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Karácsonyi köszöntő

Tisztelt Hegyvidéki Polgárok!
Tavaly karácsonykor élt bennünk 

a remény, hogy túl vagyunk a nehe-
zén. Bár a koronavírus-járvány még 
velünk volt, de már látszott a kiút, 
egyre többen megkapták a vakcinát, 
joggal bízhattunk abban, hogy jár-
vány dúlta karácsonyaink után az 
idei újra a  régi fényében tündököl  
majd, és a kizökkent idő helyreiga-
zodik.

Nagyobbat nem is tévedhettünk 
volna. Éppen amikor elkezdtünk a 
világgal együtt talpra állni a jár-
vány okozta megrázkódtatásból, 
ránk tört az Oroszország által ki-
robbantott háború, amely Ukrajná-
ban mérhetetlen pusztítást okozott, 
és változó mértékben ugyan, de 
mindenütt válság közeli állapotokat 
teremtett. A következmények itthon 

is súlyosak, most nem is venném 
sorba ezeket, hiszen nap mint nap 
másról sem folyik a szó.

Amiről viszont szólnék, az, bár 
a karácsonyi gondolatkör lényegi 
része, a mostani, különleges időkben 
túlmutat egy szokványos ünnepi 
köszöntő keretein. A karácsony leg-
többet használt szava a szeretet, de 
ha ennek  nem adunk világos tar-
talmat, könnyen közhellyé silányul-
hat. Ezekben  a  nehéz napokban a 
szeretet elsősorban a figyelemben tud 
megnyilvánulni, mert szaporodik 
azoknak a száma, akik komoly ne-
hézségekkel szembesülnek megrom-
lott életkörülményeink miatt. Nyil-
ván  mindenkinek  meg kell tennie 
minden tőle telhetőt, de leginkább  
a bajbajutottak közvetlen környeze-
tének felelősségteljes figyelme kell 
ahhoz, hogy az esetenként szükséges 
segítség és támogatás a megfelelő 
helyre kerüljön.

S bár a karácsony arról is szól, 
hogy kicsit elfordulva a világtól, 
tekintetünket befelé vetve, visszahú-
zódunk a család belső köreibe, most 
mégis, amikor boldog és békés kará-
csonyt kívánok mindannyioknak, 
egyben, az elmondottak szerint, 
szeretném óvó figyelmüket is kérni.

Pokorni Zoltán
polgármester

Ünnepi ebéd a hegyvidéki idősekkel
„A csodákat nem kell lebecsülnie 
az embernek, s ha nem várjuk 
őket, akkor is vannak. Szóval, ha 
valaki megkapargatja a saját életét, 
és a kicsi pillanatokat összesöpör-
geti, nagyon sok van, egészen biz-
tos” – idézte Fojtíková Katarína, 
a Hegyvidéki Szociális Központ 
vezetője Schäffer Erzsébet sorait 
az idősek számára a járvány miat-
ti kihagyás után ismét megrende-
zett karácsonyi ebéden.

„Kisebbfajta csoda az is, hogy 
ebben a formában együtt tudunk 
lenni” – kapcsolódott a gondolat-
hoz Fonti Krisztina alpolgármes-
ter. Mint mondta, két év kima-
radt, a legszentebb ünnepeinket 
sem tarthattuk meg úgy, ahogy 
általában szoktuk. Ugyanakkor 
bízik abban, hogy a továbbiakban, 
„minden nehézség ellenére minél 
több alkalmat tudunk találni, 
hogy összejöhessünk a hétközna-
pokban és az ünnepnapokon egy-
aránt”.

Pokorni Zoltán polgármester 
egyetértett azzal, hogy a hegyvi-
déki idősek karácsonyi ebédje 
kapcsán is az együttlét a legfonto-

sabb. Felidézte, hogy a közös ün-
neplésnek ez a formája lassan ala-
kult ki, korábban ételosztást hir-
detett az önkormányzat. Az évek 
során azonban rájöttek, sokkal 
jobb, ha normális körülmények 
között, terített asztalnál látják 

vendégül az időseket, hiszen a 
„közös ebédnek mégiscsak a má-
sikkal való találkozás a lényege”.

A polgármester a jelenlegi ne-
héz gazdasági körülményekről is 

szót ejtett. Kitért rá, hogy az átlag 
alatt fogyasztó háztartásoknak a 
kormány segítségével nem kell 
többet fizetniük a villanyért, gá-
zért, de az energiahordozók drá-
gulása mindenre rárakódik. Ezzel 
összefüggésben az önkormányzat 

által nemrég bevezetett téli rezsi-
támogatást már kétszer annyian 
igényelték, mint amennyien ko-
rábban fűtéstámogatást kértek a 
XII. kerületben.

„Az önkormányzatot is hanyatt 
lökte az áremelkedés, hárommil-

liárd forinttal lenne több az éves 
számla, ha ugyanannyit fűtenénk, 
vagy világítanánk, mint tavaly” 
– folytatta Pokorni Zoltán. Ekko-
ra összeget csak szigorú intézke-

désekkel lehet megtakarítani, 
ezért januártól néhány intéz-
ményt, köztük a MOM Kulturális 
Központot is be kell zárni pár 
hónapra. Ugyanakkor a Német-
völgy Gondozási Központot, vagy 
a Hegyvidéki Kulturális Szalont 

nyitva tudja tartani 
az önkormányzat, 
továbbá az eddigi 
takarékossági intéz-
kedések eredménye-
képpen a MOM 
Sport teljes bezárása 
is elhalasztható.

Az idősek kará-
csonyi ebédjén Her-
czeg Flóra énekesnő 
gondoskodott a 
meghitt hangulat-
ról, aki ritkán hall-
ható adventi népda-
lokkal és megzenésí-
tett versekkel lepte 

meg a közönséget. Az ünnepi 
ételeket a Barabás Villában műkö-
dő Nuance lunch&bar csapata 
készítette el a gondozási közpon-
tokból érkező több mint száz 
résztvevőnek.

k.

