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Budai Advent
Részletes program a 3. oldalon

Segíteni jó szóval, tettel — és dallal
Kerületi szolidaritás
November 29-én 17 órától a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
ad otthont annak a jótékonysági koncertnek, amely a II. kerületi önkormányzat, a Családsegítô Központ és az Operaház mûvészeinek példaértékû öszszefogásából született. A dalest teljes bevétele a kerületünkben élô szegény családok gondjait enyhíti, az összegtôl függôen
sikerülhet elérni, hogy a nehéz körülmények között élôk közül senki
ne maradjon fûtés nélkül ezen a télen. Az eseményt — amelynek fô-

védnöke Láng Zsolt polgármester — támogatja a képviselô-testület
minden frakciója, a kerületi oktatási, nevelési és kulturális intézmények.
A világhírû Kossuth-díjas szopránénekesnô, Tokody Ilona is fellép
a mûvelôdési központ színpadán. Vele és az ügyet elindító, szervezô
Rácz házaspárral (képünkön) az Operaházban beszélgettünk.
(Folytatás a 8. oldalon)

2. OLDAL

KÖZÉRDEKÛ

HIVATALI NYITVA TARTÁS

BUDAI POLGÁR

FOGADÓÓRÁK
Dr. Láng Zsolt
polgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Dankó Virág
alpolgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5471

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 9288699

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Fekete László
Fidesz—KDNP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 670-6688

KDNP II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 29.

Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 3364337

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Káplán Tibor
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 957-5682

Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Kollár György
SZDSZ, 15. vk.

hónap 1. csütörtöke, 18–20 óra

SZDSZ II. ker. Iroda
Margit krt. 48., I. emelet

Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 931-1379

Korodi Enikô
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 410-1425

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5730
Keleti Károly utca 15.
(bejárat a Kitaibel Pál utca felôl)
Tel.: 346-5724, fax.: 346-5791

Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve
(06 20) 571-0694

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596

Gyámhivatal

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5750

Dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-2978, (20) 466-8418,
zsolt.molnar@mszp.hu

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

minden hónap elsô szerdáján
MSZP II. ker. Iroda,
17–18-ig, elôzetes idôpont-egyezFazekas u. 19–23.
tetés (06 20) 420-4031

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.

346-5400, központi fax: 346-5592
Internet: www.masodikkerulet.hu
e-mail: info@masodikkerulet.hu
Földszint 5–6. Telefon: 346-5631,
346-5632, 346-5633, 346-5634;
Fax: 346-5635

Anyakönyvi Csoport

hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
Tel.: 346-5602

Okmányügyintézôi Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszámkiadás 12.30-kor kezdôdik)

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszámkiadás 12.30-kor kezdôdik)

Adócsoport

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézôi Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
az óránkénti idôpontra
szerda: 8.00–16.30
elôjegyzett ügyfelek
csütörtök: 8.00–16.00*
a sorszámmal érkezôkkel
ebédidô: 12.15–13.00
szemben elônyt élveznek
péntek: 8.00–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–18.00,
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
Tel.: 346-5601
csütörtök: 8.00–16.00
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
péntek: 8.00–15.00
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
Tel.: 346-5400
péntek: 8.00–11.30
Tel.: 376-5966,
hétfô: 8.00–18.00
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
* hétfôn délelôtt és pénteken, szerda: 8.00–16.30
valamint gépjármûügyekben csütörtök: 8.00–16.00
csak elôre bejelentkezett
ebédidô: 12.15–13.00
ügyfeleket fogadnak
péntek: 8.00–13.00

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái
II–III. Kerületi Szabálysértési Hatósági Társulás

Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
(06 80) 204-965

Városrendészet

hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678

Felelôs kiadó:

Fôszerkesztô:
Szerkesztôk:

hónap 1. keddje, 14–16.30-ig
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 919-3221

MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

hónap elsô szerdája 17–18-ig
idôpont máskorra 212-2978,
hívható munkanapon 12–18-ig

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet

Skublicsné
Manninger Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház, Máriaremetei út 37.

mindennap: 24 órás ügyelet

Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, ill. (06 20) 365-8548

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b
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Takács Beáta
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 406-0845

Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban
Budai Polgár Nonprofit Kft.,
ügyvezetô igazgató: Balaton Balázs
(balaton.balazs@masodikkerulet.hu)

Dr. Varga Elôd Bendegúz elôzetes idôpont-egyeztetés:
MSZP, listás
(06 30) 560-3905
Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 934-1534

Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu)

Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Dr. Zagyvai Péter
SZDSZ, listás

hónap 1. hétfôje, 17–19 óra

SZDSZ II. ker. Iroda
Margit krt. 48., I. emelet
Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

1023 Bolyai utca 5–7.,
telefon: 301-6969, 104, 212-5979
1022 Rét u. 3.,
telefon: 202-1370

BUDAI POLGÁR

Pesthidegkúti Közösségi Ház, Máriaremetei út 37., 376-8678

Rataj János
MSZP, listás

ÜGYELETEK:

Felnôttorvosi ügyelet

hónap 1. hétfôje, 14–16.30-ig

elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

Gyermekorvosi ügyelet

Ludwig Dóra (ludwig.dora@masodikkerulet.hu)
Szabó Gergely (szabo.gergely@masodikkerulet.hu)
Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu)

Fotók:

Eisenmann József (eisenmann.jozsef@masodikkerulet.hu)

Dr. Szalai Tibor
jegyzô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486

Szerkesztôség:

1022 Bimbó út 1., (telefon/fax: 316-3410),
e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
Tramontána (356-6009)
Ringier Kiadó Kft. Nyomda, felelôs vez.: Bertalan László ig.
Göncruszka Kft.

Dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület

Bejelentkezés: (06 20) 349-7997

Tördelés:
Nyomda:
Terjesztés:

A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk.
Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.

Következô megjelenés:
Hirdetésfelvétel:

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Póta Gyula
SZDSZ, listás

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

Mûvelôdési Iroda

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

2009. december 11., lapzárta: 2009. december 1.
2009. december 2-án 11 óráig (lásd a 26. oldalon)

Dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

december 3-án 18 óra

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

december 17-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

* A Fidesz II. kerületi irodájának nyitva tartása: hétfôn és szerdán 10–18,
kedden és csütörtökön 9–16, pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: 212-5030.

2009/24 — november 27.

KÖZÉRDEKÛ

Új helyen a Környezetvédelmi Iroda
és a Városrendészet közterület-felügyelete

A Városrendészet Közterület-felügyelete november 20-tól új helyen, a Keleti Károly utca
15. szám alatt mûködik. A Környezetvédelmi
és Mezôgazdasági Iroda szintén a megújult
Keleti Károly utcai épületbe költözött.
Amikor az önkormányzat megalakította a
Városrendészetet és a Bûnmegelôzési Centrumot, a szervezetre háruló feladatok jelentôsen megszaporodtak, így a hatékonyság érdekében a munkatársak létszámát növelni kellett. A Városrendészet végzi a hagyományos
közterület-felügyelôi munkán túl többek között a térªgyelô rendszer ellenôrzését, a behajtási és közterület-foglalási engedélyek intézését, a portyaszolgálatot, segítik a környezetvédelmet érintô szabálysértések felderíté-

sét, a parkolási engedélyek kiadását, és a hamarosan induló sebességmérés felügyelete
is az ô hatáskörük lesz. A Buday László utca
5/c alatt mûködô Bûnmegelôzési Centrum az
ügyfélszolgálatnak ad otthont, a közel húsz
közterület-felügyelônek azonban már szûkösnek bizonyult a másik, Lövôház utcai iroda,
így a Keleti Károly utca 15. szám alatt találtak
számunkra megfelelô helyiséget.
— Az új irodában jelentôsen javultak a
munkakörülmények, a hely a továbbképzések számára is elegendô — említette meg Vajthó Gábor csoportvezetô. — Az új irodában
dolgozók az informatikai rendszeren keresztül állandó kapcsolatban vannak a Buday
László utca 5/c alatti központtal, ahol a Városrendészet ügyfélszolgálata és a Bûnmegelôzési Centrum továbbra is fogadja az ügyfeleket.
A Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda szintén elköltözött a Lövôház utcából, és
november közepétôl már az új címen, a Keleti Károly u. 15. alatti helyiségben intézik az
ügyeket.
— Az új irodában mind a munkatársaknak, mint pedig ügyfeleinknek kulturált körülményeket sikerült kialakítani — mondta
el Jóvér György irodavezetô. Felhívta a ªgyelmet arra, hogy az irodát a Kitaibel Pál utca felôl lehet megközelíteni. Az iroda megváltozott telefonszáma: 346-5724, az új faxszám:
346-5791.

3. OLDAL

Adventi almaosztás
december 5-én
A kerületben élô rászorultakra gondolva
a II. kerületi Önkormányzat ingyenes almaosztást szervez

december 5-én (szombaton)
a Mechwart ligetben.
Minden II. kerületi lakcímkártyával rendelkezô érintett körülbelül 2 kilogramm
termelôi almát vihet haza térítésmentesen. Az akció 10 órakor kezdôdik, és a
készlet erejéig tart.

Budai Advent
a Mechwart ligetben

December 6-án

December 13-án

December 20-án

15.15: Mikuláshívogató — Tilinkó zenekar
15.30: Krampuszmese, krampusztánc

15.30: Luca-napi boszorkánytánc

15.30: „Kis karácsony, nagy karácsony”

Bojtár együttes
15.45: Puttonycsodák
(bûvészmutatványok) — Mollini
16.00: Babszem Janka (zenés mesejáték)
Trambulin Színház
16.50: Krampuszvarázs — Mollini
17.00: Mikulásváró körtánc
Bojtár együttes,
Tilinkó zenekar és a közönség
17.15: Mesefogaton érkezik a Mikulás,
aki csokit hoz a gyerekeknek
17.40: Adventi gyertyagyújtás, tûzvarázs

Tilinkó zenekar,
Gulyás Laci és a közönség
15.45: Bûbájos hangok
a Kiss Zenede Luca-napi ajándéka
16.00: „Luca Luca kitty-kotty”
(Lucázás, varázslás)
Berbencés vándorszín
16.30: Luca-esti boszorkányság
Tér Színház
17.00: Luca táncai
Tilinkó zenekar,
Berbencés vándorszín
17.30: Adventi gyertyagyújtás, tûzcsodák

Flórián zenekar
15.45: Melengetô pásztortáncok

Tilinkó zenekar és a Bojtár együttes
16.00: „Régimódi karácsony” (mesejáték)

Aranyszamár Bábszínház
16.45: Egy kis bûvészkedés

Mollini
17.10: Betlehem, Betlehem

a Bojtár együttes betlehemes játéka
17.25: Adventi gyertyagyújtás,

tûzvarázs
17.30: „Mennybôl az angyal”

karácsonyi énekek — Flórián zenekar

Mindhárom vasárnap délután 3-tól este 6-ig mesefogattal kocsikázhatnak a gyerekek.

4. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA
hétfôn és szerdán 10–18, kedden és
csütörtökön 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva (1024 Keleti K. u. 13/b,
tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz második kerületi szervezete szerdánként 16–18-ig (1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b). A részt
venni szándékozók az aktuális hét
keddjéig kérjenek idôpontot a 2125030-as számon.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Keleti Károly u. 29.) szerdánként
10–14, csütörtökönként 10–14 és 17–
20 óráig tart nyitva. Tel.: 441-5373, hívható napközben.

BUDAI POLGÁR

A szociális munka napján
November 12. 1997 óta a szociális munka világnapja, amelyet Budapesten elôször 2000ben ünnepeltek. Azóta minden év novemberében jutalmat vehetnek át azok, akik a szociális ágazatban kimagasló munkát végeznek.
Kerületünkben a megemlékezésnek immár
hagyományosan a Móricz Zsigmond Gimnázium adott otthont. A vendégeket Láng Zsolt
polgármester köszöntötte, aki ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy a mai magyar
társadalom egyharmadát teszik ki azok, akik
kisebb vagy nagyobb mértékben szociális támogatásra szorulnak. Számuk egyre nô, a II.
kerületben éppúgy, mint máshol.
— Mindennapjainkban a legtöbb ember
azért küzd, hogy megpróbálja önmagát, anyagi és lelki értelemben egyaránt, fenntartani
— hangsúlyozta a polgármester. — Ez a küzdelem gyakran rosszkedvet és elkeseredettséget szül. A szociális szféra dolgozói ezt nem

engedhetik meg maguknak munkájuk során,
hiszen ügyfeleik éppen biztató szót, mosolyt,
segítô kezet várnak tôlük. — Az emberpróbáló, áldozatos munkáért Láng Zsolt a kerület
egész lakossága nevében mondott köszönetet nekik.
A köszöntô után az Értelmi fogytékosok
Napközi Otthonának gondozottjai adtak kedves és megható zenés-táncos mûsort.
Láng Zsolt polgármesteri dicséretben részesítette Baranyiné Szilágyi Editet és Zinnernné Szolnoky Tündét, akik mindketten az I. számú Gondozási Központ gondozói, valamint
Czipczer Lászlónét, a III. számú Gondozási Központ gazdasági felelôsét. Vargáné Luketics
Gabriella irodavezetôi dicséretet adott át Koller Andrásnénak, a II. számú Gondozási Központ munkatársának és Bokor Csillának, a
Családsegítô és Gyermekjóléti Központ munkatársának.
P. Zs.

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA
(1022 Bimbó út 63.) kedden és csütörtökön 16–19 óra között tart nyitva.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes tanácsadást szervez (1022 Bimbó út 63.)
csütörtökönként 16–18-ig. Idôpontegyeztetés munkanapokon 11–14 óra
között: (20) 941-5116.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fazekas u. 19–23.) hétfôtôl csütörtökig 12–18-ig, pénteken 10–16-ig
tart nyitva. Tel.: 212-2978; e-mail:
bp02@mszp.hu.

AZ SZDSZ II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Margit körút 48., I. emelet)
hétfôtôl csütörtökig 17–19 óráig tart
nyitva, telefonszám: 201-0453; www.
szdszbp02.hu.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fô u. 63–65., III/3.) hétköznap
10–18-ig tart nyitva. Tel.: 785-7808,
(70) 379-9705; www.jobbik02. hu, info@jobbik02.hu.

JOBBIK INGYENES JOGI TANÁCSADÁS: minden hónap elsô hétfôjén (1027 Fô utca 63–65., III/3.) 18–
20-ig. Idôpont-egyeztetés: 785-7808,
(06 70) 379-9705.

A

MIÉP

KERÜLETI

IRODÁJA

(1024 Keleti K. u. 8.) szerdánként 17–
18-ig tart nyitva.

KONFERENCIA AZ ISKOLAI AGRESSZIÓRÓL. Napjaink egyik legsúlyosabb kérdése a
társadalmunkat átszövô, mindennapjainkat megmérgezô agresszió. A Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat a november 12-i szociális munka napjához kötôdôen évek óta
szervez a szociális problémákat fókuszba állító konferenciát. Az önkormányzat által támogatott rendezvényen Horváth Ágnes, a Családsegítô vezetôje és Riczkó Andrea képviselô
köszöntötte a kerületi intézményekbôl érkezô munkatársakat.
Idén az iskolai agressziót járták körbe az elôadók: Tóth Péter István, a Zsigmond Király
Fôiskola adjunktusa, valamint a Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet két szakembere, Németh Margit osztályvezetô és E. Tóbiás Sára pszichológus.
Az elôadások — talán a mûfajból is adódóan — csak a felszínét érintették a körülöttünk és bennünk lévô agresszió okainak, a konºiktuskezelések lehetôségeinek. Tóth Péter
István referátuma egyfajta agressziótörténelem volt, amelyben az elôadó arra a megállapításra jutott, hogy ma kifejezetten békés korban élünk.
Az ôt követô két szakértô szavaiból kiderült, hogy a Mérei Ferenc-intézet több szinten
— képzések, pályaorientálás, mentorálás — próbálnak segítséget nyújtani az iskolában
megnyilvánuló, a gyerekeket és a tanárokat egyaránt érô agresszió feldolgozásában. Az
utolsó elôadó, E. Tóbiás Sára a színházi nevelés fontosságát hangsúlyozta, több programot: a Kolibri és a Bárka Színház interaktív elôadásait ajánlotta a jelenlévôk ªgyelmébe.
Elmondta azt is, hogy a fôvárosi szakemberek a jövôben inkább azt szeretnék elérni,
hogy ne a gyerekek menjenek el a színházba, hanem az agressziót és a problémákat feldolgozni segítô elôadásokat vigyék az iskolákba. Az úgynevezett osztályszínházprogramra több pályázatot is kiírnak a jövôben, ezekrôl folyamatos tájékoztatást ígért E. Tóbiás
Sára. A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban mûködô, az elsôsorban kamaszokat
megszólító Kerekasztalszínház és a Káva Mûhely elôadásai is sokat segíthetnek a kerületi
pedagógusoknak.

Tóth Ildikó

2009/24 — november 27.

ÖNKORMÁNYZAT

5. OLDAL

Klebelsbergre emlékeztek Pesthidegkúton
A volt kultuszminiszter emlékére idén is
gazdag programokkal fûszerezett
emléknapokat szervezett a Klebelsberg
Kuno Emléktársaság, a Pesthidegkút
Alapítvány, a Tormay Cécile Kör, az
önkormányzat és a Kultúrkúria
november 12. és 15. között. Idén a
Pool’N’Roll SE, Roll Dance Budapest
Kerekesszékes Kombi Táncegyesület és
a Bôdey házaspár részesült Klebelsbergdíjban.

A díjkiosztó ünnepségen Láng Zsolt polgármester és Jókai Anna írónô, a Klebelsberg Kuno Emléktársaság tiszteletbeli elnöke mondott köszöntôt. Laudációt mondott Bánffy
György színmûvész, Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elnöke, valamint Bándy Péter képviselô. Idén két Klebelsberg Kuno-díjat adományoztak. Az egyik elismerést a pesthidegkúti kötôdésû Pool’N’Roll
SE Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyesület kapta. Az emlékérmet Ványi
Tibor és Zákány Katalin vette át. A másik kitüntetett a Bôdey házaspár lett. A díjat a Pesthidegkút kulturális életének színesítésén
évek óta fáradozó, és a legkülönbözôbb kulturális esemény szervezésével — többek között
a Máriaremetei Bazilika Templomkerti esték
címû jótékonysági elôadás-sorozatának szervezésével — kitûnô Bôdey Katalin és Bôdey
Sándor vette át.
Fôvárosi Klebelsberg-emlékhelyek koszorúzásával vette kezdetét november 12-én a tizedik Klebelsberg-napok. Az idei programsorozatnak Klebelsberg és Tormay Cécile írónô
irodalmi kapcsolata szolgált fô témájául. A

Klebelsberg szobra elôtt az idei díjazottak: Künstler György, Zákány Katalin, Bôdey Katalin, Bôdey Sándor,
Ványi Tibor, valamint Láng Zsolt polgármester.

programsorozat keretében tartották meg a
Napkelet folyóirat és Tormay Cécile élete,
munkássága címmel meghirdetett vetélkedô
döntôjét. Kerekasztal-beszélgetést tartottak
Tormay Cécile Bujdosó könyv címû mûvérôl
és történelmi hátterérôl, valamint elôadták
Bornemisza Péter: Magyar Elektra címû szín-

mûvét. Kiállítás nyílt Csete Ildikó textilmûvész, Csete György építômûvész és Csete Örs fotómûvész munkáiból, Tormay Cécile-hez kötôdô dokumentumokból, valamint Kollmann
J. György gyûjteményébôl, amely Hidegkút
rendszerváltáskori idôszakába engedett bepillantást.
szeg

A KLEBELSBERG-NAPOK elsô estéjén, november 12-én Szôcs Géza erdélyi író, költô a
klebelsbergi kultúrpolitika idôszerû kérdései kapcsán a magyar arisztokrácia két világháború közötti politikai szerepvállalását példaként állította a mai kor elé. Klebelsberg Kuno,
a XX. századi magyar politika egyik legnagyobb alakja rendkívül sokat tett azért, hogy jóvátegye az arisztokrácia korábbi mulasztásait, jóllehet igen fiatalon, 57 évesen halt meg,
és mindössze tíz évig tartott politikai pályafutása.

Kitüntetések a fôváros napján
Több második kerületi lakos vehetett át — Pest, Buda és Óbuda
1873-as egyesülésére emlékezve — Budapest napján kitüntetéseket
november 17-én, a fôvárosi közgyûlés ünnepi ülésén Demszky Gábor fôpolgármestertôl. Többek között díszpolgári kitüntetést kapott Finta József építész több évtizedes építészi pályafutása elismeréseként és Fischer Ádám karmester kiemelkedô pályafutásáért. A
kerületünkben élôk közül „Pro Urbe Budapest” díjat vehetett át
Gross Arnold graªkus jellegzetes egyéni stílusáért, a magyar grafika nemzetközileg is elismert alakjaként betöltött szerepéért; Halász
Judit színmûvész számos nagysikerû színpadi és filmszerepéért, nép-

Lukács Sándor és Finta József

szerû gyermeklemezeiért, a gyermek és felnôtt közönség szeretetét
méltán magáénak tudható személyiségéért; Presser Gábor zeneszerzô, elôadómûvész Budapest zenei és színházi életét több évtizeden
át meghatározó alkotói tevékenységéért, valamint Sztevanovity Zorán a magyar könnyûzene és dalkultúra mûvészi színvonalának
megôrzése, megújítása érdekében végzett munkásságáért.
Budapestért Díjban részesült a Fôvinform, Adamkó Péter barlangkutató, Hajnal Gabriella textilmûvész, Köpf Lászlóné, az Öveges József Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium igazgatója, Lukács
Sándor színmûvész és Vidor Ferenc építész.

