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

Többéves hagyományt ápolva látogatott el december 9-én Láng Zsolt
polgármester, Dankó Virág alpolgármester és Balsai István országgyûlési
képviselô a II. kerület nyugdíjas- és szeretetotthonaiba. Nem egyedül
mentek, elkísérték ôket a Törökvész úti Általános Iskola tanulói is, akik
ünnepi mûsorral kedveskedtek az otthonok lakóinak.

Állandóság és körforgás

Ünnepváró beszélgetést olvashatnak a lapunk 14. oldalán kezdôdô
karácsonyi mellékletben Lukács Mártával, a Bolyai Gyermekotthon
igazgatójával. Nagy kerttel övezve, a Bolyai utca déli felén, Alpár Ignác
építômûvésznek, a historizmus jeles, múlt századi képviselôjének egykori,
szecessziós jegyeket ôrzô villája ma gyermekotthon.

Budai Advent a Mechwart ligetben és a Moszkva téren
December 24-ig a szervezôk ünnepi díszítéssel teremtenek karácsonyi hangulatot a sokat látott Moszkva téren. Kirakodóvásár, forralt bor, lángos és egyéb finomságok várják az odalátogatókat. A rászorulóknak meleg ételt osztanak.
A Mechwart ligetben pedig még két adventi vasárnapon ünnepi programmal várják a kerületieket.
Részletek a 2. oldalon.
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KÖZÉRDEKÛ

Adventi vasárnapok
a Mechwart ligetben

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

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

Adócsoport

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

Tel.: 346-5602

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
az óránkénti idôpontra
szerda: 8.00–16.30
elôjegyzett ügyfelek
csütörtök: 8.00–16.00*
a sorszámmal érkezôkkel
péntek: 8.00–13.30
szemben elônyt élveznek
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–18.00,
Tel.: 346-5601
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–15.00
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 13.30–18.00
Tel.: 346-5400
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30
Tel.: 376-5966,
hétfô: 8.00–18.00
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–16.30
* hétfôn és pénteken délelôtt
csütörtök: 8.00–16.00
csak elôre bejelentkezett
péntek: 8.00–13.30
ügyfeleket fogadnak
ebédidô: 12.15–13.00
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December 14-én Luca-napi dínomdánom
14.30: „Luca, Luca kitty-kotty”. Berbencés vándorszín és a Ber-

kó zenekar.
15.20: „Így kell járni, úgy kell járni — így kell dudálni, muzsi-

kálni”. A Kiss Zenede bemutatója.
15.45: „Hej, regô, rejtem”. A Bartók Táncegyüttes Luca-napi

regölése.
16.10: „Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt”. A Berkó zene-

kar Luca-napi vigassága.
16.30: Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj — Ládaªa Bábszínház.
17.15: Forralt borok királynôje vetélkedô. Tüzes borok, tüzes

táncok a közönséggel és a Bartók Táncegyüttessel.
17.40: Adventi áhítat, gyertyagyújtás.
17.45: Luca-napi tûzcsodák — tûzzsonglôrök.

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

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 214-2075

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

Gyámhivatal

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 212-2784

Városrendészet

Központ: 1024 Lövôház utca 26.
T.: 316-2688
Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678

Mûvelôdési Iroda

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

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

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak ügyfeleket.

ÜGYELETEK
Gyermekorvosi ügyelet
Felnôttorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet, A épület, tel.: 212-5979
1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370

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

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület díjmentes tanácsadást tart csütörtökönként 14–16
óráig az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit körút 47–49.).
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December 21-én Betlehem, Betlehem
15.30:
15.30:
15.45:
16.30:

Karácsonyi dalok. Szent Flórián fúvós quintet.
Betlehemi csoda. Bartók Táncegyüttes.

Kerekerdô meséi óriásbábokkal. Bab Társulat.
„Adjon Isten áldást, békességet”. Forraltbor-kóstoló, újévköszöntô táncok. Bartók Táncegyüttes.

16.50: Adventi gyertyagyújtás.
17.00: Kiskarácsony, nagykarácsony.

Szent Flórián fúvós quintet.
17.20: Csillagszóró — tûzvarázs.

Búcsúztassuk együtt 2008-at!
A II. kerületi önkormányzat Óévbúcsúztatója
a Millenáris szabadtéri kisszínpadán
december 30-án délután
15.00–15.30: Showder Klub

Hadházi László humorista elôadása
15.30–16.30: Vidám térzene

a Budapesti Rézfúvósok elôadásában
karnagy: Kovács Attila
16.30–17.00: Showder Klub
Dombóvári István humorista elôadása
Forró teával és forralt borral várják a vendégeket, akiknek ülôpárnát is biztosítanak. A belépés ingyenes.

2008/25 — december 12.

ÖNKORMÁNYZAT
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Felnôttorvosi ügyelet 24 órán át
December 1-jétôl már 24 órás a felnôttorvosi ügyelet
kerületünkben. Az önkormányzat úgy döntött: javítva a
kerület egészségügyi ellátásának színvonalát, megszünteti a
korábbi rendszert, amikor is a napközbeni ügyeletet
rendelési idôben a háziorvosoknak kellett ellátniuk.

Dankó Virág alpolgármester elmondta,
hogy a háziorvosok keresték meg az önkormányzat vezetését azzal, szeretnék, ha
a rendelési idôben csak az oda érkezô betegekkel törôdhetnének, és nem kellene
a váratlan rosszullétek esetén elrohanniuk ügyeleti hívás miatt.
— Elsôsorban a betegek érdekeit szem
elôtt tartva alakítottuk át a felnôttorvosi
ügyelet rendszerét — mondta Dankó Virág. — Az Országos Egészségügyi Pénztár
fejkvóta alapján számított támogatásából csak a hétvégi, illetve éjszakai és a két rendelés közötti (12 + 4 óra) idôszak kiªzetése oldható meg. Önkormányzatunk saját költségvetésébôl biztosítja a
plusz nyolc óra fedezetét. Véleményünk szerint ezzel nem szabad
spórolni, hiszen az ügyeletet hívó beteg számára is nagyobb biztonságot ad, hogy az erre felkészült, állandó készenlétben lévô orvoscsapat siet a segítségére. De a rendelôben várakozó betegekkel is
zavartalanul tud így foglalkozni háziorvosuk.
December 1-je óta minden váratlan rosszullét esetén a 2021370-es számot kell hívnia a betegnek vagy hozzátartozójának. A
Ganz utcai rendelôben a hét minden napján 0–24 óráig várják a hívásokat. Az ügyeletes orvos rendelkezésére áll egy EKG-val, deªbrillátorral és úgynevezett sürgôsségi táskával felszerelt autó,
amely megkülönböztetett jelzést használva hamar a helyszínre jut.

H Á Z I O R VO S O K V É LE M É N Y E
DR. FÜLÖP LÁSZLÓ, a 45. körzet háziorvosa a Községház
utcában rendel.
— Régi kívánsága teljesült a háziorvosoknak azzal, hogy a felnôtt ügyeleti rendszert
átalakította a II. kerületi önkormányzat. Az
alapellátás folyamatossága ugyanis három
pilléren nyugszik: a háziorvosi, az ügyeleti és
a mentôszolgálaton. A folyamatos ügyelet
védôernyôt képez a háziorvos tevékenysége
fölött. Nem fenyeget bennünket többé a rendelés megszakításának réme, amit megszenved az orvos nélkül maradt, várakozó beteg és az orvos egyaránt. A hirtelen
fellépô heves fájdalmak miatt telefonáló betegekhez azonnal
indulnunk kellett, akárhányan várakoztak a rendelônkben.
DR. SULYOK BORÓKA, a 28. körzet háziorvosa a Lotz Károly utcai rendelôben dolgozik.
— Óriási elônye az új ügyeleti szisztémának, hogy ezután nem kell a rendelést megszakítanunk a sürgôs esetek miatt. Végre
mûködtetni tudjuk az elôjegyzési rendszert,
amely kiszámíthatóbbá, tervezhetôbbé teszi
a betegek számára is az orvosnál eltöltött
idôt. Sajnos, a mi körzetünkben is nagyon
sok az idôs ember, akiknél gyakrabban fordulhat elô váratlan rosszullét, így többször kellett az itt várakozókat arra kérnem, maradjanak — néha órákat —, amíg
visszaértem. A 24 órás ügyelet azonban azért is jó változás,
mert így az otthonában vagy az utcán rosszul lett beteghez is
hamarabb elér a segítség.
DR. CSERI VALÉRIA, a 11. körzet háziorvosa a Komjádi utcai rendelôben látja el betegeit.
— Nagyon nagy segítség számunkra,
hogy az önkormányzat biztosítja a 24 órás
ügyeleti rendszert, és nem kell a rendelési
idô alatt a váratlan eseteket is ellátnunk. A
régi rendszer akadályozta a gyógyítómunkát
is, hiszen a rám váró betegeket itt kellett
hagynom. Gyakran elôfordul, sajnos, a köztéri haláleset, de a környékbeli fürdôkbe is
sokszor ki kellett mennünk hirtelen rosszullétek esetén. Az orvosi protokoll nem engedi, hogy infarktusos beteget magára
hagyjunk, vele kellett maradnom a mentôk kiérkezéséig.
Felnôttorvosi ügyelet 0–24 óráig:
1027 Budapest, Ganz u. 13., tel.: 202-1370.
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Év végi és januári ügyfélfogadási rend
A Polgármesteri Hivatal munkarendje decemberben és januárban
az ünnepek miatt többször módosul a megszokotthoz képest.
n December 17-én technikai okok miatt az ügyfélfogadás 14.30ig tart.
n December 20-án szombaton pénteki munkanap és ügyfélfogadási rend szerint fogadnak.
n December 24-én szerdán pihenônap.
n December 29–31. közötti munkanapokon a hivatal zárva tart.
n Január 2-án pénteken pihenônap.
n Január 10-én szombaton pénteki munkanap és ügyfélfogadási
rend szerint várják az ügyeiket intézôket.
December 29-én, 30-án, 31-én 8 órától 13 óráig nyitva tartanak a
halaszthatatlan ügyeket intézô irodák: az Okmányiroda december

31-én csak fél 12-ig tart nyitva; az Okmányügyintézôi Csoport
csak a II. kerületieket fogadja személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány, gépjármû-vezetôi, valamint forgalmi engedély elvesztése és ellopása miatti pótlásért; az ideiglenes (6 hónapra) forgalomból való kivonás és súlyadó-kötelezettség szüneteltetése; elkészült okmányok kiadása ügyében. A pesthidegkúti okmányiroda december 29-én 8–13 óráig ügyeletet, december 30–31-én zárva tart.
n Anyakönyvi Csoport: csak az elhunytak anyakönyvezése miatt
fogadja az ügyfeleket.
n Szociális és Gyermekvédelmi Iroda: december 29–31. között
8–13 óráig tart ügyeletet.
n Pénzügyi Iroda, Adócsoport: december 29-én és 30-án 8–13-ig,
a Pénzügyi Csoport december 30-án 8–13 óráig tart ügyeletet.
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Szalamandra köz: minden a törvények szerint
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.: 212-5030).

I N GY E N E S J O G I TA N Á C SADÁST szervez a Fidesz második kerületi szervezete szerdánként 16–18ig (1024 Budapest, Keleti Károly u.
13/b). A részt venni szándékozók az
aktuális hét keddjéig kérjenek idôpontot a 212-5030-as telefonszámon.

A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM II. kerületi irodája (1022 Budapest, Bimbó út 63.) kedden és csütörtökön 16–19 óráig tart nyitva.

AZ MDF INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez a Bimbó út
63.-ban csütörtökönként 16–18 óra
között. Elôzetes bejelentkezés, idôpont-egyeztetés a 353-0624-es telefonszámon.

Aláírásgyûjtésbe kezdett a Szalamandra közben zajló építkezés ügyében néhány lakó. A
négy telket érintô építkezés komolyabb kellemetlenséget okozott a környéken élôknek. Nagy Péter (kis képünkön) az önkormányzat Építésügyi Irodájának vezetôje az
ügy hátterérôl tájékozatva elmondta:
— Jogerôs építési engedély alapján
és annak megfelelôen megkezdett
építkezésrôl van
szó. 2007 tavaszán
a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatnak
megfelelôen adta
ki az építési enged é l y t a z ö n ko rmányzat négy egymással szomszédos telekre. A telkeken három, egyenként háromlakásos társasház épül, a pinceszinten garázsokkal. A negyediken pedig az engedélyeknek megfelelôen már majdnem felépült
egy családi ház.
A munkálatok megkezdése bizonyára komolyabb kellemetlenségeket okozott a környék lakóinak, ezért lépnek fel ellene. Az
építkezés földmunkáinál használt munkagépek és szállítójármûvek mozgása kétség-

telenül terhet jelent a környék közlekedésére. Az elmúlt hetek csapadékos idôjárása
következtében a munkaterület meglehetôsen sáros, és a teherautók a szennyezôdést
felhordták az útburkolatra. Az önkormányzat is kapott bejelentést a környékrôl, hogy
az építkezés akadályozza a gyalogosforgalmat, ennek nyomán a hivatal Építésügyi
Irodája, valamint a közterület-felügyelôk
ismételten ellenôrizték az építkezést. A
helyszíni szemlén megállapítható volt, hogy jelenleg az építkezés az engedélyek szerint zajlik.
A Városrendészet a továbbiakban is vizsgálni fogja a teherautók mozgását, az engedélyek betartását. Mivel az építkezés elsô fázisa, a gépi földmunkák és az ezzel együtt járó kiemelt gépjármûforgalom jelenti az
építkezés környezetére a legnagyobb terhelést, ezen fázis közeli lezárulta remélhetôleg megnyugvást hoz a környéken lakók számára. Irodánk a jövôben is kiemelt ªgyelmet fordít a jogszabályok és az építési engedélyek betartatására.
Az Építésügyi Iroda vezetôje arra kér
mindenkit, hogy észrevételeivel és kérdéseivel keressék ôket, de arra is felhívja a
ªgyelmet, hogy annyi megértést tanúsítsunk leendô lakótársaink építkezései
iránt, mint amennyit a magunkénak is elvárnánk.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA (1027 Budapest, Fazekas u. 19–
23.) hétfôn, kedden, szerdán és csütörtökön 12–18-ig, pénteken 12–16ig tart nyitva. Telefonszám: 2122978; e-mail: bp02@mszp.hu.

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Budapest, Margit krt. 48., I.
emelet) hétfôtôl csütörtökig 17–19ig tart nyitva, telefonszám: 2010453; www. szdszbp02.hu.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Keleti Károly utca 8.) szerdánként 17–18-ig tart nyitva. Tel.:
(20) 269-3777, e-mail: komaromiferenc@freemail.hu.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fô u. 63–65., III/3)
szerdánként 17–19-ig tart nyitva.
Tel.: (30) 877-3695, e-mail: masodikkerulet@jobbik.hu.

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

Szabályozási terv készül
Az önkormányzat Kerületi Szabályozási Terv kidolgozását kezdte meg a Hûvösvölgyi
út—Bölöni György utca—Tárogató út—Kuruc utca által határolt területre, amelyre jelenleg a Budapest Településszerkezeti Terve (TSZT), a Fôvárosi Szabályozási Keretterv
(FSZKT), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ), a II. Kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) elôírásai vannak érvényben. A rendezés
elsôdleges célja — amellett, hogy tisztázódnak a területen az építési tevékenység jogi követelményei —, hogy megállapítja a Hûvösvölgyi út 64–66. alatti terület (volt
Pannonia Filmstúdió) fejlesztési lehetôségeit a tervezett új funkció (magánkórház)
igényeinek és az örökségvédelem követelményeinek ªgyelembe vételével úgy, hogy a
környezô lakóterületeket érintô környezeti terhelés ne növekedjen. Az új rendeltetés
biztosíthatja az évek óta üresen álló mûemléképület értékeinek hosszú távú fennmaradását. A szabályozási terv egyben kiegészíti a KVSZ-t. Az észrevételeket és javaslatokat 30 napon belül írásban a Fôépítészi Irodához (1024 Mechwart liget 1.) lehet eljuttatni. A tájékoztatót a melléklettel együtt az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit körút 47–49.) december 5-tôl harminc napra kifüggesztették.
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Gyermekorvos kapta idén a Gyermekekért-díjat
A kerületünkben mûködô kulturális,
oktatási és szociális intézmények
vezetôinek évet záró értekezletén
Láng Zsolt polgármester megköszönte
egész éves munkájukat. Ez
alkalommal adták át a 2005-ben
alapított Gyermekekért-díjat is,
amellyel minden év decemberében
olyan személyt tüntetnek ki, aki
kiemelkedô munkát végez a
gyermekvédelem és -ellátás területén.

Idén dr. Tímár Teréz gyermekgyógyász, szakfelügyelô fôorvos vehette át az elismerést,
aki 1981-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, négy évvel késôbb
szerezte meg gyermekgyógyász-szakvizsgáját, azóta dolgozik kerületünkben.
— Elsô munkahelyem a Budai Gyermekkórház volt, majd a Henger utcai rendelôbe
kerültem, ahol most is dolgozom. Újszülött
és — sajnos, egyre több — koraszülött kisgyermektôl tizennyolc éves ªatalokig találkozom a gyerekekkel részben a területi, részben az
iskolai ellátásban. A gyógyítás mellett kiemelten fontosnak tartom a prevenciót, és ezt igyekszem mindennapi munkámban is érvényre juttatni.
— Nagy örömömre szolgál, hogy az önkormányzat
biztosítja a gyermekgyógyászok számára azt a lehetôséget, hogy jövô év tavaszától
a felnôtt ellátásban dolgo-

zó háziorvosokkal együtt, egy épületben
dolgozhatunk. A tervek szerint az új Rét utcai központban gyógyszertár és szakrendelô is helyet kap majd. Remélem, hogy orvosnak és betegnek egyaránt kellemesebbé
és könnyebbé válik így az ellátás.
— Kiskorom óta nagyon
szeretem a gyerekeket —
vallja a doktornô. — Ha valakinek az ismeretségi körben kisbabája született,
azonnal meg akartam nézni. Csodálatos hivatásom
van, és nagyon boldog vagyok, hogy gyerekek között
telnek a napjaim. Nem is
munkának, hanem munkaterápiának érzem a pályámat, fôleg, ha közben valamilyen egyéb nehézséggel

Az ifjúság helyzetérôl
A Szociális munka napján, november 11-én a II. kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti Központ az ifjúság helyzetérôl és a
velük foglalkozó szakmai és civil szervezetek munkájáról szervezett konferenciát. A már hagyományosnak tekinthetô szakmai rendezvényt Dankó Virág alpolgármester nyitotta meg.
A XIII. Pannónia u. 34. alatt mûködô Iránytû Ifjúsági Irodát
vezetôje, Rapi István mutatta be.
A Zöld Kakas iskolát olyan diákok számára hozták létre,
akik más középiskolában sikertelenek voltak, holott képességeiket nézve nem csupán az érettségi, hanem a továbbtanulás is ajánlott nekik. Kerényi Mária a sikertelenségek okairól,
valamint azokról a megoldási stratégiákról beszélt, amelyeket
sikerrel alkalmaznak az intézményben.
A harmadik elôadást az Újlaki Általános Iskola testnevelô tanára, Solymosi Anna tartotta, aki az iskola speciális, alaptantervre épülô szabadidôs szolgáltatásait mutatta be.
A Családsegítô és Gyermekjóléti Központ tavaly nyáron önkéntesek bevonásával rendezte meg a Millenáris Parkban a
Parkoló Pálya nevû nyári ifjúsági programsorozatot, amelyrôl
Tolonics Júlia beszélt. A kezdeményezés elsôdleges célja a prevenció volt. A csellengô fiatalokat igyekeztek megtalálni, számukra tartalmas programot kínálni, kortárs közösséget kialakítani, egyéni szociális és lelki problémákat feltárni.

kell megküzdenem. A gyerekekbôl áradó
ôszinte szeretet és feltétlen bizalom, az,
hogy a simogatásra simogatással válaszolnak, a mi pályánk igazi szépsége. Egyszer,
amikor nagyon nehéz helyzetben voltam,
és a tekintetem egy pillanatra nem tudta
leplezni a szomorúságot, egy hároméves
kis betegem, akit éppen vizsgáltam, az
ölembe fészkelte magát, nem szólt semmit, rám mosolygott és megsimogatott. Ennél többet nem is adhatott volna.
— Az utóbbi évek új, nagy élménye — fûzi
hozzá végül Tímár Teréz —, hogy olyan apukák és anyukák hozzák hozzám gyermekeiket, akik korábban maguk is az én kis pácienseim voltak. Megható érzés látni, ahogy
felnônek a gyerekek, és érezni a felelôsséget, hogy ezt boldogságban és egészségben
tehessék meg.
pzs

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

A Fidesz II. Kerületi Szervezete
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendôt kíván a kerület minden polgárának

a Kereszténydemokrata Néppárt II. Kerületi Szervezete
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendôt kívánok minden kedves budai polgárnak!

dr. Balsai István, a II. kerület országgyûlési képviselôje
Áldott és szép karácsonyt, valamint békés és sikerekben
gazdag új esztendôt kívánunk a második kerület minden
lakójának!