Életre hívni a fényt
Böjte Csaba ferences rendi szerze-
tes szerint: „A sötétség a világosság 
hiánya. Nem lehet összetörni és 
kilapátolni az ablakon. Sokkal 
egyszerűbb, ha meggyújtunk egy 
gyertyát. Tehát nem a rossz, a hi-
ány ellen kell küzdeni, hanem 
életre hívni a fényt, a saját éle-
tünkben és másokéban egyaránt.” 
Ezt a gondolatot követik már sok 
éve a hegyvidéki diákok, akik is-
koláik segítségével karácsony előtt 
gyűjtéseket szerveznek, hogy így 
tegyék szebbé az ünnepet rászoru-
ló kortársaik számára.

Még 2017 novemberében csat-
lakozott a PontVelem Okos Prog-
ramban megjelenő „Varázsolj 
mosolyt egy társad arcára!” elne-
vezésű felhíváshoz a Virányos 
Általános Iskola. A tanulók az 
idén is bevitték használt, de jó 
állapotú játékaikat egy dobozban, 
s ráírták, milyen nemű és korú 
gyereknek küldik. A felhívásra 
folyamatosan érkeztek a felaján-
lások, ha szükség volt rá, az isko-
la dolgozói segítettek becsoma-
golni az ajándékokat. Szerencsére 
volt elég üres cipősdoboz, mivel 

ezeket már korábban elkezdték 
gyűjteni.

Valamennyi osztály részt vett a 
programban, a gyerekek elsősor-
ban plüssfigurákat, könyveket, 
társasjátékokat tettek a csomagok-
ba. Összesen 118 doboz gyűlt 
össze – ezek a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat segítségével jutnak 
el a rászorulókhoz.

•
Évek óta a Szent László Társu-

lat és a Rákóczi Szövetség közös 
jótékonysági akciójában vesz részt 
a Zugligeti Általános Iskola. 

Ezúttal sem volt ez másként, 
mindkét iskolaépületben, az alsó 
és a felső tagozatokon is, a bejárat-
nál elhelyezett adománygyűjtő 
dobozokban gyűltek az adomá-
nyok. A szülők együttműködésé-
nek köszönhetően jelentős meny-
nyiségű tartós élelmiszer és édes-
ség érkezett, amiket a határon túli 
magyar árvaházak, gyermekott-
honok, valamint a szórványközös-
ségek óvodái és iskolái kapnak 
meg.

(Folytatás a 3. oldalon)

Mosolyt varázsolnak társaik arcára a Virányos iskola diákjai Határon túli magyaroknak gyűjtöttek a Zugligeti iskola tanulói

Sikeres egyeztetések a fogaskerekű ügyében
Az őszi pályafelújítási munkák 
november közepén véget értek, 
ennek ellenére nem indította újra 
a fogaskerekű vasutat a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK). Mi-
vel a főváros vezetése sokáig nem 
tette egyértelművé, hogy legké-
sőbb tavasszal újraindulhat a fo-
gas, és a korábban közlekedő 
pótlóbuszok sem álltak forgalom-
ba, a környéken élők petíciókat 

indítottak. A tiltakozó lakókhoz 
Fonti Krisztina alpolgármester is 
csatlakozott, aki két levelet is írt a 
főpolgármesternek a fogas újrain-
dítása érdekében. Ezt követően, 
Pokorni Zoltán polgármester kez-
deményezésére, a Fővárosi Köz-
gyűlés a november 30-i ülésén 
napirendjére vette a kérdést.

A fővárosi képviselők végül 
egyhangúlag támogatták Pokorni 
Zoltán előterjesztését, amely ki-
mondja: szükségesnek tartják a 
fogaskerekű vasút menetrend sze-
rinti közlekedésének mihamarab-
bi, de legkésőbb jövő áprilisi visz-
szaállítását. Emellett arról is dön-
töttek, hogy a fogas téli szüneté-
nek ideje alatt igényvezérelt 
TELEbuszok közlekedjenek a 
környéken. A polgármester javas-
latára a közgyűlés támogatásáról 
biztosította a fogaskerekű felújítá-

sát és nyomvonalának meghosz-
szabbítását a Normafáig, valamint 
a Széll Kálmán térig.

„Örvendetes, hogy a több mint 
kétezer aláírást összegyűjtő hegy-
vidéki polgárok határozott fellé-
pése és Fonti Krisztina alpolgár-
mester közreműködése eredmény-
nyel járt. Ezek hatására a főváros 
vezetése a szavát adta, hogy ápri-
lisban újraindulhat a fogas” – ér-

tékelte a döntést Pokorni Zoltán. 
A polgármester pozitív fejlemény-
nek tartja azt is, hogy kiderült, 
mégiscsak meg lehetett hosszabbí-
tani a fogaskerekű fejlesztésére 
vonatkozó építési engedély időtar-
tamát. Mint fogalmazott, „most 
már arról folyik a vita, mennyire 
szereti a főváros, illetve a kormány 
a fogas újjáépítésének, meghosz-
szabbításának a terveit, és nem 
arról, kinek a hibájából marad el 
a fejlesztés”.

A lakossági panaszok miatt a 
fogaskerekű buszpótlásának mód-
járól december 13-án egyeztetett 
Pokorni Zoltán polgármester, 
Fonti Krisztina alpolgármester és 
Walter Katalin, a BKK vezérigaz-
gatója. A tárgyaláson sikerült el-
érni, hogy a BKK figyelembe ve-
gye a Hegyvidéken élők igényeit 
és érdekeit.

A pótlásról szóló megállapodás 
értelmében a reggeli és a délutáni 
csúcsidőben az érintett iskolák 
tanítási rendjéhez igazodó, menet-
rend szerinti buszjáratok helyette-
sítik a fogaskerekűt a januári isko-
lakezdés napjától. A pontos me-
netrend megtervezése folyamat-
ban van, erről később ad tájékoz-
tatást a BKK.

Megállapodás született arról is, 
hogy csúcsidőn kí-
vül a felfelé való 
közlekedés meg-
könnyítésére előze-
tes telefonos idő-
pont-eg ye z te té s 
nélkül is elindulnak 
a buszok a Szent Já-
nos Kórház melletti 
megállóból abban az 
esetben, ha az utas 
az indulási időpont 
előtt ezt jelzi a hely-
színen tartózkodó 
buszvezetőnek. A 
fennmaradó napsza-
kokra a fogaskerekű 
korábbi felújításá-
nak idejére már be-
vezetett, úgyneve-

zett igényvezérelt TELEbusz 
szolgáltatás is megmarad. A BKK 
tájékoztatása szerint a telefonos 
rendelés lehetőséget ad arra is, 
hogy az utasok napokra, vagy akár 
egész hétre előre időzítve jelezzék 
utazási igényüket.

