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Békés, boldog
karácsonyt kívánok
a II. kerületi
önkormányzat
nevében
városrészünk
minden polgárának.
Dr. Láng Zsolt
polgármester

Ünnepi nyitva tartás a Polgármesteri Hivatalban
A Polgármesteri Hivatal december 19-én szombaton pénteki munkanap és ügyfélfogadási rend szerint fogadja az ügyfeleket, december
24-én, illetve december 28–december 31. közötti munkanapokon zárva tart. A halaszthatatlan ügyek (személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány elvesztése és eltulajdonítása; gépjármû-vezetôi engedély elvesztése és eltulajdonítása; forgalmi engedély
elvesztése és eltulajdonítása, ideiglenes forgalomból kivonás, elkészült
okmányok kiadása) intézése miatt csak a II. kerületi lakosokat fogadja
a két ünnep közötti munkanapokon 8–13 óráig az Okmányiroda,
amely december 31-én csak 11.30 óráig tart nyitva.

A pesthidegkúti okmányiroda december 28-án 8–13 óráig ügyeletet tart, december 29-én kedden, 30-án szerdán és 31-én csütörtökön
zárva lesz.
Anyakönyvi Csoport: csak az elhunytak anyakönyvezése miatt fogadja az ügyfeleket.
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda: december 28-án és december
30-án 8–13 óráig ügyeletet tart.
Pénzügyi Iroda: az Adócsoport december 28-án és december 30-án
8–13 óráig tart ügyeletet. A Pénzügyi Csoport 2009. december 30-án
8–13 óráig tart ügyeletet.

Budai Advent
Részletes program a 2. oldalon
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KÖZÉRDEKÛ

BUDAI POLGÁR

HIVATALI NYITVA TARTÁS
Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.
Anyakönyvi Csoport

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

a Mechwart ligetben

December 13-án

Tel.: 346-5602

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00*
ebédidô: 12.15–13.00
szemben elônyt élveznek
péntek: 8.00–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
Lakosságszolgálati Csoport
szerda: 8.00–18.00,
(A sorszámok kiadása az ügyfél(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
Tel.: 346-5601
fogadás vége elôtt fél órával
csütörtök: 8.00–16.00
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
befejezôdik, a délutáni sorszámpéntek: 8.00–15.00
kiadás 12.30-kor kezdôdik)
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
Adócsoport
Tel.: 346-5400
péntek: 8.00–11.30
Tel.: 376-5966,
hétfô: 8.00–18.00
Lakosságszolgálati és
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
Okmányügyintézôi Csoport * hétfôn délelôtt és pénteken, szerda: 8.00–16.30
Pesthidegkút
valamint gépjármûügyekben csütörtök: 8.00–16.00
1028 Máriaremetei út 37.
csak elôre bejelentkezett
ebédidô: 12.15–13.00
ügyfeleket fogadnak
péntek: 8.00–13.00
Okmányügyintézôi Csoport

Budai Advent

(A sorszámok kiadása az ügyfélaz óránkénti idôpontra
fogadás vége elôtt fél órával
elôjegyzett ügyfelek
befejezôdik, a délutáni sorszáma sorszámmal érkezôkkel
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

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

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5750
Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
(06 80) 204-965

Városrendészet

Mûvelôdési Iroda

a Kiss Zenede Luca-napi ajándéka
16.00: „Luca Luca kitty-kotty”

(Lucázás, varázslás) Berbencés vándorszín
16.30: Luca-esti boszorkányság

Tér Színház
Tilinkó zenekar, Berbencés vándorszín
17.30: Adventi gyertyagyújtás, tûzcsodák

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

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

December 20-án

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

15.30: „Kis karácsony, nagy karácsony”

Flórián zenekar
15.45: Melengetô pásztortáncok

Tilinkó zenekar és a Bojtár együttes

ÜGYELETEK:

Felnôttorvosi ügyelet

Tilinkó zenekar, Gulyás Laci és a közönség
15.45: Bûbájos hangok

17.00: Luca táncai

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

Gyermekorvosi ügyelet

15.30: Luca-napi boszorkánytánc

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

BUDAI POLGÁR
Felelôs kiadó:

Fôszerkesztô:
Szerkesztôk:

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

A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ISSN 1419-0923
Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban
Budai Polgár Nonprofit Kft.,
ügyvezetô igazgató: Balaton Balázs
(balaton.balazs@masodikkerulet.hu)

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

Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu)
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)

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.

Tördelés:
Nyomda:
Terjesztés:

16.00: „Régimódi karácsony” (mesejáték)

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

Következô megjelenés:
Hirdetésfelvétel:

2009. december 28., lapzárta: 2009. december 15.
2009. december 16-án 11 óráig (lásd a 26. oldalon)

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

2009/25 — december 11.
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Az Operaház mûvészei a kerület szegényeiért

Teltház volt a jótékonysági koncerten
A II. kerület példaértékû összetartozása
és szolidaritása valósult meg a
Családsegítô központ munkatársai és az
Operaház mûvészei által szervezett
nagysikerû jótékonysági hangversenyen
november 29-én a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központban. A jegyárakból
és adományokból összegyûlt egymillió
forint abban segít, hogy ne maradjon
fûtés nélkül télen egy család sem
kerületünkben.

Zsúfolásig megtelt advent elsô vasárnapján
a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházterme. A világhírû dallamok címmel meghirdetett jótékonysági operagála megmozgatta kerületünk lakóit. Volt, aki szolidaritását
kívánta a koncertlátogatással kifejezni, és
olyan is, akit a gyönyörû muzsika és a kiváló
énekesek szeretete vezetett a hangversenyre.
Felcsendült egyebek mellett Sarastro áriája a
Varázsfuvolából, Bánk áriája, valamint Bánk
és Melinda kettôse a Bánk bánból. Megelevenedett Carmen és Don Jose alakja Bizet operájából, Lisa a My Fair Lady-bôl és Puccini Laurettája, de a könnyedebb mûfaj egy-egy ismert dallama is felhangzott az Operaház mûvészeinek, Tokody Ilonának, Molnár Andrásnak, Muskát Andrásnak, Rácz Istvánnak és Sánta Jolánnak, valamint a Szirt együttes énekeseinek, Kassay Hajnalnak, Andrássy Krisztinának és Andrássy Frigyesnek tolmácsolásában.
A rendezvény fôvédnöke, kerületünk polgármestere, Láng Zsolt is örömének adott
hangot a nagy számban összegyûlt közönség
láttán. Köszöntôjének elsô szavaival a 140
éve született Gandhit idézte:

Békés, áldott karácsonyi
ünnepeket és sikerekben
gazdag, boldog új esztendôt kívánunk a második
kerület minden lakójának!

A Fidesz
II. Kerületi Szervezete

— „Az emberi érték egyik legfontosabb mérôje, hogyan bánik az elesettekkel, a betegekkel, az
öregekkel, az állatokkal és a rászorulókkal.”
Napjainkban az alapvetô emberi értékek néha meginogni látszanak, éppen ezért fontos
és példaértékû a jelen összefogás — hangsúlyozta a polgármester. A kezdeményezés nem
az önkormányzattól indult, ám az önkormányzat elsô szóra az ügy mellé állt:
— Szükség van a civil szervezetek, az itt
élôk segítségére ahhoz, hogy észre vegyük a
bajba jutottakat, gondoljunk rájuk és tegyünk értük. A szolidaritás nem hiányozhat
egyetlen település, város és kerület életébôl
sem.
A hangverseny belépôjegyeibôl, valamint
az SCD Group Zrt. és a Lissing Foods Kft. felajánlásából összesen egymillió forint gyûlt
össze, amelyet Láng Zsolt a színpadon jelké-

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új
esztendôt kíván a kerület
minden polgárának

a Kereszténydemokrata
Néppárt
II. Kerületi Szervezete

pesen átnyújtott a II. kerületi Családsegítô
Szolgálat vezetôjének, Horváth Ágnesnek. Horváth Ágnes megilletôdve köszönte meg a támogatást „elsôsorban a mûvészeknek, akik
megajándékozták a közönséget ezzel a csodálatos koncerttel és mindazoknak, akik a
hangverseny megvalósulását elôsegítették.
Ezen a télen minden II. kerületi otthonban
lesz fûtés” — fûzte hozzá nem kis büszkeséggel az intézményvezetô. A jótékony célt szolgáló gyönyörû koncertet a fellépôk a közelmúltban elhunyt pályatársuk, Melis György
Kossuth-díjas operaénekes emlékének ajánlották.
Péter Zs.
A kerületi rászorultakat megsegítô akciót kiemelten támogatta az SCD Group Zrt.

Minden kedves második
kerületi lakosnak békés,
meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kíván

a Magyar Szocialista Párt
II. kerületi Szervezete

Dr. Balsai István a Budai
Polgár minden kedves olvasójának és választóinak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendôt
kíván.

4. OLDAL
A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Budapest, Keleti K. u. 13/b, tel.: 2125030).

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 212-5030-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.

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. Idôpont-egyeztetés munkanapokon 11–14 óra között: (20) 941-5116.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJÁNAK (1027 Fazekas u. 19–23.) ünnepi nyitva tartása: december 21-tôl 2010. január 3ig zárva tart. Az elsô nyitvatartási nap:
2010. január 4., a nyitás idôpontja: 12 óra.
Ügyeleti napok: december 22. és december
29.,12–16-ig.

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. Idôpontegyeztetés: 785-7808, (06 70) 379-9705.

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

FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlési képviselô (2. vk.) december 17-én 18 órától a Pesthidegkúti Közösségi Házban
(1028 Budapest, Máriaremetei út 37.) tart
fogadóórát.

ÖNKORMÁNYZAT

BUDAI POLGÁR

A képviselô-testület
A képviselôk november 26-i rendes
ülésükön egyhangúlag fogadták el az
önkormányzat 2010-re vonatkozó
költségvetési koncepcióját. A képviselôk
a törvény által elôírt kötelezettségüknek
megfelelôen megalkották a kerület új
parkolási rendeletét, amelyet a fôvárosi
jogszabályokhoz kellett igazítaniuk.

A testület november 26-i rendes ülésén a
képviselôk egyhangú szavazatával elfogadta
az önkormányzat 2010-re vonatkozó költségvetési koncepcióját, amelynek alapján a Polgármesteri Hivatal elkészíti a kerület jövô évi
büdzsétervezetét. A Parlament által elfogadott jövô évi költségvetés szerint a kormány
legalább 120 milliárd forintos megtakarítást
kíván elérni az önkormányzati szférában. Az
elfogadott törvény 0,9%-os GDP-visszaeséssel és 4,1%-os fogyasztói árindex-emelkedéssel számol. A lakosság fogyasztási kiadására készített elôrejelzések alapján 2009. évre
8%-os, 2010. évre további 2,4%-os visszaeséssel számolnak.
A II. kerületi önkormányzatnak jövôre ehhez a rendkívüli megszorításokat tartalmazó
költségvetéshez kell majd igazítania a sajátját. A képviselô-testület által elfogadott koncepció rögzítette, hogy az önkormányzat jelenlegi legfontosabb feladata az intézményrendszer mûködôképességének fenntartása
és az azt szolgáló infrastruktúra megôrzése,
ami várhatóan a rendelkezésre álló források
jelentôs részét leköti. A jövô évi költségvetés
tervezése során elsôdlegességet kell élveznie
az úgynevezett kötelezô feladatok ellátásának, és ezzel összefüggésben meg kell vizsgálni a kötelezô és önként vállalt feladatok ará-

nyát. Ez utóbbiak ellátásáról nem kíván lemondani az önkormányzat, de támogatásuk
mértékének csökkentése mindenképpen
szükségesnek tûnik. 2010-ben csak a korábbi években megkezdett, valamint 2009-ben
sikeresen megpályázott beruházásokat, továbbá az intézményhálózat és az infrastruktúra jelenlegi színvonalának megôrzését célzó,
kizárólag halaszthatatlan fejlesztéseket tervezi megvalósítani a kerület vezetése. Új, nagy
volumenû beruházás indítására várhatóan
nem lesz lehetôség. A Parlament által november 30-án elfogadott költségvetési törvény
alapján a közszférában két évig változatlan
marad a bruttó keresettömeg. Az önkormányzat a kötelezô bérfejlesztéseken túl nem tervezi a nominális bérek emelését, azonban továbbra is biztosítani kívánja a béren túli juttatásokat.
A koncepcióból kiderül, hogy az önkormányzat továbbra is ªgyelmet kíván fordítani a hidegkúti városközpont rendezésére, a
meglévô úthálózat felújítására, közterületei
rendjének biztosítására, az egészségügyi, oktatási és mûvelôdési ágazat tevékenységét
szolgáló infrastruktúra megôrzésére, a társasházak felújítási pályázatának folytatására, valamint az egyházi és civil szervezetek támogatására. A helyi kisebbségi önkormányzatok
tevékenységét továbbra is feladatorientáltan,
pályázat útján kívánja támogatni.

NAPIREND ELÔTT. Porkoláb Mátyás arról
tájékoztatta képviselôtársait, hogy a Hûvösvölgyi úton a felújítás után a spanyol iskolánál megváltoztatott parkolási rend, illetve
a szabálytalanul várakozó autók miatt hatalmas dugók alakulnak ki a város felé. Porkoláb Mátyás a fôváros városüzemeltetési bizottságának tagjaként felülvizsgálatot kért a helyzet megoldására a fôpolgármesteri hivatal illetékes ügyosztályától.
Varga Elôd Bendegúz (MSZP) arra hívta fel a ªgyelmet, hogy a Pusztaszeri úton nemrég kialakított buszsávot sok autós semmibe veszi. Arra kérte az önkormányzat vezetését, hogy tolmácsolják a fôpolgármesteri hivatalnak, valamint a kerületi rendôrkapitányságnak a panaszt, mielôbbi intézkedést kérve, hogy a tömegközlekedés folyamatossága
biztosítva legyen az útszakaszon. Sajnálatos módon a Margit híd lezárása óta a környék
forgalma többszörösére duzzadt. A szocialista képviselô szavaiból az is kiderült, hogy
több türelmetlen autós az amúgy a Pusztaszeri út felé egyirányú, ezért rendkívül keskeny
és meredek Felhévízi utcán próbál lejutni a Szépvölgyi útra vagy a Lajos utcába, ami roppant balesetveszélyes.
Örsi Gergely (MSZP) felszólalásában elmondta, örömmel értesült a Budai Polgárból a
Vérhalom téri közterületi lombkomposztáló üzembe helyezésérôl. Azonban nemtetszésének is hangot adott az újság egyéb híreivel kapcsolatban: nem értette ugyanis, hogy a Fidesz-irodát megrongáló ismeretlenrôl a térfigyelô kamera által rögzített felvételt lehozta
a lap, de a Keleti Károly utca autóit feltörô fiatal párról készülteket nem, pedig a felderítést az is segíthetné. A képviselônek adott válaszból kiderült, hogy a szerkesztôség kérés
ellenére sem kapott fotót a rendôrségtôl, ezért maradt el a kép a második hír mellôl.
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novemberi ülésén történt
*
A képviselôk öt szociális lakás öt évre szóló
bérleti jogának megszerzésére írtak ki pályázatot. A lakásokat december 17-én tekinthetik meg az érdeklôdôk, illetve január 6-áig
adhatják be pályázatukat. (Bôvebben: 8. oldal, Lakáspályázat)
*
Nyolc újabb szelektívhulladék-gyûjtô sziget
közterületi rendezését is elfogadta a testület.
Ezzel a kerületben a FKF Zrt. által kihelyezett
gyûjtôk száma ötvenre nôtt. Az új helyszínekre: a Vízmosás utca 22.-vel szemben, a Szakadék utca 4.-gyel szemben, a Hárshegyi út 3.
elôtt, a Kuruclesi út 37/a-val szemben, a Görgényi út 8.-cal szemben, a Hidegkúti út 140.
elôtt, a parkoló szélén, a Szépjuhászné út 1.
elôtt, a kertészet hátsó kapujánál, valamint a
Szilágyi Erzsébet fasor 129. elôtt, a Lotz Károly utca sarkára jövô év elején helyezik ki az
új konténereket. A testület egyúttal arról is
határozott, hogy lakossági kérésnek eleget téve a Hidegkúti út és a Kôvári utca sarkán található szigetet kevésbé forgalmas helyre helyezi át.
*
A fôvárosi közgyûlés július 1-jei hatállyal módosította parkolási rendeletét, ezzel egyidejû-

leg hatályukat vesztették a korábbi jogszabályok és az azokhoz kötôdô kerületi rendelkezések is. A kerületnek törvényben elôírt kötelezettsége, hogy a fôváros által elôírt szabályzók alapján új rendelet alkosson. Póta Gyula,
az SZDSZ frakcióvezetôje úgy véli, az önkormányzat vezetése helyesen, felelôsségteljesen és jogkövetô módon járt el akkor, amikor
úgy döntött, hogy az alkotmánybírósági határozat okozta bizonytalanságok ellenére létrehozta saját, a fôvárosi közgyûlés jogszabályával harmonizáló rendeletét.
A változások közül a helyi lakosokat leginkább az övezeten belüli zónák kialakítása
érinti. Január 1-jétôl csak annak zónának a
határán belül parkolhat térítésmentesen az
autós, amelyben a kedvezményt biztosító lakása van
A másik fontos módosulás, hogy az egy háztartáshoz tartozó második autó után az adott
zónában érvényes egyórás parkolási díj 250szeres összegéért váltható meg a várakozási
engedély. A fôváros rendelete alapján a kerületi önkormányzat az autó környezetvédelmi
besorolása alapján kedvezményt adhat, a II.
kerület minden esetben a legnagyobb kedvezményt adja a tulajdonosnak.
Tóth I.

Változtatási
tilalomról döntöttek
December 4-i rendkívüli ülésén döntött
a képviselô-testület a Hidegkúti út—Bujdosó köz—Szabadság utca—Máriaremetei út által határolt területre vonatkozó
változtatási tilalom elrendelésérôl.
A 2007 januárjában elfogadott városrendezési és építési szabályzat (KVSZ)
— amely fôvárosszerte a legszigorúbb
elôírásokat léptette érvénybe — nem
rendelkezik a II. kerület minden területérôl, így a most tilalom alá vont területre
sincs érvényes szabályozási terv. A Fôépítész Iroda már megkezdte a terv kidolgozását, azonban annak elkészültéig a
képviselô-testület — hogy megóvja Ófalu svábházas, történeti városképét —
változtatási tilalmat rendel el a környékre. A rendelkezés a területre készülô kerületi szabályozási terv hatályba lépéséig, de legfeljebb 2012. december 1-jéig
tartható fenn.

Kitüntetés az
életmentô polgárôrnek

P R Ó É S KO N T R A

Az önkormányzatok jövô évi költségvetésérôl
Soltész Attila (Fidesz—KDNP) Molnár Zsolttól (MSZP) — aki az Országgyûlés szocialista frakciójának is tagja — felszólalásában
azt kérte, hogy II. kerületi önkormányzati
képviselôként, a nehézségeket jól ismerô
helyi politikusként ne szavazza meg a kormány által beterjesztett 2010-re vonatkozó költségvetési törvényt. Azzal érvelt,
hogy a kormány javaslata alapjaiban veszélyezteti az önkormányzatok mûködését.
— Frakcióm nevében egyetlen lehetôségként kérnénk Horváth Csabát, a kerület
elôzô polgármesterét és Molnár Zsoltot,
hogy a költségvetés szavazásakor szavazzanak nemmel — kérte a szocialista frakcióban ülô képviselôtársát Soltész Attila, aki
szerint ezzel a gesztussal bizonyíthatná
Molnár Zsolt, hogy valóban a II. kerületet
képviseli a magyar országgyûlésben.
Molnár Zsolt válaszában kifejtette, hogy
az elmúlt három évben számos alkalommal bizonyította a kerület iránti elkötelezettségét, de úgy véli, felelôs kormánypárti
politikusként mindenképpen igennel kell
szavaznia a költségvetési törvény elfogadásának zárószavazásánál. Mint mondta, az
országnak az okozna nagyobb kárt, ha
nem lenne költségvetése, hiszen akkor válságforgatókönyv lépne életbe, amely az önkormányzatok számára a tervezettnél is kevesebb forrást biztosítana.