A Magyar Demokrata Fórum II. Kerületi Szervezete
Boldog, békés ünnepeket, valamint örömökben és sikerekben gazdag új évet kívánunk második kerületi polgártársainknak!

A Magyar Szocialista Párt II. Kerületi Szervezete
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Nem kell fizetni
a parkolásért
az ügyfeleknek
Ingyen várakozhatnak a Polgármesteri Hivatal ügyfelei a nemrég átadott új parkolóban a Rómer Flóris utcában, a Magyar Autóklub székháza mellett. Hetvenhat gépjármûnek alakítottak ki megállóhelyet, amelyeket a Polgármesteri Hivatal környezô irodáiban (így a Mechwart ligeti épületben, a
Margit körúti Ügyfélszolgálati Központban,
a Bem téri Mûvelôdési Irodán) ügyet intézô
polgárok másfél órán át ingyen használhatnak. A kedvezményt ügyintézôi igazolás
alapján a Polgármesteri Hivatal Mechwart
ligeti épületének portáján lehet majd érvényesíteni.
Az itt töltött idôért ªzetni kell azonban
mindazoknak, akik nem a Polgármesteri
Hivatalt kívánják felkeresni, a környék többi parkolóhelyéhez képest kevesebbet:
óránként 200 forintot.

VÁROSRENDÉSZET

BUDAI POLGÁR

Sokan visszaélnek a rokkantkártyával

A kerületi városrendészet folyamatosan ellenôrzi a
mozgássérültkártyák érvényességét és
jogosultságát

Szinte természetes jelenség, hogy a fontosabb csomópontok, irodaházak vagy bevásárlóközpontok környékén mind több parkoló autó szélvédôje mögött a mozgáskorlátozottak igazolványa pihen. Az ingyenes
parkolás érdekében azonban sokan jogosulatlanul használják a kártyát. A Városrendészet közterület-felügyelôi az utóbbi idô-

szakban több visszaélést is felfedtek, és a
bírságoláson kívül minden esetben feljelentést tettek.
— Az esetek többsége a Mammut bevásárlóközpont környékén történt, és úgy tûnik, hogy általában rokon nevére kiállított
igazolványt használnak saját célra a szabálysértô autósok — tájékoztatott Guba Gábor
közterület-felügyelô, aki elmondta, hogy
legutóbb egy vidéki, ªatal hölgyet értek tetten, aki megpróbált jogcím nélkül parkolni
a mozgáskorlátozottaknak vagy az ôket szállítóknak járó kártyával.
— A hölgy látta, hogy arra járôrözünk, és
inkább elhajtott. Az autó hamarosan egy közeli utcában bukkant fel ismét, ott megvártuk a sofôrt, hogy a tettenérést igazolni lehessen. Közterület-felügyelôként jogosultak vagyunk az igazoltatásra, és a kártyát is
ellenôrizhetjük, így hamar kiderült, hogy a
nagymama nevére szóló engedéllyel élt
vissza a vezetô.
A kártyát jogosulatlanul használókra a Városrendészet kiemelten ªgyel, ha gyanús
esetet látnak, inkább megvárják a gépkocsivezetôt, hogy tisztázhassák a helyzetet.
Amennyiben szabálysértést tapasztalnak,
feljelentést tesznek. A mozgáskorlátozottkártyát hamisítóknak vagy az azzal visszaélôknek a bíróság elôtt okirathamisítás miatt kell felelniük.
szg

Felvilágosítás, gyors reagálás, 24 órás ügyelet
Januártól kezdi meg mûködését a Buday
László utca 5/c-ben a kerületi Bûnmegelôzési Centrum. Vajthó Gábor, a VárosrendéJelenleg a parkoló próbaüzeme tart, a Pol- szet vezetôje lapunknak elmondta: a Városgármesteri Hivatal munkatársai az ügyfe- rendészettel aktívan együttmûködô polgárlek türelmét kérik az esetleges fennakadá- ôr egyesületek, az önkormányzat által
ªnanszírozott szabadidôs rendôrök a köztesokért.
rület-felügyelôkkel összehangoltan, több
szinten dolgoznak azon, hogy jelentôsen
csökkenjen kerületünkben a bûnesetek száILLEGÁLISHULLADÉK-BEJEma.
LENTÉS: Környezetvédelmi és Me— Bûnmegelôzés tárgyú cikkeket, tájézôgazdasági Iroda, tel.: 315-1366,
koztatókat kívánnak rendszeresen megjee-mail cím: jover. gyorgy@masodiklentetni, elôadásokat tartanak iskolákban,
kerulet.hu.
nyugdíjas klubokban, más civil szervezeteknél — mondta Vajthó Gábor. — Ezen kívül
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi
tanácsadás társasházi képviselôknek
a Polgármesteri Hivatalban (1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense, Szigeti Szilvia, (30) 560-3928
(szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu)
minden hónap elsô hétfôjén 15–17ig fogadóórát tart a hivatalban
(1024 Mechwart liget 1.).

rendszeresen, heti kétórás ügyfélszolgálat
keretében személyes tanácsadással szolgálunk majd januártól. Területi referenshálózatot hozunk létre, tagjai a kerület egyes részein élôket bûnmegelôzési szempontból
sajátjukként kezelve segítik. Sürgôs, beavatkozást igénylô esetben azonnal intézkednek. Közparkok, játszóterek, a közrend
szempontjából más „érzékeny” területek
és környékük folyamatos ellenôrzését is
meg fogjuk szervezni. A polgárôrök is
részt vállalnak a 24 órás üzemeltetés személyi feltételeinek biztosításában, a térªgyelô
rendszer kameráiról érkezô képek ªgyelésében, a szükséges azonnali reagálás szervezésében, végrehajtásában.

Az olvasó írja…
Köszönet egy bátor autósnak
Köszönetünket szeretnénk kifejezni egy bátor autós ªatalembernek, aki november
19-én szerdán este megóvta lányunk és barátja testi épségét, és megmentette ôket a kifosztástól. Az eset a hidegkúti Kilincs utca és Templom köz sarkán történt este fél 9 körül. Két ªú és egy lány a buszmegállóból követte lányomékat, a lánynál kés is volt, ezzel támadták meg ôket. Ekkor járt erre az az autós, akit a lányom nagy lélekjelenléttel
leállított, elmondta, mi történik, a ªatalember hazahozta ôket, így a lelki megrázkódtatáson kívül nem történt baj. Azonnal a támadók keresésére indultunk, és a Készenléti
Szolgálat segítségével megtaláltuk, majd átadtuk ôket a rendôrségnek.
Szeretnénk az autós ªatalembernek megköszönni a bátor fellépését, ha olvassa a cikNév és elérhetôség a szerkesztôségben
ket, kérjük, jelentkezzen.
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Átadták a felsôoktatási ösztöndíjakat

A Törökvész úti Általános Iskolában tartott
ünnepség keretében november 21-én Dankó Virág alpolgármester adta át a 2008–
2009-es tanévre szóló, II. kerületi felsôoktatási ösztöndíjakat.
Az önkormányzat idén százhúsz pályázóból 109, a kerületben lakó, egyetemi, fôiskolai tanulmányt folytató, vagy érettségi
elôtt álló és továbbtanuló diáknak tudott
50 és 60 ezer forint közötti összeget biztosítani. Az ösztöndíjakról a Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport és Informatikai Bizottság döntött szociális rászorultság és a képzés jellege alapján.

— Az összeg, ha nem is túlságosan nagy,
de az ösztöndíjpályázattal legalább a jegyzetek megvásárláshoz segítséget nyújthat az
önkormányzat a kerületben élô ªataloknak
— emelte ki beszédében Dankó Virág az ünnepségen, amelyen részt vett Szalai Tibor
jegyzô és Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda
vezetôje is. A támogatott diákok a helyszínen írták alá az önkormányzattal kötött ösztöndíj-megállapodást, ám sajnos, sokan
nem jöttek el személyesen a számukra rendezett díjkiosztásra és fogadásra, amelyen
a Törökvész úti Általános Iskola diákjai tartottak ünnepi mûsort.
szeg

Vers és próza németül
Hóesésben, valódi karácsony elôtti hangulatban zajlott november végén a II. kerületi
Német Kisebbségi Önkormányzat hagyományos Stille Nacht német nyelvû vers- és
prózamondó szavalóversenye. A 14. alkalommal megrendezett versenyt a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban tartották,
ahol a gyerekek teltházas nézôtér elôtt adhatták elô produkcióikat. A megmérettetéssel a kisebbségi önkormányzat évrôl-évre
minél több ªatalt szeretne a német kultúra
és a hagyományok megismerésére ösztönözni, illetve nyelvi programokat biztosítani az érdeklôdôknek. A zsûrinek nem volt
könnyû dolga, hiszen idén rekordlétszám
mellett, nyolc kategóriában zajlott a verseny, tizenegy iskolából 296 gyermek jelentkezett.

Alsó tagozat
Vers-ének kategória: 1. Csik Ferenc iskola,
4/N, 2. Csik 1/N.
Vers kategória: 1. Krutek Gyöngyvér (Fillér), 2. Molnár Kata és Schumicky Flóra
(Ökumenikus), 3. Dudás Dóra, Ábrányi Mercedesz, Sipek Nikolas (Szabó Magda).
Kisjelenet kategória: 1. Pitypang 4. oszt.,
2. Csik 2/N, 3. Csik 3/N
Felsô tagozat
Vers-ének kategória: 1. Szent Angéla 5/b, 2.
Ökumenikus 7/a-b.
Kisjelenet kategória: 1. Klebelsberg 5/a, 2.
Csik 6/n, 3. Ökumenikus 6. oszt., 4. Ökumenikus 5/b, 5. Pitypang 6. oszt., 6. Ökumenikus 8. oszt., 7. Szent Angéla 7/b.
Vers-próza kategória: 1. Kovács Gergely
(Klebelsberg), 2. Szakos Boglárka (Törökvész), 3. Flanek Szilvia és Márton Rege (Ökumenikus), 4. Soós Szabolcs (Budenz). Dicséretben részesült: Cora Kamilla és Tánczos
Ákos (Baár—Madas).
Ének kategória: 1. Klebelsberg 6/b és Kodály 11. oszt., 2. Kodály 13. oszt.
Egyéni ének kategória: 1. Mirk Júlia (Szent
Angéla), 2. Kanczler Anna (Szent Angéla),
3. Deák Kamilla (Pitypang).
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Leendô elsôsöknek
A Budenz József Általános Iskola és
Gimnázium a 2009–10-es tanévben
két elsô osztályt indít. Az egyikben a
Meixner-féle olvasási programmal és
mûvészeti foglalkozásokkal (dráma,
tánc, furulya, kézmûves) tanítják a
gyerekeket, a másikban a lépésrôl-lépésre komplex módszerrel oktatnak.
Ez a rendszer magas szinten biztosítja
a gyermekek egyéni fejlôdését. Mindkét osztályban kiscsoportokban vizuális nyelvoktatás folyik angol és német
nyelven. Az intézményben sokféle szabadidôs tevékenység (sakk, focisuli,
floorball, falmászás, kosárlabda, néptánc, rajz- és kézmûves szakkör) közül
választhatnak a gyermekek.
2009. január 14-én 17 órakor tájékoztató szülôi értekezletet tartanak a
leendô elsôs osztályokról. Január 22én 17 órakor kezdôdik a Sulikezdés játékosan, könnyedén 10 alkalmas foglalkozás. (1021 Budenz út 20–22.,
tel.: 394-3177, e-mail: bederna@budenz.sulinet.hu)

Lezárult pályázat
A Bimbó Egyesület 2008-ban, a II. kerületi önkormányzat támogatásával
rendezte meg Nyári élményeim címmel rajzpályázatát általános iskolásoknak. A versenyre több kerületi iskolából csoportosan és egyénileg is sokan
jelentkeztek. A nyertesek rajzszereket,
könyveket kaptak. Eredmények: alsó
tagozat: 1. Romhányi Márton (egyéni), 2. Losonczi Szilvia (Pitypang iskola), 3. Romhányi Lili (egyéni). Felsô tagozat: 1. Kovaljov Zsófia (Pitypang iskola), 2. Pintér Anna (Pitypang iskola),
3. Gyenge Anna (Remetekertvárosi iskola). Különdíjat nyert Lengyel Anna,
Romhányi Márton és Romhányi Lili.

Köszönet
A Virág Árok Óvodák A Gyermek Évszázada Alapítványa köszönetet
mond a felajánlott egy százalékokért.
A 2 357 733 forintot játékokra, vizuális eszközökre, színházjegyre, kirándulásokra, állatkerti és múzeumi belépôkre fordítják.

Barlangolás
Legalább 10 fôs nyugdíjas- vagy diákcsoportok tagjai a Pál-völgyi- és a
Szemlô-hegyi-barlangban a kedvezményes jegyárból további 20 százalék
kedvezményt kapnak, amely február
28-ig vehetô igénybe.
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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

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.: 201-4370)
n M GALÉRIA: DECEMBER 21-ig: Túl a hegyen. Czellár Gabriella fotói és Makhult Gabriella tusrajzai
Moldváról, Gyimesrôl. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ, színházi elôtér)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: DECEMBER 19-ig: Karácsonyi Tárlat VII. Hager Ritta, Morelli Edit, Katona Katalin és Rácz Gábor munkái. Gobelinek, plasztikák, tûzzománcok.
n HOME GALÉRIA: 2009. JANUÁR 3-ig: ef Zámbó István — válogatás 40 év legszebb munkáiból.
(1021 Üdülô u 23., www.homegaleria.hu)
n 2009. JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin-kárpitok — 34 triptichon.
Megtekinthetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9–18 óráig.
ZENE BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: DECEMBER 14., 11.00: Baranyi Klára (zongora) és bécsi muzsikus barátainak koncertje.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Jóga a mindennapi életben, szerdánként 8–9.30 óráig; Kun Ágnes, (06 20) 250-0431. Keddenként 19.45–21.15 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 9418-773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–10.50
óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Szülés
utáni baba-mama-torna. A szülést követôen eltelt hatodik hét után lehet elkezdeni, és a gyermek egy
éves koráig lehet közösen mozogni. A torna fôleg az anyukák fizikai regenerálódását célozza meg, de a
babák is aktívan részt vesznek benne. Kedden 11.45–12.45 óráig, pénteken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Nôi torna. Koreografált, táncos nôi torna lányok, asszonyok részére. Az órát profi táncmûvész tartja. Táncos elôképzettség nem szükséges. Hétfôn és csütörtökön 9–10 óráig. Információ, jelentkezés: Antal Ilona, (06 30) 922-5887. Gimnasztika. Mozgásforma a felnôttek minden korosztályának. Egyszerûen megtapasztalható módszer a
testtartás javítására, a nyak, váll, hát, gerinc fájdalmainak kezelésére. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Bothmer-gimnasztika tanárnál, (06 70) 335-6283. Gerinctorna. Minden kedden és csütörtökön
18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, (06 30) 370-7322. Salsa. Minden csütörtökön kezdô tanfolyam 20–21 óráig, haladó tanfolyam 21–22 óráig. Információ: (06 20) 315-2781.
n BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Gerincgimnasztika (felnôtt) kedden 8.30–9.30 és 18.30–19.30 között.
Kreatív gyermektánc szerdán 16.15–17.15 (5–6 évesek) és 17.15–18 óra között (3–4 évesek). Játékos focisuli, mozgásfejlesztés csütörtökön 16.15–17-ig (3–4 évesek) és 17–18-ig (5–7 évesek). (1022 Lorántffy
Zs. út 3. Tel.: (06 30) 670-2383)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformáló kondicionáló torna kedden és csütörtökön 8–9, este 19–20 óráig. Vezeti Tury Veronika. Jelentkezés: 200-9356. Osteoporosis-megelôzô gyógytorna kedden 11.00–12.30, csütörtökön 11.30–13 óráig. Vezeti Szininé Bakonyi Hajnalka. Jelentkezés: 325-9930.
Izomnyújtó, stretching gyakorlatok, amelyek elsôsorban kötött ízületû és ülômunkát végzôknek ajánlott kedden és csütörtökön 17.45–18.45 óráig. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Jelentkezés: (06
30) 975-4752. A 6–10 éves gyerekek sokoldalú
testi fejlôdését segítô játékok, akrobatikus jelleCSEREÜVEGEK. Jó tudni, hogy a csehek nézik a saját filmjeiket, legutóbb épp Jan
gû mozgások kedden és csütörtökön 16.15–
Sverák filmjére, a Csereüvegekre tódultak tömegesen, azt megelôzôen pedig Menzel
17.15-ig. Vezeti Bánhidi László és Borbála testnevemegkésett Hrabal-adaptációjának, az Ôfelsége pincére voltam-nak szavaztak milliós
lô tanár és szakedzô. Jelentkezés : 200-0191 és (06
bizalmat. Úgy tûnik hát, jól megfér egymás mellett a papa és a fiúk mozija, hiszen
30) 413-3854. Feldenkrais módszer — Hogy a leJan apukája, filmjeinek forgatókönyvírója és gyakori szereplôje az a Zdenek Sverák,
hetetlen lehetséges, a nehéz könnyû, a könnyû eleaki többek között a Menzel-féle Az én kis falum-nak írta a forgatókönyvét. Ilyen hátgáns legyen. Órák: kedden 10–11, csütörtökön 20–
széllel, mondhatni, nem nagy kunszt beletalálni abba a csehes-családias légkörbe,
21 óráig. Vezeti Heimer István nemzetközi diplomelyet az ifjabb Sverák rendre megcéloz, de azért ne becsüljük le a teljesítményt, kümás oktató. Jelentkezés: 394-3362, (06 20) 973lönösen, hogy az már egy Oscar-díjat is fialt (a Koljáért) az alkotónak. Meglehet, a
9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budaKolja Oscar-jában benne volt a bársonyos forradalom és a helyes kiskölök is, azaz csupest.hu

AZ ACÉLHANG KÓRUS FENNÁLLÁSÁNAK 135. ÉVFORDULÓJA alkalmából rendezett kiállítás december 16-án 15 órakor
nyílik az OMM Öntödei Múzeumában (1027
Bem József u. 20., tel.: 201-4370). Az együttes a Mechwart András által 1871-ben alapított Ganz-gyári dalkörnek is utódja. Idôs,
nyugdíjas Ganz-MÁVAG-os szakemberek
énekelnek benne — sajnos, már egyre kevesebben, hiszen az utánpótlást jelentô vállalati kör szinte teljesen megszûnt. A kórus
életének történéseirôl mesélnek a kiállítás
dokumentumai. A tárlatot Kósa László akadémikus nyitja meg, az énekkart Gerenday
Endre vezényli.