Gross Arnold és Vidor Ferenc

Presser Gábor és Sztevanovity Zorán

6. OLDAL

KÖZLEKEDÉS

BUDAI POLGÁR

Félrevezetések sorozata a budai fonódó ügyében
A II. kerületi önkormányzat ragaszkodik
ahhoz az álláspontjához, hogy a budai
fonódó villamoshálózat fejlesztése
elsôsorban szakmai kérdés. Elutasít
minden olyan törekvést, amely napi
politikai ügyet kíván kreálni a fôváros és
a kerület számára is fontos
beruházásból — hangsúlyozta Láng
Zsolt polgármester, aki szerint nem
igazak a fôváros által a fonódó
fejlesztés ügyében hangoztatott érvek.
Módosíthatók a projekttervek, és nem
kell november 30-ig megegyezni, mert
az EU által erre szánt ötmilliárd forint
2013-ig lehívható.

A budai fonódó villamoshálózat-fejlesztésrôl
folyó egyeztetések a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél (NFÜ) folytatódtak az elmúlt héten. A november 16-i megbeszélésen Láng
Zsolt polgármester, valamint az NFÜ és a Fôpolgármesteri Hivatal képviselôi azt tisztázták, módosíthatók-e a korábban beadott projekttervek. A II. kerület továbbra is mindent
megtesz annak érdekében, hogy mindenki
számára megfelelô módon valósulhasson
meg a fôváros által tervezett budai fonódó villamoshálózat-fejlesztés.
Láng Zsolt a megbeszélésekrôl szóló tájékoztatójában kiemelte: az NFÜ-nél folytatott
tárgyaláson többek között azt szerette volna
megtudni: igaz-e, hogy építési engedély hiányában az ötmilliárd forintos uniós támoga-

tás november 30-án elvész, illetve, hogy a
projekt tartalma ebben a szakaszban már egyáltalán nem módosítható. A polgármester elmondta, hogy az egyeztetésen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatásából kiderült,
hogy a korábbi híresztelésekkel ellentétben:
— 2009. november 30-i határidô nem létezik és soha nem is létezett.
— A támogatási összeg nem veszhet el, mivel az unió által biztosított keret 2013-ig felhasználható.
— A pályázati tervdokumentációt Brüsszel
még nem hagyta jóvá, így nem megalapozottak azok az állítások, amelyek szerint a villamoshálózat-fejlesztés tervei az uniónak is tetszenek.
— Nem igaz az a többször elhangzott kifogás, hogy a 17-es villamos pályájának felújítá-

Folytatódik a Kis Rókus utca felújítása
Három ütemben készül el a kerület egyik legforgalmasabb és mindezidáig egyik legrosszabb állapotú utcájának, a Margit körutat
a Marczibányi térrel összekötô Kis Rókus utca rekonstrukciója.
Elôreláthatóan november 30-ig újul meg a
teljes útpálya. A kivitelezô cég tájékoztatása
szerint hétfôn, azaz november 30-án aszfaltozzák az utca Fény utca és Margit körút közötti szakaszát. Így aznap az eddig járható részen is forgalomterelésre, egypályás lezárásra kell számítaniuk az ott lakóknak és az arra
közlekedôknek.
A munkálatok utolsó két hetében — december 15-ig — a járdát építik ki mindkét oldalon. A gyalogosforgalom az útpályára kényszerül, ezért továbbra sem lehet behajtani a Marczibányi tér felôl a Kis Rókus utcába.
A kivitelezô cég munkatársa mindehhez
hozzáfûzte: azok az autósok, akik a Millenáris mélygarázsában kívánnak elhelyezni autójukat, a munkások segítségével meg tudják
közelíteni azt. Parkolásra az utcában a felújítás befejezôdéséig nincs lehetôség.
A felújítás után a buszok nem várakozhatnak az utcában a Fény és Ezredes utca közötti
szakaszon.
th

sa azért nem kerülhetett a projektbe, mert az
unió nem támogat ilyen típusú beruházásokat. Megfelelô pályázatírási technikák alkalmazásával erre is lenne lehetôség, sôt, a pályázat korábbi szakaszában ugyanekkora önrész biztosítása mellett nagyobb összegû támogatást is lehívhatott volna a fôváros.
— A fôvárosnak a pályázat jelen szakaszában még van lehetôsége a tervdokumentáció
bôvítésére. Ennek megfelelôen az is valótlan
állítás, mely szerint a II. kerület jobbító szándékú javaslataival a pályázati tervek már nem
egészíthetôk ki.
— Az az érzésünk, hogy mára egyedül mi
maradtunk, akik erôfeszítéseket tesznek
azért, hogy a projekt megvalósulhasson. Mi
valóban fontosnak tartjuk a közösségi — elsôsorban a kötött pályás — közlekedés fejlesztését. Egyes állításokkal ellentétben a jelenlegi
projektet sem akadályozzuk, hanem, amint
már korábban is elmondtam, olyan elemekkel szeretnénk kiegészíteni, amelyek biztosítják annak mûködôképességét. Elkeserítônek
tartom, hogy a II. kerület kitartása nélkül
nem jött volna létre a tegnapi találkozó, ez
esetben pedig a projektet felügyelô fôváros
számára soha nem derül ki, mik is a valós tények. Felháborít, hogy milliárdos beruházások elôkészítésénél olyan szakértôk és hivatalnokok mûködnek közre, akik valótlan információkkal vezetik félre a döntéshozókat
és a közvéleményt egyaránt — foglalta össze
véleményét Láng Zsolt a sajtóhoz eljuttatott
közleményében.
ELHUNYT NAGY LAJOS, a MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvasútjának csomóponti fônöke, 57 éves volt. Élete legnagyobb részét a MÁV-nál töltötte, végigjárva a ranglétrát a váltókezelôtôl a
Gyermekvasút vezetô tisztségéig, amit
1996-tól töltött be. A nehéz gazdasági
körülmények ellenére eredményesen vezette a kisvasút üzemét. A kispénzû emberekre és családokra különösen odaªgyelt, sok más érdeme mellett sikerült
bevezettetnie újból a szakaszjegyet, és
így a szerényebb jövedelmûeknek is lehetôségük nyílt az utazásra.
*
MIKULÁS-VONATOK KÖZLEKEDNEK a MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton december 5-én és 6-án. A szerelvényeken mikulások és krampuszok
kísérik el az utasokat, és útközben ajándékokkal is kedveskednek. A jegyeket
csak elôvételben lehet megváltani a
Broadway jegyirodákban (a Rózsakert
bevásárlóközpontban, Gábor Áron utca
74–78. és a Hollán Ernô utca 10. szám
alatt), valamint a Gyermekvasút hûvösvölgyi otthonában. A felnôtt- 1500, a
gyerekjegy 1200 forintba kerül. A vonatok Hûvösvölgybôl 8.25-tôl indulnak.
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A Fôvinform jelenti

Fonódó gondolatok a 17-es villamosról
A kerület és a város közlekedési terhelését jelentôsen enyhítené a 17-es villamos vonalának átvezetése Észak- és Dél-Buda között. Igaz, az utóbbi évtizedben nem készült nagyobb felmérés az utazási igényekrôl annak ellenére sem, hogy jelentôsen átalakult az élet — a munkahely és a lakóhely
a polgárok zöménél közelebb került egymáshoz, ma már nincsenek gyárak délen —, azonban az
biztosan állítható, hogy erre a beruházásra szükség van. A 17-es villamos vonalának Margit híd
alatti átvezetése a Batthyány térre azonban ellentmond minden józan mérnöki gondolatnak, a
lehetô legdrágább megoldás. Egyetlen elônye van, a gondolat jól eladható a közvéleménynek és
rengeteg uniós forrást lehet hozzá lehívni, ami azután ellenôrizhetetlenül szép lassan szétcsordogálhat.
Néhány szakmai érvet, szakmai alaptételt szeretnék felsorakoztatni amellett, hogy ez a „projekt” a kerület és a fôváros érdekében valósuljon meg.
A közlekedés fejlesztésének feladata összhangot, harmóniát teremteni a város mûködésével,
funkcionális fejlesztésével, fejlôdésével!
A 17-es villamos vonalának Margit híd alatti átvezetése jelentôsen szûkítené a Bem rakpart
közlekedési felületét, egyben a Batthyány tér és a Margit híd között megszüntetné a szabad gyalogos és kerékpáros folyosót, elvenné a kerület ezen részének egyedi értékét, hiszen Pest és Buda
belvárosi Duna-partján csak itt nem közlekedik villamos. Végleg megakadályozná azt, hogy ez
a szakasz új funkciót kaphasson, többek között vendéglátó-ipari és idegenforgalmi célra.
Egy jelzôlámpás csomópont áteresztôképességét jelentôsen befolyásolja a forgalmi sávok és az
áthaladási fázisok száma.
A kialakítandó új jelzôlámpás csomópontrendszerben külön fázist kell adni a 17-esnek, az
amúgy is szûkülô híd alatti forgalomátvezetést még ez is akadályozná.
Egy híd áteresztôképességét nemcsak a forgalmi sávok száma határozza meg, hanem nagymértékben a rá- és elvezetô utak kapacitása is.
A terv szerint megmaradna a Margit hídról Pest felôl jobbra kisívben lehajtók jelzôlámpás megállítása, ami jelentôsen visszaduzzasztja a híd forgalmát.
Tervezéskor kerülni kell az adott tereket átszelô megoldásokat!
A hídfônél lévô tér a villamos átvezetésével elvesztené funkcióját, jelenleg egy kis presszó mûködik itt, mivel szintkülönbség van a villamos jelenlegi végállomása és az Árpád fejedelem útja
között, a villamos bevágásban érné el azt, ezzel egy oda nem illô, semmire sem használható rézsûkkel tûzdelt kusza megoldás jönne létre, ami a busz-HÉV-metró-4-es és 6-os villamos gyalogos kapcsolatát nehezítené.
Európai gyakorlat, hogy a villamosvonalak fejlesztését a lakóterületek súlypontjában szorgalmazzák, nem egy folyóparton.
A kerület javaslata pont ezt szorgalmazza a Török utcai áttöréssel a Moszkva tér felé. A 17-es felfûzné a kerület legforgalmasabb részét az átmenô irányokra. Ez a megoldás feleslegessé teszi a
délrôl a 19-es villamos Batthyány téri bevezetését is, hiszen a Moszkva tér is remek metrókapcsolatot ad, az I. kerület is megnyithatná így más célra az eddig a villamos által szétszabdalt rakpartot.
Európában divatja van az organikus közlekedésszervezésnek, azaz le- és felhajtási lehetôségekkel csökkenteni egy adott és sok párhuzamos vonal terhelését. (A pesti oldalon mûködik.)
A Szépvölgyi úti rakpartmegnyitást pedig támogatni kell. Ezzel lehetôvé válna a Lajos utca tehermentesítése, nem beszélve arról, hogy a Margit hídnál is csökkenne a rakpartra le- és felhajtók száma. Nem érv, mert nem igaz, hogy a HÉV járatsûrûsége ezt nem teszi lehetôvé, hiszen még
a reggeli és a délutáni csúcsban is ötpercenként járnak a szerelvények, bôven marad még a vasúti
biztonsági elôírásokat is betartó jelzôlámpás irányításnál is zöldidô. Ezen a HÉV-vonalon egyébként több tucat jelzôlámpás csomópont mûködik!
Mikor szûkében vagyunk a lehetôségeknek, épp akkor fontos a polgári kontroll, a józan, racionális gondolkodás. A kerület, mint eddig, most is ennek tudatában cselekedett, még akkor is, ha
a mézesmadzag milliárdos. Igaz, hogy mi kerül a 17-es átfonásába hatmilliárd forintba, azt még
szerintem az sem tudja, aki ezt az összeget megálmodta. Ilyen elôkészítés után csontvázak garmadája hullhat ki a tervdokumentációkból, ha egyáltalán léteznek.

•
•

n A Budai Alsó rakpartot a Margit híd alatt
már csak szükség esetén zárják le a fôgyûjtô
építése miatt, és a késôbbiekben korlátozás a
Margit híd állványzatának építése kapcsán várható. A Margit hídon a felújítási munkák miatt csak a BKV-jármûvek, a gyalogosok és a kerékpárjukat tolók mehetnek át. A járatok a szigetnél nem állnak meg, a Margitszigetre Buda felôl a 134-es autóbusszal lehet eljutni.
n A Tölgyfa utcában közmûvezetéket építenek a Bem József utca és a Fekete Sas utca közötti szakaszon úgy, hogy a Fekete Sas utcában közlekedôknek a járda szélére is rá kell
hajtani.
n A Gábor Áron utcában a Margit híd lezárása óta megerôsödött a forgalom, a felfelé
vezetô oldalon tart a gázvezeték-építés, ahol
a Tövis utca közelében jelzôlámpa szabályozza a váltakozó irányú áthaladást.

•
•
•
•
•
•
•

Marnitz László városrendezô mérnök

n A Vitéz utca vonalában a Nagy Imre térnél
tart a csatornaépítés teljes lezárás mellett
csakúgy, mint a párhuzamos Kacsa utcában
és Ganz utcában, ahol a Medve utca és a Királyfürdô utca közötti útszakaszt zárták le, a
Vitéz utca felé lehet kerülni.
n A Vár aljában az Iskola utcába nem tudnak behajtani, mert az útpályát felújítják, és
a Vám utcánál nem lehet keresztezni az Iskola utcát, ezért nem érdemes a Donáti utcába
behajtani azért, hogy innen közelítsék meg a
Fô utcát. A Várban az Ostrom utcában is
megújul az útpálya, teljes lezárás mellett.
n A Kis Rókus utcát felújítják, ezért lezárták
a Marczibányi tér és a Fény utca közötti szakaszon, a további szakaszon fel van marva a burkolat. Kerülni a Keleti Károly utca felé lehet.
n Az Ördögárok utcában a Nádor utca és a
Zsíroshegyi út között vízvezetéket építenek,
emiatt útszûkületre kell számítani.
n A 60-as villamos (fogaskerekû) csak a
Gyöngyvirág útig megy fel, mert gallyazzák a
fákat, a Széchenyi-hegy és a Pethényi út között pótlóbusszal lehet utazni.
n A Németvölgyi úton befejezôdött a közmû- és útépítés az Istenhegyi útnál, így ismét
kétirányú ezen a szakaszon is a forgalom. A
Fodor utcában a Pagony utca és a Vöröskô
utca között a Szent Orbán tér felé vezetô oldalon több helyen még útszûkület nehezíti a
közlekedést, közmûépítés miatt.

Rosta Marian

8. OLDAL

KERÜLETI SZOLIDARITÁS

BUDAI POLGÁR

A zene erejével az egész nemzetet lehet felemelni
(Folytatás az elsô oldalról)
Az ötlet éppen egy éve fogant meg Rácz-Kassay Hajnal fejében, aki akkor kezdett el dolgozni a Családsegítônél.
— Szociális munkásként egyik elsô feladatom volt, hogy karácsony elôtt élelmiszert vigyek ki a rászoruló családoknak — egész életre szóló, rendkívül megrázó élményben volt
részem. A lakás, ahová munkatársammal
mentünk, a szuterénban volt. Ahogy beléptünk, megcsapott a dohszag, minden fal vastagon penészes volt. Elképzelhetetlen körülmények között élt ott egy sokgyermekes édesanya. Az egyik tündérien aranyos kisªa odajött hozzám, hogy megköszönje a tejet, amit
vittünk, mert hogy ô azt nagyon szereti.
Annyira szíven ütött ez az elsô családlátogatás, ezeknek a jobb sorsa érdemes embereknek a szegénysége, a kisªú öröme, hogy úgy
éreztem, azonnal tennem kell valamit. Aznap este született meg a jótékonysági koncert ötlete. Férjem, Rácz István, aki az Operaház énekese, az elsô pillanattól támogatott,
sôt magára vállalta a szervezômunka oroszlánrészét.
— Személyes jó barátság fûz a Rácz házaspárhoz; ami nekik fontos, nekem is az — vallja Tokody Ilona. — De nem csak ezért vállaltam el gondolkodás nélkül a felkérést. Az

anyagi segítségen túl, ami remélhetôen egy
kicsit enyhíteni tud néhány család nélkülözésén, azt is fontosnak tartom, hogy fellépésünkkel, ha csak rövid idôre is, de feledtetni
tudjuk a mindennapi gondokat. Ha ez megvalósul, már megérte erre a pályára menni, hiszen ez a mi hivatásunk egyik feladata. Bár az
eszközök mások, a mûvész céljai nagyon hasonlóak a papokéihoz: a lelkek építése. A mi
gazdagságunk nem megfogható, számokban

nem kifejezhetô, ám éppen ezért nem is lehet tôlünk elvenni. Ebbôl a gazdagságból szeretnénk adni mindenkinek, aki eljön a november végi koncertre. Végül hadd idézzem
Kodályt, aki azt mondta: „zene nélkül nincs
élet”, s valóban, a zene erejével nemcsak
egyes lelkeket, hanem az egész nemzetet lehet felemelni.
— A legnagyobb örömöt számomra az szerezte, hogy minden mûvész, akit felkértem a
közremûködésre, azonnal igent mondott —
veszi át a szót a Liszt-díjas mûvész, Rácz István, aki nemcsak szervezôként, hanem fellépôként is részt vesz a koncerten. — Régóta
gondolkodtunk már azon, hogyan lehetne segíteni, és hogyan lehetne felhívni a ªgyelmet
arra, hogy vannak közöttünk segítségre szoruló emberek. A ªgyelemfelkeltést éppen
annyira fontosnak tartom, mint azt, hogy
megvalósul ez a nagyon szépnek ígérkezô, nemes célt szolgáló hangverseny. A másik örömöm, hogy Láng Zsolt polgármester úr szintén azonnal lelkesnek és készségesnek mutatkozott ügyünkben. Beszélgetéseink alapján
reményteljesnek tûnik hagyományteremtô
szándékunk, miszerint ezentúl minden évben, esetleg így, az advent idôszakában, hasonló célú jótékonysági rendezvényt tarthassunk.
Péter Zsuzsa

2009/24 — november 27.
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A lakóközösségek figyelnek környezetükre
Egy évek óta félbe maradt építkezés,
vagy jelentôsen leromlott állagú épület
gyakran nyújt szomorú látványt, a leállt
vagy elhúzódó beruházás a
szomszédban élôknek viszont sok
esetben a mindennapi életet nehezíti
meg. Az elhanyagolt épületek olykor
balesetveszély forrásai lehetnek. A
Polgármesteri Hivatal szerint nem csak a
romos épületek jelentenek
balesetveszélyt.

Egy leállt Bimbó úti építkezés miatt szerkesztôségünket többször keresték meg panasszal
a környéken lakók, mert a szóban forgó épület balesetveszélyesnek tûnt. A régi ház váza
mögött mély, lommal teli pincék, omladozó
falak bújtak meg, és látszott, hogy a járdára
is hullott a falból. Az ehhez hasonló, balesetveszélyes helyzetek szerencsére ritkák a II.
kerületben, de a hivatal kevésbé szembetûnô
esetek miatt is gyakran szólítja fel rendbetételre a ház tulajdonosát, lakóit.
— A hivatalnak módjában áll ªgyelmeztetni, és szükség esetén büntetést kiróni, ha
egy épület elhanyagolt, esetleg balesetveszély áll fent — mondta lapunknak Nagy Péter,
az Építésügyi Iroda vezetôje. — A közvetlen
élet- vagy balesetveszélyt okozó épületek, illetve a befejezetlen építkezések miatt viszonylag ritkán kell a hivatalnak közbelépnie, sokkal jellemzôbb, hogy a társasházak
nem végeznek el alapvetô karbantartást a lakóépületen. Nem túlzás azt állítani, hogy a

társasházak közel felénél lehetnek olyan hiányosságok, amelyek elôbb-utóbb gondot
okozhatnak.
Az irodavezetô arra is felhívta a ªgyelmet,
hogy tapasztalatuk szerint sok esetben egyegy építkezés pont az ügyben érintett, szomszédos lakók fellebbezései miatt áll, akár
annyi ideig is, hogy az építési engedély elveszíti hatályát, és elölrôl kezdôdik az építésügyi eljárás, miközben tovább romlik az épület állaga.
— A hivatalnak ugyanakkor mérlegelnie
kell, miként lép fel a hanyag tulajdonosokkal
szemben, mert a büntetés önmagában csak
ronthat a helyzeten — tette hozzá az irodavezetô. — Ha egy lakóközösség nem végezteti el
például a dûlôfélben lévô kémény helyreállítását vagy a hulló tetôszerkezet javítását, valószínûleg nincs rá pénze. Egy komolyabb büntetés ráadásul tovább csökkentené a társasház költségvetését, és még távolabbi célnak
tûnhet a rekonstrukció. Ugyanakkor számszerû tények bizonyítják, hogy egy tervszerû,
megelôzô karbantartás sokkal kevesebbe kerül, mint amikor a karbantartás elmaradása
miatt már komoly munkákat igényel az elhárítás.
A hivatal a balesetveszélyes helyzetekben
azonban mindenképpen fellép. Végsô esetben arra is lehetôség van, hogy önkormányzati forrásból elvégeztessék a veszélyelhárítást,
ennek költségét, és annak kamatait pedig az
ingatlan tulajdonlapjára vezettethetik és a tulajdonosokkal késôbb rendezik a kiadásokat.
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés azonban minden tulajdont érint és egyetemleges:
azaz, a költségek és azok kamatainak rendezéséig a tulajdonokat korlátozás terheli, legrosszabb esetben (ha a költségek és kamatai
megközelítik az ingatlan értékét) az ingatlan
tulajdonjogában is változás következhet be.
A felújítást tervezô, ám nehéz anyagi helyzetben lévô házaknak érdemes tudniuk, hogy
az önkormányzat minden évben pályázatot ír
ki társasházak számára a ház felújítási munkáinak támogatásra.

Végsô búcsú
Lossonczy Tamástól
A 106. életévében november 3-án elhunyt
Lossonczy Tamás Kossuth-díjas képzômûvésztôl, a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti
Akadémia alapító tagjától, kerületünk díszpolgárától november 19-én a Farkasréti temetôben vettek végsô búcsút családtagjai, barátai és tisztelôi. A II. kerületi önkormányzat
nevében Láng Zsolt polgármester helyezte el
az emlékezés virágait a mûvész sírjánál.

