításához szüksé-
ges jármûvet.

(cs)

Új eszközökkel
gyarapodtak

A napi munkát könnyítik meg az új gumiabroncsok

Polgárõrök Létszükségletük a biztonságos közlekedés

A polgárõrök napi munkájának sikeréhez fontosak az
olyan közlekedési eszközök, amelyek nem csupán kel-
lõen gyorsak, de biztonságosak is.

Lombgyûjtési
akció
A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. az önkormányzat megbízá-
sából és saját forrásából immár 20 éve minden õsszel megszerve-
zi a lakossági lombgyûjtési akciót. A programban a kertekben
keletkezõ zöldhulladékhoz biztosít díjmentesen gyûjtõzsáko-
kat, melyeket november 2. és 10. között lehet átvenni a közszol-
gáltató Hajdú utca 29. szám alatti telephelyén, a készlet erejéig.

A társaság a város-
rész családi házas
övezetében (Rákos-
pataktól északra)
házanként öt dara-
bot biztosít a lako-
soknak, családok-
nak, míg a társashá-
zak, lakásszövetke-
zetek, intézmények
között – területük
nagyságától füg-
gõen – 5–15 darab
zsákot oszt ki. A zrt.
külön igény alapján
a fent jelzettõl eltérõ

idõpontban is biztosít átvételi lehetõséget a jogosultaknak. Eb-
ben az esetben a kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-
címen várják a jelentkezésüket.

A közszolgáltató idén is összehangoltan, a zöldhulladék-gyûj-
tõzsákok kiosztása után szervezi meg az átfogó köztisztasági ak-
cióját, melynek során elvégzi a városrész nagytakarítását. Ennek
keretében a háromhetes kaszálási kör végeztével az XIII. kerület
egész területérõl begyûjti a zöldhulladékot, majd az összes járda-
szakaszt letakarítja, segítve ezzel a lakosságot az ingatlantulaj-
donosok kötelezettségébe tartozó járdatakarítási feladatok ellá-
tásában.
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IINNGGYYEENNEESS
SSZZEEMMVVIIZZSSGGÁÁLLAATT

LLEENNCCSSEE--AAKKCCIIÓÓKK
�� PROGRESSZÍV vagy

MULTIFOKÁLIS
�� FÉNYRE SÖTÉTEDÕ
�� KÉKFÉNY SZÛRÕS

Részletek a boltban.

LEHEL Piac, Emelet
(a mozgólépcsõnél)

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

akár

–40%

Nyelvtanfolyam idõseknek
Angol nyelvoktatást szerveznek szépkorúak részére kezdõ és haladó szinten a Derûs
Szívek Idõsek Klubjában (Gyermek tér 1.). Jelentkezni december 15-ig lehet, munka-
napokon 9–15 óra között a: 06 (1) 349-0739, 06 (1) 475-7164 telefonszámokon vagy a
derusszivekidosekklub@bp13.hu e-mail-címen. A tanfolyam kezdete 2023. február 1.