— Képviselôtársam jó szándékú és látszólag logikus felvetésére azt tudom mondani, hogy egyrészt nem hozhatjuk az országot olyan helyzetbe, hogy ne legyen
költségvetése, másrészt tudomásul kell
venni, hogy a jelen helyzetben az egész társadalmat érintô elvonások nélkül nem stabilizálható az ország gazdasága — érvelt
Molnár Zsolt, aki szerint az ellenzék politikailag felelôtlenül viselkedik, amikor azt
ígéri, hogy hatalomra kerülve visszavonja a
költségvetést. Arra kérte a testületben ülô
jobboldali frakciótagokat, gyôzzék meg a
pártjuk országgyûlési képviselôit arról,
hogy szavazzák meg a Parlamentben a
2010-es költségvetést.
Láng Zsolt polgármester a vitát lezárva
arra ªgyelmeztette a szocialista politikust,
hogy Soltész Attila képviselô azt kérte tôle,
hogy az ebben a formában beterjesztett,
az önkormányzatokat létükben veszélyeztetô törvénytervezetet utasítsa el, de a helyhatóságokat jobb helyzetbe hozó módosításokkal mindenképpen szavazza meg azt.
(Az ország jövô évi költségvetésének zárószavazását november 30-án tartották a
Parlamentben. A kormány által elôterjesztett javaslatot, amely tartalmazza az önkormányzati szférát érintô 120 milliárd forintos elvonást, 201 igen szavazattal fogadták el 179 nem ellenében.)

A Magyar Köztársaság Bátorság Érdemjelét
adományozták Koncz András polgárôrnek. A
kitüntetést Láng Zsolt polgármester és Hangyási Sándor rendôrkapitány nyújtotta át a
polgármesteri hivatalban december 4-én. A
19 esztendôs ªatalember azzal érdemelte ki
a köztársasági kitüntetést, hogy szeptemberben egy közös akció során gyors és szakszerû
segítséget nyújtott B. Szilárd rendôrnyomozónak, akit egy betörô sebesített meg. A rendôr
ôrnagy súlyos, artériát ért lövést kapott a lábán. A II. kerületi központi polgárôrség
ªatal tagja rögtön a nyomozó mellett termett, és a mentôk kiérkezéséig ellátta az életveszélyes sérülést, az így stabilizált állapotú
sérültet késlekedés nélkül a kórházba szállíthatták.
Az akcióban a II. kerületben sorozatos betörést elkövetô férªt is sikerült elfogni.
Koncz András lapunknak elmonta, hogy azóta sokszor beszéltek a sebesült rendôr kollégával az esetrôl, amelyet elfelejteni bizonyosan nem fog. A veszélyes szituáció sem szegte azonban kedvét a polgárôri szolgálattól,
sôt, továbbtanulás elôtt állva a felsôfokú
rendôri tanulmányok megkezdése mellett
döntött.
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Megszépülô udvarok
Az önkormányzat pályázatot írt ki a társasházak belsô udvarainak kertesítésére. A beérkezô pályázatok közül 29 lakóközösség összesen
20 millió forint összegben nyert támogatást.
A megállapodásokban szereplô november 1jei határidôig a munkák a legtöbb helyszínen
befejezôdtek. Fákat, cserjéket és virágokat ültettek, valamint burkolt felületeket újítottak
fel és kerti bútorokat helyeztek ki. A jelenleg
még be nem fejezett kertfelújítások elszámolási határidejének meghosszabbítását a Településüzemeltetési Bizottság támogatta.

KÉT HÉT

BUDAI POLGÁR

Szabolcsból hozták az almát a kerületieknek
Advent második hétvégéjén, december 5-én
a II. kerületi önkormányzat ingyenesen juttatott almát az arra rászorulóknak.
A Szabolcsból érkezett gyümölcsök szétosztásában Láng Zsolt polgármester és a képviselô-testület több tagja is segédkezett. Fejenként mintegy két kilogramm almát vihettek
el a kerületben élô lakosok.
Az önkormányzat mindenképpen szeretné
folytatni a szociálisan nehéz helyzetben élô
emberek segítését. Az alkalmi akciókon és a
segélyezési rendszeren kívül hamarosan beindítja szociálisbolt-hálózatát, ahol a rászorulók alapélelmiszerekhez juthatnak.
be

„Azok a boldog
szép napok…”
Fontos hagyomány, hogy a Polgármesteri Hivatal a karácsony
elôtti idôszakban meghívja már
nyugdíjba ment dolgozóit. Idén
december 4-én a Móricz Zsigmond Gimnáziumban köszöntötte az egykori munkatársakat
Láng Zsolt polgármester és Szalai Tibor jegyzô.

Vigyázzunk értékeinkre
A szokásos, karácsony elôtti bevásárlásra tekintettel a rendôrség arra kéri a vásárlókat,
és különösen az idôseket, hogy ªgyeljenek fokozottabban értékeikre. Táskáikat tartsák
mindig szem elôtt, és használat után zárják.
Senki se tartson magánál egyszerre túl nagy
összeget, ha mégis szükséges, akkor több
helyre téve, hogy ha mégis megtörténik a
baj, akkor se legyen teljes a kár. Gyakori,
hogy a zugárusok — a kerületben fôként a
Fény utcai piac környékén vagy a Moszkva téren — elterelik az olcsó portékák között válogatók ªgyelmét, miközben társuk ellopja a
pénzt a zsebekôl vagy a táskából. Az olcsó termékek így, sajnos, sok esetben nagyon drágává válhatnak. Jellemzô eset, amikor aprópénz váltására kérik a járókelôket, miközben
trükkel vagy segédlettel ellopják értékeiket
— ªgyelmeztet a rendôrség. A piac környékén a Városrendészet, a rendôrség és a polgárôrök decemberben folyamatosan járôröznek, hogy megelôzzék a gyanútlan járókelôk
megkárosítását. A rend fenntartásához a
Fény utca és környékén külön segítséget
nyújt a Mammut bevásárlóközpont biztonsági szolgálata. A rendvédelmi szervek ugyanakkor kiemelt ªgyelmet fordítanak az illegális
árusokra és a szabálytalanul várakozó autósokra. A Moszkva téri vásárt zárásig felügyelik. Ha valakit meglopnak, mielôbb értesítse
a rendôrséget vagy a Városrendészetet.
VÁROSRENDÉSZET ÉS BÛNMEGELÔZÉSI CENTRUM: Levelezési cím: 1024
Buday László utca 5/c, ügyfélszolgálat:
346-5678, panaszbejelentés: 346-5679,
fax: 346-5649, ingyenesen hívható zöld
szám: (06 80) 204-965

A tudomány napja
a Növényvédelmi Kutatóintézetben
Az idei magyar tudomány napi elôadások
középpontjában a budai hegyvidék növényvédelme állt. Barna Balázs igazgató köszöntôjét
követôen a rendezvény vendégeként Láng
Zsolt polgármester arról szólt, hogy a humánerôforrás olyan kincs, amelyet óvnunk és védenünk kell, mert hazánknak nagy szüksége
van a tudományos élet képviselôire. Kiemelte: nem szabad engednünk, hogy a szellemi
és tudományos élet színe-java máshol keresse a boldogulást, és minden körülmények között erôsítenünk kell a tudomány autonómiáját. A kutatásfejlesztés és tudományos élet támogatása mindig is jó befektetés volt, és kerületünk is számít azokra az eredményekre,
amelyeket a budai zöldterületeknek adott az
intézet.
Napjainkban a klímaváltozás és a felgyorsult logisztikai tevékenység következtében
egyre több, a lakosság aggodalmát is kiváltó
kártevô jelent meg, amelyek a közterületeken lévô díszfákon is szembeötlô károkat
okoznak. Szôcs Gábor, a MTA Növényvédelmi
Kutatóintézet állattani osztályának vezetôje
ezekrôl az új kártevôkrôl tartott elôadást, kiemelve azokat az eredményeket, amelyeket
kórokozók, kártevôk és gyomnövények bioló- az intézet ért el az ezek elleni harcban. Kutagiájára, a növények betegségeire, a kóroko- tóik több ilyen kártevô, mint például a vadzók és kártevôk, valamint ezek természetes gesztenyeleveleket támadó aknázómoly ellen
ellenségei közötti kölcsönhatásokra egyaránt dolgoztak ki a közelmúltban új, környezetkímélô védekezési módszereket.
ld
kiterjednek.

A 125 éve alapított, azóta kerületünkben, a
Herman Ottó úton mûködô Növényvédelmi
Kutatóintézet a magyar tudomány ünnepe alkalmából rendezett ülésének vendége volt
Láng Zsolt polgármester.
Az 1880-ban alapított Növényvédelmi Kutatóintézet — amely 1982 óta a Magyar Tudományos Akadémia intézethálózatához tartozik — hazánk egyetlen olyan kutatóintézménye, amely a növényvédelmi kutatás szinte valamennyi részterületét felöleli. Vizsgálataik a
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Megkezdôdött Bel-Buda átalakulása
A napokban — december 15-re —
készül el a Kis Rókus utca teljes körû
felújítása, amely a bel-budai
városrészközpont rehabilitációjának
elsô üteme volt. Az 1,35 milliárd
forintból megvalósuló beruházáshoz a
II. kerületi önkormányzat közel
egymilliárd forintnyi uniós pályázati
támogatást nyert el. A fennmaradó
összeget saját forrásból biztosítja az
önkormányzat.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 2007ben kiírt, kétfordulós pályázaton kerületünk
Bel-Buda megújulásának tervével indult. Az
utóbbi másfél évtizedben ugyanis az egykori
Ganz-gyár környezete a térség kereskedelmi
és kulturális központjává vált, ezért egyre inkább szükség volt arra, hogy közlekedéstechnikai és városképi szempontból egyaránt az
új igényekhez igazítsák a területet. Az önkormányzat vezetése a most induló fejlesztéssel
azt kívánja elérni, hogy Buda szíve valódi, közösségi terekkel teli, élhetô városrészközponttá váljon. A pályázathoz benyújtott és elfogadott tervek szerint 2010 ôszére a Margit
körutat, a Marczibányi teret és a Mechwart ligetet kávéházas, kis boltokkal tarkított sétálóutca, illetve forgalomcsillapított utak kötik
össze.
A változások részeként új arculatot kap a
Mechwart liget, ahol a két játszótér is teljesen megújul. Az egyik leglátványosabb átalakulás a Lövôház utca Káplár és Fény utca közötti szakaszát érinti: sétálóutca lesz, teljes területén díszburkolattal, új utcabútorokkal,
kerékpártárolóval és igényes zöldfelületekkel, ahol kisebb boltok, kávéházak és éttermek várják a vendégeket. Több utcát és utca-

szakaszt — a Lövôház utcának a Káplár utca és
Marczibányi tér déli oldala közötti részét, a
Keleti Károly utcát — forgalomcsillapítottá
alakítanak a biztonságosabb gyalogosközlekedés érdekében.
A beruházás elsô elemével, a Kis Rókus utca felújításával várhatóan december 15-re készülnek el a kivitelezôk. A fejlesztéssel kapcsolatos további munkálatok folyamatosan elindulnak februárig, és feszített tempóban zajlanak majd, hiszen a beruházásért felelôs önkormányzat szándéka az, hogy 2010 ôszére le-

ÁTHELYEZIK A SZELEKTÍV SZIGETET A KIS RÓKUS UTCÁBAN. A Kis Rókus utcából
az útfelújítási munkák miatt eltávolították a szelektív hulladékgyûjtô szigetet. A felújítás
kivitelezôje csak közvetlenül a munkák megkezdése elôtt jelezte, hogy a sziget útban
lesz, ezért arról a Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda elôzetes tájékoztatást nem
tudott adni. Jóvér György irodavezetô elmondta, hogy a sziget eredeti helyére elôreláthatólag nem is fog visszakerülni, az új helyszín kijelölésére a környék átalakulásának befejeztével kerül majd sor. A legközelebbi szelektív hulladékgyûjtô sziget a Marczibányi tér Felvinci úti sarkán található.

Megújul a Szemlô-hegyi-barlang fogadóépülete

A kötélen leereszkedô Barlangi Mikulás hozta el
jelképesen a Szemlô-hegyi-barlangba az elnyert
500 000 eurós támogatást

záruljon a projekt: befejezôdjön Bel-Buda átalakulása.
Az önkormányzat a lakosságot és a területen áthaladókat folyamatosan tájékoztatja a
beruházás elôrehaladásáról, a várható forgalomkorlátozásokról, a megvalósulás soron
következô lépéseirôl.

A Budapest földalatti virágoskertjének is nevezett Szemlô-hegyi-barlang több mint 130
millió forintos, részben uniós támogatást
nyert, amelybôl szinte teljesen átépítik az
1980-as években épült fogadóépületet, korszerû barlangtani és földtani interaktív kiállítást hoznak létre 3D-s vetítôteremmel.
Mint Kézdy Pál, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság (DINPI) osztályvezetôje elmondta, az elnyert támogatásból megújul a barlang
fölötti park zöldfelülete is, ahol egy barlangés földtani tanösvényt alakítanak ki, a legkisebbek számára pedig játszóteret, és folytatódik a barlang akadálymentesítése. Az átalakítás ideje alatt a barlang végig látogatható
lesz. Füri András, a DINPI igazgatója kiemelte, hogy a projekt megvalósításával, a szolgáltatások körének bôvítésével olyan vonzó családi és turisztikai célpontot szeretnének létrehozni, amely csökkentené a látogatottság
jelenlegi szezonalitását.
Ld

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.).
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PÁLYÁZAT

BUDAI POLGÁR

Ingatlanpályázatok

Szociális bérlakáspályázat

A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat nyilvános, kétfordulós versenytárgyalást hirdet a tulajdonát képezô, a II., Máriaremetei út 80. alatt található, 52754 helyrajzi számon felvett, 11124 m² alapterületû, „kivett udvar és kultúrház” megnevezésû és a Budapest II. kerület, Máriaremetei úton található
52747/1 helyrajzi számon felvett, 1764 m² alapterületû, „kivett
beépítetlen terület” megnevezésû ingatlanok tulajdonjogának
együttes értékesítésére, pályázati eljárás keretében.
A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati dokumentáció 2009. december 14-én 10 óráig vásárolható meg a
Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., 308.) 50 000
Ft + áfa, azaz ötvenezer forint + áfa egyszeri vissza nem térítendô összeg ellenében, amely a kiírónál a 2009. december 14-én
09.30 óráig átvehetô csekken fizetendô be.
Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati dokumentációt megvásárolta.
A pályázati ajánlat leadásának határideje 2009. december
18., 10 óra.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és
Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai ügyfélfogadási idôben
személyesen (Polgármesteri Hivatal, 308. sz.) vagy telefonon, a
346-5498-as számon válaszolnak.

A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat 2009. december 7. és 2010. január 6.
közötti idôpontban szociális bérlakáspályázatot hirdet a tulajdonában álló üres lakások bérleti jogának elnyerésére. A nyertes pályázó határozott idejû, 5 évre szóló
lakásbérleti szerzôdést köthet az elnyert pályázati lakásra.

*
A Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat nyilvános, kétfordulós versenytárgyalást hirdet a tulajdonát képezô 11409 helyrajzi számú, természetben a Hûvösvölgyi út 161. (Nyéki út 17.)
alatt található, 4214 m² alapterületû, az ingatlan-nyilvántartás
szerint „kivett lakóház udvar” megnevezésû ingatlan tulajdonjogának értékesítésére, pályázati eljárás keretében.
A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati dokumentáció 2009. december 14-én 10 óráig vásárolható meg a
Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., 308.) 50 000
Ft + áfa, azaz ötvenezer forint + áfa egyszeri vissza nem térítendô összeg ellenében, amely a kiírónál a 2009. december 14-én
9.30 óráig átvehetô csekken fizetendô be. Érvényes pályázatot
csak az nyújthat be, aki a Pályázati Dokumentációt megvásárolta.
A pályázati ajánlat leadásának határideje 2009. december
18. nap 10 óra.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és
Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai ügyfélfogadási idôben
személyesen (Polgármesteri Hivatal 308.), vagy telefonon, a 3465498-as számon válaszolnak.

A lakás címe
(Bp., II. ker.)

szobaszám

komfortfokozat

terület

Frankel L. út 50–52., I. 4.

1,5 szoba

összkomfortos

45 m²

Jurányi u. 8., II. 1.

1 szoba

komfortos

34 m²

Lövôház u. 24., fe. 6.

2 szoba

komfortos

57 m²

Margit krt. 42., I. 2.

1 szoba

összkomfortos

28 m²

Repkény u. 15., as. 2.

1 szoba

komfortos

31 m²

Megtekintés idôpontja
December 17.,
9.45–10.15
December 17.,
14.15–14.45
December 17.,
13.30–14.00
December 17.,
15.00–15.30
December 17.,
9.00–9.30

Szociális helyzet alapján csak annak a személynek lehet lakást bérbe adni,
a) akinek vagy házastársának (élettársának), illetve vele együtt költözô közeli
hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhetô lakás, továbbá nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával,
b) akinek a vonatkozásában a lakásba költözôk egy fôre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, együttes
vagyonuk pedig annak 250-szeresét nem haladja meg,
c) aki Budapest Fôváros II. kerületében legalább 5 éve állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
d) aki a bérbeadást megelôzô 5 éven belül nem mondott le önkormányzati bérlakásról pénzbeli térítés ellenében, vagy azt magánforgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra, vagy beköltözhetô ingatlanát nem adta el,
e) aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte.

A pályázat benyújtása
— A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.) munkanapokon 8–16 óra között.
— Pályázni csak a meghirdetett lakásokra lehet, egy személy, illetve család legfeljebb három lakásra nyújthat be pályázatot.
— A pályázattal kapcsolatban a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási
Irodán lehet felvilágosítást kérni ügyfélfogadási idôben személyesen vagy a 3465422-es telefonszámon.
— A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 6., 16.30. óra. A határidô jogvesztô.
A pályázati felhívás teljes szövege olvasható a www.masodikkerulet.hu oldalon,
megtekinthetô az Ügyfélszolgálati Központban, valamint a Vagyonhasznosítási és
Ingatlan-nyilvántartási Irodán ügyfélfogadási idôben.

Kutyabefogás Szépvölgyben
Több esetben harapással végzôdött kutya és
ember találkozása a Szépvölgyi út felsô végénél fekvô utcákban, a bejelentések szerint
szabadon kószáló ebek idôseket és gyerekeket is megtámadtak. A hasonló esetek elkerülése érdekében a II. kerületi Központi Polgárôr Egyesület, a rendôrség, a Városrendészet
közös akcióban próbált az ügy végére járni. A
november 24-én délelôtt megtartott portyán
a hatóságokon kívül a Pilisi Parkerdô, a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a fôvárosi közterület-felügyelet munkatársai is részt vettek. A
közeli, természetvédelmi területen ugyanis
számos sátor és viskó áll, amelyben fedél nélküliek laknak. A kutyák egy része hozzájuk
tartozott, más példányok azonban szintén a
közelben élô, ám rendezetlen körülmények
között lakó férª felügyelete alatt álltak. A közterület-felügyelôk korábban már többször is
megbírságolták az illetôt hasonló ügyben. Az

is kiderült, hogy a környezô utcákban lakó tulajdonosok közül is gyakran engedik szabadon kutyájukat közterületen.
Az akció során a fôvárosi közterület-felügyelôk több, szabadon kószáló ebet befogtak, majd menhelyre szállították az állatokat.
A környék rendjének megóvása érdekében
azonban további feladatok várnak a résztvevô

szervezetekre, hiszen a védett erdôben több
helyen olyan mértékû környezetszennyezéssel járt a hajléktalan emberek otthonteremtési kísérlete, amit mindenképpen rendezni
kell. Az erdészet önmaga nem tudja megoldani a problémát, mert gondoskodniuk kell a
hajléktalan emberek elhelyezésérôl és a tetemes mennyiségû hulladék elszállításáról.