Vetélkedô társasházak
Nemrég megtartotta elsô, közös környezetvédelmi és sportvetélkedôjét a Margit körút 5/
a, 5/b és a Frankel Leó út 24. lakóközössége.
A környezet védelmére és az egészséges életmódra hívta fel a ªgyelmet a verseny, amelyen hét csapat küzdött a díjakért. A lakókhoz csatlakozott a Bem mozi és néhány, közeli vendéglátó üzlet csapata is. A baráti hangulatú küzdelemben test és szellem egyaránt
megdolgozott, hiszen a környezetvédelmet
érintô tesztkérdéseket evezôpados és súlyzós
gyakorlatok követték. A részrehajlásra lehetôség sem volt: a Margit 5/b-ben lakó, már
számos helyi környezetvédelmi megmozdulást szervezô Gerstl József szakavatott zsûrit válogatott össze. Szakíró, egyetemi adjunktus
és gépészmérnök mérte az idôt és felügyelte
a versenyt. A kiélezett küzdelemben az Oregánó étterem csapata harmadik, a Mechatronika iskola diákjai ezüstérmesek, a gyôztes pedig a Bem mozi együttese lett.
— A legjobbak ebéd- és vacsorameghívást
kaptak, de gazdára talált számos könyv és

szeg

Ünnepi készültség a közterületeken
A Városrendészet, a rendôrség és a polgárôrök decemberben fokozott jelenléttel vesznek
részt a II. kerületi közterületek rendjének felügyeletében. Az ünnepeket megelôzô napokban ugyanis jellemzôek a köz- és közlekedésbiztonságot veszélyeztetô pillanatok, amelyeket a kerület biztonságát szem elôtt tartó szervezetek szeretnének elkerülni.
— Talán nem kell külön hangsúlyozni, hogy a karácsony elôtti forgatagban megszaporodhatnak a zseblopások, látványosan megnô a szabálytalanul parkolni kívánó sofôrök
száma, és a zugárusok is ilyenkor szeretnének túladni nagyobb mennyiségû portékán —
emelte ki Vajthó Gábor, a Városrendészet vezetôje. — Idén a közterület-felügyelet a rendôrséggel és a kerületi polgárôr szervezetekkel együttmûködve fokozottan ellenôrzi a belsô városrészt és a bevásárlóközpontok környékét. A rend fenntartásához külön segítséget nyújt például a Mammut bevásárlóközpont biztonsági szolgálata. Hozzátette: igyekeznek enyhíteni a bevásárlási láz okozta zsúfoltságot, megfosztani az ünnepet megelôzô napokat a nem kívánatos jelenetektôl. A csoportvezetô hangsúlyozta, hogy a járôrök
folyamatosan a közterületeken lesznek, és ez alól az ezüst- és aranyvasárnap sem kivétel.
ger
A Moszkva téri vásár felügyelete pedig reggeltôl zárásig tart majd.

tárgyjutalom is a támogatóknak köszönhetôen — mondta el Gerstl József . — Jó lenne, ha
hasonló, környezetünk védelmét hangoztató
programot szerveznének más lakóközösségek is, mert a közös munka és szórakozás
összehozza az embereket, elôsegíti a ház lakóinak egységét, ami olykor megªzethetetlen
elôny. A szervezés csak elsôre tûnik bonyolult feladatnak. Nem beszélve arról, hogy közben környezetünk is megszépül, mert minden egyes rendezvény alkalmával, amennyire lehet, szebbé tesszük a házakat kívül-belül, és mint most is, fákat, növényeket ültetünk.
szg
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Épül a budaligeti csapadékvíz-elvezetô hálózat
meg, amely két természetes vízfolyás, az Ördögárok, illetve Hidegkúti árok vízgyûjtôterületére esik. Az érintett területen már évek
óta komoly gondot okoz a hirtelen lezúduló
csapadék elvezetésének hiánya. 1996 óta
gyûjtött és dokumentált bejelentések, valamint lakossági fórumokon elhangzott felszólalások jelezték a problémát. A kivitelezési
munkálatok egy évet vesznek igénybe. A
munkálatok idén július 15-jén kezdôdtek és
a tervek szerint 2010. június 30-án érnek véget. A kivitelezô cég tájékoztatása szerint tartani is tudják a határidôt, hiszen mostanra a
munkák felét végezték el. December 20. és január 20. között nem dolgoznak, legfeljebb
csak akkor, ha az idôjárás engedi.
Nagyobb forgalomtechnikai változásokra
és terelésekre a jövô évben már nem kell számítani, mivel a beruházás fôbb útvonalakat
érintô részén túl van a kivitelezô.
ti

Félidejéhez érkezett Pesthidegkút budaligeti
részén a csapadékvíz-elvezetô rendszer kiépítése. A fejlesztést az önkormányzat 90%-os
arányban pályázati forrásból valósítja meg:
kerületünk 584 737 000 forint támogatást
nyert el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-Magyarországi Operatív Programjából,
amelyre 2008-ban pályázott.
Az összesen 44 budaligeti utcát érintô beruházás keretében épül zárt csatorna, nyílt elvezetô és szikkasztóárok, amelyek befogadója a Paprikás-patak lesz. A mintegy 9,5 km
hosszúságú vonalas létesítménybôl megépülô rendszer közel száz iszapfogót is magába
foglal majd. Az iszapfogókat a csatornák elé
illesztik, ezzel megszûrve a vizet a szeméttôl
és az iszaptól, így tiszta víz érkezik a zárt
rendszerbe.
A II. kerület mintegy 5200 lakosát érintô
fejlesztés a Jegenye-völgyi árok, Hidegkúti
út, Máriaremetei út, Hímes utca, Géza fejedelem utca, Mátra utca, Gyöngyvér utca, Elôd
vezér utca, Koppány vezér utca által határolt
terület csapadékvíz-elvezetési gondjait oldja

Készül az OPNI
területének
szabályozási terve
A Hûvösvölgyi út 116. alatti (hrsz.: 11186/6)
ingatlan (OPNI) területére vonatkozó kerületi szabályozási tervet elfogadás elôtt 2009.
november 11-tôl egy hónapon át, december
11-ig közzétették — tájékoztatta lapunkat a II.
kerületi Fôépítészi Iroda. A dokumentumot
az Ügyfélszolgálati Központ (1024 Margit körút 47–49.) földszinti hirdetôtábláján tekinthetik meg.
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként
17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi képviselôknek (1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, (30) 560-3928 minden hónap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda,
tel.: 315-1366, jover. gyorgy@masodikkerulet.hu.

FOGYASZTÓVÉDELEM. Díjmentes tanácsadás minden csütörtökön 14–16 óráig
az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit körút 47–49.).

Lombkomposztálás közterületen is
Október végén állították fel a Vérhalom
téren a kerület elsô közterületi
lombkomposztálóját. A maga nemében
egyedülálló kísérlet célja, hogy jelentôs
költségmegtakarítás mellett hosszú
távon a környezet állapotában is
érzékelhetô javulást érjünk el.

Az immár harmadik éve zajló Komposztáló kerület program új állomásához érkezett. Eddig
családi és társasházak, valamint különbözô
intézmények juthattak házi komposztálásra
alkalmas komposztáló edényekhez. A regisztrált 1500 címen becsléseink szerint több
mint ötezren vesznek részt a programban.
Ôk már a konyhában, illetve a saját kertben keletkezô szerves anyagokat, azaz a zöldjavakat komposztálhatják, vagyis elôsegítik
humusszá alakulásukat. Az önkormányzat illetékeseivel most láttuk elérkezettnek az
idôt, hogy a közterületeken keletkezô zöldjavak, jelen esetben az ôszi hónapokban nagy
tömegben lehulló falevelek is sorra kerüljenek.
A most felállított Vérhalom téri, kísérleti
példánynak szánt komposztálót az egyesület
tervezte, és a tapasztalatok függvényében a kialakításán esetleg késôbb módosítunk. A tervek szerint a Vérhalom téren keletkezô faleveleket az eddigi gyakorlattal ellentétben nem
szállítja el a parkfenntartó vállalat, hanem a
komposztálóba behordva helyben komposztálja.
Ezzel megszûnnek a szállítással, illetve a lerakással vagy telepi komposztálással járó
költségek, az értékes tápanyag pedig visszakerül a park növényzetét tápláló talajba. A kísér-

let sikerétôl függôen a jövôben a kerület más
közterületeire is kiterjesztjük a programot.
Gellért Miklós
SZIKE

A Komposztáló kerület programról érdeklôdni, komposztálási tanácsokat kérni, a programra jelentkezni továbbra is
a SZIKE programvezetôjénél, Eleôd-Faludy Gabriella komposztmesternél lehet:
(06 30) 544-8778, hétköznap 9–15-ig,
drótposta: komposzt@szike.zpok.hu.
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Százharminc felsôoktatásban tanuló kerületi
diákot támogat az önkormányzat
hogy még jobb eredményeket érjenek el, és
így hosszú távon ôk is támogathassák kerületünket.
A támogatásban részesülô diákokkal szerzôdést kötött az önkormányzat, a megítélt
összeget általában egy vagy két részletben folyósítják a kerületi ösztöndíjasoknak.
Ötvös Zoltántól, a Mûvelôdési Iroda vezetôjétôl megtudtuk, hogy ebben az évben az önkormányzat százharminc, a kerületben lakó,
egyetemi, fôiskolai tanulmányt folytató diáknak összesen mintegy 6,5 millió forintnyi
összeget biztosít. Az ösztöndíjakról a Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport és Informatikai
Bizottság döntött szociális rászorultság és a
képzés jellege alapján.
Az ünnepélyes díjátadón a házigazda Törökvész iskola énekkarának és egykori diákjának, a ma zeneakadémiai hallgató Pregun Tamás zongoristának elôadását élvezhette a közönség.

A több éves hagyománynak
megfelelôen a Törökvész Úti Általános
Iskola adott otthont annak az
ünnepségnek, amelynek keretében
Dankó Virág alpolgármester
köszöntötte a megjelent diákokat és
adta át nekik az idei tanévre szóló
felsôoktatási ösztöndíjakat.

— Önkormányzatunk a támogatással a
már így is kimagasló eredményt elérô diákokat kívánja még jobb teljesítményre ösztönözni — emelte ki beszédében Dankó Virág.
— Az ünnepélyes díjátadónkkal azt kívánjuk
hangsúlyozni, milyen sokra értékeljük azon
egyetemisták és fôiskolások munkáját.
Dankó Virág mindezekhez hozzáfûzte: az
önkormányzat a szûkösebb anyagi helyzete ellenére meg kívánja ôrizni a felsôoktatási tanulmányokat folytató, kerületi ªatalok támogatásának hagyományát. Az ösztönzés célja,

Péter Zs.

Nyílt napok
Ovisoknak és szüleiknek
n Az Áldás Utcai Általános Iskolában (1025 Áldás u. 1., 2124258) december 1-jén 8–12 óráig nyílt órák leendô elsô osztályos
szülôknek. 12 órától beszélgetés a tanítónôkkel. Január 19-én 15–
16 óráig Mesebolt — irodalmi foglalkozás.
n A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium (1021 Budenz
út 20–22., 394-3177, bederna@budenz.sulinet.hu) a 2010/11-es
tanévben két elsô osztály indítását tervezi. Január 14-én 17 órakor
tájékoztató szülôi értekezletet tartanak a leendô elsôs osztályokról.
n A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (1027 Medve utca 5–7., 201-1137) két elsô osztály indítását tervezi. A két leendô elsôs tanító néni, Jaczkovits Miklósné és Tóth Ágnes minden hónap
második szerdáján 17 órától várja a nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozásokra, legközelebb december 9-én és január 13-án.
n A Fillér Utcai Általános Iskolában (1022 Fillér u. 70–76., 3266616) az emelt szintû angolos osztályokba jelentkezôknek december 9-én és január 6-án magyar nyelvû foglalkozás 16–16.45-ig. A
foglalkozásokon megismerkedhetnek a leendô tanítókkal: Szabó
Edittel és Siposs Katalinnal. A német nemzetiségi tagozatra jelentkezôknek december 2-án és január 6-án 16–16.45-ig magyar és német nyelvû foglalkozás. A magyar nyelvû foglalkozásokat Balássyné
Vas Judit leendô tanító, a német nyelvûeket Honos Pia tartja.
n A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és
Zeneiskolában (1022 Marczibányi tér 1., www.kodaly-bp.sulinet.hu, 212-5680) Ki játszik körbe? — zeneovi minden csütörtökön

16.30–17-ig. December 3-án készülôdés a karácsonyra, január 21én: Hangszerek farsangja. Az elôadások 10 órakor kezdôdnek. A
részvételi szándékot a hangverseny elôtt 4 nappal telefonon jelezzék Preszter Nóránál a 212-5680-as számon.
n A Pitypang Utcai Általános Iskolában (1025 Pitypang u. 17.,
325-8827) iskolakóstolgatón december 8-án 16 órától megismerkedhetnek a leendô elsôs tanítókkal. A legközelebbi foglalkozás január 12-én délelôtt 8.20-tól lesz.
n A Remetekertvárosi Általános Iskola (1028 Máriaremetei út
71., 275-8675) két elsô osztály indítását tervezi. Iskolanyitogató
foglalkozások: december 8-án télköszöntô 16–17-ig, január 14-én
16–17-ig ismerkedô.
n A Szent Angéla Általános Iskola és Gimnáziumban (1024 Ady
E. u. 3., 212-4151) december 11-én 17–19-ig betlehemes mûsor
az énekes osztály elôadásában és kézmûves foglalkozás. Családi
táncház november 20-án 17–19-ig.
n A Törökvész Úti Általános Iskolában (1025 Törökvész út 67–
69., 325-6580, www.torokvesz.hu, info@torokvesz.hu) december
19-én 9–11 óráig játszóház, adventi készülôdés a leendô tanítókkal. Január 13-án 8–11 óráig nyílt órák a leendô elsôs tanítóknál.
n Az Újlaki Általános Iskola (1023 Ürömi u. 64., 335-0720,
www.ujlaki.axelero.net) tornatermében december 2-án 17 órakor
a Pórul járt krampuszok címû elôadás, amelyet az Aranyszamár Bábszínház mutat be. Kézmûves foglalkozás a karácsony jegyében december 9-én 17 órakor, az I. emeleti Zsibongóban.

Hatodikosoknak

Nyolcadikosoknak

n A II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban
(1024 Keleti Károly u. 37.) nyílt nap a
hatosztályos program iránt érdeklôdôk
részére november 27-én 9–12-ig. Tel.:
212-2995, 316-2502, fax: 21-22995, email: felveteli@budai-rfg.sulinet.hu,
www.budai-rfg.sulinet.hu.

n A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium (1021 Budenz út 20–22., 3943177) elôkészítôt tart magyar és matematika tantárgyakból keddi és szerdai napokon.
n A Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola (1022 Marczibányi tér
1.) a 9. évfolyamos nyelvi elôkészítô osztályába jelentkezôknek elôkészítôket tart keddenként 16–17.30-ig. Telefon: 212-5680 (8–16 óráig), e-mail: kodaly@kodaly-bp.sulinet.hu.
n A Szabó Lôrinc Két Tannyelvû Általános Iskola és Gimnáziumban (1026 Pasaréti út
191–193., 394-3887) nyílt nap december 2-án 8–12-ig, 12 órakor igazgatói tájékoztató.
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Bemutatkoznak a kerületi óvodák: a Szemlôhegy Utcai Óvoda

Boldog gyermekkor sok játékkal és mozgással
Ínycsiklandozó süteményillat terjeng,
ahogy a kertbôl a rózsadombi
villaépületbe lépek. „Éppen almáspitét
sütnek a gyerekek” — mondja
mosolyogva Daczi Lászlóné
óvodavezetô, miközben hellyel kínál
apró irodájában, amely valószínûleg az
óvoda legkisebb helyisége. Szép, tágas
és világos csoportszobák, egy
tornaterem és egy több szintre bontott
hatalmas kert nyújt az ovisoknak
bôséges helyet a játszásra.

— A játék mellett a mozgás az a tevékenység,
A 120 férôhelyes Szemlôhegy utcai óvoamelynek szabad gyakorlására és fejlesztéséda épülete a BKV tulajdona volt. A györe különös hangsúlyt fektetünk — árulja el az
nyörû budai villában 1996 óta mûködik
óvoda nevelési programjáról Eszter néni. —
a kerület egyik legnépszerûbb gyermekMinden termünk tágas, mindegyikben ki tudintézménye. Az önkormányzatnak az intuk alakítani a mozgásra inspiráló környezegatlant bérlô szerzôdése azonban 2005
tet, ahol akkor is mozoghatnak a gyerekek,
végén lejárt. A közlekedési vállalat iráha éppen nincs kedvük egy helyben ülve játnyítói ezzel egy idôben vételi ajánlatot
szani vagy rajzolni. A gyermekek egyéni fejtettek az önkormányzatnak, amellyel ha
lettségének megfelelô differenciált mozgásnem élt volna, az óvoda épületét a BKV
feladatokból álló rendszeres tornafoglalkozámásnak adta volna el. Az önkormányzat
sok mellett játszódélelôttöket tartunk, ami2007 végén végleg rendezte az ingatlan
nek során a gyerekek szabadon választhatnak
sorsát azzal, hogy több mint négyszáz
a már jól ismert mozgásfejlesztô eszközök kömillió forintos áron megvásárolta azt,
zül. Ôk persze nem tudják, hogy éppen „fejbiztosítva ezzel a benne folyó nevelési
lesztés alatt állnak”, viszont rendkívül jókat
és pedagógiai munka folyamatosságát.
játszanak. A nagy kertben számos, mozgást
A Szemlôhegy Utcai Óvodában öt,
biztosító játékeszköz, többek között roller és
életkor szerint homogén csoportba járbicikli is áll a gyerekek rendelkezésére. A
nak a gyerekek. Az óvoda vezetôje: Daharmadik és negyedik éve óvodások hetente
czi Lászlóné. Címe: 1023 Budapest,
egyszer vagy kétszer — a szülôk igénye szeSzemlôhegy utca 27/b, tel.: 326-1887.
rint és hathatós segítsége mellett — úszni járnak, nyáron pedig napközis úszótábort szervezünk nekik. Délután néptánc és játékos tor- na várja azokat, akik még többet szeretnének
mozogni.
A sok mozgás a gyerekek egyéb képességeire is jó hatással lehet.
A mozgás a gyermekek számára örömteli tevékenység, ami testi, értelmi és szociális képességeik fejlôdésében egyaránt jelentôs szerepet tölt be. Ahogy a kicsik bekerülnek az
oviba, az óvónôk ªgyelemmel kísérik fejlôdésüket az iskolába kerülésig. A megªgyelési
eredmények alapján határozzák meg a gyermekre vonatkozó, játékban és egyéb tevékenységben megvalósuló, egyéni fejlesztési
feladatokat. Nagyobb lemaradás esetén lehetôség van arra is, hogy a fejlesztô végzettségû
kollégák egyénileg foglalkozzanak az arra rászoruló gyermekkel.
Ebben az óvodában sosem kellett aggódni amiatt, hogy nincs elég gyermek.
Közel százötvenen járnak hozzánk, csoportonként harmincan, ami meglehetôsen nagy
létszám. Évek óta háromszoros a túljelentkezés, mintegy száz kisgyermeket szeretnének
kiscsoportba íratni a szülôk.
Mi lehet az oka a népszerûségnek?
Kerületünkben nagyon szép és jól felszerelt óvodák vannak. Mi sem panaszkodha-