A 105-ös busszal kapcsolatban 
a Hegyvidéki Önkormányzat azt 
kérte a BKK-tól, hogy a mostani, 
napközben alkalmazott 20 perces 
járatsűrűség ismét 10 perces lehes-
sen. A fővárosi közlekedési cég 
jelezte, hogy a belváros eléréséhez 
több alternatív irány is rendelke-
zésre áll Németvölgy térségéből, 
ezért ezt szakmai okokból nem 
tudja vállalni. Így kompromisszu-
mos megoldásként abban egyeztek 
meg a felek, hogy január közepétől 
a 105-ös busz napközben 15 per-
cenként közlekedik.

n.

Pokorni Zoltán a Fővárosi Közgyűlés ülésén
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Advent in the Hegyvidék. The Christmas 
market runs until 23 December in the Town 
Hall Square (Városháza tér), where, in addition 
to a variety of wares and delicacies that can be 
eaten locally, colorful programs await visitors. 
On the open-air stage on the 16th from 6.00 
p.m., a trio of Armenian accordionists David 
Yengibarian will perform. On the 17th, from 
18.00, the Hungarian representative of tradi-
tional gipsy jazz, Canarro, and from 19.00, the 
front section of the ethno-beat band Aurevoir, 
Márton Agócs and Mihály Fejér will give a 
concert. On the 23rd at 18.00, the percussion 
ensemble Campanelli will perform, followed 
by a concert by the duo Marge Akusztik from 
19.00. For those arriving with children, Danny 
Bain and Béla Ágoston on the 17th at 10.30 
a.m., and on the 18th at 10.30 a.m. the Lunar 
Song Day Orchestra’s christmas concerts are 
offered. On the 21st, from 15.00, the students 
of Virányos Primary School will present the 
already traditional Csengettyű concert at the 
Advent fair. As part of the sensitization sessions 
of NGOs, we can bake gingerbread on the 19th 
from 5.00 p.m. in the Hegyvidék Ízlelő Ét-
terem (Hegyvidék Tasting Restaurant) togeth-
er with the disabled employees working there.

Shoebox-sized gifts. This year, too, the 
Baptist Charity announced the Shoebox Sale. 
As part of this, we can offer Christmas gifts to 
children in need, which the organizers are wait-
ing for until December 19 at nearly four hun-
dred collection points in the country. In the 
Hegyvidék you can drop off your luggage at 
the University of Physical Education (42-48 
Alkotás St.), the Valentina shoe store (6/a Mag-
yar jakobinusok square) and the BKK Cus-
tomer Center on Széll Kálmán square. The 
shoebox can hold anything that a child under 
18 can be happy about – we just have to decide 
how old boys or girls we want our gifts for.

Concerts at MOMkult. The MOM Cul-
tural Center (18 Csörsz St.) closes this year with 
an almost continuous concert stream. The 
charismatic singer Дeva (Dorina Takács), 
whose album Star was released earlier this year 
on the label of Balázs Zságer, will give a concert 
on December 15 at 7.30 pm in cooperation 
with the art collective Hari Drama. The afore-
mentioned Balázs Zságer will be the guest of 
MOMkult on the 16th from 18.30 with his 
meditative, psychedelic electronic music. Ko-
dachrome, i.e. Bence Jobbágy and Adrián Mé-
hes, will perform hits by Simon and Garfunkel 
on the 17th at 7.00 p.m., and the Selmeczi 
String Quartet will perform works by Bartók, 
Lajtha and Vajda on the 18th at 7.30 p.m. On 
the 21st, from 7.00 p.m., we will be able to 
listen to the Christmas concert of the Lumen 
Christi Gospel Choir, while on the 28th we 
will meet saxophonist and pan-hip player St. 
Martin on the occasion of his jubilee concert 
covering twenty-five years of his career. András 
Lovasi will choose from hundreds of songs 
from the past thirty-five years at his composer’s 
evening starting at 7.00 p.m. on the 29th, while 
on the 30th, starting at 17.00 and 20.00, the 
Hot Jazz Band will hold its now traditional 
Pre-New Year’s Eve concert.

Movies in English. At CinemaMOM (53 
Alkotás St.) we can also watch the sequel to the 
2009 avatar, the film Avatar: The Way of Wa-
ter, in English – with Hungarian subtitles – in 
the coming days. On December 26 at 8.30 
p.m., fans of the cult action movie will be able 
to catch a digitally remastered version of 1988’s 
Die Hard. On December 20 at 8.30 p.m., the 
legendary concert that took place in 2002 at 
the Royal Albert Hall in London in memory 
of George Harrison, featuring world-famous 
stars, will come to life on the canvas.

News from Hegyvidék

Változás a településrendezési tervek és a településképi 
rendelet egyeztetésében

Tisztelt Hegyvidéki Polgárok, 
Érdekképviseleti, Civil és Gaz-
dálkodó Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bu-
dapest Főváros XII. kerület Hegy-
vidéki Önkormányzat Képviselő-
testülete döntött a Dél-Hegyvidék 
KÉSZ módosítás II. ütemével, a 
Kissvábhegy KÉSZ (a továbbiak-
ban együtt: KÉSZ-ek) és a telepü-
lésképi rendelet módosításával 
kapcsolatosan, ami alapján a terve-
zési folyamat hamarosan megindul.

A településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 419/2021. (VII. 
15.) Korm. rendelet hatálybalé-
pésével módosultak a település-
tervek – így a kerületi építési 
szabályzatok –, továbbá a tele-
pülésképi rendelet módosításá-
nak és az erre vonatkozó egyez-
tetési eljárás lefolytatásának a 
szabályai is.