pa olyan összetevô, mellyel a Csereüvegek nem tud konkurálni. Ez a
történet elsôsorban a kereskedelmi szempontból már leírt 60+ korosztályé, azon belül is egy önmagával és a világgal viaskodó tanáremberé, akinek egyszer csak elege lesz a kamaszok fegyelmezésébôl, és
fiatalokat megszégyenítô hévvel önmegvalósításba kezd. Ebbe a biciklis futárszolgálat éppúgy beletartozik, mint a sarki közért üvegvisszaváltójának elirányítása (innen a cím is), de a nôcsábászat is a napi
programokat erôsíti. Utóbbinak érthetô módon hôsünk házastársa
örül a legkevésbé, de nincs olyan szívfájdalom, akármilyen drámainak
is tûnik a helyzet, amire egy cseh közönségfilm ne ismerné a természeE. K.
tes gyógymódot.
Cseh film. Rendezô: Jan Sverák. Fôszereplôk: Zdenek Sverák, Daniela Kolárová.

n Kendo a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületében. Gyermek és junior
edzés kedd-péntek 18.00–19.30-ig, felnôtt kezdô
edzés kedd-péntek 18.15–19.45-ig. (1022 Marczibányi tér 1. Információ: budapestkendo@gmail.com, tel.: (06 30) 601-2025)
n Teniszoktatás. Hatéves kortól kezdô és haladó
szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben.
Iskolásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû versenyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrásnál: (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.tenisz_oktatas.extra.hu
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató jóga
óra DECEMBER 14-én 16 órától a Volkmann u. 10.
alatti jógaközpontunkban azok számára, akik még
sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni. Felfrissítô órák a téli szünetben a Sivananda Jógaközpontban: DECEMBER 28-án 18.30–20.30, DECEMBER 30-án 10–12 és JANUÁR 4-én 18.30–20.30
óráig. Rendszeres gyakorló jógaórák kedden és
csütörtökön délelôtt 10 órától, szerdán délután 17
órától, pénteken és vasárnap este 18.30-tól a II.,
Volkmann u. 10.-ben. Péntek délelôtt 10 órától idôsebb jógázóink részére tartunk felfrissítô jógaórákat, szintén a Jógaközpontban. Információ: 3975258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont.hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól
függetlenül mindenkinek. Információ és órarend:
201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 5393797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI
TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA:: DECEMBER 19., 15–17-ig: Klubnap. „Harang
csendül, ének zendül…” Meghitt karácsonyi délután sok finomsággal. Betlehemes játék lengyel
gyerekek elôadásában. Klubvezetô: Kilián Mária,
(70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: DECEMBER 16.:
Karácsonyi ünnepség (csak klubtagoknak). Legközelebbi találkozásunk JANUÁR 6-án 15 órakor lesz.
(1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: DECEMBER 17.: Karácsonyi elôtti összejövetel. A programokra jelentkezni és érdeklôdni a 275-0169-es számon lehet. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Elsô januári
összejövetelünk 8-án 15 órától lesz. A klub minden páros héten csütörtökön 15 órától tartja összejöveteleit. Új tagokat is szeretettel várunk. (1028
Budapest, Máriaremetei út 37.)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: A klub vezetôsége tájékoztatja tisztelt nyugdíjas barátait, hogy a
klub téli szünetet tart március 12-ig. Addig is minden kedves barátjának és családjának nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet és jó
egészséget kívánnak. (1027 Margit krt. 48., tel.:
(06 20) 921-6588, 316-5925
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:
Tormay Cecil életérôl, mûködésérôl kaptunk részletes, mindenre kiterjedô tájékoztatást, megismerve
elhallgatásának okait, írásaiban és mûködésében
megjelenített magyarságáról, az I.világháború utá-
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NYUGTATÓ BABAMUZSIKA — BACH
(NYUGIS ÉS NYUGTALAN) BABÁKNAK. Zenetudósok mondják: Bach az
égiekkel társalgott, s eme eszmecseréket
jegyezte kottapapírra. Nos, nem tudom,
mire gondolhat hat hónapos unokám,
amikor fennkölt nyugalommal tekint a világba, de valami hasonló dologban sántikálhat, mint a nagy zeneköltô. Csendben
hallgatja a lemez nyitódarabját, egy gyönyörû részletet a Goldberg-variációkból.
Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen a babák szeretik a jó muzsikát, leginkább pedig kitûnô minôségben. Különösen fontos a jó hangzás e korosztály számára, hogy a késôbbiekben se veszítsék el érdeklôdésüket a jó zene iránt. Alig telik el negyedóra, mikor a 3. Brandenburgi verseny allegrója szól, és a babaunoka édesdeden alszik. Nem
baj, végül is a cédé elérte célját, a következô darabokat legközelebb. Hiszen annyi ideje van még, s Bach zenéje végtelen.
Ha a baba érdeklôdése töretlen, megismertethetjük vele Vivaldi, Mozart és Chopin
Mecséri István
muzsikáját a Nyugtató babamuzsika további lemezein.

KERÜLETI FESTÔMÛVÉSZ SIKERE az Országos Tájkép
Biennálén. A II. kerületben lakó Zoltai Bea festômûvész A
Remeteszurdok kora tavasszal címû olajfestményével elnyerte az Ezüst diplomát, valamint a Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány díját a hatvani Moldvay Gyôzô
Galériában megrendezett XVIII. Magyar Tájak. Országos
Tájkép Biennálén. Zoltai Bea képének értékét nem a téma,
az olvadástól sáros talajon nyíló hóvirágok élethû, naturális ábrázolása, hanem a színkompozíció és a dinamikus formák jelentik. „Csak nemrég óta festek tájképeket — nyilatkozta a mûvésznô. — Megvártam, amíg kialakulnak bennem a saját tájképeim. Szerettem volna elkerülni a közhelyeket, olcsó megoldásokat.”
MÉG NEM HIVATÁSUK A HUMOR. A Klebelsberg Kultúrkúria szerzôi és elôadói kategóriában amatôr humoristák jelentkezését várja. Szerzôi kategóriában írásban (legfeljebb két
nyomtatott oldal), elôadói kategóriában hanganyaggal (cédé, kazetta, MP3, legfeljebb öt
perc) vagy videó-, dvd-anyaggal (legfeljebb öt perc). A pályázaton minden esetben tüntessék fel, hogy melyik kategóriában pályáznak. A mûveket postán, faxon, e-mailben vagy személyesen lehet eljuttatni. A téma szabadon választható. A beérkezett pályamûveket szakmai zsûri — Maksa Zoltán, Litkay Gergely, Pethô Zsolt és Szászi Móni — bírálja el. A pályázókat meghívják a 2009. február 21-i Humor-percek címû rendezvényre, ahol a legjobbak
neves humoristákkal együtt fel is léphetnek.
Beküldési határidô: 2009. január 19. Cím: Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Templom u. 2–
10., tel.: 392-0860, fax: 392-0862. E-mail: tamasi.gabriella@kulturkuria.hu

SZMODITS IMRE KARIKATÚRÁJA

2008/25 — december 12.

SZERÉNY MIKULÁS: Az idén csak számlákat hoztam a szüleiteknek, gyerekek.
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ni zûrzavaros állapotokról. Köszönjük Jobbágy Éva kimerítô ismertetését, melyek után Tormay Cecil megjelent könyveibôl is lehetôség volt vásárolni. DECEMBER 17-én Tarr Mária ismertetôjét hallgathatjuk meg
a Madách színház bennfentes titkairól. Az év végi búcsúztató és az újévi köszöntés január második szerdáján tartandó farsangi délutánunkon lesz. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

n ZENE: DECEMBER 14., 19.00: Adventi jótékonysági koncert az épülô Mátyás király
játszótér javára. A koncerten fellépnek: Bánfalvi Béla és a Bánfalvi Quartet, Eckhardt Gábor, Mohai Gábor, Vámosi Nagy Zsuzsa, Balog
Zsolt, Szalai Kriszta, Bartha Katalin, Simon
Kriszta, Tóth András, Wenzon Zsuzsa, a Pasaréti Ferences Kórus Déri András vezényletével
és az Ökumenikus iskola diákjai. 2009. JANUÁR 11., 19.00: Dalnokklub. Versek, zenék,
gondolatok. Házigazda a Radványi—Balog—
Borzsák trió. Vendég a Strófa zenekar. A klub
népdalfeldolgozások és versmegzenésítések
otthonaként felvállalja az értékes irodalmi-zenei kultúra bemutatásának és megszerettetésének feladatát. A zenekar tagjai: Dara Vilmos
(ének, gitárok, mandolin, ütôsök), Silling Tibor (ének, gitárok, ütôhangszerek), Tábi Tamás (ének, hegedû, furulyák). Belépô 500 Ft.
JANUÁR 18., 19.30: Újévi gála. Magyar Virtuózok Kamarazenekar. Bach: d-moll kettôs
verseny. Kreisler: 5 hegedûdarab. J. Strauss:
Denevér-nyitány. Tavaszi hangok. Liszt: II. rapszódia. Vezényel és hegedûn közremûködik:
Szenthelyi Miklós. 2009. évi kollekciók divatbemutatója Tankó Judit Munkácsy-díjas és Hidegh Orsolya textilmûvészek munkáiból.
n KIÁLLÍTÁS: DECEMBER 14-ig: INDEX —
Baricz Katalin fotómûvész, Érdemes mûvész kiállítása. Baricz Katalin divatfotói éppoly egyéni megoldásúak, mint emberábrázoló
kreatív fotográfiái vagy szociofotói. Képei konvenciómentesek, felszabadultak, nem nélkülözik a humort. DECEMBER 21-ig: Téli tárlat —
A Remetekert Stúdió fiatal képzômûvészeinek tárlata. A kiállítások megtekinthetôk a
Kultúrkúria nyitvatartási ideje alatt.
n SZÍNHÁZ: 2009. JANUÁR 29., 18.00: Bibliai rögtönzések avagy a Biblia szubjektív
szemmel — a Meglepetés Színház elôadásában.
n GYEREKEKNEK: DECEMBER 13., 11.00 és
16.00: Halász Judit karácsonyi gyermekkoncertje. Jegyár: 1400 Ft. DECEMBER 19.,
2009. JANUÁR 9., 18.00: Magyar táncház
gyermekeknek. Kéthetente pénteken magyar
táncok, népi játékok, énekek, mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond
és Nyíri László. Részvételi díj gyerekeknek és kísérôiknek egyaránt: 500 Ft. DECEMBER 20.,
16.00: Szabad-e bejönni ide betlehemmel?
— a Kaláka együttes karácsonyi koncertje. Magyar és más nemzetiségû karácsonyi népdalok, régi templomi énekek mellett megzenésített versek is elhangzanak az adventi mûsorban. Az összeállítást egy nagyszalontai betlehemes játék fogja keretbe. Jegyár: 1400 Ft. JANUÁR 10., 15.00–18.00: Újévköszöntô Csiribiri családi délután. Újév alkalmából artistabemutatóval, zenés gyerekmûsorral és kézmûves játszóházzal várjuk a családokat.

KIRÁNDULÁS BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: DECEMBER 26.: Budai-hegység. Találkozó 9 órakor, Moszkva tér, metrókijárat (információ a 212-5641-es telefonszámon december
4-én 16–17.30-ig).
n TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: DECEMBER 14.: Budai-hegység. Találkozó 9 órakor, Széna tér, Volán pu. DECEMBER 21. és 28.: Budai-hegység. Találkozó 9 órakor, Moszkva tér, metrókijárat. DECEMBER 26.: Bejglilejáró túra a budai hegyekben. Találkozó 9.30 órakor, Moszkva tér, metrókijárat. DECEMBER 31.: Évzáró szilveszteri túra a budai hegyekben. Találkozó 9 órakor, Moszkva tér, 21-es busz megállója. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly u. 38.)
KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n MICVE KLUB: Hétfônként 16 órától karbantartó torna csontritkulásos betegeknek. A foglalkozásokat Halmosi Ágnes gyógytornász tartja (a körzet tagjai számára ingyenes). Csütörtökönként 18 órától
Frankel Baráti Kör. Vasárnaponként 10.00–11.30-ig Talmud Tóra oktatás 3–14 éveseknek. DECEMBER
15., 19.30: Alma, vida y corazon — szefárd zenei este a 120 éves Frankel Zsinagógában, a 20 éves MAZSIKE szervezésében. Belépôjegy: 1400 Ft. Információ: (06 30) 491-8140. DECEMBER 21., 15.30: Körzeti

Szeretném megmutatni
Bizonyára sok hölgyolvasónk irigylését
vívom ki, ha elárulom, hogy én már
hallottam Feke Pál tavasszal
megjelenô új lemezének nyitó dalát,
sôt, tettem ezt a csodálatos hangú,
népszerû énekes társaságában, aki
december 19-én a Klebelsberg
Kultúrkúriában ad koncertet.

Milyen érzés visszahallgatni a már felvett anyagot?
Elsôsorban azért nagyon jó, mert abban
a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a mellettem álló menedzsmentnek köszönhetôen nem mindennapi körülmények között
készülhet a lemez. Úgy gondolom, hogy aki
majd megvásárolja, épp olyan ªgyelemmel
és igényességgel hallgatja a dalokat, ahogy
azt mi, zenésztársaimmal készítettük.
A színpadi megjelenésnél is fontos az
igényesség?
Régi vágyam volt, hogy egy igazi proª
együttessel állhassak színpadra. Nagyon
büszke vagyok arra, hogy a nemes egyszerûséggel csak Feke Pál Band névre hallgató csapat csupa olyan kiváló muzsikusból jött
össze, akik mestereik hangszereiknek, és
ezt szólistaként Európa-szerte is bizonyították már. Mellettük fellép majd egy fúvós
szekció és a vokál, amelyben a Társulatból
jól ismert Molnár Ágnes és Schramek Andrea
fog énekelni.
A színpadi megszólalás számomra azért
is nagyon fontos, mert szeretném megmutatni az igazi arcomat, hiszen színészként
egy ªgura bôrébe bújva a szerepnek kell
megfelelnem, azt kell hitelesen eljátszanom. A koncert programját is úgy állítottam össze, hogy az elmúlt évek fontosabb
szerepei mellett megszólalhassanak azok a
dalok is, amelyeket színészként nem éne-

keltem, de valamiért közel állnak hozzám,
kedvesek nekem.
A koncerten az új lemez dalai hangzanak majd el?
Új világ vár, ez a koncert és a lemez címe
is. Eléneklem a címadó dalt, és még pár
számot a lemezrôl, de struktúrájában és zenei anyagában a Kultúrkúriabeli koncert
megegyezik a nyári országos turné fellépéseivel, tulajdonképpen lezárja azt. Énekelek dalokat a Hair-bôl, a Jézus Krisztus Szupersztárból, a Képzelt riportból, a Nyomorultakból, és természetesen az István, a király címû rockoperából. Nagyon izgalmas
lesz ismét arra a színpadra lépni, ahol másfél évvel ezelôtt remegô lábakkal álltam A
Társulat elsô felvételén. Ott és akkor indult
mindaz, aminek köszönhetôen most önálló koncertet adhatok.
Van kedvence a repertoárból?
Egyértelmûen István király, ami számomra egy megvalósult szerepálom. Ráadásul
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Hanuka: Gyertyagyújtás, fánk. Közremûködik a Z’MIRIM Diák Klezmer zenekar. DECEMBER 25., 17 órától
Talmud Tórás családi Hanuka. JANUÁR 3., 19 órától: Szabad egy táncra? Örökzöld dallamok, ismerkedés, tánc. A zongoránál: Szirmai Zoltán. (1023 Frankel Leó út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Minden programunkra lehet még jelentkezni. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 alkalommal. Fogadóórák, egyesületi összejövetelek
minden csütörtökön 15–18 óra között. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), (06 20) 42-42-180, fonixke@t-online.hu, pénztári órák csütörtökönként 15.30–17.30-ig. II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos Lajos emléktábla alatt a fôbejárat mellett balra.
n Baba-mama-klub minden szerdán 10–12-ig. Az otthon lévô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsiket várják. Szeretnék, ha a klub olyan hely lenne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthonosan éreznék magukat. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus. Belépô: 500 Ft/fô + 1 gyümölcs. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)

TANFOLYAM MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Alkotóház: selyemfestô, kézimunka, kosárfonó, nemezelô, agyagos, kerámia, tûzzománc-tanfolyamok. Információ és jelentkezés: Vadászy
Eszter, (06 30) 272-7022. Radírpók. Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10 éves korig. Minden kedden 16–17.30 óráig. DECEMBER 16.: Ünnepi mézeskalács. Információ és jelentkezés:
Vadászy Eszter, (06 30) 272-7022. Moldvai és gyimesi népzene- és néptánckurzusok. Hangszer-, táncés énekoktatás, szövôkurzus, gyerekjátékok és gyerektáncházi módszerek. A kurzusokat a csángó kultúra, népzene és néptánc iránt mélyebben érdeklôdôknek hirdetjük meg. Az egész napos oktatás minden
hónap 2. szombatján folyik, ezt a Guzsalyas táncház követi. Következô alkalom: DECEMBER 13. Információ: Szeleczki Petra, 212-2820, (06 70) 335-6284.

az igazi arcomat
nem is akárhogy valósult meg: több százezer ember elôtt énekelhettem élôben egy
olyan örökérvényû darabban, amely, úgy
gondolom, huszonöt év múlva ugyanilyen
sikerrel fogja ünnepelni akkori jubileumát.
Fiatal kora ellenére máris komoly szakmai múlttal dicsekedhet. Mikor lépett
elôször színpadra?
Tizenhét éves voltam, amikor apám elkísért egy meghallgatásra. Tetszett a hangom, rögtön kaptam is egy szerepet, majd a
szerepek egyre gyarapodtak. Megint csak
nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen az ország szinte valamennyi
szabadtéri színpadán szerepelhettem, a legtöbb vidéki színházban játszhattam vendégként, közel negyven fôszerepet kaptam a
legkiemelkedôbb musicalekben. A nagy áttörést azonban a televíziós szereplés, A Társulat hozta. Azóta teljesen megváltozott az
életem.