tunk, hiszen nemcsak nagyon jó helyen fekszik az épület, de a gyönyörû, nagy kert még
vonzóbbá teszi óvodánkat a szülôk szemében. Sokan mondják, hogy amikor elôször
beléptek hozzánk, a villaépület családias jellege tetszett meg nekik. Rendszeresen készítünk felmérést arról, mennyire elégedettek a
családok a munkánkkal. A legtöbben az óvoda derûs és nyugodt hangulatát dicsérik, a
másik állandóan visszatérô pozitívum pedig
az intézmény gyermekközpontúsága. Ennek
nagyon örülök, hiszen a gyerekek személyiségének tiszteletben tartását nagyon fontosnak
érzem. Arra törekszünk, hogy jól érezzék magukat itt az ovisok, jó kedvvel jöjjenek be reggel, és jó érzésekkel menjenek haza délután.
Ez, gondolom, összecseng a szülôi elvárásokkal.
Természetesen minden szülô azt szeretné,
hogy csemetéjének boldog, gondtalan gyermekkora legyen, ugyanakkor azt is elvárják
az óvodától, hogy felkészítse a gyerekeket a
már komolyabb erôpróbára, az iskolára. A
hozzánk járó gyerekek túlnyomó többsége értelmiségi családból származik. Sok mindent
hoznak otthonról, nyitottak, értelmesek, érdeklôdôk. Nevelômunkánk során arra törekszünk, hogy helyes önérvényesítési készséggel megáldott, a kortárs csoportba jól beilleszkedô, az együttélés normáihoz alkalmazkodó, másokat elfogadó, önálló kis emberekké váljanak. Az otthoni körülményeket, a családi életet, a szülôk nevelési elveit minden
esetben adottságnak tekintjük, ebbe nem is
lehet és nem is akarunk beleszólni, de mindig szívesen segítünk a nehéz helyzetek kezelésében.
Péter Zsuzsa
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Másfél évtized a pedagógia szolgálatában
monikanaptárba, amit minden pedagógushoz eljuttatunk a kerületben.
A versenyszervezés kiemelt feladataink
egyike. A versenyek száma évrôl évre nô, ez
mintegy ötven versenyt jelent évente, aminek a kétharmada kerületi verseny. Négy éve
mi rendezzük a fôvárosi vers- és prózamondó versenyt.
Megszámlálhatatlan hosszabb és rövidebb
továbbképzést, konferenciát, szakmai napot,
elôadást rendeztünk és tartottunk, jelenleg
három akkreditált tanfolyamunk van.
Tavaly nyáron Tehetségpont lettünk azért,
hogy a tehetségfejlesztés külön szolgáltatás- Komplex mûvészeti vetélkedô — 2009
ként, az eddiginél nagyobb ªgyelmet kapjon
a kerületünkben és azért, hogy segítsük a gyerekeket közvetlenül és az ôket tanító pedagógusokon keresztül tehetségük felismerésében és kibontakoztatásában.
Intézményünkbôl többen megismerkedtünk az elôzô tanévben egy aránylag új konfliktuskezelési technikával, a mediációval. Hiszünk ennek a fontosságában, ezért több diák- és pedagógustanfolyamot szerveztünk az
elsajátítására, és elindítottuk mediációs mûhelyünket a már képzett mediátorok számára. Jó lenne, ha a megoldásközpontú szemlélet nemcsak a kiélezett konºiktusok, a fegyelmi ügyek rendezésénél, hanem a mindenna- Óvodai mûvészeti fesztivál — 2009
pi élet teljes spektrumában, a családban, a
munkahelyeken is érvényesülne. Az Igazság- merkednünk. Az ÁNTSZ, a rovarirtás, a beügyi és Rendészeti Minisztérium közvetítôi ázás, az ebédlemondás, a fûnyírás, a beruhányilvántartásában nyolc mediátorral szere- zásokkal kapcsolatos teendôk és mindezek
pel a PSZK.
emberi vonzatai problémamegoldási képesKülönleges idôpont az életünkben 2008. ségünket fejlesztették tovább.
szeptember elseje. Ugyanis a kerületi gyerA kerek évforduló megünneplésére az ôszi
mektáborok mûködtetése ekkor vált felada- konferencia adott helyet és alkalmat. Pap Jutunkká, egy egészen új fejlôdési irányt nyitva dit köszöntôje után rövid ªlmet vetítettek,
meg számunkra. Intézményünk fennállása amely az elmúlt öt év történéseit villantotta
óta nem rendelkezett önálló ingatlannal, fel. Láthattuk a költözködés pillanatait, a
II. KERÜLETI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLmindig egy másik, befogadó intézményben munkahelyi élet mindennapjait, a tehetségTATÓ KÖZPONT: 1024 Keleti Károly utlaktunk. Az utóbbi években az újjáépült Rákó- gondozás színtereit: a Pöttöm fejtörôt óvodáca 37., tel./fax: 325-0403, 336-0196, eczi gimnáziummal élünk szeretetteljes szim- soknak és a Gondolkodtató játszóházat iskolámail: pszk2@mkpszk.sulinet.hu, www.
biózisban, köszönet érte a gimnázium igazga- soknak, valamint a tavaszi szakmai napok
mkpszk.sulinet.hu
tónôjének, Magócs Évának és munkatársai- eseményeit, amely a PSZK szinte minden tenak Ebbôl következôen az ingatlanfenntar- vékenységébôl adott ízelítôt. Az ünneplést
— Egyik fontos alapfeladatunk, hogy pedagó- tás, az épület, a kert, az élelmezés gondjai is- stílusosan egy, a PSZK logóját mintázó torta
giai értékelést végezzünk, azaz mérjük a tanu- meretlenek voltak számunkra. A tavalyi tan- jóízû elfogyasztása zárta.
Péter Zs.
lók tudását. A szakfelügyeletbôl szelídült évben azonban sikerült mindezekkel megisszaktanácsadói szolgáltatást átalakítottuk:
élet-, gyakorlat- és intézményközeli mûhelyeket hívtunk életre, amelyek az együttgondolkodás, a közös munka helyszínei. Folyan A Törökvész Úti Általános Iskola pedagógusai köszönetüket fejezik ki mindazoknak,
matosan gyarapodó könyvtárunk kétpolcnyi
akik a Törökvész Úti Általános Iskola Támogatására Alapítvány (19700083-1-41) javákönyvbôl lassan tízezer kötetes taneszköz-bera 2007. évi jövedelemadójuk 1%-át átutalták. Az 1 027 387 forintot az iskola számításmutató hellyé és igényes pedagógiai szaktechnikai felszereléseinek bôvítésére, az épület karbantartására fordítottuk, valamint az
könyvtárrá vált. Hírmondó címû újságunk
alapító okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységeknek megfelelôen használtuk
formátuma ugyan egyre kisebb lett, de újabb
fel: tanulmányi kirándulásokra, szociálisan rászoruló gyermekek támogatására, könyvek
rovatokkal gazdagodott és strukturáltabbá
vásárlására, a szabadidô tartalmas eltöltésére.
vált. A kerületi intézményeket bemutató kiadn Az Alapítvány a II. kerületi Muzsikáló Ifjakért (számlaszáma: 1170236-20547804)
ványaink, a Hívogató és az Iskolanyitogató
köszönetet mond mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1% -át a Járdányi Pál Zeneiskola
méretében nem, de képanyagában és pélAlapítványának felajánlották. A 2008-ban befolyt összeg 312 134 Ft volt. A kapott összedányszámában sokat változott. Honlapunkat,
get alapítványunk a vonószenekar 2009. májusi zwickaui útjának utazási költségeihez, vaa www.mkpszk.sulinet.hu oldalt négy éve indílamint rászoruló növendékek tandíjtámogatásához használta fel.
tottuk, és fejlesztjük most is. Három éve rögzítjük éves programjainkat a kis színes har1994-ben kezdte meg tevékenységét a
II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Központ (PSZK), és tart szoros szakmai
kapcsolatot kerületünk huszonöt
önkormányzati fenntartású oktatási,
nevelési intézményével. A jubileum
alkalmából a jelenleg tizenhat
munkatárssal mûködô PSZK munkáját a
központ vezetôje, Pap Judit mutatja be
olvasóinknak.

Köszönet
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GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

BUDAI TÁNCKLUB
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-7992

MILLENÁRIS
1024 Fény u. 20–22., tel.: 438-5312

KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ
1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-5464

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA
1028 Templom u. 2–10., tel.: 392-0860

MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
1022 Marczibányi tér 5/a, tel.: 212-2820

VÍZIVÁROSI GALÉRIA
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-6925

KARÁCSONYRA VÁRVA. December 12-én
10–15 óra között karácsonyi ajándékkészítô
foglalkozás és kézmûves vásár lesz a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban. A vásáron
iparmûvészek és kézmûvesek egyedi ajándéktárgyai, jó hangulat, zene, ízek és illatok várják a látogatókat. Belépô: 1000 Ft/fô. Információ: Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689.
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KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 2014370)
n M GALÉRIA a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében. NOVEMBER 30-ig: Tóth Balázs —
festmények, grafikák. DECEMBER 5–20-ig: Ilka Gábor — szobrok. Megnyitó: DECEMBER 5., 13 órakor.
Megnyitja Wegenast Róbert festômûvész, díszlettervezô.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: DECEMBER 18-ig: Karácsonyi Tárlat VIII. ÚTON. Szablyár Zsuzsanna — mûvészkönyvek, festmények. Rékasy Bálint — ötvösmûvek. Rippl Renáta — textilek, illusztrációk. Bohus Áron
— érmek, plasztikák.
n HAP GALÉRIA: DECEMBER 11-ig: Schall József építész emlékkiállítása. (1027 Margit krt. 24.)
n GALÉRIA LÉNIA: Száz év — száz név. Válogatás a Galéria Lénia gyûjteményébôl. Látogatható DECEMBER
31-ig, csütörtökön és pénteken 16–18 óráig, illetve elôzetes bejelentkezésre: (06 20) 911-8121, (06 20) 9165605, www.galerialenia.hu, 1021 Széher út 74.
n 2010. JANUÁR 9-ig: Tóth Károly fotómûvész kiállítása az Országos Széchényi Könyvtár Fénykép- és Fotómûvészeti Tárának rendezésében. Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, VII. emeleti katalógustér. (Budavári
Palota F épület)
ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: Rendkívüli hangverseny. DECEMBER 3., 18.00: Búcsú a Haydn-évtôl. A
Bartók Vonósnégyes válogatása a zeneszerzô legszebb vonósnégyeseibôl. Belépés múzeumi jegyekkel — felnôtteknek 1000 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 500 Ft. DECEMBER 4., 18.00: Bemutatkozó. Hoffmann Ágnes (hegedû) és Bokor Ildikó (zongora) hangversenye. Mozart: B-dúr szonáta, Schumann: a-moll szonáta,
Beethoven: G-dúr szonáta. DECEMBER 6., 11.00: Jeles napok kamarazenével. A Trió Duecento Corde matinéja Mikulás napján. Haydn: C-dúr trió Hob. XV/27., Debussy: G-dúr trió, valamint operarészletek és rag-time-ok átiratai zongorástrióra. DECEMBER 11., 18.00: A magyar romantika mesterei. Banda Ádám (hegedû) és Prunyi Ilona (zongora) hangversenye. DECEMBER 13., 11.00: Jeles napok kamarazenével. Egri Mónika és Pertis Attila négykezes karácsonyi zongora-matinéja Luca napján. Mendelssohn: Gyermekdarabok. Reinecke: Részlet a „Diótörô és az egérkirály” c. ciklusból. Respighi: Hat kis darab. Massenet: Tél az „Elmúlt év” c. ciklusból. Liszt: Részletek a „Karácsonyfa” c. ciklusból. DECEMBER 16., 18.00: Ittzés Gergely (fuvola) és Nagy Péter (zongora) hangversenye. Hindemith: Szonáta, Jemnitz Sándor: Szólószonáta, Karg—Elert: B-dúr szonáta, Gyenyiszov: Szólószonáta, Prokofjev: Szonáta.
n MILLENÁRIS: DECEMBER 5., 20.00: Hobo: Circus Hungaricus. Jegyár: 5900 Ft. DECEMBER 12., 20.00: A
Balázs Elemér Group Memories címû albumának bemutató koncertje. Jegyár: 3000 Ft (Teátrum)

MOZGÁS BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal
kortól függetlenül minden hölgynek. Részletes információ a bérletekrôl, az órarendrôl és az aktuális akciókról: www.budai-callanetics.hu, telefon: 201-1620, (06 70) 286-3837, (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt.
48., I. em.)
n SIVANANDA JÓGA: Hatha jóga alaptanfolyamok DECEMBER 3-tól minden csütörtökön 19–21 óráig és
DECEMBER 11-tôl minden pénteken 19–21 óráig összesen 8 alkalommal. Az alaptanfolyam betekintést nyújt
a jóga rendszerébe, és alapszinten megismerteti azokat a gyakorlatokat, technikákat, melyek segítségével karbantarthatjuk egészségünket, biztosíthatjuk az állandó jó közérzetet, szert tehetünk nyugodt elmére, tiszta
gondolkodásra, egy általánosan kiegyensúlyozott
életformára. Kapucsengô: JÓGA II. Ingyenes bemuCHÉRI. Michelle Pfeiffert jó darabig nélkülöznünk kellett a mozikban, aztán mintha mi
tató jógaóra DECEMBER 9-én és minden hónap másem történt volna, a színésznô 49 évesen visszatért, s ezt rögtön egy boszorkányszerepsodik szerdáján 17.00–18.30-ig azok számára, akik
ben tette. S milyen jól tette, hogy így tett, mert a Neil Gaiman fantasy-jébôl készült Csilszeretnék kötelezettség nélkül kipróbálni a jógázást.
lagporból az ô játékos gonoszkodását ôrzi a hosszabb távú emlékezet. Hasonlóan jótéKapucsengô: JÓGA I. Felfrissítô órák idôpontjai:
kony hatással van a színésznô jelenléte Stephen Frears nemes irodalmi alapanyagból kékedd 10–12 óráig, szerda 19–21 óráig, csütörtök 10–
12 óráig; könnyített: péntek 10–12 óráig, péntek
szült filmjére, a Colette klasszikusából Christopher Hampton forgatókönyvírói támogatásával kirántott Chéri-re is. Mintha csak Pfeiffer felbecsülhetetlen asszonyi tartalékokat rej18.30–20.30 óráig. Kapucsengô: JÓGA I. Információ:
tô, törékenyen is erôs alakjára írták volna e hervadásában is csillogó, fáradtan is kecses kurtizán-szerepet. A színésznô minden porcikájában Chéri, a számító ölelésekrôl egy váratlan szerelem kedvéért lemondó, s ezért természetesen drágán megfizetô szépasszony — kár, hogy a produkció, melyben fellép, nem érdemli meg kivételes
ragyogását. Ami már csak azért is meglepô, mert Stephen Frears pont az a rendezô,
akitôl minden — befektetôi és nézôtéri — számítás szerint egy mélységekkel bíró irodalmi adaptációt kellett volna kapnunk, ám ehelyett egy szépen csillogó bizsu került
ki a kezei körül. Ami persze Frears-tôl csalódás, azt bármelyik derék iparostól kifejezetten jó néven vennénk. Ha pedig az volt a cél, hogy az irodalmi nemes penész színét-szagát rekonstruálják a filmvásznon, akkor még jobb az osztályzat: olyan finom
por lepi ugyanis Frears filmjét, hogy messzirôl nézve majdhogynem patinának látszik.

E. K.
Rendezô: Stephen Frears, fôszereplôk: Michelle Pfeiffer, Rupert Friend, Kathy Bates.

2009/24 — november 27.
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397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivananda.hu,
BETLEHEMES BÁBJÁTÉK. December 12-én 11 órától Karácsonyi csillag címmel betlewww.sivananda.hu (1026 Volkmann u. 10. Kapucsengô: JÓGA I. — I. emeleti terem. Kapucsengô: JÓGA II.
hemes bábjátékot mutat be a Ziránó Színház és a Magamura Alkotómûhely a Marczibá— földszinti terem.)
nyi Téri Mûvelôdési Központban.
„Mi nem azért jöttünk, hogy histón KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformáló
kondicionáló órák kedd-csütörtök 8–9 és 19–20 óráriázzunk, vagy valami tréfás játékot
ig. Vezeti: Tury Veronika. Információ: 200-9356. Nôi
indítsunk, hanem egy fertálynyit múzenés kondicionáló torna, nyújtó és erôsítô gyakorlatni kívánunk, midôn a kisdednek
latokkal. Fôleg ülômunkát végzôknek ajánljuk. Kedszületése napját példázni kívánjuk.”
den és csütörtökön 17.45-tôl 18.45-ig. Információ:
A népi betlehemes játékokból olyan
részeket emeltek be az elôadásba az
Árvay Katalin, 384-0405 vagy (06 30) 521-4144.
alkotók, amelyeket a mai kor gyermen MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Színpadi mozgás. Ritmikus gimnasztika és dzsesszbalett
ke is megért és szívesen fogad. Zenés
elemein alapuló mozgás 8–10 éveseknek minden kedélôjáték, kesztyûsbábok és mívesen
den 18–19 óráig. Információ: Kilián Brigitta, (06 20)
faragott totembábok segítségével ele450-5822. Jóga szerdánként 8–9.45 óráig. Tanfovenedik meg a történet. Az elôadás
lyamvezetô, jelentkezés: Kun Ágnes, (06 20) 250hároméves kortól ajánlott. Népi betle0431. Jóga szerdánként 19–21 óráig. Tanfolyamvezehemes játékok nyomán a szöveget írtô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 941-8773.
ta: Boráros Milada. Tervezte és készíTerhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–
tette: Boráros Szilárd. Játsszák: Bor10.50 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvöláros Milada, Pfeifer Zsófia, Varga Pégyi Emese, (06 30) 210-9597. Szülés utáni baba-mater. Belépô: 800 Ft/fô, családi jegy (4
ma torna pénteken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jefô): 2500 Ft. A NOE tagsági kártyával
lentkezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597.
rendelkezô családok személyenként
Táncos nôi torna. 40 perces koreografált bemelegí300 Ft-os belépôvel látogathatják a
tés után indul a tánc. Táncos elôképzettség nem szükprogramot.
séges. Hétfôn és csütörtökön 9–10 óráig. Információ,
jelentkezés: Antal Ilona, (06 30) 922-5887.
ROCK ÉS IRODALOM. December 1-jén
n FELDENKRAIS-MÓDSZER: Tanfolyamok Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezetésével. „Az egész
szervezetem szinte megújult, derékfájásom alig érezhetô, olyan mozdulatokra leszek figyelmes, amelyeket egy- 18.30 órától a Momentán Társulat várja a
(nemcsak középiskolás) közönséget egy kis
szerûen évek óta nem tudtam megtenni, mintha megolajozódott volna az 55 éves szerkezet.” (Hubai Anna)
Helyszín: IBS, 1021 Tárogató út 2–4, fszt. 1. Idôpontok: kedd 10–11 óráig, csütörtök 18–19 óráig. Érdeklôdés: kekszre, teára, irodalomra, rockzenére. A We
Will Rock You! címû est vendége Nagy Ger(06 20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu
gely író, dramaturg (képünkön), a Kimnowak
n Hip-hop-ingyen: A Dance Planet Tánciskola és a Vasas Pasarét Sportcentrum karácsonyig ingyenes hip-hop
tánctanulási lehetôséget biztosít minden második kerületben élô, 18 éven aluli fiatal részére hip-hop- és break- együttes tagja lesz. Belépô: 700 Ft. További intánc országos és világbajnok edzôk vezetésével. Edzések: 6–12 éves korig pénteken 15–17 óráig, 13 éves kor- formáció: Vörös Zsuzsa, (06 70) 382-4706.
tól hétfôn 15–16, szerdán 17–18 óráig. További információ: (06 30) 989-4130, (06 70) 612-9149. (Vasas Pasarét Sportcentrum, Aerobic terem, 1026 Pasaréti út 11–13.)
n Teniszoktatás: Hatéves kortól felsô korhatár nélkül csoportos és egyéni rendszerben kezdô és haladó szinten a Külkerparkban. Információ Ördög Andrástól, (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, (06 70) 538-4509.
n Aquafitness — Egészségmegôrzés, kondicionálás, rehabilitáció a vízben. Úszástudás nélkül, nemtôl és kortól függetlenül, egészségesek és épülni vágyók egyaránt végezhetik. Helyszín a Petneházy Klub Hotel uszodája, II., Feketefej u. 2–4. Idôpontok: kedd, csütörtök 8–9-ig, 9–10-ig, 18–19-ig, szombat 9–10-ig. Tel.: (06 30)
946-6344.
n Curves — edzés csak nôknek. Minden hölgyet szeretettel várunk egy ingyenes fittségi állapotfelmérésre és
alakelemzésre egy olyan helyre, ahol feltöltôdhet és kikapcsolódhat; fogyhat vagy erôsödhet, mindössze 30
perc alatt alkalmanként. Várjuk jelentkezésüket: Curves, Margit körút 43–45. Tel.: 315-0725, www.edzescsaknoknek.hu

GYEREKEKNEK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Ölbéli zenés foglalkozás apróságoknak és cseperedôknek (6 hónapos — 4 év) Donáth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével. (06 20) 5465757; dzsuzsi@chello.hu)
n MILLENÁRIS: DECEMBER 5.: Mikulásváró. 10.00–11.00: Lépegetô — Tündértáncház. 10.00–16.00: Baba
Bú-Jó — Játszóház kicsiknek. 10.00–16.00: Csiribiri kézmûves mûhely. 11.00–12.00: Érkezik a Mikulás.
13.00–14.00: Mesekör. Az ördög három aranyhajszála — diafilmvetítés. 16.00–17.00: Kolompos gyermektáncház. (Teátrum)
n TESZVESZ JÁTSZÓSZOBA: Minden kedden 10 órakor Süni zenebölcsi. Minden csütürtökön 18 órakor Suzuki-féle hegedûtanulás. Minden páros hét szombatján 10–13 óra között kézmûves foglalkozás. Helen Doron Early English kedden 10-kor 1–2 éveseknek, csütörtökön 17 órakor 3–5 éveseknek. Helyszin: Budagyöngye, Teszvesz játszószoba I. emelet.
NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: DECEMBER 4., 15.00–
17.00: Színházi délután. Az aranyecset — keleti mese, a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola elôadása. DECEMBER 11., 15.00–17.00: Karácsonyi készülôdés kézmûves foglalkozással Vadászy Eszter segítségével. Klubvezetô Kilián Mária, tel.: 212-2820.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: DECEMBER 1.: Karácsony hava, decemberi jeles napok. DECEMBER 8.:
Advent, készülôdés az ünnepre. DECEMBER 15.: Karácsonyi ünnepség. Csak klubtagoknak. 2010. JANUÁR 5.: Boldogasszony hava, januári jeles napok. Karácsonyi szünet: december 22 és 29 között. Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a
hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)