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a jövőben a KÉSZ-ek és a 
településképi rendelet tervezetei 
az egyeztetési eljárás során a part-
nerek számára nem önkormány-
zatunk honlapján, hanem az 
Elektronikus Térségi Tervezést 
Támogató Rendszer felületén 
(röviden: E-TÉR) lesznek megte-
kinthetők és véleményezhetők.

A véleményezési eljárásban való 
részvétel előzetes regisztrációhoz 
kötött, amit az alábbi oldalon ke-

resztül tehetnek meg: https://
www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal

A regisztráció menetével és az 
E-TÉR használatával kapcsolat-
ban további információ a fenti 
linken érhető el.

Az egyes településtervek és a 
településképi rendelet tervezetének 
E-TÉR-ben történő közzétételéről 
és az egyeztetési eljárás megindítá-
sáról honlapunkon továbbra is 
tájékoztatjuk Önöket. Együttmű-
ködésüket előre is köszönjük!

Kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulás
A hegyvidéki polgár-
mesteri hivatal 2022. 
december 22-től 
2023. január 6-ig 
igazgatási szünetet 
tart. Ennek időtarta-
ma nem számít bele 
a hatósági és egyéb 
eljárások ügyintézési 
határidejébe, vala-
mint az ügyfélszolgá-
laton és a szakirodá-
kon is szünetel a sze-
mélyes ügyintézés.

Ennek ellenére a 
2023-ra érvényes XII. 
kerületi várakozási 
hozzájárulások on-
line igényelhetők már 
2022. december 27-
től. A kérelmek során 
felmerülő esetleges hiányosságok 
pótlására csak az igazgatási szünet 
után lesz lehetőség. A 2022-re ki-
váltott engedélyek érvényességi 
ideje 2023. január 31. Az online 
igényléshez Hegyvidék Fiók szük-
séges, amelyet az önkormányzat 
eugyintezes.hegyvidek.hu olda-
lán lehet létrehozni.

Új szabály: 2023-tól a 2022. 
szeptember 1. utáni használatba-
vételi engedéllyel/fennmaradási 
engedéllyel/hatósági bizonyít-
vánnyal rendelkező lakcímekre a 
lakossági várakozási hozzájárulás 
kiváltása egy gépjárműre vonatko-
zóan lehetséges, és a költségtéríté-
sen felül éves várakozási díj megfi-

zetésével vehető igénybe (14/2010 
[VI. 28.] Bp. XII. ker. Hegyvidéki 
Önk. Kt. rendelet).

Amennyiben további kérdése 
van a regisztrációval vagy a vára-
kozási hozzájárulás elektronikus 
igénylésével kapcsolatban, írjon az 
ugyfelszolgalat@hegyvidek.hu 
e-mail-címre, vagy hívja ügyfélfo-

gadási időben a 06-
1/224-5900-as tele-
fonszámot, az 5395-
ös és az 5396-os 
melléket.

A Normafa-parko-
lóban szombaton, va-
sárnap és munkaszü-
neti napokon 8.00–
20.00 óráig a parkolás 
díjfizetés-köteles. A 
parkoló területén a 
fent említett fizető-
időszakon kívül in-
gyen lehet várakozni.

A XII. kerületben 
állandó bejelentett 
lakcímmel vagy tar-
tózkodási hellyel ren-
delkező személyek 
részére a Hegyvidéki 

Önkormányzat 50% kedvez-
ményt biztosít a parkolási díjból. 
A kedvezmény kizárólag mobilfi-
zetéssel vásárolt jeggyel vehető 
igénybe, a sikeres regisztrációt 
követő munkanaptól.

A 2023-as évre szóló kedvezmé-
nyes Normafa-parkolás 2023. ja-
nuár 1-jétől online igényelhető.

Ünnepi munkarend 
a polgármesteri hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!
A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

év végi nyitvatartási rendje az alábbiak szerint változik.

A szervezeti egységek
2022. december 22. és 2023. január 6. között

zárva tartanak, kivéve

az anyakönyvi csoportot, ami ezeken a napokon
az alábbi munkarend szerint fogadja az ügyfeleket

KIZÁRÓLAG HALÁLESET ANYAKÖNYVEZÉSE ÜGYÉBEN:

2022. december 22-én: 8.00–15.00
2023. január 2–5. között: 8.00–15.00

Szíves megértésüket köszönjük, és áldott, békés ünnepeket kívánunk!

Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző

Új ügyfélfogadási rend
Tisztelt Ügyfeleink!

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje a megváltozott energiaárak miatt, költségtakarékossági okokból

2023. január 9. és 2023. március 31. között
az alábbiak szerint változik:

csütörtöki és pénteki napokon a polgármesteri hivatal szervezeti egységei
zárva tartanak, a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Munkatársaink telefonon, e-mail útján és az eugyintezes.hegyvidek.hu oldalon
minden munkanapon elérhetők lesznek az eddig megszokott módon.

Az adóigazgatási iroda, valamint a városrendezési és főépítészi iroda esetében
igénybe vehető az önkormányzati szinten egyedülálló videós online ügyintézés is.

A változás a Hegyvidéki Rendészet működését nem érinti.
A hét többi napján az ügyfélfogadás az eddig megszokott rendben történik.

Szíves megértésüket köszönjük!

Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző

Online igényelhetők a 2023-ra érvényes XII. kerületi várakozási engedélyek december 27-től

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a tulajdonában 
álló ingatlanok bérbeadására pályázatot hirdet a 2022. december 13. 
napjától 2023. január 10. napjáig terjedő időszakban.