A Pilisi Parkerdô Zrt. a II. kerületben a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal áll napi kapcsolatban a hajléktalan emberek sorsának rendezése érdekében. — A helyzet évrôl évre
rosszabb, mind többen kényszerülnek a védett erdôbe, ahol gyakran tüzet okoznak, kivágják a fiatal facsemetéket, amivel az erdôk jövôjét veszélyeztetik, nem beszélve a sátortáborok körül felhalmozott, nem ritkán több száz köbméternyi szemétrôl — mondta el
Lomniczi Gergely, az erdészet kommunikációs vezetôje. — Természetesen téli idôszakban
nincs kitelepítés, hiszen sokan megfagynának. Két éve a szociális minisztériummal közösen 42 millió forintból száz, erdôben élô ember sorsát rendeztük, mára viszont minden
felszámolt hajléktalantanya újraépült.

2009/25 — december 11.

ÓVODA—ISKOLA

Kerületünk 1956-os hôsei
Versenyfelhívás
A II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ
(PSZK) Kerületünk 1956-os hôsei címmel
középiskolás diákok számára hirdet csapatversenyt, amelynek célja a résztvevô diákok
történelmi ismereteinek és kerülethez való
kötôdésének elmélyítésén túl az itt élt forradalmárok, hôsök emlékének ápolása. Egy II.
kerülethez kötôdô, a forradalom és szabadságharcban részt vevô személy életútját kell
bemutatniuk a csapatoknak. A választható
személyek: Mansfeld Péter, valamint a II. kerületi önkormányzat által 1956-os emlékéremmel kitüntetett forradalmárok egyike.
(A névsort érdeklôdés esetén megküldi a
PSZK.) A projektek formája nem kötött, lehet gazdag képanyagot feldolgozó PowerPoint-bemutató, riportgyûjtemény ªlm vagy
szöveges formában, esszé — mindezek
együtt, vagy más ötlet megvalósítása.
Nevezés: A projektversenyre 3 fôs középiskolai csapatok (14–18 éves diákok) jelentkezhetnek. Egy iskolából több csapat is jelentkezhet.
Nevezni a projektek tervének beadásával
lehet, amelynek tartalmaznia kell a jelentkezô iskola nevét, a három csapattag nevét, a
projekt fôbb tartalmi elemeinek és az elvégzendô tevékenységek felsorolását és ütemezését. A nevezéseket Pap Évának kell elküldeni

e-mailben a PSZK-ba: papeva@mkpszk.sulinet.hu
Nevezési határidô: 2009. december 14. A
projektjegyzôkönyv leadása, amelynek tartalmaznia kell a munkamenet dokumentálását (az elvégzett tevékenységeket a munka
sorrendjében, a ráfordított idôtartamokat,
az alkalmazott módszerek felsorolását, a
résztvevôk megnevezését az egyes tevékenységekben), valamint a projektek bemutatásának menetét.
Leadási határidô: 2010. március 31. A
projektek bemutatása 2010. április 8-án
lesz a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Bôvebb információ: Pap Éva — PSZK, 1024 Keleti Károly u. 37., tel.: 325-0403, fax: 3360196, e-mail: papeva@mkpszk.sulinet.hu.

Óvodás rajzpályázat eredménye
A II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat „4 évszak szépségei” címmel rajzpályázatot írt ki kerületi óvodások számára. A zsûri csak az idôben beérkezett munkákat tudta értékelni. A beküldött gyôztes munkákat a Német Tájházban (Gazda utca 22.) kiállítják.
n 1. helyezettek: Virág árok Utcai Óvoda, Hûvösvölgy, Gesztenyéskert Óvoda, Kolozsvár
Utcai Óvoda tagóvodája (Kolozsvár u. 15–19.).
n 2. helyezettek: Kolozsvár Utcai Óvoda tagóvodája (Hûvösvölgyi út 209.), Községház Utcai Óvoda, Törökvész Úti Kézmûves Óvoda.
n 3. helyezettek: Kitaibel Pál Utcai Óvoda, Testvérkék Ferences Óvoda, Szemlôhegy Utcai
Óvoda, Pitypang Utcai óvoda.
n A Máriaremetei úti óvoda dicséretben részesült.

Országos „mackórekord” a II. kerületben
Országos rekordot állítottak fel a II. kerületi közösen felállították a legtöbb játékmackóMedve utcai Csik Ferenc Általános Iskola és ból alkotott kép magyarországi rekordját,
Gimnázium tanulói néhány lelkes pedagógus amelyet a Magyarországi Rekordok pecsétjéirányításával: november 30-án összesen vel hitelesítettek.
3400 mackót rendeztek alakzatba, amely a
Rusznyák Henriett, aki egyben a második
„CSIK FERENC ÁLT ISK ÉS GIMN szöveget „n” (német tagozat) osztályosok tanító néniformázta. Ezek után
je is, elmondta, hogy
újabb bô egy órába
a hozzá járó lelkes
telt a szövegben felkismackók gyûjtöthasznált macik megték az egész iskolászámlálása. A kísérban a legtöbb plüsslethez 3400 mackót
medvét — összesen
használtak fel, és ez786 darabot. Az alsó,
zel a rendezvényt
a felsô tagozat és a
szervezô Rusznyák
gimnázium legtöbb
Henriett, az iskola pemackót gyûjtô osztádagógusai és az általályai egy-egy mackót
nos iskolai tanulói
kaptak jutalmul.
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Nyílt napok
Ovisoknak és szüleiknek
n Az Áldás Utcai Általános Iskolában
(1025 Áldás u. 1., 212-4258) január 19én 15–16 óráig irodalmi foglalkozás.
n A Budenz József Általános Iskola
és Gimnáziumban (1021 Budenz út
20–22., 394-3177, bederna@budenz.sulinet.hu) 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). A két leendô elsôs tanító néni, Jaczkovits Miklósné és Tóth Ágnes
minden hónap második szerdáján 17
órától várja a nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozásokra, legközelebb január 13-án.
n A Fillér Utcai Általános Iskolában
(1022 Fillér u. 70–76., 326-6616) az
emelt szintû angolos osztályokba jelentkezôknek 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 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) Zeneovi
minden csütörtökön 16.30–17-ig. Január 21-én: Hangszerek farsangja. Az elôadások 10 órakor kezdôdnek. Elôzetes
bejelentkezés a 212-5680-as számon.
n A Pitypang Utcai Általános Iskolában (1025 Pitypang u. 17., 325-8827) a
legközelebbi foglalkozás január 12-én
délelôtt 8.20-tól lesz.
n A Remetekertvárosi Általános Iskola (1028 Máriaremetei út 71., 2758675). Iskolanyitogató foglalkozások: január 14-én 16–17-ig ismerkedô.
n A Törökvész Úti Általános Iskolában (1025 Törökvész út 67–69., 3256580, www.torokvesz.hu, info@torokvesz.hu) január 13-án 8–11 óráig nyílt
órák a leendô elsôs tanítóknál.

Nyolcadikosoknak
n A Budenz József Általános Iskola
és Gimnázium (1021 Budenz út 20–
22., 394-3177) beiskolázási tájékoztatót
tart január 11-én 17 órakor a leendô 9.
évfolyam iránt érdeklôdôk részére.
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.
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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

MINIATÛRÖK.
Különleges mikrovilág fogadja
a látogatót a
Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ M Galériájában: márvány
alapon számtalan aprócska figura és egyszerû, hétköznapi
használati tárgy. Mind életszerû, mégis kicsit
groteszk, mintha egyszerre láthatnánk a dolgok eredetijét és visszáját. A civil foglalkozását tekintve fogtechnikus Ilka Gábor 1994 óta
készíti kicsiny szobrait, melyeket 2000-ben
mutatott be elôször a közönségnek. „Az apró
tárgyak és emberek temérdek belsô asszociációt ébresztve, gondolkodásra, újra alkotásra
késztetnek — állapította meg Wegenast Róbert festômûvész a tárlat megnyitóján. Érdemes ellátogatni, és kicsit elidôzni a néhol játékosan derûs, néhol szívszorítóan szomorkás
hangulatú szobrocskák elôtt. A kiállítás december 20-ig tekinthetô meg.

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

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. DECEMBER 5–20-ig: Ilka Gábor
— szobrok.
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 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: DECEMBER 13., 11.00: Jeles napok kamarazenével. Egri Mónika és Pertis Attila négykezes karácsonyi zongoramatinéja 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. DECEMBER 18., 18.00: Klarinétantológia. Klenyán Csaba
klarinétestje. Zongorán közremûködik: Kiss Péter. Bartók, Weiner, Kodály, Farkas Ferenc, Kókai Rezsô, Draskóczy, Patachich Iván, Orbán György és Sárközi mûvei.
n MILLENÁRIS: DECEMBER 20., 20.00: Bolyki Brothers — Power. Karácsonyi lemezbemutató koncert. DECEMBER 26., 20.30: Keringô Est — Vienna Strauss Orchestra Edvin Marton vezényletével. (Teátrum)
n CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOM: DECEMBER 25. 11.30 és JANUÁR 10., 19.00: A történelmi Magyarország egyházi zenéje. Darázs Renáta, Takács Zsuzsanna (szoprán), a templom kórusa és kamarazenekara korabeli hangszereken. Vezényel: Csányi Tamás. (1111 Villányi út 25.)

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: Ajándékozzon jógát karácsonyra! Ha szeretteinek szívesen ajándékozna egészséget,
jó közérzetet, belsô nyugalmat karácsonyra, akkor lepje meg ôket egy jógatanfolyammal. Bármely tanfolyamunkra ajándékutalvány vásárolható, mely 2010. december 31-ig használható fel. Egyórás csendes meditáció december 16-án szerdán 17.30–18.30-ig. A program a meditációban való elôrelépést szolgálja. A közös
meditáció végén egy gondolat kerül értelmezésre valamely jógaírásmûbôl. A terem hátsó részében padon ülve is lehet meditálni. Bejelentkezés nélküli, ingyenes program. Kapucsengô: JÓGA I.. Jógaszilveszter Pilisszentléleken. Ha szívesen töltené a szilvesztert vidám hangulatban, de hangoskodás nélkül, jó társaságban,
de alkohol nélkül, és köszöntené az Újesztendôt mécsesek fényénél spirituális környezetben, akkor meginvitáljuk egy szilveszteri jógahétvégére erdôszéli pihenôhelyünkre. A hétvégét, a szilveszteri meglepetés programok
mellett, sok-sok mozgás, friss levegôn tett kirándulások és gondosan elkészített, finom ételek teszik még
KARÁCSONYI MOZI. Életmódtanácsot nem a filmrovat szokott szolgáltatni, de ezúttal
emlékezetesebbé. Idôpont: DECEMBER 31–JANUÁR
ilyen irányú szolgálati közleménnyel élünk: két bevásárlóközpont felkeresése között min2. Hasi panaszok jógaterápiája: Hasi puffadás, székdenképpen lélegezzünk mélyeket, gondoljunk szeretteinkre, s szakítsunk idôt filmszínrekedés, aranyeres probléma — az egyik leggyakoház-látogatásra is. Az ünnepek közeledte a mozimûsorban is megmutatkozik, a hazaira
ribb panasz- és tünetegyüttes az orvosi rendelôkben.
vágyók ezúttal például nem a véres valóságot kapják (a jövô év eleji Filmszemlén majd póA jóga több ezer éves gyakorlatai természetes, hatétoljuk az e téren mutatkozó lemaradást), hanem a Poligamy címû új magyar vígjáték jókony és tartós megoldást kínálnak. Ha úgy érzi, tenni
voltából annak egy víg kedélyû, romantikus változatát. Filmeseink Csányi Sándort és
a Valami Amerika 2-ben feltûnt Tompos Kátyát indítják a nézôi szívek elnyerésére
(bemutató: december 10.), de Hollywood sem tétlenkedik, James Cameron személyében egyik legnagyobb ágyúját veti be a háztartási megtakarítások „kultúra-szabadidô” feliratú borítékjának megtorpedózására. A rajongói körökben megváltásként várt Avatarral (bemutató: december 17.) a szerénységérôl közismert filmrendezô nem kisebb dologra készül, mint a filmipar megreformálására, már ami a mozikban elôidézhetô látványosságokat illeti. Hogy lesz-e világmegváltás, vagy ismét csak
a PR-osok tettek ki magukért, majd elválik a világpremier napján, arra mindenesetre
senki sem vállalkozott, hogy konkurenciát állítson Cameronnak. A minden kiterjedésében gigantikus Avatar-project árnyékában kizárólag kisebb, a földi élet apró-cseprô dolgait boncolgató produkciók szállnak harcba a már említett megtakarításokért,
de könnyen lehet, hogy a karácsonyi gyôztes épp közülük fog kikerülni.

E. K.
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szeretne valamit a javulásért, akkor csatlakozzon dr.
TEMETNI A VERSET? Azt próbálja meg valaki! Hiszen dübörög — jobban, mint valaha!
Hovanecz Anikó belgyógyász-emésztôszervi specialista, jógaterapeuta csoportjához. Az ötalkalmas tanfoPörgetik-forgatják, pengetik, éneklik rockerek és népzenészek, DJ-k és rapperek, popbanlyamon elméleti ismeretek is elhangzanak a szervezetdák és alternatív zenekarok. Sivít és robban és becsapódik a vers, mint egy háborús filmben zajló folyamatokról, melyek a megértésen kereszben a lövedékek, mi pedig ámulva kalandozunk a vele párhuzamos világok Mátrix-rendtül segítik a megoldást. A résztvevôk testre szabott
szerében. Ezen az estén a zene diadalmasan kipattan a költészetbôl, amely az ôskortól
táplálkozási tanácsokat is kapnak. JANUÁR 8-TÓL
fogva benne bujkál. Fiatal bandák és virtuóz veteránok tûzijátéka tölti be az estét!
péntekenként 16.30–18.30-ig 5x2 órában. KapucsenDecember 27-én 19 órától a Millenáris Teátrumban Költészet + Zene = Élet címmel
gô: JÓGA II. Gondolat hatalma tanfolyam indul
hallhat a közönség verséneklô koncertet. Fellépôk: Balogh Kálmán, Bársony Bálint és a Juazok számára, akik bôvebben szeretnék megismerni
hász Attila Jazz Quartet, Bognár Szilvia és zenekara, Both Miklós és a Napra Zenekar, Boa gondolatok sorsformáló erejét, hatását életünkre,
lya Mátyás, a Deák téri Evangélikus Gimnázium kórusa — karnagy: Bence Gábor, Colorirányításuk módszereit. JANUÁR 12-TÔL minden kedstar, Csík Zenekar, Ferenczi György és a Rackajam, Frenk, Heaven Street Seven, Kaláka,
den 19–21 óráig,8 alkalommal. Kapucsengô: JÓGA II.
Kosbor, Lovasi András, Lackfi János, Máté Gábor, Misztrál, Palya Bea, Pannonia All Stars
Felfrissítô órák idôpontjai: kedd 10–12 óráig, szerda
Ska Orchestra, Quimby, Republic, Sebestyén Márta, Szalóki Ági, Szokolay Dongó Balázs,
19–21 óráig, csütörtök 10–12 óráig; könnyített: pénVujicsics, Söndörgô.
tek 10–12 óráig, péntek 18.30– 20.30 óráig. KapuElôvételi jegyár: 3000 Ft., helyszíni jegyár: 3500 Ft. (Teátrum)
csengô: JÓGA I. Információ: 397-5258, (06 30) 6899284, joga@sivananda.hu, www.sivananda.hu (1026
Kiss Tibor
Palya Bea
Volkmann u. 10. Kapucsengô: JÓGA I. — I. emeleti terem. Kapucsengô: JÓGA II. — földszinti terem.)
n MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Színpadi mozgás. Ritmikus gimnasztika és dzsesszbalett
elemein alapuló mozgás 8–10 éveseknek minden kedden 18–19 óráig. Információ: Kilián Brigitta, (06 20)
450-5822. Jóga szerdánként 8–9.45 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kun Ágnes, (06 20) 2500431. Jóga szerdánként 19–21 óráig. TanfolyamvezeCsík János
Sebestyén Márta
tô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 941-8773.
Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–
10.50 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Szülés utáni baba-mama
CSIPKERÓZSIKA A MARCZIBÁNYI TÉtorna pénteken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Táncos
REN. Az V. Gyermekszínházi Szemle díjazott
nôi torna. 40 perces koreografált bemelegítés után indul a tánc. Táncos elôképzettség nem szükséges. Hét- társulata, a gyôri Vaskakas Bábszínház Csipkerózsika címû elôadását december 14-én
fôn és csütörtökön 9–10 óráig. Információ, jelentkezés: Antal Ilona, (06 30) 922-5887.
n FELDENKRAIS-MÓDSZER: Tanfolyamok Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezetésével. „Az egész
10.30-tól a kerületi iskolások a II. kerületi Önszervezetem szinte megújult, derékfájásom alig érezhetô, olyan mozdulatokra leszek figyelmes, amelyeket egy- kormányzat pályázati támogatásának köszönhetôen térítésmentesen tekinthetik meg. Korszerûen 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: látozott számban BKV-jegyeket is biztosít a
mûvelôdési ház a kerület távolabbi pontjáról
(06 20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu
n Hip-hop-ingyen: A Dance Planet Tánciskola és a Vasas Pasarét Sportcentrum karácsonyig ingyenes hip-hop
érkezô kisdiákoknak.
„Kedves gyerek gyerkôcök és felnôtt gyertánctanulási lehetôséget biztosít minden második kerületben élô, 18 éven aluli fiatal részére hip-hop- és breaktánc országos és világbajnok edzôk vezetésével. Edzések: 6–12 éves korig pénteken 15–17 óráig, 13 éves kor- kôcök! Ti szerettek aludni? Nagyot? Hétalvótól hétfôn 15–16, szerdán 17–18 óráig. További információ: (06 30) 989-4130, (06 70) 612-9149. (Vasas Pasa- sat, nyolcalvósat, vagy hétvégén akár délig
is? És mondok egy nagyot: lenne-e kedvetek
rét Sportcentrum, Aerobic terem, 1026 Pasaréti út 11–13.)
n Teniszoktatás: Hatéves kortól felsô korhatár nélkül csoportos és egyéni rendszerben kezdô és haladó szin- aludni száz évet? Nem? És ha csak ebben az
ten a Külkerparkban. Információ Ördög Andrástól, (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, (06 70) 538-4509.
esetben találkozhatnátok azzal az emberrel,
n Aquafitness — Egészségmegôrzés, kondicionálás, rehabilitáció a vízben. Úszástudás nélkül, nemtôl és kor- akit társul kiszemelt számotokra a sors?
tól függetlenül, egészségesek és épülni vágyók egyaránt végezhetik. Helyszín a Petneházy Klub Hotel uszodá- Ugye, ez már meggondolandó? Volt már rá
ja, II., Feketefej u. 2–4. Idôpontok: kedd, csütörtök 8–9-ig, 9–10-ig, 18–19-ig, szombat 9–10-ig. Tel.: (06 30)
példa. Igen, Csipkerózsika.”
946-6344.
Wilhelm és Jacob Grimm meséje alapján az
n Curves — edzés csak nôknek. Minden hölgyet szeretettel várunk egy ingyenes fittségi állapotfelmérésre és
elôadást írta és rendezte: Szabó Attila.
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: Diridongó. Ölbéli zenés foglalkozás apróságoknak és cseperedôknek (6 hónapos — 4 év) Donáth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével. (06
20) 546-5757; dzsuzsi@chello.hu)
n MILLENÁRIS: DECEMBER 19.: Karácsony. 10.00–11.00: Lépegetô — Tündértáncház. 10.00–16.00: Baba
Bú-Jó — Játszóház kicsiknek. 10.00–16.00: Csiribiri kézmûves mûhely. Mézeskalácssütés, karácsonyi üdvözlôlapok készítése, tûzzománc. 11.00–12.00: Bölöni Réka és Társulata bemutatja: Tündérbál. 13.00–14.00:
Mesekör. Az ördög három aranyhajszála — dramatikus feldolgozás. 16.00–17.00: Alma-klub. Vendég a
Benk Angéla és Szabó Gábor néptáncos pár. (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 11., 15.00–
17.00: Karácsonyi készülôdés kézmûves foglalkozással Vadászy Eszter segítségével. Klubvezetô Kilián Mária,
tel.: 212-2820.
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n ZENE: DECEMBER 12., 19.00: Blues esték.
Házigazda a Blues Night Long együttes. Jegyár:
900 Ft. DECEMBER 15., 19.00: Tátrai Band-koncert. Húszéves a Tátrai Band. Jegyár: 5000 Ft. DECEMBER 18., 19.00: Orosz Zoltán Klub: Bardóczy Attila és az Orosz Zoltán Trió. Arrivederci
Italia. Egy este a San Remo-i fesztiválon. Fergeteges koncert a 60-as, 70-es évek díjnyertes olasz
dalaival, Domenico Modugno, Adriano Celentano, Toto Cutugno és a többiek, valamint a legszebb francia sanzonok a Párizsi Sanzonverseny
elôadásában.
Közremûködik:
gyôzteseinek
Orosz Zoltán, Balogh Zoltán, Pengô Csaba. Jegyár: 2800 Ft. DECEMBER 18., 19.30: Karácsonyi
koncert. J. S. Bach: 132. és 36. Kantáta, Vivaldi:
Glória. Közremûködik: Fodor Beatrix, Létai Kiss
Gabriella, Schöck Atala, Mukk József, Korpás Ferenc (ének), a Grazioso Kamarazenekar, a Nemzeti Filharmonikusok kamarazenekara, a Budapesti
Stúdió Kórus. Vezényel: Strausz Kálmán. Jegyár:
1500 Ft. DECEMBER 19., 19.00: Goldtimer koncert. Komolyzenétôl a dzsesszig, Rózsa Zoltán és
Fréchet Dávid koncertje. Goldtimer duó —improvizáció, a virtuóz technika és a líraiság.
n KIÁLLÍTÁS: DECEMBER 12-ig: A Buket, a Budai Képzômûvész Egyesület Téli tárlat címû
kiállítása a Borkatakombában. A képek megvásárlásáról Magyar Arinál lehet érdeklôdni a (06
30) 210-2131-es telefonszámon vagy a magyarari@t-online.hu címen. JANUÁR 4-ig: Színes árnyék: Borbás Dorka üvegmûvész fotókiállítása. „Az üveg — törékeny varázslat, mese, illúzió, különösen, ha igazán közel engedjük magunkhoz !”
n 2010. JANUÁR 6-24-ig: Budapest bélyegeken: Séták a városban - kalandozások a filatéliában. A kiállítás a Magyar Filatéliai Tudományos
Társaság és a Bélyegmúzeum anyagából válogat. A belépés díjtalan.
n GYEREKEKNEK: DECEMBER 12., 11.00 és
16.00: Halász Judit karácsonyi gyermekkoncertje. Petôfi Sándor, Zelk Zoltán, Tamkó Sirató
Károly, Tóth Krisztina, Szabó T. Anna, Bródy János megzenésített versei. Jegyár egységesen
1600 Ft. DECEMBER 17., 18.00: Magyar táncház gyerekeknek. Kéthetente csütörtökön magyar táncok, népi játékok, énekek, mondókák.
Vezeti: Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond
és Nyíri László. Részvételi díj gyerekeknek és kísérôiknek egyaránt 500 Ft.
n TUDÁSTÁR: DECEMBER 15., 18.30: Francisco Goya — Ludmann Mihály mûvészettörténész
sorozata. A diavetítéssel illusztrált népszerû sorozat a spanyol festô mûvészetét mutatja be.
Jegyár: 600 Ft.
n Babaholmibörze: DECEMBER 19., 9.00: Jó
állapotú, használt gyermekruhák és babaholmik
vására. További információ a 392-0871-es telefonszámon és az info@kulturkuria.hu címen.
n Síbörze: DECEMBER 12., 9.00: Asztalbérlés:
tel.: 392-0871, (06 30) 642-3208, e-mail: laskovics.katalin@kulturkuria.hu.
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BUDAI POLGÁR