A BUDAI VÁR NAGY PILLANATAI. Különleges film jelent meg a Budavári Önkormányzat
kiadásában: A Századunk — A Budai Vár XX.
százada címû DVD-film archív felvételek segítségével mutatja be a Vár 1869-tôl az 1970-es
évekig terjedô történetének emlékezetes pillanatait. Közöttük a Lumière testvérek felvétele
a millenniumi menetrôl és a Lánchídról 1896ból. De megnézhetjük azt a díszszemlét is,
amelyet a Vérmezôn rendeztek Ferenc József
tiszteletére. És láthatjuk, amint Görgey Artúr
Budapestre látogat, vagy ott lehetünk Habsburg Károly fôherceg és Zita hercegnô esküvôjén is 1911-ben.
A film jelenleg a Litea Könyvesboltban vásárolható meg (1014 Hess András tér 4.). Bôvebb információ: www.budavar.hu.
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n SZÍNHÁZ:: DECEMBER 7., 19.00: Baltazár
Színház: Múló rúzs — a Baltazár-kabaré az idô
múlásáról. Arról, hogy a velünk született bölcsesség nem veszett el, csak ahogy öregszünk, egyre inkább elfelejtjük. Újra meg kell találni magunkban az igaz, tiszta embert. Rendezô: Elek
Dóra. DECEMBER 10., 19.00: Turay Ida Színház:
Csárdáskirálynô. Kálmán Imre—Leo Stein—Béla Jenbach—Gábor Andor—Kellér Dezsô—Békeffi István operettje. Rendezô: Bozsó József.
n ZENE: NOVEMBER 29., 14.00: Az operairodalom gyöngyszemei — Puccini: Bohémélet. NOVEMBER 30., 19.30: Mesterkoncertek — Csévi
Flóra, Eckhardt Gábor és Szûcs Máté koncertje. DECEMBER 4., 19.00: Fiatal mûvészek fóruma. Ifj. Bánfalvi Béla és muzsikus társainak
koncertje. DECEMBER 12., 19.00: Blues esték.
Házigazda a Blues Night Long együttes. DECEMBER 15., 19.00: Tátrai Band-koncert. Húszéves
a Tátrai Band.
n KIÁLLÍTÁS: DECEMBER 12-ig: A BUKET (Budai Képzômûvész Egyesület) Téli tárlat címû
kiállítása a Borkatakombában. A képek megvásárolhatók, információ: Magyar Ari, tel.: (06 30)
210-2131, e-mail: magyarari@t-online.hu. DECEMBER 2–2010. JANUÁR 4.: Színes árnyék —
Borbás Dorka üvegmûvész fotókiállítása. „Az
üveg — törékeny varázslat, mese, illúzió, különösen, ha igazán közel engedjük magunkhoz!”
n GYEREKEKNEK: DECEMBER 3., 18.00: Magyar táncház gyermekeknek. Kéthetente csütörtökön magyar táncok, népi játékok, énekek,
mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu); zenél
Bese Botond és Nyíri László. DECEMBER 4.,
10.00: Trambulin Színház: Elveszett krampuszok. Az elôadást 4 éven felüli gyermekeknek
ajánlják. DECEMBER 5., 15.00: Csiribiri családi
délután — Várjuk együtt a Mikulást! Erdei Mikulás — a Mimikri Bábszínház elôadása. Gágogó Mikulás — a Gágogó zenekar mikulásváró
mûsora. Kézmûves játszóház. DECEMBER 10.,
9.30 és 11.00: Bonbon Matiné, Csipisz bérlet
— Mesélô hangszerek. A Csinnadratta ütôegyüttes elôadása. Mûsorvezetô: Lukácsházi
Gyôzô. DECEMBER 12., 11.00 és 16.00: Halász
Judit karácsonyi gyermekkoncertje.
n TUDÁSTÁR: DECEMBER 1., 18.30: Az angol
festészet útja a XIX. században — Ludmann
Mihály mûvészettörténész sorozata. DECEMBER 8., 18.00: Gyógynövényklub. Karácsonyi
készülôdés, egészséges receptek. Elôadó: Kökény Mária fitoterapeuta. DECEMBER 11.,
18.00: FilmKlub — Bezárt kapuk. Dokumentumfilm a bezárt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetrôl.
n Síbörze: NOVEMBER 28., 9.00: Jó állapotú,
használt sífelszerelések vására. Asztalbérlés: tel.:
392-0871, (06 30) 642-3208 e-mail: laskovics.katalin@kulturkuria.hu.
n DECEMBER 5–6., 10–20: KÉZ-MÛ A KULTÚRKÚRIÁBAN. Professzionális mûvészek alkotásainak kiállítása és vására.
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n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: Az ôszi idényre tervezett program iránt a tothbuda@chello.hu internetcímen lehet érdeklôdni. (1024 Keleti Károly u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A legutóbbi összejövetelt megtisztelte jelenlétével dr. Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója, aki válaszolt a helyi ügyekkel kapcsolatban feltett kérdésekre.
Többek között tájékoztatta a klubtagokat a hûvösvölgyi végállomás környékének további rendezési terveirôl.
A klubnapon egyúttal sor került a második félévre esô névnapok megünneplésére. A december 16-ára tervezett karácsonyi ünnepségrôl is szó esett. Ennek részleteirôl késôbb adunk tájékoztatást. A klub minden páros
héten csütörtökön 15 órától tartja összejöveteleit. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Az ôszi három napos kiránduláson a beregi táj szépségeivel, emlékeivel és érdekességeivel ismerkedtünk meg. Élményekben gazdagon tértünk haza. A közelmúltban
vendégünk volt Pais István filozófiatörténész. Az ógörög humorról és szerelemrôl tartott elôadásával többször
derûre fakasztotta hallgatóságát. Találkozunk DECEMBER 2-án és 16-án, amikor karácsonyi összejövetelt
tartunk. Összejöveteleinket változatlanul minden hónap 1. és 3. szerdáján tartjuk. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Összejövetelek minden csütörtökön délelôtt 9–12.30-ig. (1027 Margit
krt. 48., I. em., 10. sz. kaputelefon, (06 20) 921-6588)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor tartjuk. DECEMBER 2., 15.00: A Szent Gellért-hegyi sziklatemplom és pálos kolostor megtekintése. DECEMBER 9.,16.00: Évzáró közgyûlés és karácsonyváró klubdélután. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ:
394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: DECEMBER 5.: Mikulás-túra a Budai-hegységben. DECEMBER 26.: Karácsonyi túra a Budai-hegységben. Találkozó: 9 óra Moszkva tér, metrókijárat.
DECEMBER 12.: Budai-hegység. Találkozó: 9 óra, Móricz Zsigmond körtér, 240-es busz végállomása. Információ: 316-3053, (20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.)
KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR DECEMBERBEN. A
honlapon: Kerületünk emléktábláiból. A kerületünkben található egy-egy emléktábla története, hozzá kapcsolódó életrajz. Decemberben Zsirai Miklós. Mitológiai névfelismerô játék. Havonta hat kérdés a könyvtárban és a honlapon. A pontok összesítése havonta.
Eredményhirdetés 2009. decemberében. Színházajánló. Havonta egy futó színdarab rövid ismertetôje a honlapon. A kis kéményseprô — Operaház. Gyerekrajzainkból. Néhány alkotás a könyvtárnak ajándékozott
legszebb gyerekrajzokból, hogy ne tûnjenek el a feledés homályában. Közmondásgyüjtô. Minden hónapban egy adott téma köré csoportosítható közmondások, szólások gyûjtése. Decemberi téma: kutya. Eredményhirdetés havonta. Kis mûhelyek a kerületben.
Kéthavonta egy-egy mesterség régi üzletének bemutatása fotókkal a könyvtárban. Török Székely György
hangszerkészítô. Segítséggel az interneten. Az internet használatát segítô egyéni foglalkozás minden csütörtökön 11–12 óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. Hol keressem, hogy keressem? A FSZEK ingyenes adatbázisainak használata (Bp. képarchívum, e-folyóiratok, NAVA stb.)
minden csütörtökön 13–14 óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. Cirkusziskola.
Kiállítás Tóthné Fábián Eta játékkészítô mesefiguráiból. Karácsonyi készülôdés kicsiknek és nagyoknak. Karácsonyfadíszek, képeslapok készítése Fegyvári Tamásné vezetésével december 5én 10–13 óráig.
Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek 12–19; kedd, csütörtök 10–16; szombat 10–14 óráig. A
könyvtár december 24–27-ig, majd december 31–január 3-ig zárva lesz. (1023 Budapest, Török
u. 7–9., telefon: 212-1103, e-mail: fszek0204@ fszek.hu).
AMATÔR HUMORISTÁK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK. Szerzôi kategóriában írásban (legfeljebb két nyomtatott oldal), elôadói kategóriában hanganyaggal (CD, MC, MP3, legfeljebb 5
perc) vagy videó-, DVD-anyaggal (legfeljebb öt perc). A pályázaton minden esetben tüntessék
fel, hogy melyik kategóriában pályáznak. A mûveket postán, e-mailben vagy személyesen lehet
eljuttatni. A beérkezett pályamûveket szakmai zsûri bírálja el. A pályázók meghívást kapnak a
2010. február 27-i „Humorpercek” címû rendezvényünkre, melyen a legjobbak neves humoristákkal együtt fel is léphetnek. Beküldési határidô: 2010. január 25. Cím: Klebelsberg Mûvelôdési Központ, 1028 Templom u. 2–10. www.kulturkuria.hu, tel.: 392-0860, fax: 392-0862, email: tamasi.gabriella@kulturkuria.hu.

2009/24 — november 27.

AJÁNLÓ

n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Baba-mama-klub minden szerdán 10–12 óráig. Klubvezetô: dr. Rochlitz
Zsuzsa orvos, családterapeuta. Beszélgetô klub indul afáziával élôk számára minden hónap második péntekén 10–12 óráig. Korhatár nincs. Jelentkezés: (06 30) 430-5399. Vezeti: Juhász-Vedres Edit logopédus. NOVEMBER 23., 18.30: Ferences Filmklub: Francesco.
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: DECEMBER 3., 16.00: Gyurkovics Zsuzsa Jászai-díjas mûvésznô
magyar és francia sanzonestje. Kísér Hegedûs Valér zongoramûvész. Az év utolsó kirándulásai: DECEMBER
1.: Bécs, Advent és múzeumlátogatás mûvészettörténész vezetôvel. DECEMBER 8.: Vörs—Csillagvár—
Keszthely — betlehemes kiállítás és kastélylátogatás. Vannak még szabad helyek, lehet jelentkezni. Rendezvényeinket nem klubtagok is látogathatják 2–3 alkalommal. Klubdélutánok minden csütörtökön 15–18 óráig. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), (06 20) 42-42-180, (06 20) 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu, II., Margit
krt. 64/b, bejárat a Bárdos Lajos emléktábla alatti ajtón a fôbejárat mellett balra.

TANFOLYAMOK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Moldvai és gyimesi népzene- és
néptánckurzusok kezdôknek és haladóknak minden hónap 2. vasárnapján: DECEMBER 13. A kurzusokat a
csángó kultúra, népzene és néptánc iránt mélyebben érdeklôdôknek, laikusoknak és szakembereknek egyaránt ajánljuk. Kérjük, hogy a kurzusokon való részvételi szándékukat mindenképpen jelezzék elôre Szeleczki
Petránál, tel.: 212-2820, (06 70) 335-6284, a kurzust megelôzôen legalább 2 nappal. Radírpók. Játékos-kreatív alkotómûhely 5–10 éveseknek. Minden kedden 16.00–-17.30: DECEMBER 1.: Karácsonyi fények. DECEMBER 8.: Ünnepi díszek. DECEMBER 15.: Mézeskalács. A szakkör vezetôje Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689.
Agyagosmûhely gyerekeknek minden hétfôn 15.30–17 óráig. Agyagozás, korongozás, mintázás kisiskolásoknak. Információ: Urbán Krisztina, (06 70) 317-5767. Kézimunkamûhely. Kézi kötés és horgolás tanulása
14 éves kortól. Információ: Stein Éva, (06 30) 200-1290. Selyemfestô mûhely kéthetente csütörtökön 17–20
óráig. A selyemfestés technikáinak elsajátítása, önálló alkotás a selyemképtôl az öltözékkiegészítôkig. Információ: Bócz Orsolya, (06 20) 915-5036. Tûzzománckészítô mûhely minden szombaton 10–13 óráig. Felnôtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Információ: Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689.
n Internet kortalanul. Számítógépes tanfolyam csütörtökön 8.30–10.15-ig és 10.30–12.15-ig, pénteken
8.30–10.15-ig. Új kezdô csoport 10.30–12.05-ig. Elôadó: Polgár Mária. Elérhetôség: (06 30) 300-2114. Helyszín: 1028 Máriaremetei út 37. E-mail cím: polgar.maria@gmail.com
GINGALLÓ. December 12-én 16 órától mutatja be Szalóki Ági új, ahogyan ô fogalmaz:
„családi lemezét”, amelynek címét ezúttal
Tamkó Sirató Károlytól kölcsönözte. A Gingalló címû albumon népdalfeldolgozások és énekelt versek kaptak helyet, ezúttal József Attila,
Tamkó Sirató Károly, Weöres Sándor és az erdélyi származású fiatal költônô, Szabó T. Anna versei. A lemezen Cserhalmi György mesél.
A lemezbemutató koncert, amely a Millenáris
Teátrumban kap helyet, hatvanperces interaktív zenés foglalkozás, zenei képességfejlesztô
játékokkal, énekkel, tánccal. Jegyárak: gyerek:
600 Ft, felnôtt: 800 Ft, családi: 2000 Ft.

HIRDETÉS

Karácsonyi ének
Béres József Szép magyar ének címû
könyve az éneklés örömét hozza viszsza a családokba, közösségekbe. Az
igényes válogatás a legkedveltebb
gyermekdalainkból, népdalainkból,
népies dalainkból, valamint a legszebb adventi és karácsonyi dalokból
ölel fel egy csokorra valót. A könyv különlegessége, hogy az énekeket nagyon sok érdekes és hasznos információval, magyarázattal látta el a szerzô.
Az igényes kivitelû könyv kedvezményesen megrendelhetô az enekeskonyv@beres.hu e-mail címen név, telefon, szállítási cím, számlázási cím
megadásával, vagy megvásárolható a
nagyobb könyváruházakban.

17. OLDAL

n GYERMEK- ÉS CSALÁDI PROGRAMOK: SZIAMARCZI Családi játszószombatok. NOVEMBER 28., 16.00: A Mikropódium Családi Bábszínház elôadásai 5 éves kortól. Erre a kicsi színházra leginkább különlegesen apró mérete jellemzô. Mind a színpad, mind a bábok parányiak, egy egész elôadás elfér egy kis bôröndben.
Mégis, amikor megnyílik ez a kis bôrönd, valóságos csodára számíthat a közönség. Az elôadás
után kreatív foglakozást tart a Csipesz Alkotómûhely. DECEMBER 5., 16.00: Mini Rögvest a
Momentán Társulattal. Interaktív meseélmény
6 éves kortól. A foglalkozás után — a történethez kapcsolódva — kreatív foglakozást tart a Csipesz Alkotómûhely. DECEMBER 12., 11.00: Karácsonyi csillag — betlehemes bábjáték a Ziránó Színház és a Magamura Alkotómûhely közös
elôadásában, 3 éves kortól. DECEMBER 12.,
10.00–15.00: Karácsonyi ajándékkészítô foglalkozás és kézmûves vásár. Karácsonyra várva
ünnepi kézmûves készülôdésre hívjuk az érdeklôdôket, alkotni vágyókat, ahol egyszerûen megvalósítható ötletes meglepetéseket, ajándékokat,
ünnepi díszeket, lakásdekorációt készíthetnek.
A vásáron iparmûvészek és kézmûvesek egyedi
ajándéktárgyai, jó hangulat, zene, ízek és illatok
várják a hozzánk látogatókat. Kôketánc — gyermektáncház minden vasárnap 10–12 óráig. 1–7
éves gyerekeknek szóló, élô moldvai és gyimesi
muzsikával kísért gyermektáncház, ahol a dalok
és a táncok mellett a magyar népi gyermekjátékok sokaságával ismerkedünk, körjátékokkal,
mondókákkal, mesékkel, kézmûvességgel és az
év közbeni ünnepek, népszokások megtartásával vezetjük foglalkozásainkat.
n ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas. Minden csütörtökön 20 órától. Gyimesi és moldvai
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fanfara Complexa zenekarokkal. NOVEMBER 29.,
17.00: Világhírû dallamok — Jótékonysági operagála velünk, értünk. DECEMBER 7., 19.00: . A
Calcutta Trió indiai zeneklubja. Az ünnepi
évad jubileumi koncertje, amelyen vetítésekkel
és kiállítással tekintenek vissza a trió gazdag
múltjára. Indiai vendégfellépô: Sandhyadipa Kar
táncmûvész.
n SZÍNHÁZ, IRODALOM: DECEMBER 1., 18.30:
Kex és Tea — We Will Rock You! Kortárs magyar szerzôk a könnyûzene bûvöletében Vendég: Nagy Gergely író, dramaturg, a Kimnowak
együttes tagja. DECEMBER 4., 18.00: Diákszínházi estek és mûhelyek. Molière nyomán: Don
Juan Divatház, a Vörösmarty Mihály Gimnázium 12/d elôadása (70’).
n KISISKOLÁSOKNAK, KAMASZOKNAK: Dominó színjátszócsoport 9–10 éves gyerekeknek
minden szerdán 16–18 óráig. A csoport szeretettel várja olyan gyerekek jelentkezését, akiknek fontos a társaság, a jókedv és a közös alkotómunka. DECEMBER 5., 14.00–18.00: Denevér Varázslóiskola. „Mi leszel, ha nagy leszel?”
Mûhelyfoglalkozás 10–16 éveseknek.

Polgári Körök
I. Országos Bálja
November 28-án 20 órától tartják a polgári
körök elsô országos báljukat a Klebelsberg
Kultúrkúriában (1028 Budapest, Templom u.
2–10.).
Az est házigazdája Láng Zsolt, a II. kerület
polgármestere, háziasszonya és fôszervezôje
pedig Bíró Ildikó országgyûlési képviselô.
A bál díszvendégei között lesz Jókai Anna
Kossuth-díjas író, Balsai István, a II. kerület
országgyûlési képviselôje és Schmitt Pál, az
Európai Parlament alelnöke.
Az esemény fôvédnökei a Polgári Körök Erkölcsi Testületének tagjai: Czakó Gábor író,
Csókai András agysebész, Freund Tamás agykutató, Hargitay András állatorvos, Kondor Katalin újságíró és Papp Lajos szívsebész. Mûsorvezetô Németh Miklós Attila újságíró.
Belépôdíj: 3600 Ft, amely tartalmazza a
svédasztalos vacsorát (italfogyasztás egyénileg fizetendô). Helyek foglalása jelentkezési
sorrendben a polgarikorok2008@gmail.com
e-mail címen.
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A várakozás hetei
Advent, Adventus Domini, az Úr eljövetelére való felkészülés idôszaka, egyben az egyházi év kezdete, a csönd, elmélkedés, imádság
ideje. A Szent András ünnepéhez legközelebb esô vasárnappal (az idén november
29.), illetve annak elôestéjével
kezdôdik, négy hétig tart. Az adventi várakozás három idôsíkot ölel át. A múltat: az ószövetségi nép nagy várakozását, a jelent: Krisztus születésének ünnepére való
lelki készületet, a jövôt:
Krisztus második, világvégi eljövetelét. Segítheti az
elmélyülést az adventi koszorú, amelyet elsô alkalommal 1860-ban egy berlini árvaházban Johann Heinrich Wichern
evangélikus lelkipásztor készített. A hagyományos adventi koszorú fenyôbôl készül
három lila és egy rózsaszínû gyertyával. A
meggyújtott gyertyák számának növekedése
szimbolizálja a növekvô fényt, amelyet Krisz-

A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN december
5-én 19–22 óra között imaest lesz a papokért, lelkipásztorokért
a Papok évéhez kapcsolódóan. December 6-án 7–13 óra között karácsonyi (vallásos) könyvvásár lesz a templom elôtt. Roráték kezdete 6.30 óra, elôtte zsolozsma.
PROGRAMOK A KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZBAN. November 28., 10.00–12.00: adventikoszorú-készítô foglalkozás kicsiknek és nagyoknak. November 29., 16.00: Kántorok koncertje a Pasaréti Páduai Szent Antal templom felszentelésének 75. évfordulójára. November 30., 18.30: Ferences Filmklub: Klára és Ferenc — a
szeretet köteléke (olasz film, r.: Fabrizio Costa). December 2.,
14.30–16.30: Ingyenes jogi tanácsadás. Vezeti dr. Sandl Jolán jogtanácsos. December 7., 19.30: Ferences Esték sorozat: a Pasaréti
Páduai Szent Antal templom felszentelésének 75. évfordulójára készített, a templom történetét bemutató film vetítése. December
12-én 9–14 óra között plébániai lelkinap lesz Szatmári Györgyi biblikus teológiai tanár vezetésével. (1025 Budapest, Szilfa utca 4.).
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN december 3-án, 4én, 5-én a 18 órakor kezdôdô mise keretében adventi lelkigyakorlat lesz. A roráték 6 órakor kezdôdnek.
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN (1028 Ördögárok u. 9.) december 3-án, 10-én, 17-én 19 órakor Ünnepeljünk együtt címmel adventi sorozat lesz. December 13-án 11 órakor az Égígérô gospelkórus ad adventi koncertet. Minden kedves
olvasónak Istentôl áldott adventi készülést kíván a Pesthidegkúti
Evangélikus Egyházközség.
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN december 4-én, elsôpénteken
a 10.30 órai szentmise végén Jézus Szíve litánia, december 5-én,
elsôszombaton 9.45 órától rózsafüzér, 10.30 órakor szentmise
Szûz Mária tiszteletére. December 6-án a 9 órai mise végén lesz a
hittanosok Szent Miklós ünnepsége. Roráte szentmisék minden
hétköznap 6 órakor lesznek (kivétel december 8-án, a szeplôtelen
fogantatás ünnepén, amikor 7 órakor kezdôdik a mise). Utolsó rorate szentmise december 23-án lesz. December 13-án a 10.30 órai
szentmisén lesz a megválasztott képviselô-testület eskütétele. Adventi gyertyagyújtás minden vasárnap a 9 órai mise kezdetén.
A PESTHIDEGKÚT-ÓFALUI TEMPLOMBAN szombatonként a 17
órakor kezdôdô miséken lesz az adventi gyertyagyújtás.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN szombatonként a
18.30 órakor kezdôdô szentmisén adventi gyertyagyújtás lesz,

tus eljövetele jelent a várakozónak. A rózsaszínû gyertya meggyújtására a harmadik vasárnapon kerül sor, jelképezve a közeledô karácsony feletti örömet.
„Advent: a várakozás megszentelése. Az
a gyerek, aki az elsô hóesésre vár —
jól várakozik, s már várakozása
is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül,
már készülôdésében otthon
van. Az, aki szeretni tudja
azt, ami az övé — szabad,
és mentes a birtoklás minden görcsétôl, kielégíthetetlen éhétôl-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az idôbôl
épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a
hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely
szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb
annál, amire vár.” (Pilinszky János: Hitünk titkairól — részlet)

szentmise után adventi áhítat. November 28-án a 18.30 órai
szentmisén és utána cursillós találkozó.
A PESTHIDEKÚTI PLÉBÁNIÁKHOZ TARTOZÓ KÖZÖSSÉGEK
szervezésében az idén is lesz minden adventi szombaton 16 órakor
missziós adventi gyertyagyújtás a hûvösvölgyi villamos-végállomáson. A közös éneklés, szentírásolvasás után süteménnyel és forró teával várnak minden érdeklôdôt és arra járót. Az egyes alkalmakat
más-más hidegkúti plébánia szervezi.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN december 6-án, 13-án, 20-án 9.30 órakor adventi istentiszteletek a koszorú egy-egy gyertyájának meggyújtásával
gyermekek és a gyülekezet mûvészeinek közremûködésével. December 6-án 16–18 óra között Mikulás-napi játszóház. December 13-án a 9.30 órakor kezdôdô adventi istentisztelet keretében a
Megmaradás kórus ad hangversenyt. Információ: tel.: 326-5629,
(06 30) 289-9415, e-mail: hegedus.cimbalom@freemail.hu. (1025
Cimbalom u. 22–24.).
A TOROCKÓ TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN november
28-án 17 órakor hálaadó megemlékezés lesz a 20 éves Johannita
Segítôszolgálat tiszteletére. Igét hirdet Gregersen-Labossa György
rendi káplán. Közremûködik Pálúr János orgonamûvész és a Pasaréti Palló Imre Énekkar.
ÚJ TARTOMÁNYFÔNÖKNÔ A SZÉHER ÚTI KOLOSTORBAN.
Az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációban a tartományi elöljárónô választása háromévente történik, ugyanazt a személyt kétszer
egymás után nevezhetik ki. Hat éve a tisztséget Velebny M. Lucetta
nôvér töltötte be. 2009. november 10-én M. Gerarda Farská generális elöljáró új tartományfônöknônek Majchráková M. Benedikta nôvért nevezte ki.
A PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN november
29-én, advent elsô vasárnapján 10 órától adventi családi napot
tartanak. 10 órakor kezdôdik az istentisztelet úrvacsorával, utána
közös ebéd, majd karácsonyi kézmûves foglalkozás, beszélgetés.
PROGRAMOK A MICVE KLUBBAN. Minden héten 16 órától karbantartó torna csontritkulásos betegeknek. Minden csütörtökön
19 órától Frankel Baráti Kör. Minden vasárnap 10 órától Talmud
Tóra gyerekeknek. November 28., 19 órától filmvetítés, csevegés, kávé, tea. Ez alkalommal A Rashevski tangó címû színes feliratos filmet tekinthetik meg a vendégek. (1023 Frankel Leó út 49.,
tel.: 326-1445)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

18. OLDAL

2009/24 — november 27.