A pályázható ingatlanok címe:
 1.  Bp. XII., Magyar jakobinusok tere 4. B. fszt., 140 m² alapterületű 

helyiség,
 2.  Bp. XII., Böszörményi út 19/a as. 1., as. 2. és as. 3. szám alatti, 43 

m², 43 m² és 36 m² alapterületű helyiségek,
 3.  Bp. XII., Bán utca 6–8. pszt., 115 m² alapterületű helyiség,
 4.  Bp. XII., Alkotás utca 21. szám alatti, 111 m² alapterületű helyiség,
 5.  Bp. XII., Nagyenyed utca 4. szám alatti, 105 m² alapterületű helyi-

ség,
 6.  Bp. XII., Greguss utca 3. 1. ajtó alatti, 102 m² alapterületű helyiség,
 7.  Bp. XII., Táltos utca 6. szám alatti, 99 m² alapterületű helyiség,
 8.  Bp. XII., Városmajor utca 40. pszt., 74 m² alapterületű helyiség,
 9.  Bp. XII., Márvány utca 46. szám alatti, 64 m² alapterületű helyiség,
10.  Bp. XII., Böszörményi út 17/b szám alatti, 59 m² alapterületű he-

lyiség,
11.  Bp. XII., Városmajor utca 21 as. 4. és as. 5. szám alatti, 28 m² és 28 

m² alapterületű helyiségek,
12.  Bp. XII., Böszörményi út 19. as. 4. és as. 5. szám alatti, 30 m² és 25 

m² alapterületű helyiségek,
13.  Bp. XII., Alkotás utca 1. fszt. 3. alatti, 50 m² alapterületű helyiség,
14.  Bp. XII., Fodor utca 70. fszt., 48 m² alapterületű helyiség,
15.  Bp. XII., Böszörményi út 3/c szám alatti, 15 m² és 30 m² alapterü-

letű helyiségek,
16.  Bp. XII., Alkotás utca 13. fszt., 44 m² alapterületű helyiség,
17.  Bp. XII., Tartsay Vilmos utca 18. szám alatti, 35 m² alapterületű 

helyiség,
18.  Bp. XII., Győri út 12. fszt. 5. szám alatti, 32 m² alapterületű helyi-

ség,
19.  Bp. XII., Németvölgyi út 12. fszt. 4. szám alatti, 29 m² alapterületű 

helyiség,
20.  Bp. XII., Zsolna utca 12/b szám alatti, 21 m² alapterületű helyiség,
21.  Bp. XII., Kiss János altábornagy utca 46. szám alatti, 18 m² alapte-

rületű helyiség,
22.  Bp. XII., Nagy J. utca 2. 7. szám alatti, 17 m² alapterületű helyiség,
23.  Bp. XII., Városmajor utca 3. as. 2. szám alatti, 15 m² alapterületű 

helyiség,
24.  Bp. XII., Szarvas Gábor út 48/a szám alatti, 14 m² alapterületű 

helyiség,
25.  Bp. XII., Krisztina körút 35. fszt., 12 m² alapterületű helyiség.

A pályázati hirdetmény, amely részletesen tartalmazza az ingatlanok 
további adatait és a pályázati feltételeket, a pályázat időtartama alatt a 
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a www.hegyvidek.hu 
internetes oldalon tekinthető meg.

A pályázati ajánlatok 2023. január 10. napján 16.00 óráig nyújtha-
tók be.

Az érdeklődők kérdéseire a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási 
irodájának dolgozói készséggel adnak felvilágosítást ügyfélfogadási időben 
vagy a 06-1/224-5943-as telefonszámon.

Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző
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Mégsem zár be a MOM 
Sport uszodája

Az energetikai vészhelyzet az ön-
kormányzati intézményeket sem 
kíméli, ezért döntött úgy koráb-
ban a képviselő-testület, hogy ja-
nuár elsejétől három hónapra be-
zárja a MOM Sportot. Jó hír, hogy 
ez végül csak részben történik 
meg, ugyanis az önkormányzat 
energetikai munkacsoportjának 
ajánlásait betartó, felelős gazdál-

kodásnak köszönhetően az intéz-
mény továbbra is üzemeltetni 
tudja a belső, 25 méteres meden-
céjét.

Fonti Krisztina alpolgármester 
elmondta, hogy az utóbbi időszak 
energiahatékony működésének 
köszönhetően lehetett kigazdál-
kodni a nyitvatartáshoz szükséges 
pluszösszeget: „A MOM Sport 
rengeteget spórolt. Sikerült racio-
nalizálniuk a napi működést, a 
kültéri focipályára nem tették fel 
a »buborékot«, és a strandmeden-
ce sem maradt nyitva a nyári sze-
zon után. Mindez elég volt ahhoz, 
hogy az eredeti tervekkel ellentét-
ben januártól mégis látogatható 
legyen legalább az uszoda.”

Ráadásul a külsős rendezvé-
nyekről sem kell lemondani, a 

sportcsarnok további részei igény 
szerint bérbe vehetők, ám a bérle-
ti díj mellett a szervezőnek a fűtés 
költségét is állnia kell. A kültéri, 
33-as medence, valamint a szauna 
és az élménymedence takarékos-
sági okból januártól tavaszig nem 
üzemel.

Az alpolgármester azt is hozzá-
tette, hogy a következő év első 

három hónapja végeztével értéke-
lik a költségeket, és ha ennek alap-
ján szükségessé válik, akkor a 
negyedik negyedévre átütemezik 
a bezárást. Addig is, az elért fo-
gyasztáscsökkentés ellenére, a 
MOM Sport üzemeltetése csak a 
bérleti díjak és a belépők árának 
emelésével lesz majd fenntartható.

Az önkormányzat ugyanakkor 
a kerületben élő, hegyvidéki lak-
címkártyával rendelkező kiskorú 
gyerekek és nyugdíjasok számára 
– kérelem esetén – átvállalja az 
emelés értékét. A kedvezmény 
igénybevételéhez regisztráció 
szükséges. A regisztráció technikai 
feltételei jelenleg kidolgozás alatt 
vannak, erről a későbbiekben ad 
tájékoztatást az önkormányzat.

M.

Új helyszíneken a MOMkult programjai
Az energiatakarékosság miatt a következő hónapokban több kulturális 
intézmény bezárni kényszerül, így a mOm Kulturális Központ is. A prog-
ramok más hegyvidéki helyszíneken kapnak helyet, a közönség tehát a 
téli hónapokban sem marad kulturális élmények nélkül. Hambuch Gerda 
ügyvezető igazgatót kérdeztük a változásokról.

– A MOMkult műsorkínálata 
sokszínű, ezért nem egyszerű új 
helyszíneket találni a különböző 
programoknak. Hogyan láttak neki 
az átszervezésnek?