Mi változott?
Egyrészt, ismernek. Az utcán odalépnek
az emberek, és kezet fognak velem, autogramot kérnek. Ma éppen bementem egy üzletbe kabátot venni. Azt mondja az eladó,
ha énekelek valamit, kedvezményesen adja
azt a kabátot, amelyiket választom. Inkább
kiªzetem, csak ne kelljen énekelni — válaszoltam. Persze nagyon jó dolog, hogy megismernek és szeretnek. Aki ezt tagadja,
nem mond igazat. A másik változás, hogy
rengeteget tanultam az elmúlt idôszakban,
elsôsorban alázatot, és azt, hogy a tehetség
és ismertség nagyon sok munkával és felelôséggel jár.
Feke Pál koncertje december 19-én 19
órakor kezdôdik a Klebelsberg Kultúrkúria
színpadán. Közremûködik a Feke Pál Band,
valamint a rockopera táltosasszonya és Gizellája, Fejes Szandra és Simon Boglárka.
Jegyár: 4500 Ft. www.kulturkuria.hu
Péter Zsuzsa
A megvalósult szerepálom: István, a király

n SZIAMARCZI! Családi játszószombatok
minden szombaton 10–13 óráig. DECEMBER
13., 11.00: A Ládafia Bábszínház elôadása: Az
ördög kilenc kérdése. 10–14 óráig: Karácsonyi ajándékkészítô foglalkozás és kézmûves vásár.
n SZÍNHÁZ: Diákszínházi estek és mûhely:
DECEMBER 12., 18.00: Az ég, Angyalföld fölött. A Földreszállt Angyalok elôadásában.
Wim Wenders filmje és Radnóti Miklós verse
nyomán írta Pap Gábor. Az elôadás a Kaleidoszkóp Versfesztiválon 2008 októberében
rendezôi különdíjat kapott. A Diákszínházi Estek mûhelyvezetôje: Schilling Árpád.
n ZENE: DECEMBER 13., 20.00: Guzsalyas
bál. Az ünnepi évadban közös gyimesi, moldvai táncház a Szigony, a Somos és a Fanfara
Complexa zenekarokkal. A táncban segítenek:
Földi Lehel, Fülöp Attila, Papp Eszter, Zoltán
Eszter. Kísérô program: Benke Grátzy — Ádvent Somoskán. DECEMBER 14., 15.00: A Richard Wagner Társaság komolyzenei délutánja. Fiatal mûvészek hangversenye a bayreuthi ösztöndíjért. DECEMBER 14. és 21.: Kôketánc gyermektáncház. Moldvai és gyimesi
muzsikával: dalok, táncok, énekes játékok,
kézmûvesség, mese, ünnepi szokások 1–7
éves gyermekeknek. A gyermektáncház minden vasárnap 10-tôl 12-ig tart. DECEMBER
20., 19–04 óráig Guzsalyas 20. születésnap
és 7. Csángó karácsony. Bállal tarkított mûsor, avagy mûsorokkal, kommentálásokkal
ékesített bál. Gyimesbôl: Gyica Károly —
ének, lapi. Szentes János — mozsika. Táncosok Gyimesbükkrôl, Sára Ferenc Setétrôl.
Moldvából: Legedi István, Hodoróg András —
sûtü, Bogdan Toader — hedegû, Antim Ioan
— koboz. A Szeret menti népdalverseny legjobbjai, egykori Tatros, mai Tatros, Somos, Szigony, Ábrahám Judit, Dresch Dudás Mihály,
Vizeli Balázs, Fanfara Complexa. Boka színház: Fülöp Attila, Józsa Zoltán Bambi, Földi Lehel, Plank Judit, Papp Eszter, Zoltán Eszter és
a régiek... Jó pálinka, jó bor — pezsgô, tort,
mics, siltek. DECEMBER 25., 19.00: Kalákakoncert. A Kaláka együttes (Becze Gábor, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Radványi Balázs)
ünnepi válogatása karácsony alkalmából egy
különleges este ígéretével, betlehemezéssel elsôsorban a felnôtt közönség számára.
n KAMASZOKNAK: DECEMBER 20.: 15–18
óráig: Titánok. Programsorozat 12–18 éveseknek. Szent Luca VS. Luca-boszorkány. Luca
napi mágiák, jóslások, kotyolás.
n Babaholmibörze: DECEMBER 13., 8–12-ig.
n ANIMARCZI Animációs Filmklub. DECEMBER 17., 19.30: Kovásznai György munkássága, a Habfürdô c. film vetítése. Az elsô alkalom az érdeklôdôk számára ingyenes, a továbbiakban a belépô 500 Ft.
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Tömegközlekedés
karácsonykor
A BKV ZRt. járatain december 24-én a
korai üzemzárásig szombati, 25-én és
26-án vasárnapi, 27-én ismét szombati, 28-án vasárnapi, 29-én, 30-án és
31-én iskolaszünetben érvényes munkanapi, január 1-jén vasárnapi, 2-án
és 3-án szombati, míg 4-én vasárnapi,
5-én iskolai teljes munkanapi menetrend van érvényben.
n December 24-én a szombati menetrend szerint közlekednek a jármûvek, amelyek a belsô végállomásaikról
általában 15.30 és 16 óra között indulnak utoljára, a forgalmasabb metróállomásokon bevárják az utolsó szerelvényekrôl jövô utasokat is. A Hûvösvölgyben ennél kicsit késôbb is indulnak még autóbuszok. Az utolsó metrók a Deák térrôl egységesen 15.30kor mennek tovább, ezért a végállomásokról ennél jóval hamarabb elindulnak.
A nappali járatok elmentével az éjszakai autóbuszokat lehet igénybe
venni.
n 906-os: Moszkva tér, Margit körút,
Nagykörút, Móricz Zsigmond körtér,
Kosztolányi Dezsô tér (15 percenként,
de az éjfél elôtti és utáni fél-egyórás
idôszakban 10 percenként).
n 922-es: Moszkva tér—Budakeszi
(60 percenként).
n 923-as: Békásmegyer, HÉV-állomás, Flórián tér, Kolosy tér, Margit
híd, Nagykörút, Boráros tér, Pesterzsébet, Dél-pesti autóbuszgarázs (30 percenként).
n 931-es: Csatárka, Pusztaszeri út,
Vérhalom tér, Margit körút, Nyugati
tér, Deák Ferenc tér, Astoria, Örs vezér
tere, Árpádföld, Dezsôfia utca. A Csatárka út felé a Margit körút, Mechwart liget, Bimbó út, Törökvész útvonalon közlekedik 60 percenként.
n 956-os: Rákoskeresztúr, Örs vezér
tere, Astoria, Erzsébet híd, Attila út,
Moszkva tér, Budagyöngye, Hûvösvölgy, Remetekertváros, Pesthidegkút
Hûvösvölgy körforgalom 60 percenként.
n 960-as: Móricz Zsigmond körtér,
Villányi út, Alkotás utca, Moszkva tér,
Margit körút, Kolosy tér, Bécsi út, Óbuda, autóbuszgarázs (30 percenként).
n 963-as: Hûvösvölgy, Adyliget és
szolgálati járatként Nagykovácsiig 60–
90 percenként, csatlakoztatva a 956oshoz.
n 990-es: Rákoskeresztúr, Örs vezér
tere, Astoria, Erzsébet híd, Batthyány
tér, Csalogány/Batthyány utca, Moszkva tér, Normafa (60 percenként).

Kertész István

BUDAI POLGÁR

Már nem a „Moszkva térig jár az 56-os busz”
Budapest tömegközlekedése alapvetôen változott meg a szeptemberben bevezetett paraméterkönyv iránymutatásai szerint. A bevezetéskor a BKV Zrt., a Fôpolgármesteri
Hivatal és a fôvárosi közgyûlés illetékes bizottsága ígéretet tett arra, hogy fél éven keresztül vizsgálja az utaselégedettséget, illetve az új járatok kihasználtságát. A Hûvösvölgyi út térségében élôk 1600 aláírással
petíciót írtak a BKV-nak, és tiltakozásukat
eljuttatták a II. kerületi önkormányzatnak
és számos újságnak is. Az egykori gyors
56-os járatot kiváltó 256-os busz ellen tiltakozók levelét Láng Zsolt polgármester tájékoztatást kérve eljuttatta a BKV-nak.
Az alábbiakban részleteket közlünk a
BKV vezérigazgató-helyettese, Mihálszky
Gábor válaszlevelébôl. „Hûvösvölgybôl a
Moszkva térre a villamos és az autóbusz is eljutást ad, hosszú szakaszon párhuzamosan haladva. A gazdasági kényszerûség a város
számos más útvonalán szükségessé tette már
korábban a párhuzamosságok csökkentését,
ahol arra mód van, a nagyobb kapacitású, kötött pályás eszközök preferálását. A legutóbbi
módosítás során ezt is ªgyelembe véve módosult az 56-os gyorsjáratot felváltó 256-os autóbusz útvonala. Nem gyôzzük jármûvel,
költséggel azt, hogy a Hûvösvölgybe érkezô tömegek az egyébként sûrû, ott még
bôséges férôhellyel rendelkezô villamos
helyett az autóbuszt válasszák.
A 256-os belsô szakaszának vonalvezetését
a térség egyéb változásai is befolyásolták. Így

a 28-ast felváltó 155-ös autóbusz a 156-ossal
összehangoltan a Szilágyi Erzsébet fasorba került, és az emiatt lecsökkent Városmajor utcai kapacitást pótolni kellett, amire a
256-ost használtuk fel. […]
A megállóhelyek kérdésében sem tervezünk
változást, hiszen az elmúlt években számos alkalommal találkoztunk olyan igénnyel, hogy
állítsuk meg a gyorsjáratot a kihagyott megállókban. A követési idôk csökkentése, a sûrítés
többletjármû beosztásával oldható csak, ezt pedig nem tudjuk jelenleg biztosítani. Az eddig
rendelkezésünkre álló adatok szerint a
256-os vonalán a mai követések által
nyújtott férôhely elegendô mennyiségû.
A levelünk elején írt utóvizsgálatok folyamatban vannak, azonban a 256-os autóbusz
közlekedésével kapcsolatban szakmai álláspontunk jelenleg az, hogy nem tervezzük a belsô szakaszán a Szilágyi Erzsébet fasor igénybevételét…”

NAPPALI JEGY KARÁCSONY ÉJJEL IS. Lapunk felvetésére a BKV Zrt. elképzelhetônek tartja, hogy karácsony délután és este az éjszakai járatokon a nappali jegyek legyenek érvényben. Arra kérik az utasokat, figyeljék a közleményeket, híradásokat,
mert nagy valószínûséggel nem kell éjszakai jegyet váltani karácsonykor. A tervek szerint a fôvárosi közgyûlés jóváhagyásával a külön éjszakai jegy január elsején 0 órától
K. I.
megszûnik, így szilveszter éjszaka már csak a nappali jegyeket kell használni.

A Fôvinform jelenti
n A Bem József tér középsô útpályáját, valamint a Fô utcát teljes szélességben lezárták a
Bem József térnél a fôgyûjtôcsatorna építéséhez kapcsolódó közmûépítés miatt, így terelôút a Bem rakpart —Vitéz utca útvonal az Árpád fejedelem útja felôl.
n A Budai alsó rakparton a Margit hídtól északra és az Erzsébet hídtól délre még nem lehet közlekedni. Ide tartozik még, hogy leszûkül az útpálya a Margit híd le- és felhajtó ágainak vonalában, így az Üstökös utcában. A Liphtay utca nem járható a Bem József tér és a
Bodrog utca között.
n Az Eszter utca kétirányú szakaszán közel a Törökvész úthoz az építkezésnél közmûbekötés miatt váltakozó irányú a forgalom.
n A Széher utat egyirányúsították a Szerb Antal utcától lefelé a Bognár utcáig. Folytatásában a Budenz úton is korlátozásokra kell számítani a Bognár utca és a Hûvösvölgyi út között vízvezeték-építés miatt.
n Az Apostol utcát szintén egyirányúsították a Bolyai utcától a Kavics utca felé, illetve
folytatását, a Szeréna utat a Kavics utcától a Szeréna közig ugyancsak vízvezeték-építés miatt.
n A Pasaréti úton megkezdôdött a kifelé vezetô oldalon a vízvezeték felújítása a Rhédey
utcától a Gyergyó utcáig, ezért ezen a szakaszon sávelhúzás miatt útszûkületre és nagyon
lassú haladásra kell számítani várhatóan a hónap végéig.

Rosta Marian
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London a cél
A Bécs—Budapest szupermaraton
ötnapos vetélkedésén a gyôztes
Vasas-Humansoft váltójában
amatôrként indult és kitûnôen
helytállt kétgyermekes családanya,
Pettkó-Szandtner Judit, aki mindössze
másfél éve kezdett el futni. A késôi
kezdés ellenére még sokat ígérô,
budakeszi illetôségû atlétával a Vasas
Pasaréti úti sporttelepén
beszélgettem.

— Baján, már iskolás éveim alatt kiderült,
hogy tehetséges atléta lennék, de a versenyzéstôl mindig is berzenkedtem. Úsztam, kerékpároztam, majd a gimnáziumban ªúkkal futottam együtt. Az elsô, említésre méltó esemény 2001-ben történt, amikor is a
Dreher-váltóban heten elosztva a távot, lefutottuk a 42 195 métert. Majd egy három
férª és két nô alkotta vegyes csapatban teljesítettem a Bécs—Budapest szupermaratonit is.
Innen kezdve már minden ment, mint
a karikacsapás?
Az élmények ellenére a folytatás egészen
2007 áprilisáig váratott magára. Ekkor egy
hosszú hétvégén belebotlottam egy szenvedélyesen futó, itt vendégeskedô amerikai
hölgybe, aki mögött már kilenc, sikerrel
teljesített maratoni táv állt. Ôszinte átéléssel beszélt szenvedélyérôl, s az általa megadott honlapon talált edzésterv alapján én
is keményebb, s egyben rendszeresebb
munkába kezdtem. A tizenhat hetes program során háromszor is teljesítettem edzésen a 32 kilométeres távot. Ennyivel a lábaimban már el mertem indulni 2007 ôszén
a Plus Maratonon.
A premier egyenesen igen jól sikerült.
Mivel lelkileg is rendkívül felkészült voltam, ezért is érhettem el a 3:25 órás, igen
jónak mondott elsô eredményemet. Ráadásul nagyobb holtpont nélkül futottam le a
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távot, így talán természetes is, hogy ettôl az
élménytôl szinte vérszemet kaptam. Már
akkor elhatároztam, hogy amíg mozdulni
tudok, évente kétszer teljesíteni akarom a
42 195 métert.
És hamarosan, 2008-ban már duplázott.
Miután hiába jelentkeztem fél évvel korábban, a londoni maratoniról már így is
lemaradtam túljelentkezés miatt, ezért áprilisban Bécsben próbáltam szerencsét. Az
ott elért 3:12 órás idômet az október eleji,
budapesti maratonin már 3:02 órára sikerült leszorítanom. Hiába értem el azonban
a harmadik legjobb idôt, mégsem vehettem át az országos bajnoki bronzérmet,
mert akkor még egyetlen klubnak sem voltam a versenyzôje.
Nyilván a több mint ªgyelemre méltó
eredménynek köszönhetôen röviddel késôbb már a Vasas-Humansoft versenyzôje lett.
Mivel amatôr nôk elég ritkán jutnak el a
három óra küszöbére, így irántam is megnôtt az érdeklôdés. Öt nappal a Samsung
Bécs—Budapest Szupermaraton rajtja elôtt
igazolt le a késôbbi gyôztes Vasas-Humansoft, amelynek tagjaként az öt résztáv közül
négyet teljesítettem. A befejezô napon 1:25
órával egyéni csúcsot értem el a Budakeszi—Hôsök tere közötti félmaratoni távon.
A 2008-as eredményei alapján semmi
kétség afelôl, hogy jövôre még feljebb
akarja majd tenni a mércét.
Nem titkolom, 39 éves vagyok, de még
nagyon sok erôt és ambíciót érzek magamban. Jövôre 2:50 óra a célom a maratoni távon, s ha nem jön közbe valami, az olimpiai B-szint teljesítését is célba veszem. A
férjem minden esetre teljes támogatásáról
biztosított, ami nagyon nagy segítséget jelent. A legfontosabbnak azonban azt tartom, hogy ezek az eredmények egyenesen
rákényszerítenek a rendszeres futásra.
Kép és szöveg: Jocha Károly.

A Vízivárosi SE sítáborokat szervez Valèia,
Krahule, Jasenská Dolina helységekbe. A
szállás Túróczfürdôn, négy éjszaka, öt nap
síeléssel. Idôpontok: január 19. és 26-tól,
február 2., 9. és 16-tól. Részvételi díj: 18 év
alatt 56 000 Ft, felnôtteknek 61 000 Ft,
amely tartalmazza az utazást különbusszal,
a szállást (2–3 ágyas zuhanyozós, WC-s szobákban), a napi háromszori étkezést (ebédre hidegcsomag), a síoktatást és a síbérletet öt napra. A síterepekre a hóviszonyoktól függôen autóbusszal szállítják a résztvevôket. Vízivárosi Sportegyesület, 1024 Margit krt. 9., tel./fax.: 212-5673, e-mail: vizivarosi.se@freemail.hu, vizivarosise@citromail.hu

Elveszett!
November 29-én a Margitszigetrôl elveszett 10 éves kan, ivartalanított fehér színû máltai selyemkutyusunk. A
kutya hátsó lába kezelésre szorul. A
megtalálót magas jutalomban részesítjük. Telefonszám: 329-3147 vagy
(06 20) 204-6233.

Zalai fenyôk
vására
a Marczibányi
téren
Ôstermelôk kínálnak
zalai fenyôfát
december 12-tôl.
Az Alvinci és Felvinci út
közötti területen
naponta
7 és 18 óra között
lehet válogatni
a legkülönfélébb
fajtákból.
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Állandóság és körforgás

Ünnepváró beszélgetés a Bolyai Gyermekotthonban
Már az épület is állandóságot sugall. Nagy kerttel övezve, a Bolyai utca déli felén, Alpár Ignác építômûvésznek, a historizmus jeles, múlt századi képviselôjének egykori, szecessziós jegyeket ôrzô
villája ma gyermekotthon. A látogató, maga mögött hagyván számos lépcsôsort, a bejáratig tartó
sétája során fából készült játszóteret, kék medencét fedezhet fel, amelyek jelzik a megváltozott
funkciót. A ház halljába mai napig is Róth Miksa gyönyörû, színes üvegablakain át tör be a fény. A
gyermekotthon évtizedes hagyománya szerint itt, ebben az értékadó, különleges teremben ünneplik a gyerekek a karácsonyt.

Az irodában találkozom Lukács Mártával, a gyermekotthon igazgatónôjével, aki huszonöt éve, 1983 óta vezeti az intézményt. Rövid
történeti kitekintést nyújt, amelybôl kiderül, a villa 1945 után egy
ideig népfôiskola volt, jelenlegi rendeltetését 1969 óta tölti be.
Honnan jönnek, miért kerülnek ide a gyerekek?
Mivel a gyermekotthon fenntartója a Fôvárosi Önkormányzat, a
gyermekek általában a város különbözô kerületeibôl kerülnek hozzánk. Általában akkor, ha a család nem képes gondoskodni róluk.
Ennek számos oka van, tapasztalataim szerint leggyakrabban a
munkahely és lakhatás ellehetetlenülése, elvesztése. Elôfordul
azonban, hogy az elhanyagoló nevelés, a szülôk tartós betegsége
miatt kerül rá sor, vagy akkor, ha a szülô börtönben van.
A nálunk lévô gyermekek már korábban eltöltöttek bizonyos
idôt más intézményekben (átmeneti otthonokban) és csak második „állomásként” vannak itt. Jelenleg összesen negyvenheten,
ami már majdnem teljes létszám, a törvény ugyanis maximum
negyvennyolc fôt engedélyez. Az intézmény kihasználtsága évek
óta 90 százalék körül mozog. Nincs is már további lehetôség új helyiségek kialakítására, így egyelôre hiányzik például a pedagógusszoba.