ÉLETMÓD

19. OLDAL

Ezüstkor — az idôskorról, idôskorban
Magyarországon is jellemzô a
társadalom elöregedése, de még
nagyobb baj, hogy túl korán megyünk
nyugdíjba. Az elôrehozott öregségi
nyugdíjkiªzetések aránya az európai
uniós átlag háromszorosa. Mivel a
munkalehetôségek egyébként is
korlátozottak, sajnos, a nyugdíjba
vonultak nagy része végképp kivonul a
munkaerôpiacról. További szomorú
jelenség, hogy az idôsek által
felhalmozott tudás, az életük során
gyûjtött értékes gyakorlati
tapasztalatok jelentôs része elvész.
Ezekrôl a jelenségekrôl, problémákról és
a lehetséges megoldásokról tartottak
konferenciát „Ezüstkor. Tények és
lehetôségek” címmel a Központi
Statisztikai Hivatalban, szakemberek
vezetésével.

Monostori Juditnak, a Népességtudományi Kutatóintézet munkatársának egyik leglényegesebb megállapítása az volt, hogy a hazai nyugdíjrendszert fenyegetô ellehetetlenülésnek
elsôdlegesen nem demográªai okai vannak
(elöregedés), hanem a teljes foglalkoztatottság nagymértékû hiánya. Az adatok azt mutatják, hogy a munkavállalási korú nyugdíjasok
száma 1990 és 2006 között folyamatosan
nôtt. Természetesen az elöregedés társadalmi hatásai sem mellékesek. A folyamat hátterében a termékenység visszaesése és a születéskor várható élettartam folyamatos növekedése áll. Magyarországon éppúgy, mint Európa más országaiban is az idôsek aránya a társadalomban az elmúlt évtizedek során jelentôsen megnôtt. Ez elôreláthatólag folytatódik: egy elôrejelzés szerint hazánkban a 65
éves és idôsebb népesség aránya 2060-ra a
jelenlegi kétszeresére fog nôni (16,4 százalékról 31,9 százalékra). Hazai sajátosságok, hogy
a születéskor várható élettartam (férªak esetében 65 év, nôknél 73 év) az unió átlagához
mérten rendkívül alacsony. Még Közép-Európában is egyedinek számít, és nem kevésbé riasztó, hogy a férªak átlagban 8 évvel korábban halnak meg, mint a nôk.
Szôke Gyuláné, a Budapest II. ker. Önkormányzat I. számú Gondozási Központjának
vezetôje ismertetett néhány kerületünkre vonatkozó adatot. Fôvárosi viszonylatban az itt
élô lakosság közepes mértékben számít elöregedettnek, a 60 év felettiek aránya 31 százalék. A gondozási központ által ellátottak száma meghaladja a 900 fôt. Közülük az egyedülállók aránya több mint 60 százalék. Munkájuk legfôbb célja, hogy az idôs emberek minél hosszabb ideig képesek legyenek otthonukban, önállóan élni. Ezt szolgálja többek
között az étkeztetés, a házi segítségnyújtás,
az idôsek klubja.
Tokaji Károlyné, a KSH Társadalmi szolgáltatások statisztikai fôosztályának vezetôje rövid kitekintést nyújtott az idôs korúak szociá-

lis védelmérôl az Európai Unióban. Mint elmondta, az öregségi juttatások az ellátás típusa szerint lehetnek pénzbeli és természetbeni juttatások. Pénzbeliek a mindenki által jól
ismert öregségi nyugdíj, az elôrehozott öregségi nyugdíj, valamint a rendszeres és egyszeri támogatás. Az EU és Magyarország összehasonlításában szembeötlô különbség az elôrehozott öregségi nyugdíj magas százalékos aránya: míg ez az arány az Európai Unióban
4,3%, nálunk 12,3%. Ez a 2006-os adat is alátámasztja azt a tényt, hogy Magyarországon
az elmúlt években igen népszerû volt a korkedvezményes nyugdíjbamenetel.
Az öregedô népesség felhalmozott tudásának lehetséges hasznosításáról Gazda István
tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója beszélt. Arra hívta
fel a ªgyelmet, hogy Magyarországon jelenleg az EU által a „holtig tartó tanulásról” megfogalmazott általános irányelveket, megfelelô anyagi háttér hiányában, nem lehet a gyakorlatba átültetni. De nem pusztán az anyagi
háttérrel van baj. Az idôsek számára a legegyszerûbben (és legolcsóbban) hozzáférhetô információforrás a média. A mai adók azonban
— és, sajnos, nem kivétel ez alól a közszolgálati sem — olyan sekélyes, gyenge és primitív
mûsorokat sugároznak, amelyekben egyszerûen nincs hasznosítható tudásanyag az idôsebb korosztály számára — fogalmazott az

igazgató. Számos közmûvelôdési szakember
gondolja úgy, hogy a jelenleginél sokkal több
közérdekû, tudományos és ismeretterjesztô
mûsorra lenne szükség.
— Tekintettel arra, hogy ma az ország szegényes és rosszul gazdálkodó terület, így
nem tud az EU magas régiókba tekintô irányelveivel mit kezdeni — most az elsôdleges feladat az idôsebb generációk egészségének
megtartása, ennek szellemében aktív egészségvédô programra van szükség — fejezte be
elôadását Gazda István.
Szilágyi Enikô

EGY ÉVFOLYAM-TALÁLKOZÓ MARGÓJÁRA. Tizenöt év telt el. Elmélyültek a vonások,

sok a deres halánték. Meglepô, de mégis sokakat felismerek. Az arcvonások, régi, kedves mosolyok szerencsére nem változtak. Mégis, valahogy érzékelek némi különbséget. Inkább csakúgy
magától szembeötlik az eltérés. Ahogy körülnézek a ªúkon — vagyis most már 40 felé járó
férªakon —, mintha jobban elhasználódtak volna, mint mi. Nem, kedves férªtársak, gyorsan
és némi megnyugtatásul közlöm, hogy mi sem lettünk ªatalabbak, csak mintha a mérték más
lenne. A családfenntartás gondjai, egy-egy rosszul sikerült házasság, válás, a fennmaradásért, a szinten tartásért folytatott küzdelem, az állandó munkahelyi stressz? Friss statisztika,
hogy nálunk a férªak átlagban nyolc évvel korábban halnak meg, mint mi, nôk. A statisztikai
adat hideg tény, távolinak tûnô megállapítás. De ez itt körülöttem mégiscsak a riasztó valóság!
Senki sem lett ªatalabb, de azért üdítô kivételek is akadnak. Beszélgetek, nevetünk, régi emlékek, együtt átélt kalandok merülnek fel a múltból. Mit is kerestünk mi akkor együtt, a használt autópiacon a nagypapád régi zöld ládájával? Tényleg, a te jegyzeteid mindig olyan jól
másolhatók voltak — csak mintha az ü betût rendre ipszilonnak írtad volna. Elolvastad végül
a Günther Grass Bádogdobját — eredeti német nyelven?
Az est telik, és én kissé megnyugodva arra jutok, hogy igenis, talán az idô elôtti öregedésre
van orvosság. Furcsa módon azok az egykori srácok, akik ma két, három gyerekes, családos
férªak, mintha most is srácok lennének. Még mindig valami kisªús vonás ül rajtuk. Fény gyúl
a szemekben, ha gyermekük fényképét mutatják, láthatóan büszkék, Mintha kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak lennének. Lendülettel mesélik a sok, vicces családi történetet. A család
melege megôriz, megtart.
Sz. E.

Élj száz évig egészségben!
December 8-án 16.30-tól bemutatkozó elôadást láthatnak az érdeklôdôk az újonnan nyíló 3–1–2 Meridián Tornaklub egészségmegôrzô programjáról a Klebelsberg Kultúrkúriában. Az elôadást követôen csütörtökönként 13 órától lesznek a gyakorló foglalkozások a
Klebelsberg Kultúrkúriában. A bemutató ingyenes, regisztráció szükséges. További felvilágosítás és egyeztetés a 376-8796 vagy (06 20) 332-1630 telefonszámokon. Részleteket a
www.egeszsegbiztonsag.hu és a www.3-1-2meridiantorna.hu honlapokon olvashatnak.
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Világcsúcsot is futott, mégsem teljesen elégedett!
Béres Ernôvel Lipthay utcai lakásában
beszélgettünk, ahol 1963 óta él az
akkori legjobbak versenyzôtársa. A 81
éves korára is kitûnô ªzikai és szellemi
jólétnek örvendô egykori, ugyancsak
kiváló középtávfutó egy alkalommal,
1953 szeptemberében együtt futott
Iharos Sándorral, Garay Sándorral és
Rózsavölgyi Istvánnal abban a 4x1500
méteres váltóban, amely akkor
világrekordot ért el.

ifjúságiak mezônyében. A gyôzelmeknek
örültem, az eredményekkel azonban nem voltam elégedett. Keveselltem a heti három
edzést, ezért rendszeresen plusz futásokat iktattam be: Dunakeszirôl Fótra vagy Csomádra vettem az irányt, így oda-vissza mindig
összejött legkevesebb 10–12 kilométer.
Az érettségi évében átiratkozott az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumba.
Ekkor már javában készültem a Testnevelési Fôiskolára, persze, közben rendületlenül
futottam. Partnerem volt a késôbbi újpesti

Iharos Sándor neve méltatlanul ritkán kerül
szóba a magyar sportéletben. Pedig ez a közép- és hosszútávfutó egyedülálló bravúrt
vitt végbe: 1955-ben 1500-tól 10 000 méterig valamennyi síkfutó számban ô tartotta a
világrekordot. Eredményei alapján ôt választották a világ legjobb sportolójává abban az
esztendôben (érdekesség, hogy a hatvanashetvenes években hosszú idôn át lakott a
Bimbó út 16. alatti házban...). Nemcsak atlétikában, hanem valamennyi sportág összevetésében! Ilyesmire azóta sem volt komoly
esélye egyetlen magyar élsportolónak sem!
— 1928-ban Miskolcon születtem, de gyermekéveimet már Dunakeszin töltöttem. A futással 1944-ben kezdtem el barátkozni — emlékezett a kezdetre a házigazda. — A gimnáziumból három évet a váci piaristáknál végeztem, ott rendeztek egy alkalommal a Pokolszigeten egy 1500 méteres iskolai versenyt.
A Pest Megyei Atlétikai Szövetség vándoredzôje — ilyen még volt akkoriban! —, Lichtenecker László ªgyelt fel rám, az ô bíztatására
jelentkeztem az éppen velem egyidôs, máig
is mûködô dunakeszi szakosztályban, amely
akkor a Dunakeszi Magyarság nevet viselte.
Mennyi idôt kellett várnia az elsô, ªgyelmet érdemlô eredményekre?
1947-ben az országos vasutas bajnokságon
800, 1500 és 3000 méteren is elsô lettem az

válogatott labdarúgó, Várhidi Pál is. Érettségi után fel is vettek a TF-re, ahol sok gondom volt a szertornagyakorlatokkal, miközben a futást sem hanyagoltam el annak ellenére sem, hogy négy évig egyedül edzettem.
Az eredményein ez nem látszott meg, hiszen folyamatosan fejlôdött.
Elégedett lehettem, hiszen 1950-ben már
negyedik lettem a felnôtt bajnokságon, ahol
felªgyelt rám a késôbbi évtizedeken át világszinten dolgozott edzô, Iglói Mihály. Hívott a
csoportjába, ahol a késôbb világcsúcsokat
szaporító Iharos Sándor, Rózsavölgyi István
és Tábori László is készült, de a diplomámat
nem áldoztam fel. Náci bácsinál ugyanis reggeltôl estig ott kellett lenni, gyakran naponta
három edzést is levezényelt.
A TF követelményeinek teljesítése mellett 1951-ben különösen jó évet produkált.
Ebben az esztendôben ezerötszáztól tízezer
méterig minden versenyemen gyôztem, s bekerültem a Helsinkire készülô olimpiai keretbe is. Máig is nagy bánatomra az akkor élethalál ura, a magyar sport „korbácsos embere”, Kutas István úgy döntött, hogy a nekem
jobban fekvô 1500 méter helyett 5000 méteren álljak rajthoz, ahol végül hetedik lettem.
Meggyôzôdésem, hogy a rövidebb távon a dobogós helyezésért reális eséllyel csatázhattam volna.

Milyen élményekkel tért haza az olimpiáról?
Aki nem volt jelen ötkarikás vetélkedésen,
el sem tudja képzelni ennek a hangulatát! Mivel ötezren egyéni csúcsot futottam, ezért a
sportvezetôk jutalomból megengedték, hogy
kinn maradhassak zárásig. Különösen az
utolsó nap volt élményekben gazdag, hiszen
ekkor négy magyar aranyérem megszületésénél is ott lehettem. Elôbb Gyenge Vali nyert
400 méteres gyorsúszásban, onnan a magyar-jugoszláv labdarúgódöntôre mentünk
ki, ahol 2–0-ra gyôzött válogatottunk. Papp
Laci bunyója egészen extra volt, majd a vízilabdatorna utolsó meccsén is a lelátón ülhettem; ott 4–0 lett a Magyarország—USA összecsapás eredménye. Mindezek után repülôvel
jöttünk Prágáig, majd én is a gyôzteseket hozó „Aranyvonaton” érkezhettem meg Budapestre, miközben Szobtól minden településen megálltunk és hatalmas ünneplésben
volt részünk.
1953-ban átigazolt a Vasasba. Pályafutása során hatszor lett országos felnôtt bajnok, öt országos csúcsot állított fel, a fôiskolai világbajnokságokon két ezüst- és egy
bronzérmet is kiharcolt. Elégedett a pályafutásával?
Csak részben, s nem csak az olimpiai esetért. Az 1956-os olimpiára ugyanis Achillesín-szakadás miatt nem juthattam ki. Azt viszont máig sem bántam meg, hogy a tanári hivatásomról egyetlen percig sem mondtam le.
1978-ig a Kertészeti Egyetemen, majd Fôiskolán oktattam, utána pedig az Egészségügyi
Fôiskolára kerültem át. Az utolsó hat évet polgári alkalmazottként, Szentendrén töltöttem
a Katonai Fôiskolán. 1986-tól boldog nyugdíjas vagyok.
Hogyan telt az azóta eltelt több mint két
évtized?
Mivel a szakedzôi diplomát is megszereztem, így életem során nem sokat unatkoztam. Számos, kivülálló tanítványom volt,
majd késôbb, az edzôi tevékenységet elhagyva, a versenybíróság felé navigáltam; a mai
napig rendszeresen bíráskodom. Sokat jelentett, hogy feleségem, Odegnál Mária távolugrásban és ötpróbában szintén élvonalbeli atléta volt, aki természetesen megértéssel kezelte a gyakori távolléteimet, s akivel immár
54 éve boldog házasságban élek.
Mostanában igen divatos dolog a szeniorok versenyein szerepelni.
Engem is elkapott a gépszíj a nyolcvanas
években. A 60–65 évesek korosztályában
1500 méteren felállított országos rekordomat a mai napig nem döntötték meg. Késôbb
a versenyzést ugyan abbahagytam, de mind a
mai napig hetente háromszor futok a Hármashatárhegy térségében, a másik három napon pedig a margitszigeti Sportuszodában
tempózok. Meggyôzôdésem, ha nem így élnék — dohány és alkohol nélkül —, már régen nem tudnék felállni a karosszékbôl.
Kép és szöveg: Jocha Károly
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Jeges örömök a Marczibányi téren

Márciusig áll majd a Marczibányi Sportcentrum jégpályája fölé húzott sátor, ahol november 11-tôl várják a korcsolyázni vágyó kicsiket és nagyokat.
Szilas György intézményvezetô elmondta: a
fedett, 38x19 méteres mûjégpályán oktatást
is tartanak, de a közönség is használhatja
majd a reggel 7-tôl este 10-ig nyitva tartó pályát. Hétköznapokon délutánonként és hétvégéken használhatja a nagyközönség a jeget,
de várják az iskolai csoportok jelentkezését
is. A II. kerületi oktatási intézményeknek
kedvezményt biztosítanak.

Az ünnepélyes megnyitón Láng Zsolt polgármester Klausmann Viktor, a rendezvény mûsorvezetôje kérdésére válaszolva elmondta,
örül, hogy kerületünkben egyre bôvül a sportolási lehetôségek kínálata:
— A nehéz gazdasági helyzet ellenére kerületünkben nem kellett sportlétesítményeket
bezárni, sôt, fejlesztettünk is. A Marczibányi
téren a korszerûsítést és a felújítást követôen
egy hosszú ideig zárva tartott nagyon elhanyagolt terület alakult át, a Kolozsvári Tamás utcai sportcentrum pedig a fôváros egyik legszebb létesítménye lett.

A megnyitón fellépett a magyar szinkronkorcsolya-válogatott és Pavuk Viktória mûkorcsolyázó is, majd ifjú hokisok barátságos
mérkôzésen mérték össze tudásukat, ebben
Gangxsta Zolee és Kovács Csaba hatvanszoros
válogatott jégkorongozó volt segítségükre.
Nyitási akcióként decemberig olcsóbb lesz
a belépôjegy, a felnôtt belépô ára 1300 helyett 1000 Ft, a gyermek 900 helyett 700 Ft,
a jégdiszkó pedig 1500 helyett 1300 Ft. Emellett lehet hokiütôt és korcsolyát bérelni,
utóbbit éleztetni is. Lesz egyéni és csoportos
korcsolya-, valamint jégkorongoktatás is.

MESÉLÔ KÉPEK

VARASDY IVÁN GRAFIKÁJA

A Malom-tó virágai

Több évszázad múltja felett nyílnak az egykori vízimalmot szabályozó tavacska virágai a Frankel Leó út
mentén. Már a XV. század óta használták a mélybôl felbukkanó melegvizû hôforrások hajtóerejét az itt
dolgozó mesteremberek. A XIX. század második felétôl — a malom megszûnése óta — többek között a nem
messze épült Lukács fürdô vizét táplálják a források. A gazdag flórájú terület természeti és kulturális értékek
hazája egyaránt. Itt található ugyanis az egykori népfürdô romos épülete, amely a közhiedelemmel
ellentétben nem török eredetû, valamint a föld mélyén megbúvó, a tavat tápláló Molnár János-barlang is.

ÚJ BARLANG A JÓZSEF-HEGYEN.
Már 25 éve sejtették a kutatók, hogy a
Józsefhegyi-barlangnak még ismeretlen
járatait rejtheti a föld. Két hete fônyomócsô fektetése közben bukkantak a
munkagépek a Józsefhegyi úton Kádár
János egykori villájának szomszédságában az egy méter mélyen húzódó járatra — mondta el Adamkó Péter kutatásvezetô. A kutatók erôs kipárolgást tapasztaltak, és a megkezdett feltárás során rövid idôn belül gömbfülkesor-járatokat találtak. A falakon hófehér kristályok találhatóak, ami bizonyítéka annak, hogy a barlangot hévíz alakította
ki. A kutatás tovább folyik a járatokat eltömô törmelék kitakarításával. A kutatók úgy vélik, hogy a járathoz teremrendszer kapcsolódik. Az újonnan felfedezett barlang a Józsefhegyi IV-es nevet
kapta.
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Adj vért és ments életeket!
A második kerületi Fidelitas hagyományteremtô szándékkal útjára indítja véradónapját. A polgári-nemzeti gondolkodású ªatalok
közössége november 28-án szombaton 9–
14 óráig a kerületi Fidesz-irodában (1024 Keleti Károly u. 13/b) várja a véradókat. A szervezôk a Magyar Vöröskeresztnek tett ígére-

tük szerint szeretnék elérni, hogy legalább
félszáz embert meggyôzzenek: érdemes vért
adni, mert egy donor három életet menthet
meg. Ha ön elmúlt 18, de még nem töltötte
be hatvanadik életévét, akkor jelentkezzen!
Személyi igazolvány (lakcímkártya) és TAJkártya szükséges.