– Elsőként nagyon fontos ki-
emelni, hogy a tagintézmények 
közül a Hegyvidéki Kulturális 
Szalonban, a Hegyvidéki Helytör-
téneti Gyűjteményben, valamint 
a Lóvasút Kulturális és Rendez-
vényközpontban megszakítás nél-
kül, zavartalanul folytatódik a 
kulturális élet. Ezeken a helyeken 
nem gázalapú fűtés, hanem hőszi-
vattyús rendszer működik. A 
MOMkult alapvetően nagyren-
dezvények, egyedi programok, 
koncertek, színházi előadások 
helyszíne. A bezárással kapcsola-
tos döntést követően azonnal el-
kezdtük átszervezni ezeket. Meg 
kell mondanom, hogy én is meg-
lepődtem, milyen megértően és 
fegyelmezetten álltak hozzá a 
partnereink. Természetesen mi is 

minden segítséget igyekeztünk, és 
azóta is igyekszünk megadni. A 
már eladott jegyeket visszaváltot-
tuk, az időpontokat módosítot-
tuk.

– Mi volt a leg-
fontosabb szempont 
az új helyszínek kivá-
lasztásánál?

– Az, hogy a le-
hető legtöbb prog-
ramnak igyekez-
zünk helyet találni. 
Ehhez képest má-
sodlagos szempont-
nak számított a 
megszokottól eltérő 
lokáció, a megköze-
líthetőség, a termek 
felszereltsége. Kulturális helyszí-
nek tekintetében nagyon el va-
gyunk kényeztetve, egyik tagin-
tézményünk szebb, mint a másik. 
Aki ismeri a Hegyvidéki Kulturá-
lis Szalon modern, újonnan épült, 
barátságos, családias miliőjét, 

vagy a Lóvasút közelmúltban cso-
dálatosan felújított, semmilyen 
más épülethez nem hasonlítható, 
egyedi szépségét, az tudja, miről 
beszélek. Tökéletesen alkalmasak 
kis csoportok, közösségek befoga-
dására. Ezekre gondoltunk első-
sorban mint befogadó helyszínek-
re, és megnéztük, van-e szabad 
kapacitásuk. Az áthelyezések még 
nem zárultak le teljesen, de na-
gyon jól állunk, szinte minden 

tanfolyamnak és klubnak talál-
tunk helyet három hónapra.

– Melyiket hová helyezik át?
– A Hegyvidéki Kulturális 

Szalonba került át a MOMkult 
három sorozata, a Páratlan párok, 
a Kossuth-díjasok és a Kép-más 

beszélgetősorozat, valamint a Nia 
tanfolyam. Az Óvóka klubunkat 
a Táltos utcai plébániára, az 
OMISK gyerektornáját a kerületi 
Arany János iskolába, míg a Jókai 
Klubból a Kung fut, a Kagami-
ryut, a Reggeli tornát és a Zumba 
Diamondot a Lóvasútra helyeztük 
át. Két saját szervezésű, rendkívül 
népszerű programunk, a Nyugdí-
jasok gerinctornája és a Nosztalgia 
Társastánc a tőlünk néhány lépés-

nyire található Fel-
ső-Krisztinavárosi 
plébánián kapott 
helyett. A Folyondár 
Sportcentrumba, a 
Baár Madas Gimná-
ziumba és a reformá-
tus templom ifjúsági 
termébe is kerültek 
át rendezvények. 
Szép hegyvidéki ösz-
szefogást tapaszta-
lunk, ami nagyon jó 
érzés.

– Mikor látogat-
hatja újra a törzsközönség a 
MOMkult termeit?

– Előreláthatólag jövő év ápri-
lisától. Természetesen mindenkit 
nagy örömmel és szeretettel vá-
runk vissza!

SzD

Évzáró zarándoklat a Normafánál
Évzáró munkazarándoklatot és 
konferenciát tartott a Magyar Za-
rándokút Egyesület a Hegyvidé-
ken. A szervezet tagjai bejártak 
egy XII. kerületi tervezett sza-
kaszt, ami a Haggenmacher-villát, 
az egykori Istenszeme fogadót 
érintené.

Szabó-Kalmár Éva hegyvidéki 
zarándoksegítő, a polgármesteri 
hivatal városrendezési és főépítészi 
irodájának vezetője elmondta, 
vizsgálják annak a lehetőségét, 
hogy a későbbiekben az egykori 
fogadóépületben alakítsanak ki 
egy új zarándokszállást. A romos 
állapotú villa leendő funkciójáról 
még nem született döntés, és egy-
előre a felújításhoz szükséges álla-
mi források sem állnak rendelke-
zésre. A műemlék épületet az ál-
lam – elővásárlási jogával élve – az 
év elején vette meg a fővárostól, 
így az ingatlan nem került magán-
kézbe, a jövőben pedig a közössé-
get szolgálhatja.

„A koronavírus-járvány idején 
kevesebben indultak el, ám mos-
tanra visszatért a korábbi érdeklő-

dés, ismét egyre többen járják be 
a zarándokutat” – szólt a tapasz-
talatairól Rumi Imre, az egyesület 
elnöke. Mint mondta, a spanyol-
országi El Camino mintájára 
2011-ben alakították ki az Eszter-
gomtól Máriagyűdig vezető Ma-
gyar Zarándokutat, amelynek a 
működését az érintett önkor-
mányzatok segítik. A számos szak-
rális helyszínhez elvezető útra és 
annak egyes szakaszaira minden 
esztendőben tavasztól őszig várják 
a zarándokokat egyénileg és kis 
csoportokban.

A zarándoklat kicsit más, mint 
a túrázás, lelki, spirituális tartal-
ma is van. A zarándokok nem 
pusztán a túrázás élménye, vagy a 
fizikai karbantartás miatt indul-
nak el, számukra a lelki elmélyülés 
is lényeges. Érdemes mindenkinek 
kipróbálnia: annak is, aki hívő, és 
annak is, aki csak keresi élete fon-
tos pontjait – fogalmazott Pokor-
ni Zoltán polgármester, aki a 
Hegyvidéki Önkormányzat kép-
viseletében Fonti Krisztina alpol-
gármesterrel közösen vett részt a 
Normafa Park Látogatóközpont-

ban megtartott évzáró konferen-
cián.