n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: 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)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: A klub kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván minden tagjának és támogatójának. Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a legközelebbi klubnapunkat január 12-én
tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Legközelebbi klubnapunkon, DECEMBER 16-ÁN szerdán évadzáró karácsonyi ünnepségünket tartjuk. Rendezvényünkön fellépnek a Máriaremetei és Pesthidegkúti Ökumenikus Általános Iskola III./b „Puli” osztályának tanulói Lakó Márta tanárnô vezetésével, és a klubtagok is elôadnak egy kis
karácsonyi mûsort. A rendezvény zártkörû. Januári összejöveteleinkrôl 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 háromnapos 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 16-án, amikor karácsonyi összejövetelt tartunk.
Összejöveteleinket változatlanul minden hónap 1. és 3. szerdáján tartjuk. (1024 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. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: DECEMBER 26.: Karácsonyi túra a Budaihegységben. 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.)

„Tátrai úr, csináljon
Néhány nappal a nagyszabású jubileumi koncert elôtt, december 15-én a Klebelsberg Kultúrkúria színpadán lép fel a legendás Tátrai
Band. A felállás, az elhangzó dalok ugyanazok lesznek, csupán a helyszín más. Ez tehát
a nagy koncert fôpróbája — összegzem Tátrai
Tibornak, aki azonban nem ért velem egyet.
— A fôpróba, legalábbis színházi értelemben, azt jelenti, hogy bár már összeállt az elôadás, azért még lehet csiszolni, alakítani, tökéletesíteni rajta. Mi egy kész koncerttel érkezünk a Kultúrkúriába. December elsején
volt az elsô „olvasópróbánk”, de már akkor is
nagyon jól szóltak a nóták. Ennek két magyarázata van. Egyrészt mindenki, aki részt vesz

ebben a produkcióban, proª muzsikus, számtalan helyen játszik szinte minden nap. Másrészt azokat a dalokat, amelyek a koncerten
felcsendülnek majd, tíz éven keresztül játszottuk: ezeket nem lehet elfelejteni, minden hang maradéktalanul „visszajött”. Persze, nemcsak a dalokat, hanem az akkori élményeket, sztorikat is felidéztük a próbán,
amitôl nagyon jó hangulatunk kerekedett.
Húsz éve alakult az együttes, tíz éve állt
utoljára színpadon.
A tízes számrendszer bûvöletében élünk, a
dupla évforduló kihagyhatatlan volt. Amikor
Horváth Charlie énekessel és Pálvölgyi Géza
billentyûssel elhatároztuk, hogy újra összeál-
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KLUBOK Minden szerdán 15—20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
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. (1025
Szilfa u. 4.)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Emlékezetesen szép és nagyon nagy sikerû volt Gyurkovics Zsuzsa elôadói estje, ígéretet is kaptunk a mûvésznôtôl egy jövô évi, hasonló
fellépésre, így bízunk a mielôbbi viszontlátásban. Minden eddigit felülmúló programmal várjuk klubtagjainkat
és a kedves érdeklôdôket december 17-i karácsonyi ünnepségünkre. A bensôséges, családias, hangulatot
ígérô mûsorban felidézzük az elmúlt év legszebb pillanatait, eseményeit is. Természetesen a „mennyei” kulináris élmények sem fognak elmaradni. Színvonalas énekesek és zenészek szereplése fokozza majd az ünnepi hangulatot. A klubtagok az év rendezvényein készült, legjobban sikerült fotókból készült válogatást kapnak ajándékba dvd-n. Minden kedves olvasónknak meghitt, szép karácsonyt kívánunk. 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., JANUÁR 10. 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. Kézmûvesmûhelyek: ékszerkészítô mûhely pénteken 16–19 óráig, selyemfestô mûhely kéthetente csütörtökön 17–20
óráig, kerámiamûhely szerdán 16–19 óráig, kézimunkamûhely — kötés, horgolás szerdán 17.00–19.30-ig,
tûzzománckészítô mûhely szombaton 10–13 óráig. A kézmûvesmûhelyekkel kapcsolatos felvilágosítás és jelentkezés: Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689, vadaszy.eszter@marczi.hu Radírpók. Játékos-kreatív alkotómûhely 5–10 éveseknek minden kedden 16.00–17.30-ig. DECEMBER 15.: Mézeskalács. A szakkör vezetôje Vadászy Eszter, (06 70) 977-5689.

már egy zenekart!”
lunk egy koncertre, elôvettem a régi lemezeinket. Nem szoktam hallgatni a régi felvételeket, de most nagyon jólesô érzés volt. Elkapott a nosztalgia, nem tagadom.
Milyen dalokat hallhatunk majd?
Már a legelején eldöntöttük, hogy csak slágereket játszunk, a legnépszerûbb dalainkat,
hiszen ezt várja tôlünk a közönség. Ha én elmegyek egy Rolling Stones-koncertre, én is
az I Can’t Get No-t szeretném hallani!
Az eredeti felállásból hiányzik az együttes basszusgitárosa és szövegírója, az idôközben elhunyt Kovács Tamás.
A Tátrai Band tulajdonképpen Kovács Tamás ötlete volt. Ô nyaggatott engem állandóan: „Tátrai úr, csináljon egy zenekart!” Ez azóta szlogen lett. Amikor megalakultunk, ô
ajánlkozott szövegírónak, mondván, hogy újságíró, van tehát írói vénája. Viccbôl mondta, és én nem is vettem komolyan. Azután az
Illúziók nélkül címû albumra megírta az elsô
számokat. Elámultam. Nem gondoltam, hogy
egy ilyen lendületes, vidám emberben ilyen
mélységek rejtôznek. A Tátrai Band sikereinek jó részét annak köszönhette, hogy Kovács úr írta a szövegeket. A mostani koncertünk egyben tisztelgés az ô emléke elôtt.
Számtalan formációban és stílusban játszott már. Melyik az igazi Tátrai Tibor?
Mindegyik. Mindig az a legkedvesebb a szívemnek, ami a legújabb, ez most a Tátrai
Trend. De ahogy belecsapunk a Jimmy Hendrix-számokba a Magyar Atommal, azonnal magával ragad a zene, és ugyanígy vagyok, ha latin zenét játszom Szûcs Antal Gáborral, vagy
amikor elkezdjük a Küszöbön túl-t. Ha valami
már nem lelkesít, azt félreteszem, és mindig

nagyon szívesen próbálok ki valami újat. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy marketingszempontból nem túl szerencsés, hogy állandóan új dologba fogok, új zenekarokkal
játszom. Azt gondolom, hogy az engem értô
és szeretô közönség el is várja tôlem a folyamatos megújulást. Ez az én marketingem.
Megszûnt a Tátrai Band, de létrejött a
Tátrai Trend.
Ez egy annyira rossz szóvicc, hogy nem bírtam ellökni magamtól. Mindenki jót nevetett, akinek csak mondtam, hogy ilyen névre
kívánok keresztelni egy dzsesszegyüttest. Ráadásul a „trend” szótól borsódzik a hátam. A
zene viszont, amit játszunk, nagyon kellemesen szól: két gitár, egy nagybôgô és egy dob.
Igazi ªnom kamarazene. Az egy éve alakult
formációt kezdi megismerni és megszeretni
a közönség, amire a Columbus hajón tartott
november végi teltházas koncert is jó példa.
A Tátrai Band húszéves fennállását ünneplô koncert 19 órakor kezdôdik a Kultúrkúriában. Jegyár: 5000 Ft.
Péter Zsuzsa

n GYERMEK- ÉS CSALÁDI PROGRAMOK: SZIAMARCZI! Családi játszószombatok. 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-ig: 1–7 éves gyerekeknek szóló, élô
moldvai és gyimesi muzsikával kísért gyermektáncház. Dalok, táncok, népi gyermekjátékok,
körjátékok, mondókák, mesék, kézmûvesség és
év közbeni ünnepek, népszokások.
n ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas. Minden csütörtökön 20 órától. Gyimesi és moldvai
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fanfara Complexa zenekarokkal. DECEMBER 17-ÉN
Csángó karácsony. A 2010. év nyitó táncháza
JANUÁR 7-én lesz. DECEMBER 25., 19.00: A Kaláka együttes karácsonyi koncertje. Karácsonyi válogatás betlehemezéssel, ünnepi hangulattal elsôsorban a felnôtt közönség számára. Az
együttes tagjai: Becze Gábor, Gryllus Dániel,
Gryllus Vilmos, Radványi Balázs.
n A Richard Wagner Társaság rendezvénye.
DECEMBER 13., 15.00: Fiatalok hangversenye
a bayreuthi ösztöndíj elnyerésére. Fôvédnök:
Marton Éva. Belépô nincs, kisebb adományokat
köszönettel fogadunk. Diákok, egyetemisták a
rendezvényeket díjmentesen látogathatják. Éves
tagdíj: 3000 Ft. Bôvebb felvilágosítás: Király Éva,
383-0101. Honlap: www.wagnertarsasag.hu
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. Titánok. Közös gondolkodás és játék
12–18 évesekkel. DECEMBER 19., 15.00-18.00:
„Lelkizôs, kibeszélôs, megmondós” — a decemberi Titánok foglalkozás keretében egy rendhagyó klubdélutánra hívunk Benneteket. Az ünnepek közelségének igézetében ezen a teaházi
hangulatú délutánon a közös ételkészítés, zenehallgatás és társasjátékok mellett szeretnénk alkalmat teremteni a kötetlenebb baráti beszélgetésekre is. Bárki bármikor lehet Titán!
n PÁHOLY: budapesti drámamûhely, drámapedagógusok baráti köre, szakmai fóruma, saját élményû foglalkozások, tréningek, elemzô beszélgetések. DECEMBER 12., 10.00–14.00: Mesevilág — Drámapedagógia mint módszertani
együttes. Variációk egy témára — egy téma
több variációja. Rudolf Éva és a Fészekalja csoport foglalkozása.

HITÉLET

Karácsony ünnepén
Jézus Krisztus földi születését ünnepeljünk december 25-én. Születése mindenki számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lelkében a kegyelem által
megszülethessék az üdvözítô Jézus. Isten nem hagy magunkra, belép a zilált, rohanó életünkbe, hogy újjáteremtsen és megerôsítsen bennünket.
Ha elfelejtjük az ünnep természetfölötti vonatkozásait, akkor a karácsony
nem lesz más, mint az ajándékozások
kiváltságos ideje Istennel való találkozás nélkül. Az ajándékozás kimerítô
kötelezettség lesz a piac által manipulálva. A lelki felkészülés helyett kényszerû rohanás és pénzköltés. De hát
mit ér a karácsony Jézus nélkül?
Adja Isten, hogy az idei karácsony
ne csak emlékezés legyen egy régmúlt, csodálatos születéstörténetre,
hanem Jézus mindennap megszülessen bennünk, és ezáltal újuljon meg
életünk.

BUDAI POLGÁR

„

A nép, amely sötétben jár, nagy
fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak,
azoknak világosság támad. Nagy
ujjongással töltöd el ôket, kitörô
örömet adsz nekik. Úgy örülnek
majd színed elôtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor
örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára
nehezedô rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midián idejében. Mert gyermek születik, ªú
adatik nekünk, s az ô vállára kerül az uralom. Így fogják hívni:
Csodálatos Tanácsadó, Erôs Isten,
Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és
királyságában, amelyet megerôsít
és megszilárdít a jog és az igazság
által.”
(Izajás 9,1–6)

A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN roráték ber 20-án 16 órakor közös gyermekkarácsony a Szabadság téri Egykezdete 6.30 óra, elôtte zsolozsma (utolsó december 24-én). De- házközséggel a Szabó Dezsô Katakombaszínházban (V., Szabadság
cember 20-án a 18 órakor kezdôdô szentmisén a Szentendrei Fe- tér 2.) December 24-én 15 órakor, december 25-én 9.30 órakor,
rences Gimnázium kórusa énekel, a szentmisét rövid egyházzenei december 26-án 9.30 órakor úrvacsorás karácsonyi istentisztelet.
áhítat követi. Vezényel: Tardy Gergely. December 24-én 16 órakor A TOROCKÓ TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN december
pásztorjáték, ezt követôen a templom elôtt élô betlehem várja a 19-én 17 órakor ifjúsági karácsonyi ünnepély lesz. December 20gyermekeket. 18.40 órakor ünnepi vecsernye, 23.10 órakor olvas- án 10 órakor családi istentisztelet, 18 órakor adventi zenés áhítat.
mányos imaóra, utána éféli szentmise. December 25-én a 10 óra- Közremûködik a Pasaréti Palló Imre Énekkar Cseri Zsófia vezényletékor kezdôdô szentmisén a Csibekórus énekel, a 11.30 órai szentmi- vel. December 25-én 8.30, 11, 18-kor lesz karácsonyi istentisztelet.
sén a Szent Antal kórus. December 26-án 7, 12, 18 órakor lesznek A FASORI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN (1071 Városligeti faa szentmisék. December 27-én a 18 órakor kezdôdô szentmisén az sor 7.) december 19-én 18 órakor az Erkel Ferenc Vegyeskar ad karácsonyi koncertet Cseri Zsófia vezényletével. Közremûködik Pálúr
Ifjúsági kórus énekel, és utána rövid karácsonyi koncertet ad.
A KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZBAN december János orgonamûvész és Varga Csilla zongoramûvész.
19-én 9–13 óra között karácsonyi ajándékkészítô kézmûves foglal- A GÖRÖG GÖDÖRBEN december 12-én 10 órától a karácsonyi
elôkészület jegyében kézmûves foglalkozás lesz óvodások, kisiskolákozás általános iskolásoknak. A foglalkozást Blénessy Rita vezeti.
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN a roráték 6 órakor sok, valamint szüleik részére. December 17-én 19 óra 15 perctôl a
kezdôdnek. December 24-én 15.30-kor lesz a betlehemes játék. 18 „Görög Esték” elnevezésû elôadássorozat keretében Obbágy László
órakor elôkarácsonyi szentmise lesz. December 25-én és 26-án, a teológiai tanár tart elôadást Az evangélium, mint az a szegények
templom búcsúnapján vasárnapi miserend lesz, a 11 órakor kezdô- örömhíre az Egyház katekézisében címmel.
AZ ÚJLAKI SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOMBAN a rorádô ünnepi szentmisén közremûködik a Kapisztrán kórus.
A TÖVIS UTCAI KAPISZTRÁN JÁNOS TEMPLOMBAN decem- ték 6-30-kor kezdôdnek, keddenként gitáros, szombatonként greber 12-én Antall József lelki üdvéért mutatják be a 7 órai szentmi- gorián, a hét többi napján népénekes szolgálattal. December 12sét, halálának évfordulóján. December 14-én 17 órakor a Marczi- én 16 órakor Visky András Júlia címû monodrámája hallható Dér
bányi téri Kodály Zoltán Zeneiskola ad karácsonyi hangversenyt, de- Denisa elôadásában. December 13-án a 10.30-kor kezdôdô szentcember 20-án a Kodály Zoltán Vegyeskar énekel a 18 órakor kezdô- misén a szent kenet közös templomi felvételére lesz lehetôség. A
dô szentmisén, utána rövid karácsonyi mûsort ad. December 24- testi-lelki betegeket megerôsítô szentség felvételére elôzetesen jeén 7 órakor lesz az utolsó rorate. December 24-én 15 órakor pász- lentkezni kell a sekrestyében. A betegek kenetét Spányi András atya
torjáték, 24 órakor éjféli szentmise. December 25-én és 26-án ün- szolgáltatja ki. December 20-án az esti szentmise után kb. 19 óranepi miserend szerint lesznek a szentmisék. 7, 8.30, 10, 12 és 18 kor karácsonyi hangverseny lesz. Énekel a Sarlós Boldogasszony Kórus Tóth Miklós Zsolt karnagy vezetésével. December 21-én 16.30
órakor.
A RÓZSADOMBI KRISZTUS KIRÁLY TEMPLOMBAN december órakor karácsonyi pásztorjáték és a gyermekek megajándékozása.
24-én 16 órakor pásztorjáték, 24 órakor éjféli szentmise. Decem- December 24-én 24 órakor éjféli mise, elôtte orgonajáték.
ber 25-én 10 órakor karácsonyi ünnepi szentmise (csak egy szent- A MARGITSZIGETI SZENT MIHÁLY KÁPOLNÁBAN december
mise lesz.). December 26-án 8.30 és 18.30 órakor szentmise. De- 24-én 16 órakor lesz elôkarácsonyi szentmise.
cember 27-én, a Szentcsalád ünnepén 8.30 és 11.30 órakor lesz A BUDAI MICVE KLUBBAN: December 13., 17.00: Fergeteges
szentmise, a 8.30 órakor kezdôdô szentmisén a házaspárok meg- hanuka-buli a zsinagógában. A gyertyagyújtás és az ünnepi beszéd
után a Príma-díjjal jutalmazott Fourtissimo Zenekar ad ünnepi konújítják házassági fogadalmukat.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMP- certet, ahol hallható lesz a novemberben megjelent Chanuka címû
LOMBAN december 13-án a 9.30 órakor kezdôdô ádventi isten- cédé anyaga is. December 19., január 16., 19.00: „Szabad egy
tisztelet keretében a Megmaradás kórus ad hangversenyt. Decem- táncra?” Örökzöld dallamokat játszik zongorán Szirmai Zoltán.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

14. OLDAL
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15. OLDAL

Pasaréti Te Deum
Felemelôen szép zenei est volt
november 21-én Pasaréten. A Szent
Antal kórus, az Ifjúsági kórus és a
Csibekórus egyéni mûsorblokkját
ôsbemutató követte. Orbán György Te
Deuma hangzott el, amit a Pasaréti
templom 75. éves jubileumára a
Pasaréti Ferences templom kórusainak
és Déri Andrásnak ajánlott a szerzô.
Elôször azt kérdeztem a zeneszerzôtôl,
hogyan készült a mû megírására?