BUDAI POLGÁR

Karácsonyi vásár
az Ökuban
December 5-én szombaton 9–16 óráig karácsonyi vásár lesz az Ökumenikus Általános Iskolában (1028 Községház u. 10.). Több mint
70 árus és 17 osztály kínálja portékáit. Mindenkit szeretettel várnak!

Mise a határon túli magyarokért
A második kerületi Fidelitas megemlékezésre hívja a kerület polgárait a kettôs állampolgárságról szóló gyászos emlékû népszavazás
ötödik évfordulóján.
Imádkozzunk közösen a határon túli magyar testvéreinkért a Pasaréti téri Páduai

Szent Antal Ferences Templomban december 5-én 18 órakor! A szentmisét követôen a
templom elôtti téren mécsesek gyújtásával
és a Himnusz eléneklésével fejezzük ki összetartozásunkat.
A Fidelitas II. kerületi szervezete

Felelôsséggel a nemzetért és egymásért!
Beszélgetést hallgathatnak az érdeklôdôk a
2004. december 5-i népszavazás 5. évfordulóján, december 5-én 16 órától a Tamás Alajos Közösségi Házban (1024 Budapest, Ró-

mer Flóris u. 4.). Nagy Gábor Tamás országgyûlési képviselô és polgármester vendége
Balog Zoltán református lelkész, országgyûlési képviselô lesz.

Keresztállítás
A Jobbik Magyarországért Mozgalom I. és II.
kerületi szervezete ökumenikus adventi keresztet állít a Moszkva téren, a metrókijárattal szemben november 28-án szombaton 14
órakor. Beszédet mond Balczó Zoltán alel-

nök, EP-képviselô, Bulányi György katolikus pap és Hegedûs Zsuzsanna református
lelkész. A szervezôk kérik, mindenki hozzon
magával mécsest a közös gyertyagyújtáshoz
bronz-, ezüst- és aranyvasárnap 16 órára .

Jótékonysági ruhaosztás
A Jobbik Magyarországért Mozgalom I., II. és
XII. kerületi szervezetei jótékonysági ruhagyûjtést és -osztást szerveznek. Kérnek mindenkit, akinek jó állapotú, de már nem használt ruhanemûje van, juttassa el a szervezôkhöz. Az összegyûjtött ruhákat és adományokat ingyenesen osztják szét bronz-, ezüst- és
aranyvasárnap a Moszkva téri kettôs keresztnél 16 órától a rászorulók között, illetve jut-

tatnak belôlük a moldovai csángó falvak lakóinak is. A ruhákat minden hétköznap 10–
17.30 óráig a kerületi Jobbik-irodában (1027
Fô utca 63–65., III/3.) adhatják le, vagy hívják a 785-7808-as, illetve (06 70) 3799705-ös számot, és igény esetén személyesen mennek a ruhákért. Várják a rászoruló
családok jelentkezését is, hogy kiszállíthassák részükre a ruhacsomagokat.

Érv az érszûkület ellen
Az érszûkület gyakran a súlyos szívinfarktus
vagy agyvérzés elôrejelzôje is lehet. Az érintettek száma, pontos kiléte egyelôre mégis ismeretlen, pedig felismerés és kezelés nélkül
az érintett betegek közel egyharmada öt éven
belül meghal. E gondon kíván segíteni az
ÉRV Regiszter Program, amely immár a II.
kerületben is útjára indult. A II. kerületben
az alábbi helyszíneken találhat ÉRV Pont rendelôket, amelyek ajtaját külön matricával is
jelölik: II. kerületi szakorvosi rendelô, 1027
Medve u. 30., (06 20) 941-7651; háziorvosi
rendelô, 1022 Rét utca 3., 201-2236, Szent Ferenc Kórház Belgyógyászat, 1021 Széher út
73., (06 30) 739-3990, II. ker. Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, Belgyógyászat,
Diabetológia, 1027 Kapás u. 22., 488-7545.
További információk a www.ervprogram.hu
honlapon, vagy az ország bármely részébôl
helyi tarifával hívható (06 40) 918-020-as
telefonszámon.

Felújítják a FÔGÁZ központi ügyfélszolgálatát
A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a központi ügyfélszolgálati
irodája (1081 Fiumei út 9–11.) december 1jétôl felújítási munkálatok miatt zárva tart.
2010. január 18. hétfôtôl megújult környezetben, az eddig megszokott nyitvatartási rend
szerint várják ügyfeleket.
A fôpénztár, illetve a FÔGÁZ ügyfélszolgálata a megjelölt idôszakban is zavartalanul mû-

ködik, valamint az elôreªzetôs gázmérôk kártyafeltöltését is folyamatosan biztosítják. A
telefonos ügyfélszolgálat a (06 40) 474-474es telefonszámon továbbra is munkanapon
8–18 óra között, csütörtökönként 8–20 óra
között hívható. Kizárólag gázszivárgások bejelentésére, vészhelyzet és üzemzavar elhárítására a 477-1300-as és a 477-1333-as szám éj- MADÁRETETÔ- ÉS FÉSZEKODÚVÁSÁR.
Az éhezô, didergô madarak túlélésének segítéjel-nappal áll az ügyfelek rendelkezésére.

Mikulás a Szemlôhegyi-barlangban
December 3–6-án ismét a Szemlôhegyi-bar- ajándékcsomagot kapnak. Elôzetes idôpontlangba látogat a Mikulás. A gyerekek megis- egyeztetés: Balázs Andrea: (06 20) 263merkedhetnek a barlanggal és névre szóló 1872, e-mail: barlangimikulas@citromail.hu

se az állatbarátok egyik legkedvesebb tevékenysége. A Rex Kutyaotthon Alapítvány a december 5-i, Mikulás-napi rendezvényére szeretettel várja a gyermekeket és a madárbarátokat is. Természeti könyveket és madáreleséget is vásárolhatnak kedvezô áron. (Állatsziget, 1048 Óceánárok utca 33., www.rex.hu)

2009/24

HIRDETÉS

Egyedi cipôk egy jó kávéval
Új színfolt az egyre népszerûbb Lövôház utcai üzletsoron a Pengô
utca sarkán megnyílt exkluzív Baldini cipôüzlet, amely különleges kisszériás olasz nôi és férª cipôket, táskákat és kiegészítôket
forgalmaz. A cég tulajdonosai különös ªgyelmet fordítanak arra,
hogy máshol nem fellelhetô modellválasztékkal biztosítsák a bolt
egyediségét. Ezen felül, különleges hangulatot teremtve, a bevásárlóközpontok személytelen világától elforduló közönségnek olyan
ªgyelmességekkel is szolgálnak, mint egy jó olasz presszókávé vagy
a havonta szervezett vevôtalálkozóikon itáliai pikniknapok.
Speciális ajánlat december 31-ig a Budai Polgár olvasóinak:
hozza el magával a hirdetést tartalmazó számot, vagy mondja a
Budai Polgár jelszót, amellyel 5000 Ft értékû kedvezményben
részesül minden kedves vásárló!
1024 Budapest, Lövôház u. 18. www.baldini.hu
hétfôtôl-péntekig 10–19 óráig, szombaton 9–16 óráig
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Nyelvtudás a karácsonyfa alatt?! — igen!
Lepje meg szeretteit
ÉLETRE SZÓLÓ ajándékkal!
A harmadik évezred különleges módszerének segítségével az ALPHAPOINT NYELVSTÚDIÓBAN 3 HÓNAP ALATT használható nyelvtudásra tehet szert.
EGYÉNI OKTATÁS minden szinten
HÁZI FELADAT, SZÓTANULÁS
NÉLKÜL — KÖNNYEDÉN.
Érdeklôdjön különleges
karácsonyi kedvezményünkrôl.
Szerettel várjuk
INGYENES PRÓBAÓRÁRA.
Az AJÁNDÉKUTALVÁNYOKAT
december 16-ig
áll módunkban kiállítani.

Miller Zoltán is
nyelviskolánkat választotta.

ALPHAPOINT NYELVSTÚDIÓ
1024 Retek u. 21–27/a (a Mammut mellett)
Tel.: 786-6764, (06 70) 932-8739, (06 70) 932-8708
www.alphapoint.hu

5000 Ft kedvezmény ajándékba!
Hotel Panda****
H-1026 Budapest, Pasaréti út 133.
Tel.: +36 1 394-1932, 394-1935
Fax: +36 1 394-1002
E-mail: manager@hotelpanda.hu
www.hotelpanda.hu; www.hotelpanda.blog.hu

Helyszínt keres családi
rendezvényekhez, cége karácsonyi
összejöveteléhez, konferenciákhoz?
Kényelmes szállást keres?
Szeretné Ön is kivenni a részét
a társadalmi felelôsségvállalásból?
Válassza a Hotel Pandát, amely

10%-os kedvezményt
biztosít ezen hirdetés felmutatójának,
cégek és kerületi lakosok részére!

Hotel Panda
„Minôség elérhetô áron!”

ZÁR, KILINCS
LAKAT, VASALAT
1027 Bp., Margit krt. 54. T./F.: 201-3928
1117 Bp., Fehérvári út 24. T./F.: 466-5654
Nyitva: H–P: 9–18, Sz: 9–14

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ ÉS
FÔKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is

SZOMBATONKÉNT

–10%!

Ú
J!
!!

• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

Szívvel-lélekkel az egészségért
Kardióedzéseknek a keringési rendszer, azaz a szív- és érrendszer, valamint a légzôszervrendszer terhelését és fejlesztését célzó edzéseket hívjuk. Jellemzôen — edzôtermi körülményekre vonatkoztatva — kardiógépeken zajlanak, vagyis futó-, taposó- és elliptikus gépen, valamint szobakerékpáron. Kovács Krisztián,
a Marczibányi téri City Fitness Club szakmai vezetôje elôször az edzések jótékony hatásáról beszélt.
— A kardióedzés hatására javul az általános állóképesség, megfelelô intenzitás mellett pedig a zsírégetés, és így a fogyás legjobb támogatója. A terhelhetôség fokozásával csökken a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának esélye, valamint a hipertóniában szenvedôknek is rendszerint csökken a vérnyomása.
Kezdôknek és haladóknak, ªataloknak és idôseknek egyaránt ajánlja?
Mindenkinek jót tesz a kardióedzés, ugyanakkor mindig figyelembe kell venni az életkori és edzettségi
szintkülönbségeket. A kezdôket fokozatosságra biztatom. Ne ugorjanak fejest az edzés egyetlen formájába
sem! Kezdjék óvatosan, kis intenzitással és röviden a terhelések adagolását! Be kell tartaniuk az alapszabályt: a fokozatos terhelésnövelés érdekében vagy csak az intenzitást, vagy csak az idôtartamot növeljék,
egyszerre a kettôt soha. A kardióedzéseknél a pulzusszámunkra kell
figyelni. Bárki kiszámolhatja az életkorának megfelelô optimális terhelési zónát. A képlet a következô (egészséges emberek számára,
zsírégetô tartomány): 220-ból vonja ki az életkorát, majd az így kapott számot szorozza meg 0,65-el így megkapja a pulzus-terhelési zóna alsó értékét; és ha ugyanannak a számnak a 0,85-szörösét is kiszámolja, akkor a zóna felsô értékét is tudni fogja. Ekkor már nincs más
dolga, minthogy beszerez egy a pulzus mérésére alkalmas eszközt
(például pulzusmérôs órát vagy annak kiegészítô övét, amely a legtöbb kardiógéppel kompatibilis), és azzal ellenôrzi szívritmusát az
edzés során.
City Fitness Club,
Marczibányi tér 13.,
336-0408,
hétköznap 7–22,
hétvégén 8–20 óráig
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Budapesten, a budai oldalon parkos, ôsfás,
csendes környezetben igényesen felépített kis létszámú,
családias IDÔSEK OTTHONA várja lakóit, idôseit.
Tartós és átmeneti elhelyezést nyújtunk ápolással, gondozással.
Érdeklôdô hívását
a 274-3051 vagy a (06 30) 645-9786-os telefonszámon várjuk.

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK
DARVAS POSZTERGALÉRIA
Budagyöngye Üzletközpont
Mammut Üzletközpont
Westend Üzletközpont
Deák tér (Anker köz 1.)
Központ: VIII., Nap u. 29.

Tel.: (70) 391-0936
Tel.: (70) 391-0915
Tel.: (70) 391-0912
Tel.: (70) 391-0926
Tel.: 219-3209

www.kepkeret.hu

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban
gazdag választékot
talál humán
tudományokból,
újdonságokból,
mûvészeti
könyvekbôl és
határon túli magyar
irodalomból.

1024 Budapest,
Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191
A rejtvény fôsoraiban Shakespeare szavait rejtettük el. A
2009/22. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Ne sikeres
ember próbálj lenni, hanem érdekes!”. A helyes megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap: Beyer László, Jeney Hubáné és Molnár Gabriella.
Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2009. december 11-ig.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435
MEGBÍZHATÓ KÖZÉPKORÚ NÔ PEDAGÓGUS DIPLOMÁVAL VÁLLAL TAKARÍTÁST,
IDÔS EMBEREK GONDOZÁSÁT, GYERMEKFELÜGYELETET. TEL.: (20) 335-5988
Háztartási munkát, kicsiny gyermekek szeretgetését, idôsek gondozását vállalja erdélyi, érettségizett fiatalasszony. Gyakorlattal,
referenciával. 1000–1300 Ft/ó. Tel.: (06 26)
326-408
LAKÁSOK TAKARÍTÁSÁT, NAGYTAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM. SZÉP, PONTOS MUNKA.
TEL.: (30) 447-3603
Megbízható, munkájára igényes nô takarítást vállal. Tel.: (70) 667-0349
Fényterápiás központban recepcióst keresünk egészségügyi végzettséggel, angol nyelvtudással.. Tel.: (30) 924-7656
Új magyar találmány! „Oxifon.” Forgalmazókat és felhasználókat keresek. Segítek.
Tel.: 325-8551, (30) 574-9826

OKTATÁS
EZÜST-, TÛZZOMÁNC ÉKSZER, FUSING,
TIFFANY ÜVEGKÉSZÍTÔ TANFOLYAMOK
ÉS RAJZELÔKÉSZÍTÔ A KOLOSY TÉRI SZIMULTÁN TANODÁBAN. TEL.: (30) 9215379, www.szimultan.hu
A tíz éves GYEREKBIRODALOM BÖLCSÔDE
szeretettel várja az érdeklôdô családokat.
Magyar és angol nyelvû csoportok, gyógytorna, ének-zene (Kodály-módszer). Tel.:
(30) 472-7495, www.gyerekbirodalom.hu
A HABAKUKK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSÔDEÓVODA 18 hónapos kortól várja a gyerekeket bölcsis, valamint német vagy angol kétnyelvû ovis csoportjaiba. Tel.: (30) 9588629, www.habakukk.hu
RING AUTÓS-MOTOROS ISKOLA. Örülünk, hogy ránk találtál. www.budairing.hu.
Tel.: 2020-521, 14–18 óra között.
MASSZÔRKÉPZÉS, hölgyeim és uraim!
Szakmát adó táv- és hétköznapi oktatásban. Tel.: (20) 982-1821, www.egeszsegforras77.hu
Kisiskolások korrepetálását, fejlesztését, délutáni tanítását pedagógus (tanuló) vállalja.
Házhoz megyek. Tel.: (20) 363-4514
GYERMEKSZERETÔ TÖBB DIPLOMÁS TANÁRHÁZASPÁR GYORS EREDMÉNNYEL
OKTAT, KORREPETÁL MINDEN TANTÁRGYBÓL. TEL.: 397-1656, (30) 3910503
MAGYAR NYELV, OLVASÁS, IRODALOM ÉS
MINDEN TANTÁRGY TANÍTÁSA REFERENCIÁKKAL. TEL.: (70) 408-5578
KIDS CLUB EXTRA DÉLELÔTT. Nemzetközi
nyelviskola 2–6 éveseknek Budán. www.vidámangol.hu. Tel.: (20) 222-5325
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelvtanár magánórákat vállal. 45 perc/3000 Ft.
Tel.: (30) 302-7760
ANGOL-, FRANCIAOKTATÁS, nyelvvizsgára, érettségire felkészítés diplomás nyelvtanárnál a Hûvösvölgyi úton. Tel.: 200-1991,
(70) 709-3522
LONDONBAN ÉLT EGYETEMISTA ANGOLBÓL ALAP- ÉS KÖZÉPFOKRA FELKÉSZÍTÉST
VÁLLAL. 2000 Ft/90 PERC. Tel.: (20) 5403825
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES TAPASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: (30)
343-8351

ANGOL, NÉMET, SPANYOL nyelvoktatást,
vizsgára felkészítést vállalok a Bimbó út közelében. Tel.: 394-4423
MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁLÁST, kétszintû érettségire felkészítést vállal fiatal tanár nagy gyakorlattal. Fôiskolásoknak matek, statisztika, mikroökonómia, pénzügy.
Tel.: (20) 342-7667
FEJESTANODA vállal matematika-, fizika-,
nyelvoktatást alapoktól szigorlatig. www.fejestanoda.atw.hu, tel.: (70) 366-6445, 2502003.
Matematikatanítást, korrepetálást vállal mérnöktanár. Házhoz megyek. Tel.:
(20) 941-7907
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE
SZAKTANÁRÓL! HÁZHOZ MEGYEK! TEL.:
(20) 959-0134
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai tanártól. Tel.: (20) 946-7553. Skype: ok-tato
MATEMATIKATANÍTÁS, korrepetálás, felvételire, érettségire való felkészítés Óbudán
vagy akár otthonában. Az elsô szintfelmérô óra ingyenes! Tel.: (20) 910-7517
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: (30) 264-5648

INGATLAN
II., Alsó Törökvész úton garázs (belsô udvari) kiadó. Tel.: (20) 942-6603
A Budakeszi út 41.-ben garázs hosszú távra
kiadó. Tel.: 395-1020, (30) 525-5658
GARÁZS KIADÓ a Hûvösvölgyi út 97-ben
hosszú távra. Raktárnak is. Érdeklôdni: (20)
582-1072.
A Verseghy Ferenc utcában társasházban teremgarázs-férôhely eladó. Tel.: (20) 2510582
GARÁZS KIADÓ! Bp. II., Zöldkô utca 5.
Tel.: 335-5028, (20) 563-0519
Albérleti szoba teljes komforttal kulturált
környezetben a II., Alsó Törökvész úton
egyetemista vagy dolgozó lánynak kiadó.
Tel.: (20) 942-6603
28 m²-es üzlethelyiség a Déli pu-nál a Greguss utcában kiadó (víz, villany, wc, telefon). Tel.: (20) 942-6603
A Frankel Leó úton (a jobbik felén) kétszobás lakás irodának kiadó (galériás,
liftes). Tel.: (20) 824-8162
Az V. kerületben a Városház utcában 92
m²-es I. emeleti lakás irodának hosszú
távra kiadó. Tel.: (30) 914-2143
Budagyöngyénél 40 m²-es felújított garzonlakás eladó vagy hosszú távra kiadó. Tel.:
(30) 622-1706
Elcserélném óbudai III. emeleti garzonlakásomat budapesti, Zöldlomb utcai I. emeleti
háromszobás lakásra, tavaszi költözéssel.
Tel.: 240-4082
A DITRÓ UTCÁBAN (PASARÉTEN) 2000BEN ÉPÜLT 81 m²-ES I. EMELETI 2,5 SZOBÁS LAKÁS TEREMGARÁZZSAL 53 M FT.
TEL.: (70) 523-1969, www.budaihegyek.hu
II., Vérhalom utcai ôrzött lakóparkban
111 m²-es négyszobás hallos lakás, 13
m²-es terasz, 2 tároló, beálló parkolóhely eladó. 69 M Ft. + 5 M Ft két teremgarázs. Tel.: (30) 231-7307
A II., Volkmann utcában 51 m²-es másfél
szobás felújított földszinti lakás gépkocsibeállóval 18,5 M Ft-ért eladó. Tel.: (20) 9675691
A II., Volkmann utcában 109 m²-es négyszobás, I. emeleti cikrófûtéses, felújított, napfényes lakás fedett gépkocsibeállóval 49 M
Ft-ért eladó. Tel.: (20) 967-5691