A 2023. év „zászlós zarándoká-
nak” megválasztott Kardosné 
Gyurkó Katalin is megosztotta 
gondolatait a jelenlévőkkel. A 
Nagycsaládosok Országos Egye-
sületének elnöke arról beszélt, 
hogy öt gyermekkel a mindenna-
pok „folyamatos jelenlétet és na-
gyon gyors döntéseket” kívánnak, 
ezért megnyugvást ad számára, 
amikor kiszakadhat ebből a pör-
gésből, kikapcsolhatja a telefonját, 
és le tud lassulni „arra az ősi tem-
póra, amire egyébként teremtet-
tünk korábban”.

A nagycsaládos édesanya az el-
múlt két évben az Országos Kék-
túrát járta, eddig három-négy nap 
volt a legtöbb, amit a családjától 
távol töltött. Most azt tervezi, 
hogy a Magyar Zarándokút jövő 
évi első zarándoklatának első hét 
napját teljesíti. Mint fogalmazott, 
nyitott szívvel indul az útra, és 
engedi, hogy „érkezzen, ami ér-
kezni szeretne”.

sz.

A kültéri medence januártól tavaszig nem üzemel

Mostanában újból egyre többen járják be a zarándokutat

•
Novák János szervezésében a 

Sashegyi Arany Iskolaalapít-
vány immár tizennégy éve hirdet 
adománygyűjtést az erdélyi Me-
zőségen lévő válaszúti magyar 
szórványkollégium 4–11 éves gye-
rekei részére. A hagyomány foly-
tatódott, az alapítvány olyan aján-
dékokat kért az alsósoktól, amik-
nek ők maguk is örülnének. A 
becsomagolt dobozra a gyerekek 

ráírták, ki küldi azt, és hány éves 
lánynak vagy fiúnak szánja.

Emellett a válaszúti kollégium 
könyvtárának is lehetett könyve-
ket adni. Ez utóbbi azért is fon-
tos, mert a Mezőségen a magyar-
ság kisebbségben van, nincs 
magyar anyanyelvű oktatás. Ha 
a kisgyerekek magyarul tanulnak 
meg írni, olvasni, és magyar kö-
zösségben nevelkednek, a szór-
ványban is megmarad a magyar-
ság.

A szórványkollégiumot a Kallós 
Zoltán Alapítvány működteti, 
több mint harminc faluból diákok 
százai Válaszúton végzik el az 1–4. 
osztályt. Az 5. osztálytól érettsé-
giig Szamosújváron járhatnak 
magyar iskolába. Szakmát is ta-
nulhatnak magyarul, és egyetem-
re is mehetnek Kolozsváron.

•
Miként az már megszokott, 

most is a karácsonyi cipősdoboz-
akcióhoz csatlakozott a Városma-

jori Gimnázium. A tanulók vala-
mennyi évfolyamon beszálltak a 
gyűjtésbe, így tekintélyes mennyi-
ségű csomag várja új tulajdonosait. 
Emellett részt vesznek a Budapest 
Bike Maffia „+ 1 szendvics – Diá-
kok a rászorulókért” elnevezésű 
jótékonysági programjában is. Az 
önkéntes biciklisták a felajánlott 
szendvicseket hajléktalanokat foga-
dó átmeneti, nappali vagy éjjeli 
szállókba viszik, ezzel hozzájárulva 
a napi étkeztetéshez. MM.

Életre hívni a fényt
(Folytatás az 1. oldalról)

Ismét a cipősdoboz-akcióhoz csatlakozott a Városmajori Gimnázium A válaszúti magyar szórványkollégiumnak gyűjtöttek az Arany-diákok

A Lóvasút tökéletesen alkalmas kisközösségek befogadására

Az embereknek jó buli, 
az állatoknak szenvedés

Kevés feleslegesebb dolog van, 
mint szilveszter idején petárdákat 
robbantgatni, fütyülős, vagy ép-
pen dumbum rakétákat a levegő-
be lövöldözni. Főleg lakókörnye-
zetben, az utcákon, tereken, egy-
más lábai mellé célozva, a többiek 
és a saját magunk testi épségét is 
veszélyeztetve.

Háziállataink ugyan nem mu-
latnak velünk, de nekik még töb-
bet árthatunk. Akár pánikot is 
okozhatnak náluk az önfeledt vi-
gadozáskor használt eszközök 
hang- és fényhatásai. Zavarodott-
ságukban elszökhetnek, elkóbo-
rolhatnak, és az is előfordulhat, 
hogy félelmükben agresszívvé vál-
nak.

Fokozott felelősség hárul tehát 
ilyenkor a gazdikra, akik megfe-
lelő óvintézkedésekkel sokat segít-
hetnek kedvenceiknek. A „leghan-
gosabb” időszakokra érdemes 
megfelelő, nyugodt, az utcától a 
lehető legmesszebb lévő helyet 
biztosítani nekik, például egy bel-
ső szobát, vagy legalább az előszo-
bát, egy elszigeteltebb udvarrészt, 

esetleg a garázst. Minden eshető-
ségre felkészülve akár nyugtató-
szerről sem árt gondoskodni. Jó, 
ha az esti sétát korábbra időzítik, 
és természetesen mindenképpen 
pórázon vezessék az állatokat.

A kötelező mikrochip legyen a 
gazda adataival beregisztrálva, 
emellett az ebekre és a macskákra 
érdemes bilétás nyakörvet kötni, 
amelyen szerepel a tulajdonos 
neve, címe és telefonszáma. Ha a 
kutya mégis eltűnik, sajnos a leg-
több esetben nem talál haza ma-
gától. Ilyenkor vegyük fel a kap-
csolatot a helyi állatmenhellyel, és 
minél előbb menjünk el a helyi 
ebrendészeti telepre is, az utcán 
talált állatokat ugyanis ennek a 

szakemberei fogják be. Az állatvé-
dő szervezetek pedig további jó 
tanácsokkal láthatnak el minket 
a kereséssel kapcsolatban.

Persze a legjobb lenne inkább 
megelőzni a bajt, és petárdák, 
egyebek nélkül ünnepelni. Min-
den kétséget kizáróan akkor is 
felkel majd a nap, és rendben el-
kezdődik az új év.