Örömmel mondja, hogy a helyszûkén nemsokára segíteni fog a
megfelelô közösségi és kiszolgáló helyiségekkel felszerelt új telephely a XI. kerületi Breznó közben. A gyermekotthon új épületét a
tervek szerint 2009 nyarán vehetik birtokba: további harminc
gyermek elhelyezésére nyílik majd lehetôség.
— Intézményünkben — folytatja az igazgatónô — négy csoport
van. A korösszetételük vegyes, három évestôl 18 évesig terjed. Utógondozást is végzünk: aki szeretne, az 24 éves koráig még maradhat az intézmény falain belül. Sokan élnek ezzel, akár diplomát is
szereznek. A saját családot természetesen nem lehet pótolni, de
fontos, hogy a gyerekek önállóságot tanuljanak, és felelôsséget
érezzenek saját életük alakulásáért. Mi megpróbálunk ebben a segítségükre lenni. Gyermekotthonunk harminc fôs stábja azon
igyekszik, hogy késôbb saját lábra állhassanak. A törvény által
meghatározott normákon túl — saját zsebpénz, saját ruhatár, napi
étkeztetés — gondozottaink képezhetik magukat: tanulhatnak nyelvet, számítógépes, internetes ismereteket szerezhetnek, akár jogosítványt is. Számos délutáni elfoglaltságuk van, járnak sportolni.
Néhány gyermek épp beszélgetésünkkor érkezik meg, úszni voltak.
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Milyen gyakran fordul elô, hogy a gyerekek végleg haza mehetnek családjukba?
A gyakorlat azt mutatja, hogy, sajnos, ez ritkán fordul elô. Gyakrabban kerülnek nevelôszülôkhöz.
A Bolyaiban élôk között szerencsére vannak hazajárók, de a többieket is rendszeresen látogatják. Van, akit csak néha, de olyan is,
akit hetente-kéthetente. Az otthon lakóinak életébôl egyébként
egyes háztartási feladatok ellátása sem marad ki. Az életkornak
megfelelôen rendszeresen lehet mosni, teregetni, sütni-fôzni. Az
igazgatónôvel bekukkantok az egyik csoport lakószobáiba, konyhájába, ebédlôjébe is. Barátságos környezetben látok néhány igazi focirajongó kuckót, a falon posztereket és családi fényképeket is.
„Nem kérsz tejszínhabot?” kérdezi fesztelenül a konyhában kísérômet az egyik kisªú, aki éppen egy egész pohárnyit kezd fogyasztani. „Köszönöm, most nem”, hangzik a válasz, majd Márta hozzám fordul: tudják, hogy nagyon szeretem az édességet.
Az étkezôben igazi, nagycsaládra szabott asztal, székekkel. A
konyha modern, jól felszerelt. Pultján még számos konyhai kisgép, kenyérpirító, fritôz, mikrohullámú sütô.
Mint Lukács Márta megjegyzi, a gyermekotthonnak saját alapítványa van. Számos programot ebbôl ªnanszíroznak. Ezen kívül
más, rendszeres segítôjük is akad, többek között a Rotary Klub,
vagy a Kempinski szálló. A nyári közös üdülés támogatásáért már
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évek óta a II. kerületi önkormányzat pályázatán indulnak. Sikerrel
— tavaly például 160 ezer forint körüli összeghez jutottak.
Hogyan várják az ünnepeket, a Mikulást és a karácsonyt?
Nálunk az ünnepekben is az állandóság és a körforgás dominál.
Ez nyújt biztonságot a hétköznapokban. Rendszeresen megtartjuk
a születésnapokat, tortával és ajándékkal, a névnapokat is. Mikuláskor az este kihelyezett csizmákba reggelre bekerülnek a csomagok. Többéves hagyomány, hogy a fôvárosi tûzoltók el is hozzák
gyerekeinkhez a Mikulást, aki így igazi tûzoltóautón érkezik. A kisebbek számára ez mindig nagyon emlékezetes. A gyerekek részt
vesznek a Fôvárosi Önkormányzat által rendezett ünnepi mûsoron is.
Karácsonykor a Róth Miksa szecessziós ablakaival díszített hallban négyméteres fenyôfát állítunk. Mi díszítjük fel, a fa évrôl-évre igazi meglepetés. Az ünnepségen a gyerekek betlehemes játékot adnak elô, közösen éneklünk. Nem marad el az igazi karácsonyi vacsora sem: rántott hal, majonézes krumpli, saláták, gyümölcs és természetesen a diós, mákos bejgli. A gyerekeknek saját
csoportjukban is van karácsonyfájuk: ez alá kerül a személyre szóló ajándék. Az otthon közössége számára is érkezik évrôl évre valamilyen meglepetés: legutóbb például a Rotary Klub szerelt fel minket korcsolyákkal és görkorcsolyákkal.
Szilágyi Enikô

Betlehemi pásztorok
„Luca után 12 nap az eljövendô év idôjárására
mutat” — jegyezték meg a természeti jelenségeket fürkészô öregek Szent Luca ünnepén (december 13.). Az ókeresztény lány
nem ment feleségül pogány kérôjéhez, vértanúságot szenvedett hitéért. A szemfájósok, a vakok védôszentjéhez buzgón imádkoztak a varrónôk, és mindazok, akik tûvel
dolgoztak. A ªatalokat bolondos lucázás
tartotta izgalomban. Fehér lepedôbe burkolózott legények ijesztgették sokfelé a falubelieket.
A karácsonyi készülôdés derûs napja volt
sok háznál fagyos idôben is Szent Tamás
apostol ünnepe (december 21.), ahogy hajdan mondták, Disznós Tamás. Dédanyáink
megªgyelték: a téli napfordulatkor vágott
hízó szalonnája nem avasodott meg. Mivel
gyógyító erejûnek hitték a Tamás-napi disznó háját, tettek el belôle orvosságnak. Az
ünnepekre szánt, jórészt friss pecsenyébôl
álló ételeket este elvitték a templomba szentelésre. Az eladósorban lévô lányok közül
sokan rázogatták sötétedés után portájuk fo-

nott kerítését, és amerrôl kutyaugatást hallottak, onnan várták kérôjüket. A türelmetlenek csoportosan fogtak hozzá a sövényrázáshoz, hogy álmodjanak mátkájukról. „Kerítés, kerítés megrázlak, / Szent Tamás, kérlek, / Szeretném megtudni, / Kivel fogok esküvôn állni”— mormolták szorgalmasan.

„Karátson elôtt harmadnappal — jegyezte
föl Bod Péter erdélyi prédikátor — gyermekek és szolgák ajtónként jártak, verseket énekeltek Krisztus születésérôl, jó és szerencsés inneplést kívántak. Ekképpen magoknak pénzt,
gyümölcsöt s holmi ennivalókat gyûjtögettek,
akarván ebben követni a Krisztus születésérôl
hírt tevô betlehemi pásztorokat.” A szentcsaládjárásra összegyûltek mintegy eljátszották a bibliai történetet, amikor kilenc este
szállást kértek egy-egy háznál a Szent Családot ábrázoló képnek. „Szállást keres a Szent
Család, / De nincs ki helyet ád, / Nincsen,
aki befogadja / ôt, ki égnek s földnek ura” —
köszöntek be énekükkel. A gazdasszony így
válaszolt: „Ne sírj tovább, Szûz Mária, / Ne
menjetek ma sehova, / Szállásunkat mi megosztjuk, / Kis Jézuskát befogadjuk.” A kilencedik háznál szenteste a kép elé helyezett, jászolban fekvô kis Jézust imádság után a karácsonyfa alá tették. Az esthajnalcsillag fényénél a családok apraja-nagyja énekelte:
„Mennybôl az angyal lejött hozzátok…”
Pintér Csilla
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Karácsonyi álmok

Karlócai Mariann nyolcvan évvel ezelôtt költözött családjával a Pasarétre, évtizedeken át magánóvodát vezetett lakásán, több generáció nôtt fel a kezei között, az itt összegyûjtött és kikísérletezett játékokról könyveket is írt. 1968 óta gyûjt régi játékokat azzal a szándékkal, hogy Budapesten
játékmúzeumot hozzon létre az azóta több mint ötezer darabosra nôtt gyûjteményébôl — amelyben például régi karácsonyfadíszek is vannak —, és amelyet azóta is szívesen gyarapít. Karlócai Mariannal a régi idôk játékairól és karácsonyairól beszélgettünk.

— A régi játékok gyûjtését 1968-ban kezdtem, egy zempléni kiránduláson a Méra nevû faluban a gyerekek egy általam ismeretlen játékot játszottak, bigéztek. Tôlük kaptam azt a mindkét végén kúposra faragott
botocskát, a bigét, amely a több mint ötezer darabos gyûjteményem elsô darabja

Babakonyha-felszerelés

lett. Az azóta ajándékba kapott, vásárolt
vagy akár talált játékok közül legszebb tárgyam talán a múlt század közepérôl származó nagy színház, porcelán babákkal, eredeti ruhákkal, díszletekkel. Nagyon sok helyen volt már kiállítás a gyûjteményembôl,
például az Iparmûvészeti Múzeumban, a

Millenárison, jelenleg a szentendrei Skanzenban van. A pasaréti úti lakásomban évekig mûködtettem óvodát, de néhány éve
pont azért hagytam abba, hogy rendszerezni tudjam a játékokat, három éve tart már a
leltározás. Szeretnék létrehozni egy játékmúzeumot Budapesten, hiszen más nagyvá-

Barátságos, kedves arcú német babák, porcelán fejjel
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Jobb lett velük a világ
Pontosan 11 157 825 forint gyûlt össze a november 14-én a Budapest Sportarénában
megrendezett Jobb velünk a világ! — fogyatékosok az „egészségesekért” jótékonysági rendezvényen, melyet a sérültekbôl álló
Nemadomfel Együttes kezdeményezésére
szerveztek fogyatékosok azzal a céllal, hogy
a Böjte Csaba által gondozott árva gyerekeken segítsenek. A világon is egyedülálló

kezdeményezésre majdnem hétezren voltak kíváncsiak. Az esemény fôvédnöke Sólyom Erzsébet, védnökei Göncz Árpádné és
Mádl Dalma voltak. A koncertbôl és a vásárból befolyó adományokat a rendezvény
szervezôi-kezdeményezôi sajtótájékoztatón nyújtották át Böjte Csabának, aki egy új
otthon létrehozását kívánja megvalósítani,
ezúttal a gyergyói medencében.

Városmisszió a Hûvösvölgyben
A hûvösvölgyi végállomáson adventi szombatokon 16 órától és hétfônként reggel 6
órától az ófalui, a széphalmi, a remetekertvárosi és a máriaremetei plébániák közösségeinek és plébánosainak részvételével a Városmisszió szellemében meggyújtják az adventi gyertyát, imádkoznak, énekelnek, szentírásszövegeket, süteményt és meleg teát osztanak az arra járóknak.

Jótékonysági bazár volt Pasaréten
rosokkal ellentétben Budapestnek nincs saját játékmúzeuma.
Magyarországon karácsonykor inkább saját kezûleg készítettek ajándékokat, mert a
pénz bizony kevés volt, a szeretet viszont
annál több. Az édesapa és esetleg a barátja
elbújtak, hogy a fûrészelés, barkácsolás
hangja ne ébressze fel a gyerekeket, és igazi meglepetést készítettek. A magyar játék
inkább kisiparos, kézmûves munka volt,
például babaházat, bababútorokat, fából készült játékokat csináltak. Játéküzletek sem
nagyon voltak, ezért készítettek inkább
mindent sajátkezûleg. A ªúk a 20-as, 30as években hintalovat, dobot, sisakot, kardot kaptak, a lányok álma a baba, babaruha
és babaszoba, konyhai és háztartási eszközök, étkészlet volt, de népszerûek voltak a
mackók is. De házilag is készítettek ajándékokat: ragasztottak képeket, festettek, kukoricacsuhéból vagy földimogyoróból babát állítottak össze, de ha a családban
olyan az édesanya, napjainkban is így van
ez. A lényeg az, hogy a gyerek is tanuljon
meg fáradozni azért, hogy a másiknak örömet szerezzen. Fontos az is, hogy a másik
oldalon vajon örülnek-e a gyerek ajándékának, megdicsérik-e a munkáját. A karácsony lényege, hogy szeretetet adunk, örömet szerzünk a másiknak, nem feltétlenül
pénzzel, hanem idôvel, odaªgyeléssel. ld

A pasaréti jótékonysági bazár már fogalom
a környéken lakók között. Akiknek fontos,
hogy segítsenek a rászorulókon, egész évben gyûjtik a szükségtelenné vált, de ajándékozásra még alkalmas használati tárgyakat, konyha- és lakásfelszerelést, mûszaki
cikkeket, ruhát, cipôt, könyvet, játékokat,
hogy aztán felajánlhassák azokat a november végi bazárra.
Tavaly nagy csalódást okozott, hogy elmaradt a vásár, de a pasarétiek egyedül, sajnos, nem tudták vállalni a megrendezését.
Most a Lelenc Kutyamentô Egyesület kezébe vette a szervezést, és a régi csapat,
amely másfél évtizeden át szervezte a bazárt, segített nekik a tapasztalataival. Sajnos, a korábbi, jól bevált helyszín kiesett,
de a Szabó Lôrinc iskola felajánlotta föld-

szinti tantermeit. Elsôsorban a második kerület lakóit mozgósították, de a távolabbi ismerôsök is elhozták adományaikat és vásároltak.
Ami az árusításból befolyt, azzal egyrészt
a környéken élô idôseket, másrészt a gazdátlan kutyák ügyét támogatják. A bazár
idén nem egészen váltotta be a hozzá fûzött
reményeket, mert a tavalyi összegnek csak
alig több mint a fele gyûlt össze, és ezen
osztoznak a Lelenc Kutyamentô Egyesülettel. De így is sikerül harminc rászoruló
idôs embert megajándékozni. Érdemes
volt három napot dolgozni, mert a rengeteg eladatlan holmi — elsôsorban ruhanemû és könyvek — a Johannitákon és az Üdvhadseregen keresztül eljut olyanokhoz,
akiknek ez is segítség.
ld

Segítsük a rászorulókat!
A Budai Irgalmasrendi Kórház lelki gondozói szolgálata hívja azokat a jó szándékú segítôket, akik csatlakoznának a kórházi lelki gondozók betlehemezéséhez december
19-én 16 órától. Nem különleges produkcióról van szó, hanem arról, hogy ismerôs karácsonyi énekekkel, puszta jelenléttel, mosolygással, kis szaloncukorral örömet szerezzenek azoknak, akiket a betegség vagy a magány karácsonykor kórházba kényszerít.
Találkozás december 19-én 15.45 órakor a Budai Irgalmasrendi Kórház Frankel Leó út
17–19. szám alatti portájánál. (Törôcsik Julia, (06 30) 219-4133, 438-8655.)
*
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szeretettel várja azokat a jó szándékú segítôket,
akik néhány órában önkéntes munkatársként segítenének a karácsonyi idôszak megnövekedett feladatainak ellátásában a december 16–21. közötti idôszakban. Jelentkezésüket várja Henn Péterné a 391-4700, 391-4706-os telefonszámon, vagy a magis@
maltai.hu elektronikus levélcímen.

Játékgyûjtés kerületi gyermekotthonoknak

Erdélyi népviseletbe öltöztetett babák

A Fidelitas II. kerületi szervezete karácsonyi játékgyûjtést szervez a Bolyai Gyermekotthon és a Cseppkô Utcai Gyermekotthon
árváinak. Amennyiben Önnek vagy gyermekének van olyan játéka, amelyet szívesen
odaajándékozna a nélkülözô gyermekek-

nek, vigye el a II. kerületi Fidesz-irodába
(1024 Keleti Károly utca 13/b) december
17-ig hétköznaponként 16–18, szombatonként 10–14 óra között. A játékokat összegyûjtik és karácsonykor átadják a gyermekotthon lakóinak.
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Karácsonyra készülôdve: programo
Ünnep a Kalákával

A KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIÁBAN: DECEMBER 20., 16.00: Szabad-e bejönni ide betlehemmel? — a Kaláka

együttes karácsonyi koncertje. Magyar és más nemzetiségû karácsonyi népdalok, régi templomi énekek mellett megzenésített versek is elhangzanak az adventi mûsorban. Az összeállítást egy nagyszalontai betlehemes játék fogja keretbe. Jegyár: 1400 Ft.
A MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN: DECEMBER 25., 19.00: Kaláka-koncert. A Kaláka együttes ünnepi válogatása karácsony alkalmából egy különleges este ígéretével, betlehemezéssel elsôsorban a felnôtt
közönség számára. Az együttes tagjai: Becze Gábor, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Radványi Balázs.
Ha már elfogyott minden ötlet: ajándékkészítô foglalkozás a Marczin
December 13-án 10–14 óráig karácsonyi ajándéknyi Téri Mûvelôdési Központban. A karácsonyi
dokat. A karácsonyfa alá meglepetéseket, ajánrációt készíthetnek kicsik és nagyok, a váajándéktárgyai várják az érdeklôdôés karácsonyi illatokkal vár minfô. Információ: Vadászy Eszter,

készítô foglalkozás és kézmûves vásár lesz a Marczibáünnepek elôtt kézmûves készülôdésre várják a családékokat, az ünnepi asztalra díszeket, lakásdekosáron iparmûvészek és kézmûvesek egyedi
ket. Családias hangulattal, élô zenével
denkit a Marczi. Belépô: 1000 Ft/
tel.: (06 30) 272-7022.

Karácsony a Millenárison
December 20-án 10–15 óráig a Fogadóban várják a gyerekeket karácsonyi ünnepségre.
Programok: 10–15-ig: Lépegetô. „Kis báránykám mellém fekszik, szundikálunk sokszor estig, jó éjszakát kívánok!” Énekel Tarján Vera.
10–16-ig: Apró csodák kicsiny kertje. Mézeskalácssütés, karácsonyfadísz-készítés, szárnyasoltár-készítés, karácsonyi képeslap és Kippkopp-ªgura készítése.
11–12-ig: Harlekin Bábszínház: Kippkopp karácsonya. Marék Veronika, A kockásfülû nyúl és a
Kippkopp-sorozat ismert szerzôje karácsonyi bábjátékot írt az egri Harlekin Bábszínház felkérésére Kippkopp karácsonya címen. Kippkopp — akárcsak a legtöbb kisgyerek — mindenre kíváncsi és
mindig kalandra éhes. Ezúttal meg sem áll egy karácsonyfa talpától egészen a csúcsáig, hogy megtudhassa a nagy titkot: egyáltalán, mi is az a karácsony? Tervezô-rendezô: Lovassy László.
13–14-ig: Mesekör — Játsszunk el egy mesét! A hónap meséje: A három kismalac meg a farkas. Közremûködik az Apró Színház.
14–15-ig: Tükörben a világ — tárlatvezetés
és foglalkozás. Jegyárak: gyerekjegy:
500 Ft, felnôttjegy: 700 Ft, családi
jegy: 1800 Ft.
Este 20 órától a Teátrumban az idôsebbeknek a Mitsoura zenekar ad karácsonyi koncertet, amelynek
különleges aktualitást ad,
hogy az együttes néhány,
eddig még soha nem játszott karácsonyi cigánydallal
és meglepetés vendégmûvészekkel varázsolja felejthetetlenné
az estét. Jegyár: 2000–2500 Ft.
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mok, rendezvények, ajándékötletek
A fény és a tûz a Vízivárosi Galéria karácsonyi tárlatán
szek munkáiban a földi és égi világ kapcsolatáNégy mûvész — Katona Katalin, Hager Ritta, Morelli Edit
nak szimbolikája jelenik meg különféle
és Rácz Gábor — három mûfajban mutatkozott be a
változatokban.
Vízivárosi Galéria november 26-án nyílt karáKatona Katalin szobrász- és ötcsonyi tárlatán. A galéria szép hagyomávösmûvész mûveiben egyszerre
nyát követve idén hetedik alkalommal
van jelen a nyugalom és a mozrendez kerületi alkotók munkáiból
gás, a keletkezés és a pusztuünnepi hangulatú kiállítást az adlás, a véletlen és a törvényvent idôszakában. A mûvészeket
szerû. A Kossuth-díjas Haés a nagy számban összegyûlt
ger Ritta gobelinjei magukvendégeket Láng Zsolt polgárba foglalják az ôsi legenmester köszöntötte. Mint
dát, a történelmet, az emmondta, a kulturális értéberi jelenlétet és a szellem
kek, hagyományok megôrzéabsztrakcióját. Morelli
se és az ilyen alapon szerveEdit tûzzománcait elvont
zôdô közösségek megteremexpresszivitás uralja. Zotése napjainkban egyre namáncba foglalt látomásai gongyobb jelentôséggel bír. A
dolati fogantatásúak, amelyemásodik kerületiek büszkék
ket feszült intellektuális munkálehetnek az itt élô és alkotó
val épít fel az alkotó. Rácz Gábor
számtalan mûvészre, valamint
témáit a keresztény ikonográªa ábráaz itt mûködô kulturális intézmézolásaiból meríti, ezek szimbólumait
nyekre, amelyek közül kiemelte a
dolgozza át munkáiban.”
2002-ben felújított Vízivárosi Galériát.
Az ünnepvárás hangulatát idézô kiállítást
A karácsonyvárás ihlette, melegséget és meghittséget sugárzó gobelinek, tûzzománcok és ötvös- december 19-ig keddtôl péntekig 13–18 óra, szombaton
mûvek gyûjteményét Szepes Hédi mûvészettörté- 10–14 óra között tekinthetik meg a látogatók. (Vízivárosi
nész mutatta be a közönségnek. „A kiállító mûvé- Galéria, 1027 Kapás u. 55. Telefon: 201-6925)
Csángó karácsony a Marczibányi téren
December 20., 19–04 óráig Guzsalyas 20. születésnap és 7. Csángó karácsony. Bállal tarkított mûsor, avagy mûsorokkal, kommentálásokkal ékesített
bál. Gyimesbôl: Gyica Károly — ének, lapi. Szentes János — mozsika. Táncosok
Gyimesbükkrôl, Sára Ferenc Setétrôl. Moldvából: Legedi István, Hodoróg András — sûtü, Bogdan Toader — hedegû, Antim Ioan — koboz. A Szeret menti népdalverseny legjobbjai, egykori Tatros, mai Tatros, Somos, Szigony, Ábrahám Judit, Dresch Dudás Mihály, Vizeli Balázs, Fanfara Complexa. Boka színház: Fülöp
Attila, Józsa Zoltán Bambi, Földi Lehel, Plank Judit, Papp Eszter, Zoltán Eszter
és a régiek... Jó pálinka, jó bor — pezsgô, tort, mics, siltek. (Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ, 1022 Marczibányi tér 5/a.)
A legjobb ajándék: koncert- és színházbérlet
A Klebelsberg Kultúrkúria jövô év januárjától komolyzenei
és színházi bérleteket kínál. (Tel.: 392-0860)
MESTERKONCERTEK ÉS IFJÚ MESTEREK BÉRLET. Január 18.: 19.30: Újévi gála. Magyar Virtuózok Kamarazenekar. Bach: d-moll kettôs verseny. Kreisler: 5 hegedûdarab. 2009. évi kollekciók divatbemutatója Tankó Judit Munkácsy-díjas és Hidegh Orsolya textilmûvészek munkáiból. J.
Strauss: Denevér-nyitány. Tavaszi hangok. Liszt: II. rapszódia. Vezényel és hegedül: Szenthelyi
Miklós. Február 26.: 19.30: Romantikus zongoraest. Liszt és Chopin mûvei. Közremûködik: Füzeséri Zoltán zongoramûvész. Március 5.: 19.30: A Budapest Barokk Egyesület koncertje. Bach,
Händel, Telemann mûvei. Km: Vámosi Nagy Zsuzsa (fuvola), Papp Dániel (hegedû), Oláh Ainó
(csembaló), Karasszon Dénes (cselló). Április 28.: 19.30: A Danubia Szimfonikus Zenekar koncertje. Mozart: Varázsfuvola — nyitány. Mozart: A-dúr zongoraverseny. Beethoven: V. szimfónia. Km: Füzeséri Zoltán (zongora). Vezényel: Pál Tamás. Május 21.: 19.30: A Bánfalvi család koncertje. A bérletek ára: 6000 Ft. Kamarakoncert: 1300 Ft, zenekari koncert: 1600 Ft.
KLEBELSBERG SZÍNHÁZBÉRLET. Február: Tamási Áron: Vitéz lélek (Soproni Petôª Színház,
rendezô: Eperjes Károly). Március 7.: Büki Attila: Sára holdja (ôsbemutató, rendezô: Kiss Gábor).
Március 27.: Haydn: A patikus (opera Goldoni színmûve alapján. A Budapesti Tavaszi Fesztivál
és a Klebelsberg Kultúrkúria bemutató elôadása, rendezô: Paróczay Balázs.) Április: Shakespeare: Hamlet (Soproni Petôª Színház, rendezô: Kerényi Imre). Május: Molnár Ferenc: Játék a
kastélyban (Kecskeméti Katona József Színház, rendezô: Cseke Péter). Június: Hyppolit, a lakáj (Veszprémi Petôª Színház, rendezô: Bujtor István). A bérletek ára: 12 500 Ft.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

20. OLDAL

AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN advent minden szombatján
az esti 6-os szentmise után lelkigyakorlatos szentbeszéd lesz. December
13-án Csernáth Zoltán, a Mátyástemplom káplánja, december 20-án P.
Kálmán Peregrin OFM ferences szerzetes tartja az elmélkedést. Az esti fél 8as szentmisék ezeken a napokon elmaradnak. December 18-án 18.30-kor a
Szent Angéla iskola tanulóinak adventi hangversenye lesz, december 24én 15 órakor kezdôdik a betlehemes
játék. December 26-án, karácsony másodnapján, a templom búcsúnapján a
11 órakor kezdôdô ünnepi szentmisén J. Haydn: F-dúr Missa brevis (Jugendmesse) hangzik el a Kapisztrán
kórus elôadásában. Orgonál: Nagy
László Adrián, vezényel: Lógó Tibor.
A TOROCKÓ TÉRI REFORMÁTUS
TEMPLOMBAN december 21-én 10
órakor családi karácsonyi istentisztelet lesz a templomban a gyerekek részvételével. 17 órától a gyülekezet fennállásának 70. évfordulóján hálaadó istentisztelet kezdôdik. Bánffy György
Kossuth-díjas színmûvész, kerületünk
díszpolgára Babits Mihály: Jónás könyve címû elbeszélô költeményét adja
elô. Az ünnepi alkalomhoz kapcsolódik a templom Palló Imre énekkarának
adventi koncertje Cseri Zsófia vezényletével.
A MÁRIAREMETEI BAZILIKÁBAN
december 12–13–14-én lesz az adventi lelkigyakorlat. A 18 órakor kezdôdô szentmiséken az elmélkedéseket
Benvin Sebastian verbita szerzetes
tartja.
December 24-én nem lesz hajnali mise, szentmisék 7 és 10.30 órakor kezdôdnek. A pásztorjáték 15 órakor
kezdôdik, a templomot 14.30-kor nyitják ki. Éjféli mise elôtt a templomnyitás 23.30 órakor lesz. December 25.:
Parancsolt ünnep, a szentmisén való
részvétel kötelezô. Szentmisék 7.30,
9, 10.30, 12 és 18 órakor kezdôdnek.
A 10.30 órai szentmisén Caldara: Szt.
József miséje hangzik el a Carmine Celebrat kórus elôadásában. Vezényel: Zimányi István. December 26-án a szentmisék 7.30 és 12 órakor lesznek.
A HIDEGKÚTI REFORMÁTUS
TEMPLOMBAN december 18-án 18
órakor úrvacsorai elôkészítô istentisztelet lesz a gyülekezeti teremben.
December 21-én 10 órakor családi karácsonyi istentisztelet lesz a gyermekek szolgálatával és ajándékozással.
December 25-én 8 és 10 órakor karácsonyi istentisztelet lesz úrvacsorával. December 26-án délelôtt 10 órakor karácsonyi istentisztelet úrvacsorával.
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Mindent odaad, amit
Karácsonyra készülôdünk
mindahányan, advent idején alig
látunk ki a mindennapi teendôk
mögül. Lapunk kérésére a pasaréti
ferences közösség öt növendéke
mondta el, ôk hogyan készülnek a
karácsonyra, a kereszténység
legnagyobb ünnepére.

Mi a karácsony ünnepének tartalma,
üdvtörténeti jelentôsége? Mit ünneplünk karácsonykor?
Isten a szeretet. Amikor a világot szeretetbôl megalkotta, „látta Isten, hogy mindaz
[…] nagyon jó volt” (Teremtés könyve 1,31).
De az ember elbukott. Egyre inkább távolabb került Istentôl. Isten ezt nem tudta tehetetlenül nézni, ezért elhatározta, hogy elküldi egyszülött Fiát, az Üdvözítôt az idôk
teljességében. A prófétákon és a választott
népen keresztül készítette föl az emberiséget fogadására. Isten keresi az embert ma
is, egy személyes kapcsolatra vágyódik.
Hogy megváltson bennünket és megnyissa
az örök élet ajtaját, mindent képes értünk
otthagyni: az égi hatalmasságokat, az angyali karokat, vállalva az emberi élet minden
szenvedését, nyomorúságát és törékenységét. A Mindenható egy kisbaba tehetetlenségében, a Teremtô teremtményi formában, a Halhatatlan halandó testben, a Gazdag szegényen jelenik meg elôttünk. Mindent odaad, amit csak tud. Jézus Krisztus,
Isten Fia emberré lesz. Mekkora az Isten
bölcsessége! Milyen kifürkészhetetlenek
útjai! Örvendezô szívvel szemléljük a kisdedet anyja ölén és adjuk tovább az angyaltól
kapott örömhírt: „Ne féljetek! Íme nagy örömet hirdetek ma nektek: ma megszületett a
Megváltótok, az úr Krisztus, Dávid városában”
(Lk 2, 10–11).

Milyen jó tanácsot, lelki útmutatót tudnak adni ahhoz, hogy elmélyedjünk az
ünnep lényegében?
Az ember küldetése itt a Földön akkor valósul meg, ha Krisztust ölti magára. Ô minden erényünk példaképe. Jézus saját példájával arra tanít, hogyan segítsük és szolgáljuk embertársainkat. Olyan nagy szeretettel kell szeretnünk, amilyennel ô szeretett
minket. Jézus a mi példaképünk, és megmutatja az erények útját. Ebbe beletartozik
az embertársainkhoz, szeretteinkhez, munkánkhoz, szórakozásunkhoz való viszonyunk. Eltelni Krisztus lelkével minden
egyes keresztény feladata.
Ha szeretnénk Krisztus igaz követôi lenni, akkor igyekezzünk ôt minél jobban megismerni. Nem elég csak fogalmakat alkotni
Róla, hanem az ô gondolkodását és bensô
világát is el kell sajátítani. Ádvent utolsó
napjaiban forgassuk gyakran a Szentírást.
Elmélkedjünk Jézus földi életérôl, járjunk
az ô nyomdokain, merítsünk Belôle erôt és
lelki békét. Ha ezt megtesszük, örömmel
várhatjuk Jézus földi születését.
Posztós Erik testvér

Az advent a csend, a készülôdés ideje.
Hogyan védjük meg lelkünket a külvilág
pénzköltésre csábító hatásával szemben?
Tudatosítanunk kell, hogy mire készülünk:
az „Ige megtestesülésére!” Arra, hogy Isten
emberré lesz, elküldi Fiát a földre: azaz Jézus születésére. Ha valóban, mélyen belehelyezkedünk ebbe a valóságba és próbáljuk értelmét keresni, csak arra kell ªgyelmünket irányítanunk, csak azt kell fürkésznünk, vagyis az „Igét.” A nem hívô ember
feladata nehezebb, mert pótcselekvésekkel, póteszközökkel próbálja kitölteni az
ünnep lényegét, vagyis költekezik. A hívô
ember dolga egyszerûbb: hisz az Igében,
ªgyel rá és várja. Ez a három megtartja.

Piatrik Pió testvér

Kiss Kamill testvér

Ünnepek
JÉZUS SZÜLETÉSE (Lukács 2,1–14). Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az elsô összeírás akkor történt,
amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy
összeírják. Galilea Názáret nevû városából József is fölment Dávid városába, a júdeai
Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt.
Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra
hozta elsôszülött ªát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a
szálláson.
A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat ôrizték az éjszakában. Egyszerre csak
megállt elôttük az Úr angyala, és
az Úr dicsôsége beragyogta ôket.
Nagyon megrémültek. Az angyal
így szólt hozzájuk: „Ne féljetek!
Íme, jó hírt hozok nektek, amely
nagy öröm lesz az egész népnek.
Ma megszületett a Megváltótok,
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Mi az ajándékozás lelki tartalma? Milyen a jó ajándék?
A legkisebb ajándékozás gyökere is az az
ajándékozás, amellyel Isten adja magát nekünk, ami pedig abból az állandó ajándékozásból fakad, mely Istenben mindöröktôl
fogva jelen van. Isten e belsô titkába éppen
az ember és ember közötti ajándékozás enged némi bepillantást. Ô maga is emberként nyerte meg a szívünket, életét ajándékozva nekünk Betlehemtôl a Golgotáig.
Nyilvánvaló, hogy az ajándékozásnak teljesen ingyenesnek kell lennie, minden viszonzás elvárása vagy kényszere nélkül.
Nem uralkodhat benne a kereskedés szellemisége. A jó ajándék kiválasztásának paradoxona emellett az, hogy míg azon tépelôdünk, mit is szeretne az, akit majd megajándékozunk, minek örülne a leginkább,
vagy mire lenne szüksége, nem leljük meg
szükségszerûen. Ugyanakkor a megfelelô
ajándék meglepetésszerûen elénk ugrik —
talán az utolsó pillanatban —, amikor már
szinte teljesen kimerültünk a tanácstalanságban, energiánk elfogyott. Ekkor jön az
igazi ajándék felfedezése, amiben felfedezzük mindazt a szépséget, amit kettônk kapcsolata jelent, mert már eléggé háttérbe
szorult önzésünk, ami még ajándékozásunkat is megmérgezné, nem engedve, hogy
mi magunk lehessünk ajándék teljesen a
másikra ªgyelve.
Kis Kornél testvér

Hogyan ünnepel a pasaréti szerzetes
közösség? Hogyan telik a Szenteste? Az
otthoniak köszöntése milyen formában
történik?
Este hat óra tájban összegyûlünk a templomban, ahol ünnepélyes keretek között elvégezzük a karácsonyi zsolozsmát, melyben mindig a legªatalabb testvér prédikál
Krisztus születésének misztériumáról. Ezután az ebédlôbe vonulunk, ahol rendi ha-
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csak tud

gyományaink szerint kis szertartás keretében meggyújtjuk a karácsonyfa gyertyáit.
Ezután következik az ünnepi vacsora.
Kis pihenô, s jön az este legjobban várt
eseménye, az ajándékozás. Novemberben
kihúzzuk egymás nevét egy szerzetesi kapucniból, és mindenki az általa húzott testvérnek készít ajándékot. Napközben elrejtjük a már fölállított fa alá, és este a legªatalabb testvér osztja ki ôket. Az ajándék mindig személyes és egyben jópofa is. A megajándékozottnak mindig nyilvánosan kell
kibontania, és a hozzá való kísérôlevelet felolvasnia.
11 órától ismét zsolozsmázunk a már gyülekezô hívekkel, majd pontban éjfélkor elkezdôdik az ünnepi szentmise Krisztus születésérôl. Karácsony napját még együtt töltjük, majd a két ünnep közötti idôszakban
megy haza mindenki egy-két napra a családjához.
Zarándy Kleofás testvér

az Úr Krisztus Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva, jászolba fektetve.” Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsôítve ezt zengték: „Dicsôség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek!”
KARÁCSONY VIGÍLIÁJA, december 24. Ádám és Éva ünnepe, aminek szimbolikus
tartalma az ószövetség világának és a megváltás kezdetének találkozása. Az éjféli mise Jézus földi születésével együtt az ember kegyelmi újjászületését ünnepli.
KARÁCSONY ÜNNEPE, december 25. Jézus Krisztus földi születésének ünnepnapja. Ez a születés az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nemcsak egy
az emberek közül, hanem ô az Atyától az idô kezdete elôtt született Fiú.
KARÁCSONY MÁSNAPJA, december 26. Szent István diakónus, az elsô vértanú
ünnepe. A hét diakónus egyike volt, akiket Jeruzsálemben az apostolok választottak
ki a szegények gondozására. A keresztény közösségben fontos szerepet töltött be, ezzel magára vonta a zsidók gyûlöletét. A fôtanács elé hurcolták, és hamis tanúk vallomása alapján halálra ítélték. A megkövezésekor jelen lévô egyik hamis tanú Saul volt,
a késôbbi Szent Pál apostol. A megkövezés helye a hagyomány szerint a mai damaszkuszi kaputól északra volt. A kádárok, kôfaragók, parittyások, szabók, takácsok védôszentje. Ezen a napon van az Országúti ferences templom búcsúnapja.

A PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN december 24-én 16 órakor
pásztorjáték és élô Betlehem,
18.30-kor ünnepi vecsernye, 23 órakor olvasmányos imaóra, majd éjféli
szentmise. December 25-én vasárnapi miserend lesz, a 10 órás szentmise
után a Csibe kórus ad karácsonyi
hangversenyt.
December
27-én
19.30 órakor a Szent Antal kórus karácsonyi hangversenye lesz. December
28-án, a 18 órai szentmisén énekel a
Pasaréti Ifjúsági kórus.
AZ ÓFALUI SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOMBAN december 24-én 23 órakor pásztorjáték
lesz, amit éjféli mise követ, ezt Szûcs
Balázs atya mutatja be. December 25én 10.30 órakor és 18 órakor, december 26-án 8 órakor lesz szentmise.
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN december 24-én pásztorjáték és éjféli mise.
AZ ÚJLAKI SARLÓS BOLDOGASZSZONY TEMPLOMBAN december
14-én délelôtt jótékonysági vásárt
szerveznek. December 20-án lelkinapot tartanak minden korosztály számára Beran Ferenc és Gájer László vezetésével, 19 órakor az esti szentmise
után karácsonyi hangverseny lesz,
közremûködik a Sarlós Boldogasszony
kórus Tóth Miklós Zsolt vezetésével.
December 22-én 16.30-kor gyermekek karácsonya, pásztorjáték lesz és
gyermekek megajándékozása a
Szent István hittanteremben. December 28-án a családok ünnepe lesz.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN december 14-én 9.30 órakor adventi zenés istentisztelet lesz, közremûködik Számadó Gabriella operaénekes és a Megmaradás kórus, valamint
a hittanos gyermekek. Igét hirdet: dr.
Hegedûs Lóránt. December 24-én 14
órakor lesz istentisztelet, december
25-én és 26-án 9.30 karácsonyi úrvacsorás istentisztelet lesz.
A FÔ UTCAI GÖRÖGKELETI EGYHÁZKÖZÖSSÉG programja: december 24., 8 óra: Királyi imaórák. 9.30:
Nagy vecsernye Szent Bazil liturgiájával. 22.30: Nagy esti zsolozsma, kenyéráldás, utrenye. 24 óra: Éjféli liturgia. December 25., 9 óra: Liturgia, pásztorjáték. 10 óra: Ünnepi liturgia olajkenettel. 11.30: Liturgia
olajkenettel. 17.15: Nagy vecsernye.
18 óra: Liturgia olajkenettel. December 26., 8 óra: Utrenye. 9 óra: Liturgia. 10 óra: Ünnepi liturgia. 11.30: Liturgia. 17 óra: Nagy vecsernye. 18
óra: Liturgia. December 27., 8 óra: Utrenye. 9 óra: Ünnepi liturgia. 17 óra:
Nagy vecsernye. 18 óra: Liturgia.
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Egyszerû, mint a pofon

Elhunyt dr. ToldySchedel Emil

Szinte már közhely, hogy Magyarország gazdaságának legnagyobb hátránya a foglalkoztatottság alacsony szintje és a munkaerôpiacról kirekesztettek egészségügyi, képzettségi, mobilizálhatósági hiányosságai.
Jelentôs létszámú csoport ezen a területen a mozgássérülteké, akiknek egyéni
problémái nem írhatók le egyetlen feltételezés alapján. Szinte mindegyikük más és
más típusú sérüléssel él, egyedi eszköz
szükséges a számára ahhoz, hogy ne csak
tengôdjön, hanem tevékeny tagja lehessen
a közösségnek. A Marczibányi téren mûködô Mozgássérült Emberek Rehabilitációs
Központja elképzelései alapján egyszerre
több cél is elérhetô. A régiónként megszervezendô mûhelyekben olyan, egyénre sza-

Egész élete a II. kerülethez kötötte. Itt
élt és dolgozott, kezdetben a Szent Ferenc kórházban belgyógyászaként,
majd családorvosként a Lotz Károly utcai rendelôben. Nemzedékeket gyógyított, diagnózisai pontosak, megérzései biztosak voltak. Dr. Toldy-Schedel
Emil nehéz betegség után 68 évesen,
november 11-én végleg megpihent.
Búcsúztatása december 13-án, szombaton, 11 órakor lesz szentmise keretében az Irgalmasrendi Szent István
kápolnában (1023 Budapest, Frankel
Leó út 54.).

bott eszközök készülhetnek, amelyek hathatósan segíthetik a mozgássérült honªtársainkat. Az Új Magyarország Társadalmi
Megújulás Operatív Programja keretében
erre lehetôség nyílik. A segédeszköz-javítás, -kölcsönzés, valamint adaptáció lehetôségének elérhetôvé tételén túl fontos cél
a szakemberek képzése és szemléletformálása. A rehabilitációs központ munkatársai
e célok megvalósításához keresnek olyan
partnereket, akik a helyi közösségekben ismerik a mozgássérülteket és gondjaikat,
vannak elképzeléseik a gondok megoldásának módjairól. További információk: Kovács Gábor projektvezetô: kovacs.gabor@merek.hu, Kogon Mihály projektgazda: kogon.mihaly@merek.hu

Jótékonysági koncert

Tûzoltók balesete
Tûzoltó gépkocsi és autóbusz ütközött november 25-én a Moszkva téren. A lánglovagok rohamkocsija megkülönböztetô fényés hangjelzéssel haladt a Szilágyi Erzsébet
fasor irányába, amikor egy villamos takarásából az utat keresztezni szándékozó menetrend szerinti járattal karambolozott. A balesetben egy tûzoltó súlyos, öt könnyebb sérülést szenvedett, a buszon kilencen sérültek. A tûzoltók az összetört autójukból kiszállva rögtön megkezdték az utasok mentését. A baleset jelentôs forgalmi fennakadást okozott.