ELADÓ TULAJDONOSTÓL A II., TÖVIS UTCÁBAN HÁROMSZOBÁS FELÚJÍTOTT LAKÁS GARÁZZSAL, TÁROLÓVAL. IRÁNYÁRA 50 MILLIÓ FORINT. TEL.: (30) 9326170
A Villányi úton felújított 86 m²-es III. emeleti lakás tulajdonostól eladó. Tel.: (20) 6638243
A II., Frankel Leó úton kétszobás lakás eladó. Irányár: 22 millió forint. Tel.: (20) 4137095
A II., APOSTOL UTCÁBAN 64 m²-ES, TEREMGARÁZSOS, LOGGIÁS, TÁROLÓS,
FELÚJÍTOTT TÁRSASHÁZI LAKÁS TULAJDONOSTÓL ELADÓ. IRÁNYÁR: 31 M FT.
TEL.: (30) 964-1629
A PATAKHEGYI ÚTON 220 m²-ES HATSZOBÁS, PANORÁMÁS, NAPOS, GARÁZSOS SORHÁZ 57 MILLIÓ. TEL.: (70)
523-1969, www.budaihegyek.hu
A II., GÁRDONYI GÉZA ÚTON NÉGYLAKÁSOS HÁZBAN FELÚJÍTOTT, KERTKAPCSOLATOS HÁROMSZOBÁS LAKÁS KIZÁRÓLAGOS KERTRÉSZHASZNÁLATTAL, GARÁZZSAL, TÁROLÓVAL ELADÓ! IRÁNYÁR: 62 M FT. TEL.: (30) 932-6170
ELADÓ TULAJDONOSTÓL A II., GÁRDONYI GÉZA ÚTON NÉGYLAKÁSOS HÁZBAN FELÚJÍTOTT HÁROMSZOBÁS LAKÁS
GARÁZZSAL, TÁROLÓVAL, KIZÁRÓLAGOS KERTRÉSZHASZNÁLATTAL. IRÁNYÁR: 50 MILLIÓ FORINT. TEL.: (30) 9326170
II., CIMBALOM utcai ház fele eladó, 1000
m²-es telken, tulajdonostól. 75 M Ft. Tel.
10–13 óráig: (70) 221-0911.
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Irányár: 19 M Ft. Tel.:
(20) 452-6660, www.lakas.korbai.com
ELADÓ 3 SZINTES, 375 m²-ES, 1997-BEN
ÉPÜLT EXKLUZÍV KIALAKÍTÁSÚ CSALÁDI
HÁZ 701 m²-ES MEDENCÉS TELKEN A
XI. KERÜLETBEN, SASADON. TEL.: (30)
950-9568
PIRAMIS INGATLAN a budai családi házak specialistája. 20 éve az élvonalban.
1025 Verecke út 8., www.piramisingatlan.hu, tel.: 33-55-965, önkiszolgáló
adatbank: www.ingatlanönki.hu
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.: (70) 523-1969, SCHMIDT PÉTER, www.budaihegyek.hu
A RENOVO INGATLANIRODA VÁLLALJA
BUDAI (VÍZIVÁROS, VÁRNEGYED, HEGYVIDÉK) ÉS BELVÁROSI (V., VI., ...) INGATLANOK ELADÁSÁT, BÉRBEADÁSÁT. TEL.:
224-2090, (20) 449-6900,
e-mail: info.renovo@chello.hu
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei részére keres-kínál eladó és kiadó lakásokat, házakat, villákat, telkeket és irodákat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu,
www.budaivillak.com, www.irodainfo.com
AZ IMMOBIL VERECKE INGATLANIRODA
15 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL
ÜGYFELEI RÉSZÉRE KERES-KÍNÁL BUDAI
KIADÓ-ELADÓ INGATLANOKAT. TEL.:
325-8563, (30) 924-7165. BP. II., VERECKE U. 14. www.verecke.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Empátia! Családoknak házvezetônôket,
idôsgondozókat, gyermekfelügyelôket
közvetítünk igény szerint. Várjuk megbízásukat! Tel.: 336-1094, (70) 380-5650
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
(20) 575-7435

SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrôvizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer
az érelmeszesedés kimutatására, korhatár
nélkül, azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: (30)
954-0886
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idôpont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TAMÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI RENDELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛGYÖKÉR-BEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORONÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFOGÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EMELET.
Vérzik az ínye? A fogínysorvadás (emiatt elvesztheti fogait) gyógyítható, jól kezelhetô.
Várjuk rendelônkben a Nyugatinál. Tel.:
332-3782
Fogsorok, hidak, készítése, javítása soron kívül. Fogszabályozó, fogfehérítô.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet. Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin
fogtechnikus mester, 1013 Bp., Krisztina krt. 51., fszt. 1. Mobiltelefon: (06 30)
222-3016.
Dr. Sineger Eleonóra pszichiáter rendelésére
jelentkezés: (30) 236-6290.
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton székházban csütörtökönként 14–18 óráig. Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr.
Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: (30)
945-8477
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓZSADOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA
KÖLTÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788
VAGY (20) 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁRIA, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://
akupunktura.mimnet.hu
Leszoktatjuk a dohányzásról biorezonanciás 26 perces egyszeri csúcsterápiával, 7000 Ft., a III., Vörösvári úti SZTKban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII.,
Nyírô Gyula kórházban, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867
Fájdalommentes allergia- és candidavizsgálat. Biorezonanciás terápiával allergia, candida kioltása, bôrbetegségek,
szenvedélybetegségek, légúti, nôgyógyászati, érrendszeri betegségek, emésztési-mozgásszervi problémák, fejfájás kezelése,
stresszoldás a Vivien talpai Gyógycentrumban. 1024 Fillér u. 10. Tel.: 316-2596,
www.vivientalpai.hu
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉRÉS),
TALPMASSZÁZS, THAI LÁBMASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS.
„VIVIEN TALPAI” ORVOS, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ. RENDELÔ: II., FILLÉR U. 10. www.vivientalpai.hu, tel.: 316-2596.
Kardiológiai-belgyógyászati magánrendelés (Dr. Seidner) a MOM parkban (OXIVIT
rendelô, bejárat a Csörsz utcából a Leroy Étterem mellett). Rendelési idô: kedd de. 8–11
és csütörtök du. 15–18 között. Elôzetes bejelentkezés: (30) 932-3800
KINEZIOLÓGIA FELSÔFOKON, LELKI BETEGSÉGEK GYÓGYÍTÁSA. www.sasagi.hu, e-mail: sasagi@windowslive.com, tel.: (20) 5408422.

26. OLDAL
VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdôszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, (30) 9210948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Lefolyók, csatornák gépi tisztítása azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁLAT! II. kerületieknek azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Csatornák cseréje, bontása, vízvezetékszerelés. Tel.: 227-7210, (30) 940-0748
GYORSSZOLGÁLAT! Duguláselhárítás,
víz-, villany-, fûtés- és teljes körû gázkészülék-javítás anyagbeszerzéssel, garanciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990, (20) 3343438
S.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍTÁS. GÉPESÍTETT IPARI TECHNOLÓGIÁVAL, FALBONTÁS NÉLKÜL, A HÉT MINDEN NAPJÁN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN, GARANCIÁVAL A LAKOSSÁG ÉS A KÖZÜLETEK SZOLGÁLATÁBAN. TEL.: 291-2800,
(30) 269-0001
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Kiss duguláselhárító Nagy duguláselhárítást is vállal a hét
minden napján. Tel.: 212-7035, (20) 9392872
Ajándékozzon Everpure S-100-as vízszûrôt!
Mindent kiszûr 0,5 mikronig! Legolcsóbb
kristálytiszta víz! Mosogató alá könnyen beszerelhetô! Nincs cipekedés többet! Viszonteladókat keresünk! www.aval.hu <http://
www.aval.hu/>, e-mail: everpure@aval.hu,
1024 Budapest, Keleti Károly u. 26. Tel.:
316-0148
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, (20) 917-0697
A-Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOSÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtésszerelés, azonnali hibaelhárítás, kazánok,
cirkók, csaptelepek, vécétartályok cseréje
hétvégén is! Tel.: (20) 341-5522
VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: (30) 447-3603
VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS Budapesten
és környékén reális áron, garanciával. Tel.:
(20) 329-4136
BUDAI FÉG GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZÜNK
UDVARIAS, JÓL KÉPZETT SZERELÔKKEL,
INGYENES KISZÁLLÁSSAL ÁLL ÜGYFELEI
RENDELKEZÉSÉRE MUNKANAPOKON,

HIRDETÉS
HÉTVÉGÉN. TEL.: (20) 921-2215, (30)
471-5440
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási József gázszerelô, II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, (20) 926-5362
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ GYORSSZOLGÁLAT! Gázkazánok, bojlerek, cirkók, tûzhelyek, konvektorok, Hérák karbantartása, szakszerû javítása anyagbeszerzéssel, garanciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990,
(20) 334-3438
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJLER vízkôtelenítése, csapok javítása
azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010
KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. GÁZKÉSZÜLÉKEK TELJES KÖRÛ JAVÍTÁSA, VÍZSZERELÉS, VÍZÓRÁK KIÉPÍTÉSE, VILLANY-, FÛTÉSSZERELÉS, GÉPI DUGULÁSELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL 0–24 ÓRÁIG
A HÉT MINDEN NAPJÁN. TEL.: 3218082, (20) 334-3437
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. ELMÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, FALFÚRÁS garanciával, rövid határidôvel Jakab József villanyszerelô mestertôl. Tel.: (30) 940-6162
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁMHÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, (20) 915-2678
Villanyszerelési munkák szakszerû, gyors
szerelése. Bojlerek karbantartása, javítása,
cseréje. Hôtárolós kályhák, lépcsôházi világítás, antik csillárok javítása. Korszerû fûtéstechnológia (infrapanel) szerelése. Tel.: 2846143, (20) 374-3768
MINÔSÍTETT VILLANYSZERELÔ-MESTER
VÁLLALJA CSERÉPKÁLYHÁK, HÔTÁROLÓS KÁLYHÁK KIÉPÍTÉSÉT, VILLANYBOYLER VÍZKÔTELENÍTÉSÉT, MÉRÔHELYÉNEK
KIÉPÍTÉSÉT. http://cserepkalyha-kandallo.webs.com, tel.: (20) 530-0344.
VILLANYSZERELÉS, RÁDIÓS ÉS VEZETÉKES RIASZTÓRENDSZEREK, KAPUTELEFONOK TELEPÍTÉSE, STRUKTURÁLT HÁLÓZATOK KIÉPÍTÉSE. VÁLLALUNK TELJES KÖRÛ LAKÁSFELÚJÍTÁST IS. AUNDA
KFT., TEL.: (30) 245-2020, (20) 4197309, 316-3596

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KERÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍTÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 4215959, (30) 942-2946
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 2500921, (20) 972-5032

Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1500 Ft + 25% áfa, 11–20 szóig szavanként +150 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25%
áfa; Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Ügyfélszolgálati Központ Lakosságszolgálati Csoportja, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 3465625; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.
Keretes hirdetés: színes: 1 / 1 old. = 270 000 Ft, 1 / 2 = 145 000 Ft,
1 / = 90 000 Ft, 1 / = 58 000 Ft, 1 /
4
8
16 = 22 000 Ft; fekete-fehér:
1/ old. = 220 000 Ft, 1/ = 120 000 Ft, 1/ = 75 000 Ft, 1/ = 48 000 Ft,
1
2
4
8
1/ = 18 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
16
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 3163410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. december 2-án 11 óráig.

MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTOMATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4
ÓRÁN BELÜL HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, (30)
942-2946
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS
ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES.
SZERVIZ. TEL.: (20) 9618-618, www.mosogepszerelo.hu
Kerületi Hajdú villanybojlerek szervize! Szerelés, javítás, vízkôtelenítés a bejelentkezés
napján, hétvégén is. Tel.: 421-5959, (30)
942-2946

BUDAI POLGÁR

rok, beépített szekrények, polcozások, kiegészítések, javítások.
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.:
368-3604, (70) 550-0269
Kômûves-, burkolómunkákat, teljes körû lakásfelújítást, átépítést referenciákkal, garanciával, rövid határidôre vállal építôipari cég.
Tel.: (30) 280-7257
MINÔSÉGI MUNKÁK REÁLIS ÁRON. HIDEG-, MELEGBURKOLÁS, TELJES KÖRÛ
LAKÁSFELÚJÍTÁS, SZAKÉRTELEM, PRECIELEKTRONIKA
ZITÁS, REFERENCIÁK. SCHRAUF LÁSZLÓ.
Antennaszerviz: mûholdas, hagyományos TEL.: (30) 991-9391
antennák szerelése, javítása, digitális átál- Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítálás, kábeltévék lakáson belüli elosztása, jel- sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
erôsítés garanciával. Tel.: (20) 934-4360
(30) 341-3423
TV ANTENNA: mûholdvevôk (analóg és
REDÔNY
digitális), földi antennák javítása, telepítése garanciával. Kábeltévé leosztá- Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
sa. Tv, videó, DVD összehangolása. NO- redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenKO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 326- zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
6935, (30) 542-5540, (20) 541-5483
REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA, MÛANYAG
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ- JAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSERE RÖVAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA, VID HATÁRIDÔVEL. TEL.: (20) 310-8325
NORDMENDE, WESTEL, SCHNEIDER, DUMOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL reAL). TEL.: (20) 471-8871
dônyök, redônykapu, napellenzôk javítása,
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ szerelése. Szénási László. Tel.: (20) 985SZERVIZE, TV, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZEÁL- 1273
LÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E.
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI), ÁRNYÉKOLÓK KÉFASOR 29. TEL.: (20) 546-6304
ZI ÉS MOTOROS KIVITELBEN, KÉSZÍTÉSE,
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen min- TELEPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. II., SZILÁGYI E.
den nap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Pa- FSR. 29. TEL.: (20) 546-6304
ál.
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, REDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
LAKÁS—SZERVIZ
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728
BÁRMI ROSSZ, HÍVJON MINKET, LAKÁSSZERVIZ ÉS EGYÉB, HÁZ KÖRÜLI MUN- REDÔNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY,
NAPELLENZÔ, SZÚNYOGHÁLÓ, FÜGKÁK. TEL.: (30) 410-0007
GÖNYKARNIS KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ- TEL.: 356-4840, (30) 954-4894
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA- KERT
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM- Fakivágás, falebontás, gallyazás hegymáPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁ- szótechnikával, szállítással 1983 óta. Gond
VAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505, Ferenc. Tel.: (30) 977-1745
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
(30) 251-3800
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi fák ágankénti lebontással való kivágása.
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá- Tel.: (20) 485-6547
val. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 272- ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍTÉS, fasebészet, favisszavágás, MET3909
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔ- SZÉS, kertápolás KERTÉSZMÉRNÖKTÔL
RÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB KORREKT ÁRON. Tel.: (20) 561-7063
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TE- PROFESSZIONÁLIS FAVÁGÁS KÖTÉLTECHNITÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET. KÁVAL, IPARI ALPINISTA MUNKÁK, KERTÉPÍTÉS. MEGBÍZHATÓ CSAPAT, KORREKT ÁR.
TEL.: (30) 292-3247
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó TEL.: (30) 907-5948
automatikák, zárszerelés, lakatosmunSZOLGÁLTATÁS
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Urbanek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978- VENDÉGLÔK, KÁVÉHÁZAK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
7429
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes graSzékek, bútorok nádazását (Thonet) és fikai munkák. Deko-team Grafikai Stúrestaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
dió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 375BÚTORKÁRPITOZÁS (BÔR, ANTIK BÚTO- 8696, (30) 933-6221
ROK) TELJES KÖRÛ FELÚJÍTÁSSAL, ASZTA- Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
LOSMUNKÁVAL. FRANK. TEL.: (30) 691- vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók
4156, 407-2946
teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok át- Diplomás adótanácsadó-jelzálogos banki
húzását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalos- gyakorlattal várható ingatlanadót kalkulál.
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder Tel.: (20) 663-8243
György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 4336289, www.riederkarpitos.hu
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
BEÉPÍTETT BÚTOROK (konyha, könyves- Számítógépeit otthonában javítjuk, fejlesztpolc, gardrób) méretre készítése gyorsan és jük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adatmenpontosan. Tel.: (30) 548-1701
tés, internetbeállítás, ügyintézés. Szoftver-,
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK, hardverhibák javítása. Hívjon bizalommal.
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ- Tel.: (20) 998-0798, http://www.fmrkft.hu
SA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E. FA- Számítógép-javítás otthonában. Asztali
SOR 29. TEL.: (20) 546-6304
számítógépek és laptopok forgalmazása.
MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal Tel.: (20) 988-5147, www.benyosoft.hu
vállalja antik, stílbútorok javítását, restaurá- COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
lását, készítését. Tel.: (30) 944-2206
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszereASZTALOS: (20) 548-8829, www.butoro- lés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon
sok.hu. Precíz, gyors munka! Konyhabúto- bizalommal! Tel.: (30) 857-2653
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II., Margit krt. 51–53.-ban. Louis Galéria,
tel.: 316-3651.
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel- KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtemémérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, nyem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753
(20) 972-0347, (30) 589-7542
MÛGYÛJTÉS
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS, 3,5 x 2
x 2 M-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKOCSI- TÖRÖK SZÔNYEGRESTAURÁTOR régi, új
VAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70) 316- kézi csomózású szônyegét kitisztítja, szak1533, SZIRÁKI.
szerûen megjavítja. Régi és új keleti szônyeKÖLTÖZTETÉS, CSOMAGOLÁS, ZONGO- geket vesz és elad. Díjtalan kiszállás. Tel.:
RASZÁLLÍTÁS, BÚTORSZERELÉS ingyen 312-0199, Keleti Károly u. 20/b, (20) 246dobozokkal, lomtalanítás, express-te- 5394. Üzlet: 315-2159.
her. Tel./fax: 349-0365, (20) 955-2082, Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásárol régi keleti szônyegeket sérült állapotban
www.express-teher.hu
is. A kiszállás díjtalan. Tel.: (30) 456-3938
TÁRSASHÁZAK
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, búTÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAK- torokat, porcelánokat, álló fali díszórákat,
KÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCI- csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket,
ÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: (30) 977-6612
ékszereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket),
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál- bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjtalalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat- lan kiszállás, Tel.: 281-3926, (30) 462-8883
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi háttér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, email: wamag@mail.datanet.hu
TÁRSASHÁZAK teljes körû képviseletét
vállaljuk lelkiismeretes, precíz munkával, nagy gyakorlattal. Tel.: 326-6177,
(20) 471-2926
Társasházkezelés, közös képviselet — korrekt, megbízható módon. FLOTT-HOME BT.
Tel.: 274-6135, (70) 940-3865, czakoszilvia@gmail.com
FÛTÔT KERESÜNK BUDAPEST II., GANZ UTCA KÖRNYÉKI TÁRSASHÁZBA. TEL.: 3684994 (ÜZENETRÖGZÍTÔ VAN).
Takarítást, kertgondozást vállalunk társasházak részére, budai referenciákkal.
Tel.: (30) 919-1013, www.haztakaritas.hu
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Magángyûjteménybôl minden igényt kielégítô
kézi csomózású antik, illetve újszerû PERZSA19 év tapasztalatával várom önt, SZÔNYEGEK ELADÓK. Tel.: (70) 339-2038
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok segítése, a társkeresés számomra hivatás. Téli síkosságmentesítô anyagok, kutyaNyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôsége- barát verzióban is. Tel.: (30) 919-1013,
im: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig www.haztakaritas.hu
és 20–22-ig, www.gyorgyiasszony.hu, gyorMegunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
gyi11@vivamail.hu
elszállítom. Tel.: (20) 956-4084. Nem vaEGYÉB
gyok kereskedô.
BUDAPEST SZÍVÉBEN, AZ ANGOLKISASSZONYOK TEMPLOMÁBAN EL NEM NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG!
ÉVÜLÔ URNAFÜLKÉK VÁLTHATÓK. ELÉR- MÁR 20 ÉVE A MARGIT KÖRÚTON MÛHETÔSÉG: BUDAPEST V., VÁCI U. 47/B, KÖDÔ NADRÁGSZAKÜZLET VÁRJA KEDVES VEVÔIT, 20% ENGEDMÉNNYEL. II.,
TEL.: 337-8116.
MARGIT KRT. 69. TEL.: 212-4163
ZÁSZLÓKÉSZÍTÉS, egyéb ajándékok hímzése,
nyomása karácsonyra is. 1023 Bp., Török u. SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK
2., 24. kaputel. Tel.: 316-8567, (30) 692-1329 GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGÔrizze meg és adja tovább korszerû for- RENDELÔIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍmában régi családi fotóit, diáit, negatív- TÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. MOjait! Szkennelem, retusálom, CD-re BIL: (30) 858-9499. J. WIENNA BT., 1027
írom. Tel.: (30) 340-2326
VARSÁNYI IRÉN U. 17.

TÁRSKERESÉS

Karácsonyra öntsön
tiszta vizet a pohárba!
Ajándékozzon Everpure
S-100-as vízszûrôt a szeretteinek!
v Mindent kiszûr 0,5 mikronig
(klór, azbeszt, colibaktériumok,
ciszták)
v Nem kell többet cipekednie
v Sokkal olcsóbb és finomabb
a palackozott víznél
v Mosogató alá egyszerûen
beszerelhetô

www.aval.hu

VÉTEL, ELADÁS

1024 Bp., Keleti Károly u. 26.
Tel.: 316-0148

Törtarany vásárlása 2800–3600 Ft között.
Tekintse meg a Google-ban a Louis galériát.
E-mail: lakatos@mconet.hu. Keressen fel a

Vadászudvar és Vendégház Kft.
9913 Nagymizdó
Tel.: + 36 20 967-5645
Fax: + 36 94 530-006
e-mail: hittighu@t-online.hu
Lovaglás — Fogatolás —
Biciklitúrák — Kirándulás —
ázias koszt — Lovas gyerektábor

Szobák ára: 49 euró reggelivel. (Teljes panzió is lehetséges.)
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ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.
Külterületi — mûvelésbôl kivett — mezôgazdasági
mûvelési ágú területek értékesítése Budapest
II., Pesthidegkút, Nagykovácsi és Solymár
közigazgatási területén
Önálló épületek és helyiségek bérbeadása tárolás, raktározás,
illetve irodai célra Pesthidegkúton.
Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722
E-mailben: rozszsov@enternet.hu
Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:
1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.

Ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, évforduló, keresztelô, ballagás…..)

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA
Nagy családi akció!
Hétvégén (szombat, vasárnap) a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes*

1027 Budapest, Margit krt. 2.
(Margit híd budai hídfô)
Asztalfoglalás:
438-9090, (06 20) 999-7708
www.trofeagrill.eu

*1 felnôttel 2 gyermek,
2 felnôttel max. 3 gyermek ingyenes.

Pesthidegkút-Ófaluban
80 férôhelyes, emelt szintû szolgáltatást nyújtó
Idôsek Otthonában egy- és kétágyas lakrészek igényelhetôk
1–2 éves átmeneti elhelyezésre, valamint tartós bentlakásra
és rövidebb idôtartamra egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:
–
–
–
–

egészségügyi szolgáltatást,
éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
dietetikussal készített étrendet,
gyógytornát, stb.
1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713
senectuskht@t-online.hu
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Budagyöngye Bevásárlóközpont: 1026 Budapest, Szilágyi E. Fasor 121., telefon: (30) 860-9070
Új Udvar Üzletház: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44., telefon: (30) 378-4175

BUDAI POLGÁR