— Végigolvastam a Te Deum szövegét, mert
annyira nem ismertem, és tudtam, valamit
fel fogok benne fedezni. Több nyelven is elolvastam, érdekes ugyanis az is, hogyan fordították le más nemezetek. A latin például azt
mondja: „Et rege eos”, „uralkodj felettünk”.
A francia fordítás gondoskodóbb Istent mutat, „vezesd gyermekeidet”. Gondoskodj a Te
gyermekeidrôl, mert nem vagyunk képesek
rá. Ezen gondoskodás zenei kifejezése határozta meg az én Te Deumom kicsengését. Vezesd a gyermekeidet, mert egyedül nem
megy. A vegyes kar énekli: non confundar in
aeternum, ne veszíts el a nagy sötétségben,
és felette hangzik a gyermekkar: vezesd gyermekeidet.
Ez a mû nagyon nehéz.
Nemzetközi standardok a kórusmûveket
egytôl hatig terjedô osztályba sorolják nehézségük szerint, a hatos a legnehezebb. A Te Deum ötös nehézségû. Nagyon boldog vagyok,
hogy megcsinálták és nagyon jól csinálták
meg. Déri András kilencvennyolc százalékosan érzi a mûvet, nagyon jók a tempók. Ismeri az én bolondériáimat. Beigazolódott, hogy
milyen fontos a lelki kapcsolat a mû és az elôadók között. Sokadik darabomat éneklik el,
és amikor írok nekik, akkor a kórus hangját
hallom.
Egy másik Orbán-mû is elhangzott az Ifjúsági Kórus elôadásában, az Ave Maria.
Nagyon szép volt. Ez egy korai darabom, és
kutya nehéz. Nagyon nehéz tagolni, ez a kottából nem látszik. Kicsi lélegzeteket kell teremteni, ami kórusban nem is olyan könnyû.
Megtalálni a tempót olyan, mint a tût megkeresni a szénakazalban. Szenzációs volt. Le a
kalappal. Sok rossz elôadást hallottam már.
Gratuláltam a karnagynak, Ébner Lászlónak.
Hogyan kezdôdött a pasaréti kapcsolat?
Déri András 1987-ben vett egy nagy lélegzetet, és ismeretlenül felkért, hogy írjak egy
misét. Némiképp felkészülten ért a felkérés,
mégis halogattam. Nem a lelki feltételei hiányoztak, a kérdés az volt, hogy az én karcos,
kicsit ironikus zenei nyelvezetem hogyan fog
egy miséhez menni. Megírtam. Nagyon nehéz lett, de elénekelték. A bemutató napján
éreztem, hogy egy kicsit elrugaszkodtam a lehetôségektôl, és azonnal megírtam a másodikat, amit sokkal jobban szeretnek. Most már
a tizennegyedik misénél tartok.

Mit jelent a zeneszerzônek az elôadókkal
való kapcsolat?
Vannak olyan munkakapcsolatok, amelyek
meghatározzák a zeneszerzôi tevékenységet.
Ilyen a Szent Antal Kórus, az Angelika Kórus,
és Japánban, Amerikában is van ilyen kórus
nem is egy. Itt emberekrôl van szó, akiknek
arcuk van, és kórusokról, amik bennem megszólalnak. Ezek közül a pasaréti a legrégebbi,
és a legérzékenyebb talán. Munkakapcsolat,
de vannak érzelmi mélységei, húsz esztendô
alatt érdekes egymásra utaltság alakult ki.
Szakmailag is nagyon hasznos szûrô, mert
amit ôk nem tudnak elénekelni, azt talán le
sem kell írni. Az amatörizmus és a professzionizmus relatív. Egyszerûen kihullanak a fejembôl azok a mûvek, amiket csak a vérproª
kórusok tudnak elénekelni úgy, hogy hangvilláznak közben. Az nem az én világom.
Miért ír katolikus egyházi zenét egy református?
Reformátusként, református hagyományokkal miért kezdtem bele? Bach is írt misét a protestáns egyház szolgálatában, egy
egyházzenész nem hagyhatja ki az életébôl. A
másik ok az, hogy zeneszerzô-növendékként
stílusgyakorlatok írásával el kellett jutni a misetételekig. A zeneszerzés mindenütt elit tanszék, mert nagyok a követelmények, nehéz
bejutni, és egy olyan országban, mint Románia, egy magyar gyereket csak úgy nem lehetett felvenni. Jött a kedvezô politikai hátszél
1967-ben, amikor a prágai tavasz kezdett
bimbózni, akkor felvettek. Akkor Romániának Amerika felé jó képet kellett mutatnia,
hogy a nemzetiségekkel jól bánik. Beindultak magyar nyelvû lapok, nálunk is tavasz
volt Kolozsváron. Én voltam az egyetlen magyar zeneszerzô-növendék. Tíz évvel elôttem
és utánam semmi. Magyar professzoraim
éreztették is velem a felelôsségemet. Nagyon
Orbán György Marosvásárhelyen született
1947. július 12-én. A kolozsvári Zenemûvészeti Fôiskolán 1968 és 1973 között Sigismund Toduta és Jagamas János tanítványa. 1973–79 között zeneelméletet tanított Kolozsvárott. 1979-ben elhagyta Romániát és Budapesten telepedett le, ahol
elôször a Zenemûkiadó Vállalat zenei szerkesztôje lett. 1983-ban lett a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fôiskola zeneszerzés-tanára. 1989-ben Párizsban az UNESCO Tribune
Internationale des Compositeurs zeneszerzôversenyén az ô Triple Sextetje bizonyult
a legfigyelemreméltóbbnak a bemutatott
mûvek közül.
Ismertségét leginkább kórusmûveinek
köszönheti. Kórusmuzsikája jelentôs változásokon ment át a hetvenes évek óta. Munkásságát számos dal, négy oratórium, tizennégy mise, két tucat motetta, kilencven
egyéb kórusmû és egy opera (Pikko herceg) fémjelzi.

tiszteltem Jagamas János professzor urat, aki
a legtöbb magyar népzenét gyûjtötte, aki formatant tanított. Jellemóriás volt. Emlékszem: Haydn-misét elemeztünk, és nem tudtam valami terminusz technikuszt. Nézett
rám, tudtam, hogy baj lesz, botrány. „Nem
tudja, mert maga református”. Ezt onnan tudta, mert az én nagyapám folklorista volt, Kolozsváron nevezetes ember, és Jagamas János
kezdte meg kutatni nagyapám munkásságát.
„Pedig magát nem mint reformátust vették
fel ide, hanem mint magyar gyereket. És vannak magyar katolikusok is, sôt evangélikusok is”. És sorolta egymásután a felekezeteket. „Maga felelôsséggel tartozik minden magyar iránt. Hátha magát kihelyezik egy magyar örmény községbe, akkor ismerni kell
azt is! Egy muzsikusnak ismerni kell!”. Akkor nyomasztott, de rájöttem, hogy tökéletesen igaza van.
Karácsony közeledik…
Lassan megyek bele a nagypapastátuszba,
alig várom. A család szanaszéjjel, az egyik
gyerek itt, a másik ott, mi is kétfelé, mert
gyakorlatilag kiköltöztünk falura. Lassan
bomlunk fel egyedekre, és ez nagyon rossz. A
nagy családoktól távolodunk. Egyfajta porladás, ami nagyon-nagyon rossz. A karácsony
egy kicsit elment a termékcsere irányába. A
karácsonynak lassan a pláza lesz a központja.
Ez egy nagyon sötét kép. Az én karácsonyom
az idén jórészt megvolt. Nem fogja elhinni,
én november 22-én reggel a pasaréti bemutató másnapján éreztem olyasfajta érzéseket,
mint december 25-én reggel. Ajándékot kaptam.
Raduj Klára

A Te Deum elôadásában közremûködtek: a pasaréti Páduai Szent Antal templom kórusai, a Sinfonietta Hungarica Zenekar, Kolonits Klára
(szoprán), vezényelt Déri András.
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Tündérvilág a nyolcadik emeleten
Számos oka is van annak, hogy Keleti
Károly utcai otthonában felkerestük a
Munkácsy Mihály- és Kossuth-díjas
érdemes mûvészt, Gross Arnoldot. A
külföldön is ismert és elismert grafikus
nemrég szülôvárosa, Torda díszpolgára
lett. November 25-én ünnepelte
nyolcvanadik születésnapját, elôzô nap
nyílt Természet-rajz címmel kiállítása a
Természettudományi Múzeumban, és az
azt megelôzô héten vehette át a
fôváros napján tartott ünnepi
közgyûlésen a „Pro Urbe Budapest”
kitüntetést.

Ahogy beinvitál nyolcadik emeleti kis lakásába, kicsit úgy érzem magam, mintha valamelyik képébe csöppennék. A kisebb-nagyobb
tárgyakkal telerakott szoba nem hat rendetlennek, inkább a Gross-képekre annyira jellemzô tündérvilágot idézi. Fejünk felett egy
kalitkában két picike madár csivitel, a vitrinben és a polcokon apró mozdonyok sorakoznak.
— Nagyon szeretem a madarakat és a vonatokat. A vonatok iránti vonzalmam régi keletû — emlékszik vissza a mûvész. — Tordán
születtem, gyerekkorom javát Nagyváradon
töltöttem. 1947-ben átszöktem Magyarországra, évekig nem tudtam hazalátogatni. Késôbb Bulgáriába utaztam egy képzômûvészcsoporttal. A vonatra Nagyváradnál felszálltak a szüleim, és ott találkozhattam velük elôször kilenc év után. Ez is egy szép emlék a vonatokról.
Már itthon jó barátságban voltam Kondor
Bélával és Pilinszky Jánossal, sokszor feljöttek hozzám. Kondorral órákig vonatoztunk,
de Pilinszkyt untatta, ô csak nézett minket,
és várta, hogy hagyjuk már abba.
Gross Arnold a szülôi házból hozta magával
tehetségét. Édesapja rajztanár és festômûvész volt, sokat festettek együtt, fôleg akvarelleket. A fôiskolás évek alatt leginkább Rembrandt és Dürer rézkarcai voltak rá nagy hatással. Egyéni stílusa már az ötvenes években kialakult: egészen új módon, újfajta rézkarcokat kezdett készíteni. Addig jobbára feketefehér lenyomatok tükrözôdtek a papíron,

Gross Arnold fiatalon Grúziában

Gross Arnold viszont a szivárvány minden
színében pompázó varázslatos világot mutat
nézôjének.
— Ezért tudtam megmaradni — kacsint
cinkosan. — A fekete-fehérbôl annyi másolatot csinálhat bárki, amennyit akar. Senki
nem mondja meg, melyik az eredeti. Nálam
nincs két egyforma kép. Errôl eszembe jut,
hogy annak idején Amerigo Tot adott nekem
egy nagyon szép litográªát. Ráírta, hogy 1/
10, azaz a tíz példányból, ami ebbôl készült,
ez az elsô. De adott egy másikat is, hogy vigyem el Barcsay Jenônek, és arra is ráírta,
hogy 1/10. Hadd örüljön — mondta.
Barcsay elismerte Gross Arnold mûvészetét.
— Nagyítóval nézte a képeimet — nevet az
idôs mester —, mert nem akarta elhinni,
hogy egyetlen nyomat lett felfestve. Azt hitte,
több nyomatot tettem egymásra. Az én szak-
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Önarckép. Fametszet, 1950-es évek.

renzérôl, Amszterdamról, Indiáról is készült
kép. 1957-ben néhány
magyar képzômûvész
kollégámmal Grúziában jártunk. A fôvárosban, Tbilisziben egy
olyan helyre bukkantam, ami engem Óbudára emlékeztetett. Le
is rajzoltam, ebbôl született a legnagyobb rézkarc, amit valaha készítettem. Három éve a római Magyar Akadémián volt kiállításom,
oda egykori kollegáim,
barátaim, Kondor Béla
és Szabó Vladimír munkáit is elvittem. A mostani kiállításomon
csak tájképek láthatók.
Nyolcvan tájkép. Még
egészen kezdô koromban készítettem egy tájképet, amelynek a tetején, fent a sarokban
mámban nemcsak az az érdekes, hogy mit raj- egy angyal volt az égen. Mondták, hogy vágzolok le, hanem az alkotás technikai oldala jam le, mert különben nem fogadja el a zsûis.
Szinte lehetetlen felsorolni, a világ hány
2010. január 18-ig látható a Magyar Termépontján fordult meg, hány városban mutatszettudományi Múzeum kupolacsarnokáhatta meg senkivel össze nem téveszthetô, aprólékosan kidolgozott alkotásait. A hatvanas
ban (1083 Budapest, Ludovika tér 2–6.)
és hetvenes években önálló kiállítása volt ToGross Arnold Természet-rajz címû kiállítákióban, Amszterdamban, Triesztben, Helsinsa, ahol képei mellett ásványgyûjteményékiben, Krakkóban, Stockholmban, Brüsszelnek legszebb darabjait is megcsodálhatja a
ben, Újdelhiben, Londonban, Kölnben, Rólátogató.
mában, Athénben, Hamburgban és Los AngeA kiállítás megnyitója egyben nagyszabálesben.
sú születésnapi ünnepség is volt, ahol csa— Engem elsôsorban városképeimrôl isládja, barátai és tisztelôi köszöntötték a
mernek. Sokat festettem Brüsszelben az ottanyolcvanéves mestert.
ni fôteret, Rómában a Spanyol Lépcsôt, Fi-

Hogy kerül a festmény
az ablakba?
A kortárs képzômûvészet különleges évzáró csemegével búcsúzik az óévtôl és köszönti az újat. A Gerbeaud Ház (1051 Vörösmarty tér 7–8.) homlokzatán adventi kalendárium elevenedik meg: a 24
ablakban 24 kortárs képzômûvész
egy-egy alkotásának egyszeri nagyításait láthatják az arra járók. Ablaknyitás naponta 17 órakor, 24-én délben. Január 2-án ablakzáró búcsúkoncert. Az elsô ablakszem december elsején nyílt ki, Lossonczy Tamás mûve mosolyogott az
arra járókra.
Az eredeti mûveket január
10-éig tekinthetik meg az érdeklôdôk a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzem Korridor Galériájában
(1055 Szt. István tér 15.), www.adventart.hu.

17. OLDAL
ri. Le is vágtam, de elôtte nyomtam magamnak egy angyalos példányt. Most mind a kettô látható. A kiállításra több régi lemezt is újra nyomtam, más festékkel, más papírra.
Van, amelyik szebb, mint újkorában.
— Szabó Vladimir, Kass János, Würtz
Ádám, Rékassy Csaba, Reich Károly… — sorolja pályatársait Gross Arnold, miközben
elôveszi könyvét, és rajzolni kezd, bal kézzel.
— A mi generációnk olyan volt a képzômûvészetben, mint Puskásék a futballban. Sajnos,
már alig él valaki közülük.
Közben elkészül a rajzos dedikáció, amelynek vidám kis virágªgurájában magamat vélem felfedezni. A mûvész keze nyomán így én
is a mesevilág részévé válok, bár lehet, hogy
csak ez irányú vágyamat vetítem e mosolygós
napraforgó-arcra.
Péter Zsuzsa

Csángó karácsonyi bál
December 17-én 20 órától csángó karácsonyi bál, amelyen a Somos, a Szigony, a Fanfara Complexa és a Zurgó zenekar húzza a talpalávalót. Az este folyamán csángó karácsonyi népszokásokat elevenítünk fel kántálással, meglepetéssel. Vendégfellépô: Hodoróg András Moldvából, segítôk: Papp

Eszter, Zoltán Eszter, Földi Lehel, Fülöp Attila.
Hogy tánc közben senki se maradjon éhesen,
sütés-fôzés lesz az udvaron.
A felnôttjegy 800, a diákjegy 500 Ft.
Információ: Szeleczki Petra, tel.: 2122820, (06 70) 335-6284; szeleczki.petra@marczi.hu

A Kodály iskola
karácsonyi koncertjei
A Marczibányi téri Kodály Zoltán
Ének-zenei Általános Iskola,
Gimnázium és Zeneiskola —
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény szeretettel várja a kerület lakóit ingyenesen látogatható karácsonyi hangversenyeire.
Fellépnek az iskola hangszeres növendékei, zenekara, vala-

mint kórusai, akik közül a Kodály Gyermekkar a Kodály Zoltán V. Magyar Kórusversenyen a „Gyermekkarok” kategóriában arany
diplomával I. díjat nyert. Karnagyaik: Ôri Csilla és Uhereczky Eszter.
A „Kicsinyek hangversenye” december
14-én 17 órakor lesz a Kapisztrán Szent János
templomban (1022 Tövis u. 1/a), karácsonyi
hangverseny a Szent István Bazilikában december 16-án szerdán 19.30-kor.

18. OLDAL

KARÁCSONY

BUDAI POLGÁR

Igazi gyermekkor minden gyermeknek

1946. július elsején kezdte meg
mûködését a II. kerületi Lóczy Lajos
utcában az a csecsemôotthon, amelyet
Pikler Emmi gyermekorvos hozott létre,
s amely 1986 óta viseli megalapítójának
nevét. Az elmúlt több mint hat évtized
óta sok minden megváltozott, az
intézet feladatainak és
szolgáltatásainak köre kibôvült. Egy
valami azonban állandó: a
gyermekekkel való bánásnak az az
alapelve, amelyet a névadó sok éves
gyermekorvosi tapasztalatai alapján
alakított ki, és amelynek lényege a
csecsemôvel és kisgyerekkel való
tapintatos, tiszteletteljes és a legkisebb
erôszaktól is mentes, a kisgyermekre
figyelô, önálló kezdeményezésének
kezdettôl teret adó bánásmód, az
egészséges személyiségfejlôdés
biztosítása a családban és az intézményi
kereteken belül is.