Adventi jótékonysági koncertre várják a támogató szándékú kerületieket a Baár—Madas Református Gimnázium dísztermébe
december 12-én 19 órakor. Az összegyûlt
adományokat a Bethesda Gyermekkórház-

nak ajánlják fel. Mozart, Beethoven és Csajkovszkij hegedûre és zongorára írt kamaradarabjai hangzanak el Dancsó Diana és Mezei Pál tolmácsolásában. A belépés ingyenes, de adományokra számítanak.

Ítélet a támadó ellen
Hatósági személy elleni erôszak miatt egy
év börtönbüntetésre (két évre felfüggesztve) ítélte és két évre eltiltotta a vezetéstôl a
bíróság elsô fokon azt a román állampolgárt, aki három éve terepjárójával megpró-

bált elgázolni egy II. kerületi közterület-felügyelôt a Fillér és a Fény utca keresztezôdésében. Az ügy azért húzódott mostanáig,
mert a sofôr idôközben kétéves börtönbüntetését töltötte hazájában.

Tisztelt II. kerületi Adózók!
Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete
21/2008. (XI. 24.) önkormányzati rendeletével módosította az
építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 57/1996. (XII. 23.) rendeletét. A módosítás fôként az építményadó mértékét érintette, de a magánszemély kommunális
adójának mentességi rendszerében is történt némi változás.
Az építményadó évi mértéke: 1160 Ft/m². Kétfajta helyiség tekintetében az adómérték azonban eltér az általánostól — meghatározott feltételek fennállása esetén:
a) a mûtermek adójának mértéke 270Ft/m²/év, ha adózó tagja valamely képzômûvészeti vagy alkotómûvészeti szövetségnek;
(e tekintetben tehát változás nem történt)
b) a gépjármûtárolók adójának mértéke 300Ft/m²/év,
amennyiben egész évben gépjármûtárolásra használják, vállalkozási célt nem szolgál és annak tulajdonosa/ ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jog jogosultja magánszemély;
c) a társasházi közös tulajdonban álló, mûszakilag osztatlan
gépjármûtároló adójának mértéke — a társasházban lévô lakásokra jutó tulajdon mértékéig szintén 300Ft/m²/év.
Hatályát vesztette tehát a lakáshoz tartozó kedvezményezett
gépjármûtárolóra vonatkozó fogalommeghatározás — ide értve
a differenciált (32m², illetve a feletti) alapterület szerinti adókivetés szabályát is.
A magánszemély kommunális adója tekintetében két —
adómentességet érintô — változás történt:
a) a 62. életévét betöltött adóalany azon lakása tekintetében
mentesül az adó megfizetése alól, amely a lakcímnyilvántartás

szerint a lakóhelye; (a korábbi szabály a 62. életév betöltése
mellett az életvitelszerû bennlakást támasztotta követelményként)
b) az adómentességre való jogosultságot — a vakok személyi járadékában, a hadigondozottak ellátási formáiban, valamint
a 62. életévet betöltött személyek kivételével — az azt érvényesíteni kívánó adózónak évente kell igazolnia.
Az elfogadott módosítások 2009. január 1-jén lépnek hatályba.
Az adónyilvántartásban szereplô adózóknak nem kell új adóbevallást tenni, azonban az adómentességhez való jogosultság igazolása az arra kötelezetteknek lényeges körülmény. Minden adóalany, akit az építményadó mértékének módosítása érint, 2009.
február végéig kézhez kapja az adókivetésrôl szóló határozatot,
mely tartalmazza a késedelmi pótlékmentes fizetési határidôket.
Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzat honlapja
(www.masodikkerulet.hu) az adóigazgatási tevékenységgel kapcsolatban tartalmazza: általános tájékoztató adónemenként, illetékek, adócsoport által kezelt bankszámlák megnevezése és száma, elérhetôségek (ügyintézôk szerint: név, telefonszám, fax),
ügyfélfogadási idô, a letölthetô formanyomtatványok, valamint
a 2008-ban megjelent adókiadvány.
Az adócsoport címe: 1024 Budapest, Margit krt. 47–49., I.
emelet. Félfogadási idô: hétfô: 13.30–18, szerda: 8–12.15 és
13–16.30, péntek: 8–11.30 óráig. Közvetlen telefonszámok:
346-5655, 346-5657, 346-5659, 346-5660, 346-5668, 3465697; faxszám: 346-5670.
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Rozmaring virágcsarnok
és

Székely Udvar Díszfaiskola
megújult formában nagy választékkal
(cserepes szobanövények, örökzöldek,
díszfák, évelôk, kaspók, kerámiák, egyéb
kiegészítôk, kellékek) várja minden
vásárlóját.

Nyitva tartás:
H–P: 8–18 óráig
Szo: 8–16, V: 8–14 óráig

NÁNÁSI
KERTÉSZET

Fax: 230-6390
E-mail:
nanasi.kerteszet@chello.hu

Fenyôvásár!
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Telefon: 376-5358
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1028 Budapest
Patakhegyi út 83–85.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
A II., Szemlôhegy u. 27/b óvoda óvodapedagógust keres szerzôdéses állás betöltésére. Tel.: 326-1887
Szociális gondozót keres a II. számú
Gondozási Központ. Érdeklôdni: 1022
Fillér u. 50/b, tel.: 214-8639, Kajcsáné
Geszner Barbara.
Ingatlanértékesítôket keresünk Mechwart ligeti irodánkba. A pályakezdôket betanítjuk. Jelentkezés önéletrajzzal a hr.cdcingatlan@gmail.com címen.
II. kerületben mûködô szépségszalonba
fodrászt és mûkörmös vállalkozót kedvezô feltételekkel felveszünk. Tel.: (30) 3154542
Gyakorlattal rendelkezô hölgy házvezetést, vasalást, ügyintézést, gyermekfelügyeletet vállal. Elérhetôség: (20) 7799734
HÉTVÉGÉN VÁLLALOK betegápolást,
idôsgondozást, gyermekfelügyeletet (24
órában is) november 15-tôl. Tel.: (70) 3509925
HÓLAPÁTOLÁSRA keresek nyugdíjas, megbízható férfit a Táltos utca közelében.
Tel.: 397-6333
Családokhoz közvetítünk leinformálható
bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 2058700, (20) 359-5918

OKTATÁS
TAVASZI BÖLCSIKEZDÉS A HABAKUKKBAN! Másfél éves kortól vállaljuk a kicsiket márciusban induló csoportunkba, félnapra, heti 3 napra is! Tel.: (30) 9588629, www.habakukk.hu
TENISZOKTATÁS Hûvösvölgyben a Nagyréten! Gyermekeknek és felnôtteknek, kezdôk és haladók részére! Év végéig jelentkezôknek 10% kedvezmény! Tel.: (30)
301-6027
KRIZSMA GÁBOR AUTÓSISKOLÁJA, MARGIT KRT. 26., 20 éves tapasztalattal, kedvezményekkel várja. Tel.: (30) 970-6890,
www.krizsmajogsi.hu
Angol nyelvoktatás, korrepetálás, szabadidôszervezés okleveles tanítóval, nyelvtanárral. Tel.: (20) 984-7881
ANGOLTANÁR KÖZÉP- ÉS FELSÔ SZINTÛ VIZSGÁKRA EGYÉNILEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT. TEL.: (30)
34-38-351
Angol korrepetálást, gyermekfelügyeletet
vállal megbízható több diplomás anyuka.
Tel.: (30) 930-4843
Matematikát gimnazistáknak, számítástechnikát idôsebbeknek tanítok. Öröm nekem foglalkozni és tanítani. Tel.: 4383124, Mód Gábor, modg@freemail.hu,
(30) 856-9003
Matematikatanítás közép-, általános iskolásoknak gyakorlott szaktanárnál. Tel.:
200-7764, (30) 480-0605
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-, KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középiskolai tanártól. Tel.: (20) 946-7553. Skype:
ok-tato
MATEMATIKA-, FIZIKA(VIZSGA)-FELKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOSTÓL EGYETEMI SZINTIG,
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 250-2003, (20)
934-4456
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: (30) 2645648

INGATLAN
A II., Orsó utcában garázs kiadó. Tel.:
(30) 900-4182
A Verseghy Ferenc utcában társasházban
teremgarázs-férôhely eladó. Tel.: (20)
251-0582
GARÁZS KIADÓ a Hûvösvölgyi út 97-ben
hosszú távra. Raktárnak is. Érdeklôdni:
(20) 582-1072
16 m²-es garázs a Tárogató úton, az IBS
közelében kiadó. Tel.: (30) 624-3537
Garázs kiadó a II., Sarolta utcában. Tel.:
(30) 661-8828
Garázs kiadó az Ôzgida utcában. Tel.: (70)
255-5933
TEREMGARÁZS KIADÓ A II., GUYON RICHÁRD UTCÁBAN HOSSZÚ TÁVRA. TEL.:
200-0186
A II., SZÉHER ÚTON MÁSFÉL SZOBÁS FELÚJÍTOTT, PANORÁMÁS LAKÁS KIADÓ.
TEL.: 789-1761
A II., Tüske utcában II. emeleti, 78 m²-es,
háromszobás, erkélyes, panorámás, bútor
nélküli lakás 115 000 Ft-ért kiadó. Tel.:
(20) 954-9765
Kiadó a II., Pasaréti úton 95 m²-es iroda
bútorozatlanul, 200 000 Ft + rezsi/hó.
Tel.: (70) 616-0652
BEÉPÍTHETÔ TETÔTEREKET KERESÜNK
FELÚJÍTÁS ELLENÉBEN. REFERENCIA:
www.diszkoszkft.hu. Tel.: (20) 461-0307
Az I., Krisztina körúton a Várra panorámás 3,5 szobás 83 m²-es polgári lakás tulajdonostól eladó. Tel.: (30) 930-4843
A Déli pályaudvar közelében beköltözhetô, 57 m²-es, elsô emeleti, jelenleg 1 szoba hallos (másfél szobássá alakítható) déli fekvésû, erkélyes, cirkófûtéses lakás rendezett házban eladó. Irányár: 18,9 M Ft.
Tel.: (70) 616-0652
Eladó a II., Tölgyfa utcában 46 m²-es gázfûtéses, felújítandó egy szoba hallos lakás
szép házban 12,8 M Ft-ért. Tel.: (20) 3325605
A II., Pasaréti út lábánál kertes villaházban 78 m²-es 2,5 szobás gázfûtéses lakás
felújítandó állapotban 19,9 M Ft irányáron eladó. Tel.: (30) 260-6133
A II., Boróka utcában 90 m²-es három és
fél szobás, két fürdôszobás kétszintes felújított erkélyes lakás garázzsal 42,5 M Ftért eladó. Tel.: (20) 967-5691
Rózsadombon a Cimbalom utcában ház eladó a Vérhalom térnél, tulajdonostól. Tel.:
(70) 221-0911, de. 10–13-ig, rozsadombihaz@gmail.com
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás tulajdonostól eladó. Ára: 19 M Ft. Tel.:
(20) 452-6660, www.lakas.korbai.com
KERESÜNK-kínálunk ELADÓ-KIADÓ lakásokat, házakat, telkeket. 14 éve
Önökért, folyamatos, gyors, korrekt
ügyintézés. www.amadex.hu, tel.:
315-0031, amadex@t-online.hu, (30)
944-0088.
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei
részére keres-kínál eladó és kiadó lakásokat, házakat, villákat, telkeket és
irodákat. Tel.: 315-1020, www.budag o l d . h u , w w w. b u d a i v i l l a k . c o m ,
www.irodainfo.com
FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE KERESÜNK
CSALÁDI HÁZAKAT, IKERHÁZAKAT.
MUNKATÁRSUNK, DOROTHÉE MORLOT VÁRJA A HÍVÁSUKAT. TEL.: 2740174, info@bestbuda.hu, www.bestbudaingatlan.hu
A BEST BUDA INGATLANIRODA FIZETÔKÉPES BELFÖLDI ÜGYFELEI RÉSZÉRE

VÉTELRE KERES II. KERÜLETI ELADÓ
CSALÁDI HÁZAKAT, LAKÁSOKAT ÉS
ÉPÍTÉSI TELKEKET. TEL.: 274-0174,
(30) 396-5579, info@bestbuda.hu,
www.bestbudaingatlan.hu
A Lôrincz Péter Ingatlaniroda keres-kínál eladó és kiadó lakásokat, házakat,
telkeket, irodákat, üzlethelyiségeket
a kerületben! Tel.: 351-9578, (70)
383-5004, www.lorinczpeter.hu
A RENOVO INGATLANIRODA VÁLLALJA BUDAI (VÍZIVÁROS, HEGYVIDÉK,
VÁRNEGYED) ÉS BELVÁROSI (V., VI.
KER.) INGATLANOK ELADÁSÁT, BÉRBEADÁSÁT. TEL.: 224-2090, (20) 4496900, e-mail: info.renovo@chello.hu
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat pontos szolgáltatással, korrekt jutalékkal. Tel.. 215-7336,
(30) 530-5338
INGATLANA ELADÁSÁT BÍZZA TAPASZTALT SZAKEMBERRE! BOGNÁR LÉNA,
TEL.: (30) 619-9337.
Amerikai és francia iskola vonzáskörzetében keresünk nívós ingatlanokat hosszú
távú bérbeadásra. Crespol Ingatlaniroda,
tel.: (30) 921-8438.

EGÉSZSÉGÜGY
SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrôvizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer az érelmeszesedés kimutatására, korhatár nélkül, azonnali kardiológus orvosi
kiértékeléssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: (06 30) 954-0886
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TAMÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI
RENDELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT. TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛGYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORONÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES RÖNTGENDIAGNOSZTIKA,
GYERMEKFOGÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJELENTKEZÉS TELEFONON:
316-9918. A RENDELÔ CÍME: 1022
BIMBÓ ÚT 9., IV. EM.
Vérzik az ínye? A fogínysorvadás (emiatt
elvesztheti fogait) gyógyítható, jól kezelhetô. Várjuk rendelônkben a Nyugatinál.
Tel.: 332-3782
Fogsorok, hidak, javítása soron kívül.
Fogszabályozó, fogfehérítô. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk!
Egészségügyiseknek és tanároknak
kedvezmény! Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Krisztina krt. 51.,
fszt. 1. Mobiltelefon: (06 30) 2223016
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.
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton
székházban csütörtökönként 14–18
óráig. Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetû
szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter
természetgyógyász. Tel.: (30) 9458477
Frissítô, lazító SVÉDMASSZÁZS, NARANCSBÔR ELLENI KEZELÉS. Házhoz is
megyek. Tel.: (70) 662-5518
Talp- és testmasszázs igényes hölgyeknek! Reflexológia állapotfelméréssel, nyirokmasszázs, indiai, marokkói, polinéz,
ausztrál testmasszázsok. Külön kérésre
házhoz is megyek. Mónika termgyógyász-

masszôz. Tel.: (30) 743-2960, www.gyogykezek.hu
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉRÉS), TALPMASSZÁZS, THAI LÁBMASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT KÉSZÍTÉSE, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS.
„VIVIEN TALPAI” ORVOS-, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ RENDELÔ, II., FILLÉR U. 10.
www.vivientalpai.hu, tel.: 316-2596
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 Bp., Fillér u.
10. Tel.: 316-2596, www.vivientalpai.hu
Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc
alatt (1 alkalom elég). 7000 Ft biorezonanciás csúcsterápiával az óbudai
Vörösvári úti SZTK-ban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII., Gömb utcai lakóparkban. Bejelentkezés: (70) 2719867
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA
a Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb
Center üzletközpontba költözött. Bejeletkezés: 326-1788 vagy (20) 922-5058, dr.
Kertész Mária, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://akupunktura.mimnet.hu
Aranyeresség kezelése lézerrel, fájdalommentes módszerekkel. LÉZER PROCTOLÓGIA Ambulancia. Aranyeresség, végbélbetegségek vizsgálata, kezelése. Rákszûrés.
Magánklinika a Pasaréti tér mellett. Bejelentkezés: (30) 263-0919
BEMER-TERÁPIA — FIZIKAI KÖZÉRZETJAVÍTÁS: STRESSZ, MÛTÉT UTÁNI REHABILITÁCIÓ, SEBGYÓGYÍTÁS, IMMUNRENDSZER-ERÔSÍTÔ, REUMA, KERINGÉST JAVÍTÓ, DIABETES PANASZOK KEZELÉSE. TEL.:
(20) 808-6901, 374-0177, ORVOSI KONZULTÁCIÓ, AZ ELSÔ VIZIT INGYENES.