Sok kutya pánikba esik a petárdázás zajától
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Az élet mellett kell dönteni!
A Három Királyfi, Három Király-
lány Mozgalom az idén is átadta a 
Kopp–Skrabski-díjat, amellyel 
azokat jutalmazza, akik mások 
boldogulásáért, testi-lelki egészsé-
géért dolgoznak az élet legkülön-
bözőbb területein, és sokat tesznek 
a családbarát szemlélet népszerű-
sítéséért, a támogatói közösségek 
létrejöttéért. A Kopp Mária Em-
lékévhez kapcsolódó ünnepségnek 
a MOMkult adott otthont, az 
eseményen Novák Katalin köztár-
sasági elnök mellett Pokorni Zol-
tán polgármester és Fonti Kriszti-
na alpolgármester is részt vett a 
Hegyvidék képviseletében.

„Anyukám meg akarta gyógyí-
tani az egész társadalmat. Az ehhez 
elengedhetetlen családbarát hozzá-
állás már elterjedt, csak a bizalmat 
kellene általánossá tenni, egymás 
segítését, az összefogást, az egymás 
felé fordulást, és lassan rendben is 
lennénk” – mondta köszöntőjében 
Skrabski Fruzsina, Kopp Mária 
orvos, pszichológus lánya, a Három 
Királyfi, Három Király-
lány Mozgalom vezetője.

E gondolatokhoz 
csatlakozva Novák Ka-
talin arról beszélt, hogy 
a jövőnk múlik azon, 
mennyire tartunk ki a 
család mellett. Kopp 
Mária ezt évtizedekkel 
ezelőtt felismerte, és 
nemcsak felvetette a 
problémát, hanem vála-
szokat is keresett és 
adott rá. A családbarát 
szemlélet elterjesztésé-
ben jelentős szerepet kap 
az általa alapított moz-
galommal való együtt-
működés.

Egy másik fontos mozzanat volt 
a Kopp Mária Intézet a Népese-
désért és a Családokért (KINCS) 
megalapítása 2018-ban. A harma-
dik elem pedig a vágyott gyerekek 
megszületésének ügye. Kopp Má-
ria mondta ki először, hogy dolga 
van ott az államnak, ahol keve-
sebb gyerek születik, mint ameny-
nyiről a fiatalok álmodtak. Ez a cél 
pedig ma a magyar családpolitika 
alapvetése – hangsúlyozta a köz-
társasági elnök, hozzátéve, hogy 
csak a férfiak és nők szövetségével 

küzdhetünk meg a demográfiai 
problémákkal.

Novák Katalin kiemelte: ami-
kor Kopp Mária létrehozta a né-
pesedési kerekasztalt, arra buzdí-
tott, hogy nem szabad másra 
várni, felelősséget kell vállalni. 
Idetartozik az is, hogy amikor há-
zasodunk, gyereket vállalunk. Ha 
pedig valamiért mégsem leszünk 
sikeresek, nem szabad mások ked-
vét elvenni, hanem segíteni kell 
őket céljaik elérésében – ahogyan 
Kopp Mária tanította.

Egykori barátnőjére emlékezve 
Szathmáry-Király Hanna a német 
Wilhelm Röpke gondolatait ele-
venítette fel a szellemi elit, a ter-
mészetes nemesség fontosságáról. 
Ebbe a körbe tartozott Kopp Má-
ria és férje, Skrabski Árpád is, 
akiknek a hagyatéka mutatja szá-
munkra a szellemi utat.

Böjte Csaba meggyőződése, 
hogy az élet bajaira a gyermek a 
legjobb orvosság. Mert nagyszerű 
dolog gyereket nevelni, nem érde-
mes sokat várni, minél hamarabb 
az élet mellett kell dönteni! Le-
gyen szó akár vér szerinti, akár 
magunkhoz vett gyerekről, mond-
junk bátran igent – biztatott min-
denkit a ferences rendi szerzetes.

Hornung Ágnes államtitkár 
arról beszélt, hogy a kormány azo-
kat a nézeteket vallja a családról és 
a nemzetről, amiket Kopp Mária 
is megfogalmazott. Aki tudósként 
a problémák megoldásán dolgo-
zott, s műveiből kiderül, hogy az 
élet szép és derűs. Ez az örökség 

pedig ma is itt van ve-
lünk.

Fűrész Tünde, a 
KINCS elnöke emlé-
keztetett, hogy a Kopp 
Mária Emlékév része-
ként az intézet országos 
kutatást végzett, pályá-
zatot hirdetett, számos 
szakmai programot 
szervezett. Mint mond-
ta, kezdeményezték, 
hogy a Normafánál sé-
tányt nevezzenek el 
Kopp Máriáról, ezzel is 
ösztönözve másokat, 
hogy az általa kijelölt 
utat válasszák.

sm.

Díjat kapott a Zugligeti Általános Iskola
Érzelem és értelem: ez a Zugligeti Általános Iskola titka dr. Bernyák Ad-
rienn szerint. A 130 éves hegyvidéki oktatási intézmény igazgatójával a 
sikerekről, beteljesült álmokról, megvalósításra váró célokról beszélget-
tünk, és arra is kíváncsiak voltunk, mit szóltak a Három Királyfi, Három 
Királylány mozgalom által alapított családbarát Köznevelési Intézmény 
díjhoz, amit néhány nappal ezelőtt vehettek át.

– Különleges nap a mai! Tudja, 
miért?

– Várjon csak, gondolko-
dom… Miért?

– „Új igazgató a Zugligeti isko-
lában” – pontosan tizenegy évvel 

ezelőtt jelent meg az önnel készült 
interjú lapunkban.

– Valóban! Akkor tényleg kü-
lönleges napunk van!

– Az iskola újonnan kinevezett 
vezetőjeként a terveiről is mesélt 
nekünk. Azt mondta, hogy megtart-
ja a jól működő, bevált programo-
kat, a tanórán kívüli, sokszínű, 
családias foglalkozásokat, valamint 
az infrastruktúra fejlesztése is a cél-
jai között szerepelt. Milyen volt az 
elmúlt tizenegy év? Sikerült megva-
lósítani az álmokat?

– Igen! