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TTeessttvvéérree  aa  hhaarrmmaattnnaakk,,
aa  hhiiddeegg  iiddõõ  ttáárrssaa,,
mmeerrtt  aazz  eemmbbeerr  õõtt  ccssaakkiiss
ttéélliiddõõbbeenn  llááttjjaa..

Mi az?

Kedves Gyerekek! Megfejtéseiteket január 29-ig vár-

juk elérhetõségeinkre, melyeket az impresszumban találhattok. A

helyes megfejtõk között értékes ajándékokat sorsolunk ki! Elõzõ szá-

munk megfejtése: Fehér a medve, ugyanis az Északi-sarkon vagyunk.
Nyertesünk: Vass András.

Találd ki!

Hideg szél fúj, édesanyám
Január 30-án 15 órakor lesz a kerületi Csizmadia Imre Zenebarát Kör kö-

vetkezõ magyarnóta-délutánja Hideg szél fúj, édesanyám címmel. A

hangversenyt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének

székhelyén tartják meg (Budapest, Hermina út 47.). Jegyeket rendelni és

információt kérni Molnár Edit szervezõnél lehet a 06 (20) 218-1019-es

számon. A mûsor után tánc, zene és jó hangulat várja az érdeklõdõket.

Civil nap Kitesznek magukért a szervezetek

Látványos rendezvény készül

Mint arról elõzõ számainkban már

hírt adtunk, január 30-án tartják a

városrész civiljeinek nagy sereg-

szemléjét, a XIII. Kerületi Civil

Szervezetek Napját az Angyalföldi

József Attila Mûvelõdési Központ-

ban. Ez az esemény sok egyéb mel-

lett alkalmat ad arra, hogy a tömörü-

lések kilépjenek a közönség elé, be-

mutassák tevékenységüket, és nem

utolsósorban példát adjanak mások-

nak is, akik önzetlenül tenni szeret-

nének a kerületért, embertársaikért.

A legaktívabb szervezetek rend-

szeresen hallatják hangjukat, õket

természetesen megtalálhatjuk

majd a civil napon is. Közülük öt

szervezet képviselõi találkoztak a

múlt év végén, hogy összegezzenek

és elõre tekintsenek.

A XIII. Kerületi Lokálpatrióták

Egyesülete öt évvel ezelõtt alakult,

nevéhez számos emlékezetes helyi

esemény és program fûzõdik. Fon-

tos küldetésüknek érzik a kerület

múltjának megörökítését. A legif-

jabb nemzedék például aligha tud-

ja, hogy is nézett ki a Váci út és a

Dózsa György út sarkán a Finta Jó-

zsef által tervezett Hotel Volga,

melynek területén az 1900-as évek

elején még egyfajta vásár mûkö-

dött, helyén pedig ma már a Vision

Towers irodaház áll. Tavaly a lo-

kálpatrióták egyesülete egy olyan,

sokak érdeklõdésére számot tartó

anyagot állított össze, amely a ke-

rület régi épületeirõl és helyszínei-

rõl fellelt százhuszonnégy régi fotó

alapján megörökíti ugyanazoknak

a helyeknek a mai arculatát. A több

mint egy évig tartó gyûjtõmunkát

tovább folytatják. Ami a kerületi

rendezvényeket illeti, a Balassi Bá-

lint Bajtársi Egyesülettel összefog-

va egyebek mellett elvállalták a

Gidófalvy Lakóközösségi Nap

szervezését és lebonyolítását.

A nyugalmazott katonákból, va-

lamint házas-, illetve élettársaikból

álló Balassi egyesület feladatának

tartja például a katonaélet megis-

mertetését, a helyi rendezvényeken

bemutatják a kézifegyvereket, és

tájékoztatnak arról, hogyan lehet

bejutni a seregbe. A Balassi Kórus

is évek óta résztvevõje a kerületi

eseményeknek. Felkutatják a vá-

rosrész katonai múltját, a volt lak-

tanyákat. Mivel a kerület a döntés-

hozatalkor figyelembe veszi a civi-

lek javaslatait, a Balassi egyesület

él az önkormányzati anyagok véle-

ményezésének lehetõségével. 

Az 1997-ben alakult Angyalföl-

di Nagycsaládosok Egyesülete az

országos szervezet tagszervezete-

ként mûködik. Jelenleg huszonhét,

három vagy annál több gyereket

nevelõ helyi família tartozik tagjai

sorába, akik nyomon követik egy-

más gyermekeinek sorsát. Az em-

ber életében a biztonságot jelenti a

család, ezért arra törekszenek, hogy

segítsék annak együtt maradását. A

civil napon egyebek mellett egész-

ségi és környezeti témákkal rukkol-

nak elõ, és gyógynövény-ismertetõt

is terveznek.

A Vöröskereszt XIII. Kerületi

Szervezete szinte minden civil ren-

dezvényen – a többi között a Lakó-

közösségi Napokon és a Dagály ut-

cai utcabálon – ott van. Fõbb tevé-

kenységei között megtalálhatók a

különféle lakossági szûrõvizsgála-

tok (vérnyomás-, vércukor- és ko-

leszterinszint-mérés), amelyekre

egyre nagyobb igény mutatkozik,

valamint az elsõsegély-nyújtás és

az újraélesztés népszerûsítése. A

legfontosabbakon kívül újabban

látványos interaktív bemutatókkal

adnak speciális és fontos ismerete-

ket a kerületi eseményeken. 

A hét éve alakult homolu-

dens.hu Egyesület az elmúlt évben

jó néhány helyi rendezvényen ta-

nította társasjátékozni a különbö-

zõ korosztályokat. Játékkiállításo-

kat szerveztek a Dagály utcai Gyer-

mek- és Ifjúsági Házban. A tavalyi

legnagyobb eseményük a Családi

Játéknap volt. Arra törekszenek,

hogy gondolkodásfejlesztõ, logikai

és nyelvi játékokkal dolgoztassák

meg az embereket, és megismertes-

sék velük a mozgásos játékokat. A

civil napon rendeznek papírrepü-

lõ-hajtogatási, távolsági és gyorsa-

sági versenyt. Egy teljes kisterem-

nyi területen mutatnak be bolti és

egyedi játékokat, bizonyítva, hogy

eszköz és pénz nélkül is van lehe-

tõség a nívós szórakozásra. 

A civil nap részletes programja

megtalálható a www.kult13.hu

honlapon.
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