VÍZ—GÁZ—VILLANY
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás,
víz-, villany-, fûtés- és teljes körû gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 0–24-ig. Tel.: 292-1990, (20) 3343438
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdôszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal, garanciával. Tel.: 228-6193, (30)
921-0948
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, vízvezeték-szerelés. Tel.: 227-7210, (30)
940-0748
Duguláselhárítás! Kiss duguláselhárító Nagy duguláselhárítást is vállal a
hét minden napján. Tel.: 212-7035,
(20) 939-2872
Víz-, fûtésszerelés, burkolás, teljes felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
Tel./fax: 362-4050, (20) 917-0697

26. OLDAL
Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás A—
Z-ig. Tel.: 402-0627, (20) 433-1628
FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördögárok utca 20. Tel.: 397-2031
FÉG SZERVIZ. CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJLEREK vízkôtelenítése, csapok, WC-k javítása azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedélyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy László épületgépész.
Tel.: (30) 944-6513
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA.
Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási József gázszerelô. II., Lorántffy Zsuzsanna út 5. Tel.: 214-1606,
(20) 926-5362
A—Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOS- ÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA ÉS ZÁRSZERELÉS. II.,
SZILÁGYI E. FASOR 29. TEL.: (20) 5466304
Minôsített villanyszerelô mester vállalja cserépkályhák, hôtárolós kályhák kiépítését, villanytûzhely, villanyboyler vízkôtelenítését, javítását, éjszakai áram mérôhelyének kiépítését.
Gáz EPH, érintés-, villám-, tûzvédelmi
felülvizsgálatokat. Tel.: (20) 530-0344
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelô mester. Tel.: (20) 9344664, 246-9021. ELMÛ által minôsített vállalkozás.
Villanyszereléssel és lakatosmunkákkal (kovácsoltvas) kapcsolatos hibák
gyors, szakszerû szerelése, elhárítása, elosztótáblák felújítása, cseréje. Villanybojlerek karbantartása, javítása, cseréje. Hôtárolós kályhák. Tel.: 284-6143, (20) 3743768
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁMHÁRÍTÓK SZERELÉSE ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.: 3104018, (20) 915-2678

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hûtôgépek javítása 35
éves gyakorlattal, kiszállási díj nélkül.
Várhidi. Tel.: 250-0921, (20) 972-5032
HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK, AUTOMATA
MOSÓGÉPEK javítása kedvezô áron, helyszínen, garanciával. HÉTVÉGÉN IS. Tel.:
306-7177, (30) 305-0210
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A
KERÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍTÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 4215959, (30) 942-2946
MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTOMATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA
4 ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 4215959, (30) 942-2946

ELEKTRONIKA
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen,
mindennap. Tel.: 243-9462, (30) 9401802, Paál.
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Westel, Schneider, Dual). Tel.: (20) 471-8871
TV ANTENNA: mûholdvevôk (analóg és digitális), földi antennák javítása, telepítése
garanciával. Kábeltévé leosztása. TV, videó, DVD összehangolása. Mûszaki tanácsadás. NO-KO SAT Bt. Tel.: 326-6935,
(30) 542-5540
Televízió- (helyszínen is), rádió-, hifi-szerviz. Tel.: 325-6936. Hibabejelentés 10 és
20 óra között.
ANTENNASZERVIZ: mûholdas, hagyományos antennák szerelése, javítása, M2 Föl-

HIRDETÉS
di digitális átállás garanciával. Tel.: (20)
934-4360
ANTIKRÁDIÓ-RESTAURÁTOR a II. kerületben! Ujváry Imre, www.antikradiobudapest.xls.hu
SZÍNES TELEVÍZIÓK SZERVIZE: VIDEÓK, TV ÉS MIKROSÜTÔ SZERVIZ, TV,
DVD, VIDEÓ, HÁZIMOZI ÖSSZEÁLLÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E. FSR.
29. TEL.: (20) 546-6304

LAKÁS—SZERVIZ
Építések, felújítások vagy lakások mûszaki ellenôrzése, állapotfelmérése. Varga
Tibor építészmérnök. Tel.: (30) 211-2799,
www.avitek.5mp.eu
Építôipari munkák (kômûves-, burkoló-, festô- és mázolómunkák). Tel.:
(30) 429-4516
Kômûves-, burkolómunkákat, teljes körû
lakásfelújítást, átépítést referenciákkal,
garanciával, rövid határidôre vállal építôipari cég. Tel.: (30) 280-7257
FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS teljes körû garanciával, garantált áron. Gépészet, szárazépítések, kômûvesmunkák. Tel.: (20)
990-9309, Kókai Dénes.
Festés, mázolás, tapétázás. Teljes lakásfelújítás, fürdôszobák, víz-, gáz-, fûtésszerelés. Tel.: (30) 458-5001
FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, BURKOLÁS MINÔSÉGBEN, GARANCIÁVAL. TISZTASÁGI FESTÉS 500 FT/m²-TÔL. TEL.: (30)
867-7790
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST,
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. TEL.: 202-2505, (30) 2513800
Székek, bútorok nádazását (Thonet)
és restaurálását vállaljuk. Tel.: 2758875
Beépített bútorok (konyha, könyvespolc,
gardrob) méretre készítése gyorsan és
pontosan. Tel.: (30) 548-1701
ASZTALOS: (20) 548-8829, www.butorosok.hu. Precíz, gyors munka! Konyhabútorok, beépített szerkények, polcozások, kiegészítések, javítások.
MÛBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbútorok javítását, restaurálását, készítését.
Tel.: (30) 944-2206
ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: (20) 546-6304
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari@enternet.hu,
Urbanek. Tel./fax: 214-7442, (20) 9787429
VIDEÓMEGFIGYELÔ RENDSZEREK, RÁDIÓS ÉS VEZETÉKES RIASZTÓRENDSZEREK,
KAPUTELEFONOK KIÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSE.
AUNDA KFT. TEL.: (30) 245-2020, 3163596, (20) 419-7309
NONSTOP ZÁRSZERVIZ. Zárcsere, javítás, hevederzár. Tel.: (30) 863-7680,
(70) 294-9611
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔRÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU,
EGYÉB SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZ Á S, T E TÔT É R , V Á L A S Z FA L , Á LMENNYEZET. TEL.: (30) 292-3247
MINÔSÉGI MUNKÁK REÁLIS ÁRON. HIDEG-, MELEGBURKOLÁS, TELJES KÖRÛ LAKÁSFELÚJÍTÁS, SZAKÉRTELEM, PRECIZITÁS, REFERENCIÁK. SCHRAUF SÁNDOR.
TEL.: (30) 991-9391
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthúzását, javítását bôrrel, szövettel; aszta-

losmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285,
(20) 433-6289, www.riederkarpitos.hu
Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciával. Lakásfelújítás. A
felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604, (70)
550-0269

KERT
ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍTÉS, FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 561-7063
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Tel.: (20) 485-6547
Kertgondozást, növényültetést, fûnyírást,
fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: (30) 418-6663,
gold333@freemail.hu
KERT- ÉS PARKÉPÍTÉS, ÖNTÖZÔRENDSZEREK, KERÍTÉSEK LÉTESÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
KÜLÖNFÉLE JAVÍTÁSOK. AUNDA KFT.
TEL.: (30) 245-2020, 316-3596, (20) 8051859

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installálás. Beállítások. Adatok rendszerezése,
mentése. Vírusvédelem. Szaktanácsadás.
Felnôttek, diákok korrepetálása informatikából. NO-KO SAT Bt. Tel.: 326-6935, (30)
595-2921
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: (30) 857-2653

FUVAR
FUVARVÁLLALÁS. TEL.: (20) 925-6451, HALUSKA LÁSZLÓ.
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS, 3,5 x 2
x 2 M-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKOCSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70) 3161533, SZIRÁKI.
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes
felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 4039357, (20) 972-0347, (30) 589-7542

REDÔNY

BUDAI POLGÁR
szítése, javítása. Tel.: 356-4840, (30)
954-4894

SZOLGÁLTATÁS
Angliában végzett fittnessedzô Callanetics, pilates yoga gerinctornát tart. Tel.:
(30) 370-7155
RING AUTÓSISKOLA 20 éve a Rózsadombon. Miért mennél messzebb, mi itt vagyunk helyben. www.budairing.hu. Tel.:
2020-521, 14–18 óra között.
Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás!
Idôsek, mozgássérültek, pszichiátriai betegek részére 2009. január 1-jétôl szervezôdô jelzôrendszeres segítségre lehet jelentkezni a Pesthidegkúti Idôsekért Alapítványnál. Tel.: Legény Márta, (06 30) 5871718. Igénylést a Községház utcai orvosi
rendelôben lehet leadni.
Téli csúszásmentesítô anyagok. Csúszik a járda, de a környezet fontos az
ön számára? Öko csúszásmentesítô
anyagok és útszóró só házhoz szállítása, www.haztakaritas.hu, tel.: (30)
9191-013, (70) 318-8537.
SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELÉSEIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. TEL.: (30) 858-9499. J.
WIENNA BT., 1027 VARSÁNYI IRÉN U.
17.
Bejárta már a várost nadrágért? Megoldás: Farmer Divat nadrágszaküzlet, Margit krt. 69. Nyitva tartás hétköznap 10–
19-ig, szombaton 10–14-ig. Tel.: 2124163
Cipôjavítás, talpalás, sarkalás, tágítás,
varrás, talpbetétek a BUDAI DIVAT cipôboltban. Margit krt. 4.

TÁRSASHÁZAK
Takarítást, kertgondozást vállalunk
társasházak részére, budai referenciákkal. Tel.: (30) 9191-013, www.haztakaritas.hu
Társasházkezelés — valódi érdekképviselet. A tulajdonosközösség tájékoztatása
negyedévenként a pénzügyi helyzetrôl. A
bevételnövelés lehetôségei. Tel.: (30) 4622830, (20) 920-7166, 240-4209, simon.dubecz@t-online.hu
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT, INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSÉT SZAKKÉPESÍTÉSSEL VÁLLALJUK. KERKUSKA KFT. TEL.:
(30) 977-6612
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET
vállalunk tízéves szakmai gyakorlattal. 24 órás gyorsszolgálat, jogi háttér. Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, fax:
392-0101, wamag@mail.datanet.hu

Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE,
REDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, (20) 934-5728
Motorral, automata vezérléssel redônyök, redônykapu, napellenzôk, roletKÖNYVELÉS
ták és rovarháló. Szénási László, tel.:
(20) 985-1273.
GYAKORLOTT KÖNYVELÔ vállalkozások
Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napel- teljes körû könyvelését vállalja. Tel.: (30)
lenzô, szúnyogháló, függönykarnis ké- 491-7419

Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1680 Ft, 11–20 szóig szavanként
+168 Ft; Apróhirdetés, közületi: 4400 Ft + 20% áfa; Apróhirdetésfelvétel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport, 1024 Margit
krt. 47–49., tel.: 346-5624, ..25, ..27; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.
A januári elsô számunkba apróhirdetést január 5–6-án tudnak feladni.
Keretes hirdetés: színes: 1/1 old. = 255 000 Ft, 1/2 = 135 000 Ft, 1/
1
1
4 = 85 000 Ft, /8 = 55 000 Ft, /16 = 20 000 Ft; árainkat további 20%o s á f a t e r h e l i . ; f e ke t e - f e h é r : 1 / 1 o l d . = 2 0 5 0 0 0 F t ,
1/ = 110 000 Ft, 1/ = 70 000 Ft, 1/ = 45 000 Ft, 1/ = 16 500 Ft. Hat
2
4
8
16
megjelenéstôl 15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából 15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tel./fax: 316-3410, tel.: 212-5641.
Hirdetésfelvétel: 2008. december 17-én 11 óráig
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Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó válTÁRSKERESÉS
lalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók teljes
18 év tapasztalatával várom önt,
korû könyvelését. Tel.: 200-9716
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok
segítése, a társkeresés számomra hivatás.
VÉTEL, ELADÁS
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôsé4/4-es, két háború közötti, cseh gyártmá- geim: Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–
nyú, frissen felújított hegedû vonóval 10-ig és 20– 22-ig, gyorgyi11@vivamail.
együtt eladó! Édeklôdni a (20) 342-6044- hu
es telefonszámon lehet.
Rózsadomb Contact Elit Társközvetítô.
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjte- Alapítva 1990-ben. Társközvetítés felsôfoményem kiegészítésére magas áron kon. Értékrendünk a megbízhatóság. Tel.:
vásárolok. Tel.: 325-6753
316-0338, II., Fillér u. 4., V/39., www.roKÖLTÖZKÖDÉS MIATT antik csillár, nagy- zsadombcontact.hu
méretû Nagybányai festmény olcsón el- Egyedül telt a nyár? Gondoljon a szilveszterre! KÁNYA KATA TÁRSKÖZVETÍTÔ
adó. Tel.: (30) 305-9596
IRODA. Tel.: 214-9441, www.kanyakata.hu
MÛGYÛJTÉS
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, 1997 ÓTA SIKERESEN MÛKÖDÔ igébútorokat, porcelánokat, álló fali dísz- nyes, megbízható társközvetítô. Minden
órákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papír- korosztály részére. Várom önöket bizalomrégiségeket, ezüsttárgyakat, bronz- mal. Imre Mária. Tel.: 225-7879, II., Lövôszobrokat, perzsaszônyegeket stb. Tel- ház u. 29., I/2. (a Mammut mellett),
jes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: www.szimpatia.hu
34 éves kellemes külsejû, középfokú vég281-3926, (30) 462-8883
zettségû, keresztény értékrendû, de nem
Arany és ezüst felvásárlása! 1024 Budafanatikus hölgy keresi ôszinte, becsületes,
pest, Margit krt. 51–53., tel.: 316-3651.
káros szenvedélyektôl mentes párját. szeTekintse meg az interneten a Google kereretet2008@citromail.hu
sôben a Louis Galéria honlapján. lakatos@mconet.hu
EGYÉB
A TALLÉR ANTIKVITÁS KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL FESTMÉNYEKET, RÉGI PÉNZEKET,
KITÜNTETÉSEKET, PORCELÁN- ÉS EZÜSTTÁRGYAKAT, BÚTOROKAT, KÖNYVEKET,
TELJES HAGYATÉKOT. II., FRANKEL LEÓ ÚT
12. TEL.: 316-6461, (20) 391-5543, GYULAI TAMÁS.
Diplomás festôrestaurátor csoport vállalja vászonképek, táblaképek, falképek, mozaikok szakszerû restaurálását, másolatok készítését. Tel.: (20)
551-8556, (20) 354-4696, www.restauratormuterem.hu

Tramontána kötôszalon: pilótasapka
több színben, 3 éves korig: 120 Ft.
Szoknyák, poncsók, babahordó poncsók.
Egyedi kézi kötött ruhadarabok rendelésre, nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is. 356-6009, www.kotode.hu
EGYSZÜLÔS KLUB egyedülálló szülôk és
gyermekeik számára. Problémáiddal nem
vagy egyedül! Gyere, és beszéljük meg!
Foglalkozások és programok péntek délutánonként a VII., ker., Wesselényi u. 17.ben. Klubvezetô: Rónyai Éva. Tel.: (06 30)
285-7595.
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Szépen, fitten, egészségesen
Szépnek, ªttnek, egészségesnek maradni — ez a legtöbb nô kívánsága.
Ám azért, hogy teljesüljön, tennünk
is kell valamit: helyesen táplálkozni,
mindennap egy kicsit mozogni, és
ápolni testünket-lelkünket. Minderre lehetôség nyílik a Bioness Nôi
Életmód Clubban, amely kellemes
és kulturált környezetben várja kizárólag hölgy vendégeit.
— Életmódváltásra szeretnénk
ösztönözni nôtársainkat — mondja
Bognár Éva, a klub vezetôje. — Aki
hozzánk fordul, a táplálkozási tanácsok mellett arc- és testkezeléseket
kaphat, illetve segítünk megtalálni a
számára legmegfelelôbb mozgásformát. Fitneszstúdiónkban személyi
edzôvel, egyénre szabott edzésterv
alapján mozoghatnak vendégeink,
de akár önállóan is használhatják
termünk eszközeit. Kis létszámú csoportoknak alakformáló órát, illetve
gerinctornát tartanak szakedzôink.
Kozmetikánkban a hagyományos
tisztító kezelések mellett vákuumos
és ultrahangos testkezelést, valamint tekercselést végzünk, amely kezelések önmagukban is hatékonyan
formálják az alakot, de igazán az
edzésekkel együtt hoznak kilóban és
centiben is mérhetô eredményt. A
méregtelenítés egyik legegészségesebb eszközének is szokták nevezni
az infrakabint. Az infrasugár serkenti a vér- és nyirokkeringést, erôsíti

az immunrendszert, bársonyossá varázsolja a bôrt. Használata mozgásszervi panaszok esetén is ajánlható.
Nagyon kellemes és egyben hasznos a masszázs. Gyógymasszôrünk
frissítô, alakformáló, lazító vagy bôrradírozó masszázst végez különbözô
olajokkal és krémekkel, az igényeknek megfelelôen.
Vendégeink teljes megszépítése
érdekében ünnepi sminkek készítése, manikûr és pedikûr is kapcsolódik szolgáltatásainkhoz.
Kedves karácsonyi meglepetés lehet ajándékutalványunk, melyet tetszôleges értékben vásárolhatnak, és
bármely szolgáltatásunkra beváltható.
Információ: a www.bioness.hu oldalon (1024 Fillér u. 8., telefon:
315-0021)
(x)

A Talent Animációs Iskola
animációsfilm-rajzoló OKJ-s
képzést indít korhatár
nélkül. Az oktatás heti két
alkalommal lesz délelôtt
vagy délután, tetszés
szerint. Telefonos
egyeztetés után az
érdeklôdôk betekinthetnek
a most folyó oktatásba.
Rajzfilmes szakkör indul
gyerekeknek. Az
érdeklôdôk rajzfilmkészítést
tanulnak stúdiónkban.
Telefon: 250-1355,
250-0432.
Magyar Rajzfilm Kft.
A rejtvény fôsoraiban Mark Twain gondolatait rejtettük el.
A 2008/23. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Ne
sírj, mert vége lett, mosolyogj, mert megtörtént.”. A helyes
megfejtést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Magyar Rajzfilm Kft. által felajánlott egy-egy
rajzfilmes DVD-t kap: Bárányné Somi-Kovács Éva, Czikura László és Kosztolányi Klára. Gratulálunk, a nyereményeket postán kapják meg. Várjuk megfejtéseiket a „Budai
Polgár rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb
2008. december 29-ig.
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PARTNERE A GYÓGYULÁSBAN
SZAKRENDELÉSEK
Bôrgyógyászat / felnôtt, gyermek
Allergológia
Fül-orr-gégészet
Ortopédia / felnôtt, gyermek
KIEMELT SZINTÛ ELLÁTÁSOK
Láb- és körömklinika
Aranyércentrum
Anyajegy-diagnosztikai centrum
Lézerklinika
Esztétikai bôrgyógyászat
Tel.: 200-1181, (06 30) 472-2340
1026 Budapest, Páfrány út 11.
info@alfa-med.hu
www.alfa-med.hu

HEBAR-IMMO
Társasházkezelô Kft.
Vállalja társasházak
teljes körû kezelését
hebarimmo@hotmail.com
Tel.: (30) 408-7064
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Fokozottabb egészségügyi felügyeletet
igénylô gondozottak részére is biztosítjuk az

–
–
–
–
–

egészségügyi szolgáltatást,
éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
dietetikussal készített étrendet,
gyógytornát,
igény szerint egyéb ellátást.
1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713

Tollasoznál
szélben és
sötétben is?
Újdonság!
Itt az évszázad
ütôs sportja!

www.speedminton.hu

A ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.
bérleti hasznosításra felajánlja
a pesthidegkúti zöldövezetben lévô
– 260 m² összterületû, különálló (14 helyiségbôl álló)
irodaépületét. Az irodaépület a Patakhegyi út mellett
helyezkedik el, közvetlen utcai bejárattal és
gépkocsibehajtással, zárt udvarban, parkolóval.
– Épületrészeket (70–300 m²-ig ) tárolási és raktározási célra.

Érdeklôdni: Rozmaring Szövetkezeti Kft.,
1028 Patakhegyi út 83–85. Telefon: 397-6682, 376-5722.

Minervacom Kft.
Budagyöngye és Új Udvar Bevásárlóközpontokban: 1026 Szilágyi E. Fasor 121., 1036 Bécsi út 38-44.

Karácsonyi ajándéknak is kitûnô!

Pesthidegkút-Ófaluban
a közel tíz éve mûködô 80 férôhelyes emelt szintû
Idôsek Otthonában önálló és társas lakrészek igényelhetôk
tartós bentlakás, átmeneti egészségügyi rehabilitáció céljára.
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Törökvész út 87–91.
Rózsadomb Center információ: 345-8400
A bevásárlóközpont nyitvatartási rendje:
Általános üzletek
Kaiser’s szupermarket:
Fitness Club
Bowling
Gyógyszertár
Squash

10.00–20.00
8.00–20.00
H–P: 7.00–22.00
Sz–V: 8.00–20.00
11.00–02.00
H–P: 8.00–20.00
Sz: 8.00–16.00
V: 8.00–13.00
6.00–24.00

E jeles ünnep alkalmából szeretnénk Önt-Önöket-Téged
megajándékozni:
2008. december 15. és 31. között
a parkolás elsô 4 órája ingyenes.
Kellemes környezetben kényelmes vásárlás.
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