Tardos Anna

A „Lóczy” néven világhírûvé vált intézetbe
rendszeresen látogatnak el külföldi szakemberek, ottlétünkkor éppen egy belga csoport
érkezését várják. Szerencsére azért jut ideje
egy kis beszélgetésre az intézet vezetôjének,
Tardos Annának, aki maga is több mint hetven éve a második kerület lakója.
— Az egész világból érkeznek hozzánk
szakemberek tanulni, hogyan lehet szépen
bánni a család melegét átmenetileg nélkülözni kényszerülô csecsemôkkel és kisgyermekekkel.
Mennyiben hozott újat Pikler Emmi
szemlélete?
Pikler Emmi szakított az addigi csecsemôotthoni hagyományokkal, és megpróbált a
gyerekeknek igazi gyermekkort varázsolni.
Az utóvizsgálatok azt bizonyították, hogy az
itt nevelkedô gyerekekbôl sikeres felnôttek
váltak, akik nem hordoznak lelki sérüléseket, és nem kerültek a társadalom perifériájára. Ez valódi csoda és óriási siker.
Hogyan sikerült ezt elérni?

JátékTér

A legfontosabb az igazi odaªgyelés és a jó
személyes kapcsolat gondozó és gondozott
között. Az elsô életéveknek óriási jelentôségük van az egész hátralévô élet szempontjából. Természetesen nem könnyû olyan környezetet biztosítani, mint egy családban, erre azonban számos „trükk” segítségével törekszünk. A legfontosabb, hogy minden gyereknek a kevésszámú, állandó gondozónôi
között van egy „saját gondozónôje”, szakszóval „a szigniªkáns másik”. Kettejük között
mélyebb kötôdés alakul ki, amely alapja a
gyermek késôbbi kapcsolatainak. Pikler Emmi a tárgyi körülményeket is rendkívül fontosnak tartotta. Ahogy ô fogalmazott, az elárvult vagy elhagyott gyerekeknek jár egy ilyen
gyönyörû, tágas kerttel körülvett rózsadombi
villa, ahol nem hatalmas hálótermekben, hanem meghitt kis szobákban kapnak helyet.
Kik ma az intézet lakói?
A mostani kicsik között sok a koraszülött, a
sérült, az — akár testileg is — veszélyeztetett
gyermek, a szociális árva, akik legfeljebb hét

Bölcsôde
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éves korig maradhatnak nálunk. Szerencsés
esetben a család vissza tudja venni a gyerekeket, vagy nevelôszülôhöz kerülnek, illetve
örökbe fogadják ôket. Nagyon nem mindegy
azonban, hogy milyen lelki állapotban töltik
el az átmeneti idôszakot. Egy súlyosan megzavart kisgyerek megzavarhatja a családot is,
ahová bekerül, s ilyenkor elôfordul, hogy a
család visszaadja ôt. Nálunk terápiás bánásmódban részesülnek a gyerekek, aminek következtében bízni és szeretni tudó, szeretetet
elfogadó emberré válnak, akik jó eséllyel tudnak beilleszkedni egy család életébe.
A Pikler Intézet az utóbbi években a bentlakó kisgyermekek gondozása mellett a családok felé is kitárta kapuját. 2002-ben létrehozta a JátékTér elnevezésû csoportokat, ahová a szülôk féléves kortól két-két és fél éves
korig hozhatják el gyermeküket. Pikler Emmi ebben a korban az önálló mozgás és játék
biztosítását kiemelten fontosnak tartotta. Az
önállósodás folyamatát segítik a JátékTér biztonságos, de izgalmas eszközei. 2006 óta mûködik az épületben a Pikler Alapítvány bölcsôdéje, ahol szintén a névadó elvei szerint,
intenzív érzelmi környezetben gondozzák a
gyermekeket.

— Öröm látni, hogy milyen jól játszanak,
milyen otthonosan érzik magukat nálunk a
kicsik — mosolyodik el az intézetvezetô.
2007 óta fordulhatnak a kisgyermekes családok legkülönbözôbb problémáikkal — viselkedési, étkezési, fejlôdési zavarokkal — az intézet szakembereihez. Szintén a szülôket szólítja meg a Pikler Mûhely, amelynek Gyermekváró programja segít felkészülni az újszülött fogadására, de a már gyakorló szülôknek
is rendszeresen szervez beszélgetéseket,
együtt gondolkodásra alkalmas találkozókat.
— Érthetôen bizonytalanok a mai ªatal
szülôk — mondja Tardos Anna, aki három orvos elôdje után az elsô gyermekpszichológus
a Pikler Intézet élén. — Azt mondják, az
anyák ösztönösen tudják, hogy mit tegyenek
csecsemôjükkel. Ez részben igaz, de ugyanakkor nem ilyen egyszerû. Rengeteg divatirányzat volt és van a gyereknevelésben, sokan teljesen összezavarodnak a sokféle tanácstól.
Sokszor tapasztaljuk, hogy szülôk, akik imádják a gyereküket, a legjobbat akarják nekik,
mégis nem a megfelelô módon szólnak vagy
nyúlnak hozzájuk. Ezt nevezi a francia „douce violence”-nak, édes erôszaknak. Ennek elkerülésében sokat tudunk segíteni a szülôk-

SZENTPÉTERY BORBÁLA GYÓGYPEDAGÓGUS: Sok, különbözô fogyatékkal élô gyermek lakik intézetünkben. A fejlesztés leghatékonyabb
módja, ha a gyerek saját késztetését igyekszünk kihasználni, ªgyelünk egyéni érdeklôdésére. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy felkínálok több tevékenységi lehetôséget, amelyik közül a gyermek választ, én pedig segítem és támogatom, hogy el
tudjon mélyülni tevékenységében, minél kitartóbb és sikeresebb legyen. A sérült gyermekek aránya egyre nagyobb nálunk, aminek az
is oka, hogy egészséges gyermeket könnyebb családba helyezni.
Egy sérült gyermek gondozása óriási feladat és felelôsség, amire
nem sokan vállalkoznak. Szerencsére ellenpélda is akad.
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nek, akik szinte önkéntelenül átveszik pedagógusaink humánus, megértô beszédét, bánásmódját, a szavak és a kezek kultúráját.
Szeretnénk még többet segíteni a ªatal családoknak, és örülnénk, ha a második kerületbôl is minél többen jönnének el programjainkra.
Péter Zsuzsa

LIBERTIN ZSUZSA PEDAGÓGUS: Elôször mamaként csöppentem a JátékTér foglalkozásaira,
most pedagógusként dolgozom a csoportban.
Egy barátságos, tágas helyiségben zajlanak a játszódélelôttök, ahol a Pikler Intézet saját mozgásfejlesztô eszközei és játékai aktív tevékenységre inspirálják a gyerekeket. Eközben a szülônek nincs más
feladata, csak hogy ªgyelje gyermekét. Meg is
szoktuk kérni a szülôket, hogy ne avatkozzanak a játékba, ne segítsenek a kicsiknek, hagyják, hogy ô maga alakítsa saját ízlése szerint
saját kis világát. Így a szülô esetleg olyat is felfedezhet csemetéjében, ami fölött különben elsiklott volna, és nem utolsó sorban a
gyerekek gyönyörûen megtanulnak önállóan és élvezettel játszani.

„Takarj be, fázom”
Váratlanul kiszolgáltatott lettem, fáradt,
gyenge, ismeretlen fájdalmakkal teli, szívemben félelem ül, és az éjszaka sötétje csaknem
összenyom. Gyermekünk elsô betegsége során bennünk szülôkben is sok izgalom van,
bízunk benne, hogy „nem súlyos a dolog” és
hamarosan meggyógyul, hogy aztán minden
ott folytatódjon, ahol a betegség megakasztotta. Sürgôsen orvost hívtunk, kíméletlenül beadtuk a felírt — nagyon rossz ízû — gyógyszereket, lemondtuk a programokat, megvettük
a kirakatban már régen áhított játékot, és
most várunk, igaz, türelmünk fogyóban.
Ha az orvos több gyógyszert is felírt, azokat
ne egyszerre adjuk be, és ha azokat a gyermek kihányta, várjunk, egy-másfél óra múlva próbálkozzunk újra. Ha ismételten kudarcot vallunk, szóljunk az orvosnak.
A folyadékbevitelt forszírozzuk, de soha ne
erôltessük! Próbáljunk egy-két kortyot kínálni 10–15 percenként, mintha infúzió csöpögne. Fárasztó, áldozatos, de „megéri”. Különösen fontos ez hányós, hasmenéses, magas lá-

zas betegeknél. Az evést se erôltessük! Elsôsorban könnyen emészthetô, rostszegény,
nem zsíros, nem puffasztó ételeket adjunk,
többször kis adagokban. Új ízekkel ne ilyenkor kísérletezzünk!
Köhögôs beteg környezetébe helyezzünk
párásítót, de azt csak mértékkel használjuk.
A kínzó köhögést csökkenthetjük mellkasra
kenhetô légzéskönnyítô kenôcsökkel, egyegy kanál mézzel vagy mézes cukorral. Szükség esetén adjunk köhögéscsillapítót, hogy a
beteg ki tudja pihenni magát, de alkalmazását bízzuk az orvosra.
Hirtelen állapotromlásnál, például légzési
nehezítettség, magas láz, éles fájdalom esetén próbáljunk uralkodni az érzelmeinken,
és az orvossal már korábban megbeszéltek
szerint cselekedjünk, illetve hívjunk segítséget. Ha gyermekünk látja magabiztos viselkedésünket, megnyugszik, riadtságunk azonban ôt is pánikba sodorhatja.
Tartósan fekvést igénylô betegség esetén is
biztosítsuk rendszeresen a mozgást, és ha a

betegség engedi, szervezzük meg a baráti látogatásokat vagy az iskolai tanulmányok folytatását. Ha csak lehet — különösen a kicsiknél
—, legyünk mellettük.
Az ember önálló, gondolkodó „pszichoszomatikus egység”. Ha önállósága sérül, ha teste beteg, a lelkét is támogatni kell. Ez fordítva is igaz. A türelmes, lelkiismeretes ápolással ketten gazdagodnak: a beteg, akit ápolunk és mi, akik ezt megtehetjük.
Szép karácsonyt!
Dr. Ónody Gábor
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Négy mûvész — négy mûfaj

MILLENÁRIS TEÁTRUM: December 22-én

Úton címmel nyílt közös kiállítása két ªatal
mûvészházaspárnak a Vízivárosi Galériában,
amelynek többéves, szép hagyománya, hogy
az év utolsó kiállítását az advent idôszakában
az ünnepvárás jegyében rendezi meg. Ebbe a
sorba illeszkedik az Úton címû kiállítás is,
amelynek megnyitóján számos vendég, gyerekek és felnôttek, egész családok gyûltek
össze, és ritmusos tapssal kísérték Korom Attila temperamentumos, spanyol stílusú gitárjátékát, amelyhez Szablyár Zsuzsanna Velencét
megörökítô festményei szolgáltattak díszletet.. „Festôként fantáziája meghatározó módon Velence varázslatos atmoszférájában él
— mondta Szablyár mûveirôl Simonffy Szilvia
mûvészettörténész. — A képekbôl megnyugtatóan ható állandóság sugárzik, ami talán abból ered, hogy ember vagy mozgás nem jelenik meg a festményeken.”
Amiért akár kisgyermekekkel együtt is érdemes ellátogatni a Galériába, az Rippl Renáta derûs, kedves mesevilága. „A meseillusztrálás a kicsik mentális és vizuális fejlôdésének szempontjából nagy felelôsséget ró a tervezôre. Rippl Renáta karakterei szívmelengetôen bájos képi világban élik a meseíró által
KULTÚRKÚRIA: Karácsonyt váró, karácsony- megálmodott életüket. Az illusztrációk vera készülô koncerttel zárják a naptári évadot gyes technikával készülnek, és ámulatba ejtôdecember 18-án 19.30 órai kezdettel. J. S. en szépek.”
Bach kantátái és Vivaldi Gloria címû oratorikus mûve kiváló elôadók tolmácsolásában
szólalnak meg. A Budapest Stúdió Kórust, a
Grazioso Kamarazenekart, a Nemzeti Filharmonikusok Kamarazenekarát (melynek tiszteletbeli mûvészeti vezetôje Kocsis Zoltán), a
Magyar Állami Operaház és a Bécsi Opera szólistáit: Fodor Beát, Schöck Atalát, Létai Kiss
Gabriellát, Mukk Józsefet, Korpás Ferencet hallgathatja a közönség. A karmester: Strausz Kálmán. Jegyek 1500 forintos áron kaphatók a
helyszínen és az Interticket irodákban.
20 órától Ferenczi György és a Rackajam, valamint Bognár Szilvia (képünkön) és zenekara
közös koncerttel kedveskednek a közönségnek. A koncerten magyar népdalok és versek
hangoznak el — karöltve a csuvasok rokondicsérô költészetével, a cseremiszek táncos dallamaival, továbbá a bolgárok hegyek között
hasító, messze hangzó énekével.

A melegséget és puhaságot idézô nôi lélek
mellett a kiállításon a férªak hidegebb és keményebb világa is megjelenik. Bohus Áron és
Rékasy Bálint mindketten ötvösmûvészek,
alapanyaguk a fém, amelyet azonban másként és más célból mûvelnek meg. „Elsôsorban a fém vonz mágnesként magához — vallja
Bohus Áron —, a tartós, megbízható, önthetô, ötvözhetô, nyújtható, zömíthetô, csiszolható, mattítható, fényezhetô, polírozható
anyag, mely még rengeteg lehetôséget tartogat számomra.” A karácsonyi tárlaton Bohus
érmeit és kisplasztikáit láthatjuk. Rékasy Bálint elsôsorban használati tárgyakat készít: világítótesteket, kilincseket, ékszereket, díjakat. „A belsôépítészeti tér funkcióit elégítik
ki az adott tér igényhez és léptékéhez szervesen illeszkedô tárgyai, melyek mûvészi kivitelben egyrészt a kor technikai színvonalához igazítva, máskor stílusgyakorlatnak is felfogható rekonstrukció keretén belül készültek” — mutatta be Rékasy munkáit Simonffy
Szilvia, majd hozzátette: „A négy alkotómûvész különbözô mûfajokban járja saját útját,
de mindannyian az emberi környezet humánusabbá és szebbé tételén fáradoznak.”
A VIII. Karácsonyi Tárlat december 18-ig
látható a Vízivárosi Galériában, keddtôl péntekig 13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

FOTÓ: M. M.

Karácsonyi koncertek

BUDAI POLGÁR

Karácsonyi zöldág
A szentestét régen bôvedestének nevezték,
és böjtös ételekbôl állt a vacsora. Dédanyáink babot, borsót, tököt, mákos tésztát, halat
szolgáltak fel, hogy családjuk szerencsés legyen a következô évben. Elmaradhatatlan
volt az asztalról a szentelt ostya, a méz, a fokhagyma, a dió, az alma.
Elôször az ostyát fogyasztották el mézzel,
utoljára hagyták az almát: a családfô annyifelé vágta, ahányan körülülték az asztalt, és
mindannyian ettek belôle, hogy összetartók
legyenek. A legszebb abrosz került az ünnepi
asztalra.
A gazdasszony nem állt fel a tányérja mellôl, hogy jól ülô kotlósai legyenek, a gazda
sem mozdult, ne szálljanak el tavasszal a méhei. Sokan raktak terítéket a halottaiknak is.
Nagy becsben tartották az ételmaradékot: a
vászonzacskóba gyûjtött karácsonyi morzsát
szögre akasztották az istállóban, hogy a jószág egészséges maradjon.

A budai falvakban is különös jelentôséget
tulajdonítottak a karácsonyi asztal közelébe
helyezett tárgyaknak, eszközöknek: a szakajtóba mert gabona, az asztal alá szórt szalma,
széna a jó termést szolgálta. Az ekevas azért
került a szobába, hogy hatékony legyen vele a
munka. A karácsonyfa régebben dióval, almával díszített zöldág volt, ami az almáriumra
került. Volt olyan ház, ahol szôlôt, csengôt kötöztek rozmaringágra, és a gyerekek azzal várták az angyalokat. A felnôttek éjféli misére
menet ªgyelték az eget; úgy gondolták: „Karácsony éjszakáján, ha esik földre hó, az reménységet ád, hogy lészen minden jó”. A betlehemezôk betértek valamennyi házhoz és
elôadták játékukat, amiért kolbászt, pálinkát, pénzt kaptak. Sok karácsonyt áldó tarisznyás ªú így köszönt be a családokhoz: „Eljött
a karácsony, / Ehetném a kalácsot. / Megsült a disznóhús, / Jól érzöm a szagát, / NéPintér Csilla
kem adják az utolsó boncát!”

2009/25 — december 11.
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Olvasni karácsonykor is jó
Fél perc sok mindenre elég

Beszélgetések a hitrôl
és az életrôl

Verrasztó Gábort nem kell bemutatni a Budai
Polgár olvasóinak: újságírói tevékenységének gyümölcseivel gyakran találkozhatunk lapunk hasábjain, és azt is bizonyára sokan tudják, hogy számos, elsôsorban helytörténeti
írása jelent már meg könyvformában.
December elején két új kötettel is jelentkezett a szerzô, amelyekbôl egy másik arcát ismerhetjük meg.
A Déry Tibor pizsamában címû kötetbe rövid, csattanós történeteket, meghökkentô
gondolatokat, költôi képeket gyûjtött össze
pár mondatban, néha csupán pár szóban. A
kötet alcíme is erre utal: Félperces novellák.
A megjelölés hallatán nincs magyar ember,
aki ne asszociálna azonnal a nagy elôdre, Örkény Istvánra. Így volt ezzel Grecsó Krisztián
is: „A félperces nehéz mûfaj, mert élt valaha

egy Örkény István nevû író. A félperces azért
is nehéz mûfaj, mert alig fér bele valami. Erôsen meg kell válogatni a szavakat. Mintha egy
egészen kis kosárral mennék ki a piacra. Verrasztó Gábor szilánkokat, töredékeket, pillanatokat rostál egybe, hol emlékezetes, emelkedett, hol apró, nevetséges, ami fönn marad. Beszédes a pillantás, fecsegôs a csönd.
Fél perc sok mindenre elég.”
A másik kötet címe Abszurdkák — önmagáért beszél. A történetek itt sem hosszabbak,
a stílus változatlanul kissé ironikus, de mi is
lehetne más, ha az ember visszás kishíreket
gyûjt össze a világsajtóból, és kommentálja
azokat a maga fanyar humorával. Jó érzéssel
konstatálhatjuk a kötetet olvasva: az emberi
butaság nem ismer határokat.

Mitadisten — szalad ki a szánkon, nem is gondolva arra, mit is jelent ez a szinte indulatszóvá vált kifejezés. A Heti Válasz Kiadó Szônyi
Szilárd által szerkesztett, a karácsonyi ünnepek elôtt megjelent interjúkötete e kérdômondat mélységeire világít rá.
Huszonkét közismert embert: mûvészt, orvost, tudóst, mesemondót, újságírót, egyházi
P. Zs.
személyt, politikust kérdeztek meg a szerzôk
a hitrôl, az életrôl. Azon túl, hogy mindegyik
beszélgetés a maga nemében izgalmas jól
megírt szöveg, a kötet rámutat arra is, hogy
ahány ember, annyiféle a hit is.
A könyv szerzôinek és szerkesztôjének
alapelve a befogadás és elfogadás volt, így kerülhetett például egy kötetbe „a szocialista
politikus, aki abszurd világképnek tartja a
materializmust — és ªdeszes társa, aki a Szovjetunióban mélyült el keresztény hitében”.
(Részlet a könyv elôszavából.)
A megkérdezettek mindegyike, Süveges Gergô, Ablonczy László, Rátóti Zoltán, Schanda Balázs, Balog Zoltán, Lackª János, Berecz András,
Rónaszékiné Keresztes Mónika, Hegyi Gyula, Levente Péter, Pál Ferenc, Magyar Balázs, Jakus Ottó, Makkai Lilla, Diószegi László, Petrás Mária,
Hack Péter, Temesi Ferenc, Prószéki Gábor, Köves A két kötetet Nemere István író mutatta be a Mammut Alexandra könyvesboltjában a szerzô, valamint a két
Slomó, Ritoók Zsigmond és Oberfrank Pál me- kiadó vezetôjének társaságában. Szondi György (Napkút Kiadó), Verrasztó Gábor, Nemere István és Láng
sél a hittel való kapcsolatáról, az odavezetô József (Argumentum)
útról. Teszik ezt a legnagyobb ôszinteséggel
és hitelességgel, így tárul elénk a nyilatkozók
teljes személyisége.
Az interjúkat jellemzô és jól sikerült port- Az eredetivel majdnem egyidôben jelentette riákként, akadémiákként, múzeumokként és
réképek egészítik ki, amelyeket Béres Attila, meg a Kossuth Kiadó Janice Anderson Paloták hivatali épületekként hasznosították. A számFürjes Viktória és Hornyák Dániel készített.
címû reprezentatív építészeti albumát, talan új funkció közül a legeredetibb a szálloamely mintegy száz épületet mutat be. Az igé- da, mint a kényelem és a vendéglátás mai felnyes, de közérthetô ismertetôket gazdag kép- legvára. Rómában a legelôkelôbb luxusszálloanyag egészíti ki. A kötetben csak látogatható dák mind a mai napig régi palotaépületeképületek szerepelnek, amelyek zömében Eu- ben mûködnek.
Európa után a szerzô
rópában találhatóak. Néªgyelme a Közel-Keleten,
hány ókori palota mellett a
Indiában, Délkelet-Ázsiábemutatott épületek egy réban, Kínában fennmaradt
sze a reneszánsz, többsége
jóval kevesebb palota felé
pedig az ellenreformáció
fordul: mivel ezeken a heidején vagy azután épült.
lyeken gyakran fából, váA paloták elsô nagy korlyogból építkeztek, így azok
szaka a barokk volt, majd
nem állták ki az idô próbáaz ezt követô stílusokban
ját. Kivételt jelentenek a jaépült palotákból is a legjelpán paloták, mert ott szüklemzôbbeket mutatja be a
ség szerint az eredeti terszerzô. Az újabb társadalvek alapján újjáépítették
mi változások hatására a paMit ad Isten? Vallomások hitrôl és életrôl —
azokat.
-miloták zömét mûvészeti galéHeti Válasz Kiadó, 2009.

Paloták
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KÖZLEKEDÉS

Közlekedési hírek
n A Budai Alsó rakparton a Margit híd alatti szakaszon csak idôszakosan, éjszaka vagy
hétvégén lehet lezárásokra számítani.
n A Margit híd alatt a Bem rakpart felôl jövôk sávelhúzásra számítsanak az Árpád fejedelem útja felé haladva a híd pillére mellett.
n A Margit hídon a felújítási munkák miatt
csak a BKV-jármûvek, a gyalogosok és a kerékpárjukat tolók mehetnek át. A BKV-járatok a
szigetnél nem állnak meg.
n A Kis Rókus utcában tart még az útépítés,
a Marczibányi tér és a Fény utca közötti szakaszon továbbra sem lehet áthajtani.
n A Kacsa utcát zárva tartják az itteni építkezés miatt a Medve utca és a Gyorskocsi utca
között, kerülni a Ganz utcán át lehet.
n Az Arany János utcában közmûépítés miatt szûkül le az útpálya a Gyulai Pál utca és a
Dutka Ákos utca között.
n Az Ördögárok utcában a Nádor utca és a
Zsíroshegyi út között vízvezetéket építenek,
emiatt útszûkületre kell számítani.
n Elkészült a Gábor Áron utcában a gázvezeték-építés az Endrôdi Sándor utca és a Törökvész út közötti szakaszon, befejezték az útpálya felújítását a Vitéz utca vonalában a
Nagy Imre térnél, valamint a Várban az Ostrom utcában és a Vár aljában az Iskola utcában is.
n A Várban a Tárnok utcában a Dísz tér és a
Szentháromság tér között vízvezetéket építenek, emiatt felbontották a Szentháromság tér
felé vezetô oldalt.
n Óbudán a Kiscelli utca—Szôlô utca keresztezôdését átépítik körforgalmú csomóponttá,
valamint a közelben a Vihar utca—Raktár utca—Váradi utca csomópontját úgyszintén lezárták, korlátozások mellett.
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BKV-menetrend az év végén
A Budapesti Közlekedési Zrt. az év
végén, az ünnepekre és az
iskolaszünetre tekintettel módosítja a
menetrendjét. Munkaszüneti napokra
érvényes menetrend lesz december 20án, 25-én, 26-án, 27-én, január 1-jén és
3-án. Iskolaszüneti menetrend lesz
december 19-én, 21-én, 22-én, 23-án,
28-án, 29-én, 30-án, 31-én, míg
december 24-én 16 óráig, illetve január
másodikán a szombati rend szerint
közlekednek a járatok.

December 24-én az utolsó metrók 15.09 és
15.18 között indulnak a végállomásaikról, de
a Deák téren egymás bevárása után 15.30kor mennek tovább. Ezekhez a szerelvényekhez még sok helyen csatlakoznak a felszíni járatok. Ezt követôen az éjszakai járatok közlekednek, a megállóhelyeken kiírt idôadatok
percszámai a délutáni és esti órákban is érvényesek.
Például a 931-es a Mechwart ligeti megállót a Csatárka felé 16.50-tôl 3.50-ig az óra
50. percében érinti, a csatárkai végállomásról17.00–4.00-ig indul Árpádföld felé.
A II. kerületben a következô éjszakai járatokkal utazhatunk: 906—os: Móricz Zsigmond körtér — Nagykörút — Margit híd —
Moszkva tér, 15, illetve 23.15-tôl 10 percenként. 922-es: Moszkva tér — Budakeszi 60
percenként, 923-as: Békásmegyer — Kolosy tér — Margit híd — Nagykörút — Boráros
tér — Pesterzsébet — Dél-pesti autóbuszgarázs, 30 percenként, 931-es: Árpádföld —
Örs vezér tere — Rákóczi út — Astoria — Nyugati tér — Margit híd — Mechwart liget —

Csatárka körforgalom, 60 percenként,
956-os: Pécel — Örs vezér tere — Rákóczi út
— Astoria — Attila út — Moszkva tér — Hûvösvölgy — Remetekertváros — Pesthidegkút —
Hûvösvölgy, 60 percenként, 960-as: Móricz Zsigmond körtér — Alkotás utca —
Moszkva tér — Margit körút — Kolosy tér —
Óbuda, autóbuszgarázs, 30 percenként,
963-as: Hûvösvölgy — Adyliget — Nagykovácsi. (Hûvösvölgybôl 17.04-tôl 23.04-ig,
Nagykovácsiból 17.20-tól — 23.20-ig óránként indul, majd azt követôen az alapmenetrendje szerint jár másnap hajnalig.) 990es: Rákoskert — Örs vezér tere — Rákóczi út
— Astoria — Batthyány tér — Csalogány utca/
Batthyány utca — Moszkva tér — Normafa,
60 percenként.
A környékünkön néhány nappali utolsó
járat indulása december 24-én: 2-es metró: Örs vezér tere: 15.13, Déli pályaudvar:
15.18. Villamosok: 17-es: Bécsi út: 15.40,
Margit híd: 15.58, 18-as: Savoya Park: 15.53,
Moszkva tér 15.42, 19-es: Kelenföld: 15.06,
Batthyány tér: 15.37, 61-es: Móricz Zsigmond körtér: 15.51, amely a Moszkva térrôl
kb. 16.03-kor megy tovább, Hûvösvölgy:
15.36. Autóbuszok: 11-es: Batthyány tér:
15.58, Nagybányai út: 15.55, 29-es: Szentlélek tér: 16.16, Hûvösvölgy: 16.13, 57-es: Hûvösvölgy: 16.22, 63-as: Hûvösvölgy: 16.36,
Nagykovácsi: 16.59, 65-ös: Kolosy tér:
16.06, Fenyôgyöngye: 16.15, 91-es: Nyugati
tér: 16.02, Moszkva tér: 15.55, 164-es: Hûvösvölgy: 16.21, Solymár-PEMÛ: 16.01.
A BKV javasolja az utasoknak, hogy az éjszakai buszokhoz a várható érkezés elôtt legalább 5 perccel korábban menjenek ki.
Kertész István

Rosta Marian

Zalai fenyôk

vására
a Marczibányi
téren
Ôstermelôk kínálnak
zalai fenyôfát
a Marczibányi téri parkolóban.
Az Alvinci és Felvinci út
közötti területen naponta
7 és 18 óra között lehet
válogatni a különféle fajtákból.

Kettészelt híd
Aki az utóbbi hetekben a Margit híd környékén járt, láthatta, hogy megkezdôdött az északi oldalon a vasbeton pályalemez bontása. Ezzel egyidejûleg az északi gyalogos járda feltörését is elvégzik, majd megerôsítik a fôtartószerkezetet, és acél pályaszerkezetekre cserélik a híd elemeit. A hidat a munkák során ketté kell majd vágni. A felújítás alatt ugyanis fo-

lyamatosan biztosítják a tömegközlekedést,
ezért a felújítás alatt álló oldalon a híd a bontások miatt könnyebbé válik, míg a villamos- és buszközlekedést bonyolító oldal terhelése megnô. A híd kettévágása nélkül a fôtartószerkezet a jelentôs súlykülönbség miatt elcsavarodna a keletkezô feszültségek miatt — tájékoztatta lapunkat a felújítást végzô
MH 2009 konzorcium.
A felújítás befejezése
azonban tovább csúszhat.
A híd átépítéséhez szükséges engedélyek csak november elsô felében emelkedtek jogerôre, a hídelemek gyártását csak ezt követôen kezdték meg. Szintén hozzájárult a késéshez
az újabb statikai számítások kiértékelése. Jelenlegi
állás szerint az átkelô végleges átadása 2011 közepére tolódhat, a gépjármûvek is csak mintegy év múlva hajthatnak újra a hídra.
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Meghívó

Piac Remetén

A Nemzeti Fórum Egyesület II. kerületi szervezete meghívja és
várja tagjait, valamint minden érdeklôdô kerületi polgárt december 17-én csütörtökön 18 órára a Fidesz II. kerületi irodájába
(1024 Keleti Károly u. 13/b). Elôadó: Bánffy György Kossuth-díjas
színmûvész.

December 19-én szombaton reggel 8–12 óráig várja a vásárlókat
a máriaremetei ôstermelôi piac a Cserkészház kertjében (1029
Budapest, Hímes utca 3.).

Téli szünet
Segítsünk, hogy nekünk is segítsenek!
Hagyományteremtô céllal önkéntes, karácsonyi véradást szervezünk irodánkban (1027 Fazekas utca 19–23.) december 22-én
13–17 óra között. Fél órát szentelve az életébôl most Ön is életeket menthet. Az ünnepek közeledtével ªgyeljünk jobban egymásra! Ha betöltötte 18. életévét, súlya eléri az 50 kg-ot, és nem rendelkezik egyéb kizáró tényezôvel, szeretettel várjuk december
22-én. Kérjük, személyi igazolványát és TAJ-kártyáját feltétlenül
hozza magával!
Bôvebb információ: Ôrsi Gergely, (06 20) 420-4031.

Az MSZP II. kerületi szervezete

A Pesthidegkúti Baráti Kör decemberben és 2010 januárjában
nem tart összejövetelt. Következô találkozójuk 2010. február 17én, 17 órakor lesz a Klebelsberg mûvelôdési központban (1028
Budapest, Templom u. 2–10.).

Nordic Walking-oktatás
Az önkormányzat támogatásával továbbra is kedvezményes, oktatással egybekötött Nordic Walking foglalkozáson vehetnek
részt az érdeklôdôk a II. kerületben. További információk Szelényi Anna sportoktató és sportrekreációs szakértôtôl a (06 30)
384-8409-es telefonszámon kaphatók.

Felújítják az ügyfélszolgálatot

Közmeghallgatás és karácsony

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

A II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat szeretettel meghívja az érdeklôdôket a szokásos közmeghallgatásukra, amelyet német karácsonyi mûsor követ. Az esemény december 18-án pénteken 16.30-kor kezdôdik a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Budapest, Templom u. 2–10.).

Karácsonyi ajándék a Mammutból
A Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ már néhány hete
ünneplôbe öltözött. Látogatóink örömmel jönnek hozzánk, hiszen a házban levô üzletek nagyszerû akciókkal teszik vonzóvá az
amúgy is színes kínálatot. A Mammut azoknak is segíteni tud,
akik egyelôre ötlettelenül állnak a karácsonyi beszerzések elôtt.

megajándékozni, akit nem ismerünk eléggé,
nem tudjuk, mire is vágyik igazán, vagy egyszerûen nincsen ötletünk, akkor a Mammutban vásárolhatunk vásárlási utalványt is, melyet a megajándékozott igazán kedve szerint költhet el.
Szôke Tamás, a Mammut marketingigazgatója
A Mammut az idén is remek árukészlettel, kedvezô árakkal igyekszik mondott nekünk pár szót az utalványajándékosegíteni a karácsonyi vásárlást. Ha viszont olyan embert szeretnénk zás lehetôségeirôl:
— A vásárlási utalvány igazán azoknak
nagy segítség, akik nem tudnak vagy nem
akarnak nagyon személyes jellegû meglepetést vásárolni. Tapasztalataink szerint
nagyon praktikus megoldás ez cégek számára, dolgozók, üzleti partnerek megajándékozására. Az ajándékozott ezután maga
döntheti el, hogy mire is költi az utalványt, hiszen 130 „elfogadó hely” matricával ellátott üzletünk várja színes kínálatával. Az ezer és ötezer forintos címletekben kapható vásárlási utalványt az információs pultoknál, százezer forintnál nagyobb értékû utalványt délután 17 óráig a
Mammut I. elsô emeletén található Igazgatóságunkon lehet megvásárolni.
A folyamatosan bôvülô listát az utalvány elfogadó helyeirôl megtalálja a
www.mammut.hu oldalon.

www.mammut.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
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SZIGETELÉS—VÍZSZIGETELÉS—SZIGETELÉS—VÍZSZIGETELÉS—SZIGETELÉS

Folytatásos szigetelési rémregény
Már újra itt az ôsz, sûrûn esôsre fordul az idô. Volt, hogy három napig is zuhogott egyfolytában. Örömmel kell megállapítanom, hogy a kijavított szigeteléseink keményen állták a próbát. Remélem, végleg megszabadulunk a sok kényelmetlenségtôl, ami a helyreállítással járt, és vidám karácsonyunk lesz.
Egy kedves ismerôsünk új tetôtéri villalakásba költözött, és a hûvös idô beköszöntével aggódva tapasztalja, hogy a tetô és a falak belsô élein megjelent a penész, egyáltalán. az egész lakás hômérséklete alacsony, „húznak” a falak, a szél átsüvít a gipszkartonon. Egy thermovíziós kamerával felszerelt szakembert bízott meg a hôszigetelési hibák feltérképezésével, a kamera egyértelmûen beigazolta a gyanúját: a tetôtér hôszigetelése nem elégséges, a kivitelezés hibás. Tôlünk kért tanácsot, hová forduljon: mi a régi, jól bevált szigetelési szakértônkhöz irányítottuk. A szakértô aprólékosan körülnézett
a lakásban, áttanulmányozta a hôfotókat, majd a tetôtér feletti padlásra ment az igen
keskeny kibúvón keresztül. Elsô pillantásra szokványos padlásnak látszott, de az igencsak szegényes világítás ellenére mégis feltûnt neki valami:
A tartógerendák igencsak fekete színben pompáztak. Közelebbrôl megvizsgálva derült ki, hogy bizony ez a tetô valamikor leégett, a gerendákat azonban nem cserélték
ki, sôt, utólagosan meg sem erôsítették. Felhívta a tulajdonos ªgyelmét, hogy ebben az
ismeretlen, bizonytalan szerkezeti állapotban a tetôszerkezet akár életveszélyes is lehet,
és haladéktalanul vizsgáltassa meg statikussal, valamint kezdeményezze az adásvételi
szerzôdés semmissé nyilvánítását, kérje vissza a vételárat. Az új tulajdonos könnyek között tette fel a kérdést:
Talán az eladó nem tudott arról, hogy az 53 millió forintért eladott lakás
feletti tetô egyszer már leégett??? Ez képtelenség!
Javaslom, hogy lakás vagy
ház vásárlása és a vételár kifizetése elôtt kérje ki szakértô véleményét, Ön még
megspórolhat 53 millió forintot!!!
Héra Gábor
szigetelô szakmérnök
(06 20) 974-6226

UTÓLAGOS SZIGETELÉS — VÍZSZIGETELÉS — UTÓLAGOS SZIGETELÉS

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 Móra Ferenc 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 28-ig.

26. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
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
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
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 (tanító) 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
NYELVOKTATÓ és gyakorló CD-K akciós
áron, 1500 Ft-ÉRT! A Fény utcai piacon, az
internetkávézóban. Tel.: 315-2259
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelvtanár magánórákat vállal. 45 perc/3000 Ft.
Tel.: (30) 302-7760
Angolnyelvtanár hatékony módszerekkel
egyénre szabott, beszédcentrikus órákat ad,
korrepetál, nyelvvizsgára felkészít minden
szinten. Tel.: (20) 320-9101

ANGLIÁBAN DIPLOMÁZOTT TANÁRNÔ
20 ÉVES TAPASZTALATTAL ANGOLÓRÁKAT AD. HÁZHOZ IS MEGYEK. TEL.: (30)
409-7288
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES TAPASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: (30)
343-8351
FEJESTANODA vállal matematika-, fizika-,
nyelvoktatást alapoktól szigorlatig. www.fejestanoda.atw.hu, tel.: (70) 366-6445, 2502003.
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai tanártól. Tel.: (20) 946-7553. Skype: ok-tato
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: (30) 264-5648

INGATLAN
INGATLANÁRVERÉS: 1027 Budapest, Frankel Leó út 7., 13489/0/A/1 hrsz., alapterület
483 m², kondicionálóterem, minimumár:
18 000 000 Ft. Információ: Árverezô Ház
Zrt., tel.: 411-3482.
INGATLANÁRVERÉS: 1025 Budapest, Pálvölgyi út 8., 15612/2 hrsz., alapterület 211 m²,
telek 1312 m², lakóház és udvar, minimumár: 90 000 000 Ft. Információ: Árverezô Ház
Zrt., tel.: 411-3482.
Garázs kiadó! II., Pasaréti út 61. alatti teremgarázsban. Érdeklôdni: (20) 983-4486,
(20) 916-1021
A Trombitás úton a Pasaréti útnál garázs kiadó, raktárnak is. Tel.: 202-2160
Az Ezredes utcában teremgarázs hosszú távra kiadó vagy eladó. Tel.: (30) 939-6783
II., Alsó Törökvész úton garázs (belsô udvari) kiadó. Tel.: (20) 942-6603
A Verseghy Ferenc utcában társasházban teremgarázs-férôhely eladó. Tel.: (20) 2510582
A SODRÁS UTCÁBAN 137 m²-ES FELÚJÍTOTT, KLÍMÁS HELYISÉG MEGOSZTVA IS
KIADÓ SZALON, IRODA VAGY RAKTÁR
RÉSZÉRE. TEL.: (20) 322-2650, (30) 4884139
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
Elcserélném óbudai III. emeleti garzonlakásomat budapesti, Zöldlomb utcai I. emeleti
háromszobás lakásra, tavaszi költözéssel.
Tel.: 240-4082

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 16-án 11 óráig.

A II., Herman Ottó úton 49 m²-es 1,5 szobás déli fekvésû csendes, kertre nézô, loggiás, gázkonvektoros, alacsony rezsijû felújítandó lakás kilenclakásos társasház földszintjén eladó. Irányár: 18,5 M Ft. Tel.: (20)
446-3231
A II., Varsányi Irén utcában liftes házban I. emeleti 73 m²-es két és fél szobás hangulatos konvektoros lakás eladó. Ára: 22,9 M Ft. Tel.: (20) 932-5005
Azonnal beköltözhetô! A Fekete Sas utcában kétszobás, felújított, emeleti öröklakás
alkalmi áron eladó. Tel.: (70) 949-4013
A Keleti Károly utca csöndes részén 94 m²es amerikai konyhás, nappali + 3 szobás felújítandó lakás 34,9 M Ft-os irányáron eladó. Közvetítôk, kérem, ne hívjanak. Tel.:
(30) 338-9604
HÁROM ÉS FÉL SZOBA + ÉTKEZÔS,
NAGY ERKÉLYES, KÖRPANORÁMÁS
GOMBA UTCAI 98 m²-ES LAKÁS ELADÓ.
TEL.: (20) 222-6560
RÓZSADOMBON, ZÖLDMÁLON 60 m²-ES
2,5 SZOBÁS, EMELETI, PANORÁMÁS,
LOGGIÁS LAKÁS 21 M FT-ÉRT ELADÓ.
TEL.: (70) 408-2628
AZ ÔZGIDA UTCÁBAN PANORÁMÁS,
NAPFÉNYES, 110 m²-ES NÉGYSZOBÁS,
TELJESKÖRÛEN FELÚJÍTOTT KITÛNÔ LAKÁS KOCSIBEÁLLÓKKAL ELADÓ. 46,9 M
FT. TEL.: (20) 555-4478
Tulajdonostól a Pasaréten hangulatos, felújított 41 m²-es mfszt-i lakás magánszemély
részére eladó. Loggiás, tárolós, gépkocsibeállás. 19,9 M Ft. Tel.: (20) 946-0020
A Szerb Antal utcában azonnal beköltözhetô, háromszobássá alakítható, kertkapcsolatos, felújított öröklakás 24,9 M Ft irányáron
eladó. Tel.: (20) 914-6711
A II., Szalonka úton 1900 m²-es panorámás, jó adottságú, sík, DNY-i fekvésû,
L6-os nyeles telek 110 000 Ft/m² áron
eladó. Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
A II., Balogh Ádám utcában 2000-ben
épült háromlakásos társasház II. emeleti kétszintes, 200 m²-es luxuslakása eladó. Ára: 105 M Ft. Tel.: (30) 960-8862
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
ELADÓ TULAJDONOSTÓL A II., TÖVIS UTCÁBAN HÁROMSZOBÁS FELÚJÍTOTT LAKÁS GARÁZZSAL, TÁROLÓVAL. IRÁNYÁRA 50 MILLIÓ FORINT. TEL.: (30) 9326170
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
Karácsonyi akció! Csillaghegyen S. O. S.
eladó egy 310 m²-es öthálószobás ikerház! Ennél jobbat nem talál! Extrák, kiváló állapot, azonnal költözhetô. Ára
75 M Ft. Tel.: (20) 935-0018
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
A XII., ÁRNYAS ÚTON II. EMELETI 80 m²ES HÁROMSZOBÁS NAGYTERASZOS

ÖRÖKLAKÁS GYÖNYÖRÛ PANORÁMÁVAL, GARÁZZSAL. IRÁNYÁR: 38 M FT. +
3 M FT GARÁZS. TEL.: (30) 299-0160
A XII., ZUGLIGETI ÚTON 112 m²-ES HÁROMSZOBÁS CIRKÓS ÖRÖKLAKÁS GARÁZZSAL ELADÓ. IRÁNYÁR: 39,9 M FT.
TEL.: (30) 299-0160
A XII., MESE UTCÁNÁL 130 m²-ES ÖTSZOBÁS, CIRKÓS, NAGYTERASZOS, PANORÁMÁS ÖRÖKLAKÁS KERTES TÁRSASHÁZBAN GARÁZZSAL 49 M FT
IRÁNYÁRON ELADÓ. TEL.: (30) 2990160
NAGYKOVÁCSI, RÓZSA U. 38.-BAN TERASZOSÍTOTT ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. TEL.:
(20) 211-2995
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkertben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorámás telek eladó. Ára 6,8 M Ft. Tel.: (30)
250-4557
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
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

EGÉSZSÉGÜGY
Empátia! Családoknak házvezetônôket,
idôsgondozókat, gyermekfelügyelôket
közvetítünk igény szerint. Várjuk megbízásukat! Tel.: 336-1094, (70) 380-5650
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.
Gyermekpszichológiai rendelés: fejlesztés,
tanácsadás gyermekeknek és szüleiknek.
Hornyák Ágnes. Tel.: (30) 469-5202
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
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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
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.
BÔRGYÓGYÁSZATI-ONKOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS. Jó- és rosszindulatú bôrdaganatok kezelése, anyajegyek vizsgálata. Bejelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi Teodóra,
XI., Bartók Béla út 57.
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.
KARÁCSONYRA AJÁNDÉKOZZA MEG szeretteit kedvezményes masszázsbérlettel.
Minden bérlethez grátisz Chi-gép-, polarizált fénykezelés. Okleveles gyógymasszôr
reflexológustól. Tel.: (30) 290-2655, 3163423
ELADÓ FÉNYTERÁPIÁS BIOPTRON PRO
1 LÁMPA ENGEDMÉNNYEL, családi okok
miatt. Új, garanciális. Lepje meg családját
karácsonyra! Tel.: (70) 268-1510

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

HIRDETÉS
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
GYORSSZOLGÁLAT vízvezeték- és fûtésszerelés, azonnali hibaelhárítás, kazánok,
cirkók, csaptelepek, vécétartályok cseréje
hétvégén is! Tel.: (20) 341-5522
VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS Budapesten
és környékén reális áron, garanciával. Tel.:
(20) 329-4136
VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. MINDENNEMÛ JAVÍTÁSOK, SZERELÉSEK MÉG AZNAP. TEL.: 2-150-250, www.vizszereles.hu
VÍZÓRASZERELÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
teljes körû ügyintézéssel. Mindennemû
vízszerelési munkák rövid határidôval,
garanciával. Tel.: 455-0912, www.vizszereles.hu
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
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK,
CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, CSERÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.:
2-150-250, www.lakasszerviz.hu
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. ELMÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, FALFÚRÁS hétvégén
is, garanciával 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
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Villanyszerelést, javítást, kapcsolók, lám- ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔpák cseréjét precízen, alacsony áron, garan- RÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
ciával. Tel.: (20) 333-2323
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
TEL.: (30) 292-3247
BUDÁN. HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁSOK
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2- GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun150-250, www.lakasszerviz.hu
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Urbanek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978HÁZTARTÁSI GÉPEK
7429
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KE- Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
RÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍTÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 421- BÚTORKÁRPITOZÁS (BÔR, ANTIK BÚTOROK) TELJES KÖRÛ FELÚJÍTÁSSAL, ASZTA5959, (30) 942-2946
LOSMUNKÁVAL. FRANK. TEL.: (30) 691HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha- 4156, 407-2946
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250- Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthúzását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalos0921, (20) 972-5032
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTO- György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 433MATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4 6289, www.riederkarpitos.hu
ÓRÁN BELÜL HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A BEÉPÍTETT BÚTOROK (konyha, könyvesKISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, (30) polc, gardrób) méretre készítése gyorsan és
942-2946
pontosan. Tel.: (30) 548-1701
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! KISZÁLLÁS MÛBÚTORASZTALOS 40 éves gyakorlattal
ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES. vállalja antik, stílbútorok javítását, restauráSZERVIZ. TEL.: (20) 9618-618, www.mo- lását, készítését. Tel.: (30) 944-2206
sogepszerelo.hu
ASZTALOS: (20) 548-8829, www.butoroHAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BU- sok.hu. Precíz, gyors munka! KonyhabútoDÁN. JAVÍTÁS, VÍZKÔTELENÍTÉS, CSERE, rok, beépített szekrények, polcozások, kiegéÉRTÉKESÍTÉS (PL. 80 l: 23 900 FT-TÓL) szítések, javítások.
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2ÉPÜLETASZTALOS: (30) 678-5088. Ablak-,
150-250, www.lakasszerviz.hu
ajtócsere, javítás, passzítás, szigetelés. Kis
Kerületi Hajdú villanybojlerek szervize! Sze- munkát is vállalok.
relés, javítás, vízkôtelenítés a bejelentkezés
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos minnapján, hétvégén is. Tel.: 421-5959, (30)
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
942-2946
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.:
ELEKTRONIKA
368-3604, (70) 550-0269
Antennaszerviz: mûholdas, hagyományos MINÔSÉGI MUNKÁK REÁLIS ÁRON. HIantennák szerelése, javítása, digitális átál- DEG-, MELEGBURKOLÁS, TELJES KÖRÛ
lás, kábeltévék lakáson belüli elosztása, jel- LAKÁSFELÚJÍTÁS, SZAKÉRTELEM, PRECIZITÁS, REFERENCIÁK. SCHRAUF LÁSZLÓ.
erôsítés garanciával. Tel.: (20) 934-4360
TEL.: (30) 991-9391
TV ANTENNA: mûholdvevôk (analóg és
digitális), földi antennák javítása, tele- Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítápítése garanciával. Kábeltévé leosztá- sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
sa. Tv, videó, DVD összehangolása. NO- (30) 341-3423
KO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 326- Mozaik-, kerámiaburkolást, lakásfelújítást,
6935, (30) 542-5540, (20) 541-5483
belsô vízszigetelést vállalok, garanciával.
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ- Tel.: 783-9101, (20) 213-7063
VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
REDÔNY
NORDMENDE, WESTEL, SCHNEIDER, DUAL). TEL.: (20) 471-8871
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen min- redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenden nap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Pa- zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
ál.
REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA, MÛANYAG
ANTENNASZERELÉS, javítás, beállítás, le- JAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSERE RÖosztások, földi és digitális rendszerek telepí- VID HATÁRIDÔVEL. TEL.: (20) 310-8325
tése garanciával. Tel.: 201-5368, (20) 537- RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE6281
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728
LAKÁS—SZERVIZ
REDÔNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY,
BÁRMI ROSSZ, HÍVJON MINKET, LAKÁS- NAPELLENZÔ, SZÚNYOGHÁLÓ, FÜGSZERVIZ ÉS EGYÉB, HÁZ KÖRÜLI MUN- GÖNYKARNIS KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
TEL.: 356-4840, (30) 954-4894
KÁK. TEL.: (30) 410-0007
LAKÁSFELÚJÍTÁS. TELJES KÖRÛ KIVITEKERT
LEZÉS MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREKKEL.
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
TEL.: (30) 211-2799, www.avitek.hu
fák ágankénti lebontással való kivágása.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ- Tel.: (20) 485-6547
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA- ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍCSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-, TÉS, fasebészet, favisszavágás, METGÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM- SZÉS, kertápolás KERTÉSZMÉRNÖKTÔL
PÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁ- KORREKT ÁRON. Tel.: (20) 561-7063
VAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505, PROFESSZIONÁLIS FAVÁGÁS KÖTÉLTECHNI(30) 251-3800
KÁVAL, IPARI ALPINISTA MUNKÁK, KERTÉPÍSzobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi TÉS. MEGBÍZHATÓ CSAPAT, KORREKT ÁR.
árakkal, minôségi kivitelben, garanciá- TEL.: (30) 907-5948
val. Ingyenes felmérés. Tel.: (30) 272SZOLGÁLTATÁS
3909
Riasztó, kaputelefon, síkmágnes kapuzár, Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
távirányítású kapugép szerelése. IG. ELEKT- vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók
teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716
RONIKA. Tel.: (30) 964-3538, 306-3516
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FRANCIA, ANGOL TOLMÁCSOLÁS ÉS
TÁRSASHÁZAK
FORDÍTÁS. Fodor Sára okleveles szakfordító és tolmács. fts.bt@upcmail.hu, tel.: (30) TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAK355-7654.
KÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCIÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: (30) 977-6612
SZÁMÍTÁSTECHNIKA
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vállalunk tizenöt éves szakmai gyakorlatSzámítógépeit otthonában javítjuk, fejleszt- tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hátjük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adatmen- tér.) Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, etés, internetbeállítás, ügyintézés. Szoftver-, mail: wamag@mail.datanet.hu
hardverhibák javítása. Hívjon bizalommal.
TÁRSASHÁZAK teljes körû képviseletét
Tel.: (20) 998-0798, http://www.fmrkft.hu
vállaljuk lelkiismeretes, precíz munkáSzámítógép-javítás otthonában. Asztali val, nagy gyakorlattal. Tel.: 326-6177,
számítógépek és laptopok forgalmazása. (20) 471-2926
Tel.: (20) 988-5147, www.benyosoft.hu
FÛTÔT KERESÜNK BUDAPEST II., GANZ UTCA KÖRNYÉKI TÁRSASHÁZBA. TEL.: 368COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
4994 (ÜZENETRÖGZÍTÔ VAN).
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon Takarítást, kertgondozást vállalunk társasházak részére, budai referenciákkal.
bizalommal! Tel.: (30) 857-2653
Tel.: (30) 919-1013, www.haztakariSZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installá- tas.hu
lás. Beállítások. Adatok rendszerezése,
mentése. Vírusvédelem. Felnôttek, diáVÉTEL, ELADÁS
kok korrepetálása informatikából. NOKO SAT BT., II., Fillér u. 2/b, tel.: 326- KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtemé6935, (20) 541-5483, (30) 595-2921.
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753
FUVAR
Szocialista kitüntetéseket, forgalomból kivont papír- és fémpénzeket, régi képeslapoKöltöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, kat, szocialista relikviákat vásárolok. Gyûjcsomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel- tô. Tel.: 201-7769
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
(20) 972-0347, (30) 589-7542
MÛGYÛJTÉS
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS, 3,5 x 2
x 2 M-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKOCSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70) 3161533, SZIRÁKI.

TÖRÖK SZÔNYEGRESTAURÁTOR régi, új
kézi csomózású szônyegét kitisztítja, szakszerûen megjavítja. Régi és új keleti szônyegeket vesz és elad. Díjtalan kiszállás. Tel.:
KÖLTÖZTETÉS, CSOMAGOLÁS, ZONGO- 312-0199, Keleti Károly u. 20/b, (20) 246RASZÁLLÍTÁS, BÚTORSZERELÉS ingyen 5394. Üzlet: 315-2159.
dobozokkal, lomtalanítás, express-te- Keleti szônyeg- és mûtárgybecsüs vásáher. Tel./fax: 349-0365, (20) 955-2082, rol régi keleti szônyegeket sérült állapotban
is. A kiszállás díjtalan. Tel.: (30) 456-3938
www.express-teher.hu
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!

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

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
• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

SZOMBATONKÉNT

–10%!

Ú
J!
!!

Hotel Panda
„Minôség elérhetô áron!”

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat, porcelánokat, álló fali díszórákat,
csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket,
ékszereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket),
bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás, Tel.: 281-3926, (30) 462-8883
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS A DÉLU PU-NÁL
KÉSZPÉNZÉRT! Vásárolunk XIX–XX. századi festményeket, órákat, szônyegeket, porcelánokat, bútorokat, ékszereket, ezüsttárgyakat (hiányos evôeszközt is), szobrokat, könyveket, zongorát stb. A kiszállás díjtalan. Cím: XII., Alkotás u. 7/a. Tel.: 202-5584, (20) 4151536
ARANYFELVÁSÁRLÁS! A NAPI LEGMAGASABB ÁRON: 2700–4400 FT KÖZÖTT.
KÔVEL DÍSZÍTETT ÉKSZEREK ELÔNYBEN!
ÜZLET: XII., ALKOTÁS U. 7/A. TEL.: 2025584

TÁRSKERESÉS
19 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok segítése, a társkeresés számomra hivatás.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig
és 20–22-ig, www.gyorgyiasszony.hu, gyorgyi11@vivamail.hu

EGYÉB
Idôs ápolását vállalom ottlakással. Tel.:
(30) 546-3272, (20) 221-7394
ZÁSZLÓKÉSZÍTÉS, egyéb ajándékok hímzése, nyomása karácsonyra is. 1023 Bp., Török
u. 2., 24. kaputel. Tel.: 316-8567, (30) 6921329
Magángyûjteménybôl minden igényt kielégítô kézi csomózású antik, illetve újszerû PERZSASZÔNYEGEK ELADÓK. Tel.: (70) 3392038
Téli síkosságmentesítô anyagok, kutyabarát verzióban is. Tel.: (30) 919-1013,
www.haztakaritas.hu

BUDAI POLGÁR
Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Tel.: (20) 956-4084. Nem vagyok kereskedô.
NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG!
MÁR 20 ÉVE A MARGIT KÖRÚTON MÛKÖDÔ NADRÁGSZAKÜZLET VÁRJA KEDVES VEVÔIT, 20% ENGEDMÉNNYEL. II.,
MARGIT KRT. 69. TEL.: 212-4163
SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK
GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELÔIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. MOBIL: (30) 858-9499. J. WIENNA BT., 1027
VARSÁNYI IRÉN U. 17.
VENDÉGLÔK, KÁVÉHÁZAK, SÖRÖZÔK
BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes grafikai munkák. Deko-team Grafikai Stúdió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.: 3758696, (30) 933-6221
Tramontána kötôszalon: egyedi kötött ruhadarabok méretre, rendelésre nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is. Modelldarabok eladása. A János kórházhoz közel, idôp o n t - e g y e z t e t é s s e l . Te l . : 3 5 6 - 6 0 0 9 ,
www.kotode.hu
EGYEDI TERVEZÉSÛ abroszok, terítôk
készítése lakásbelsô vagy étkészlet stílusában, textiltervezôtôl. Tel.: (20) 5130543
KÜLÖNLEGES karácsonyi ajándék: HERENDI festôktôl madaras kerámiadísz erkélyre,
bejárati ajtóhoz. Tel.: (30) 924-2783

KÖSZÖNET
A Sport Az Emberért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt években személyi jövedelemadójuk egy százalékát az alapítvány részére felajánlották. A befolyt összeg (2005-ben 248 691 Ft, 2006ban 18 276 Ft, 2007-ben 85 704 Ft, 2008ban 93 393 Ft és 2009-ben 55 665 Ft) a mûködéshez szükséges tornaterem bérleti díjához járult hozzá minden évben.

Bízza ránk
a vendégeket!
Tegyen próbára minket!

Hidegtál
házhozszállítással
4 fô részére
Standard 2800 Ft
Sültes 4200 Ft
Halas 5200 Ft
Gourmet 5800 Ft
Rendelésfelvétel
(06 23) 424-374
(06 30) 317-0332

Hospice ápolás
a beteg otthonában
A Magyar Hospice Alapítvány
segít a
daganatos betegek
fájdalomcsillapításában,
az életminôséget javító
komplex ellátásban.
Hívja koordinátorunkat:
(06 1) 250-5513

www.hospicehaz.hu
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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
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TÉLI VÁSÁR
30–50–70% engedmény
10% TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNY
Üzleteink:
Duna Plaza (Mona Lisa),
Flórián (Mona Lisa),
Mammut I. (Feminé),
Sugár (Feminé),
Új Buda (Feminé)
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.
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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.
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

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.
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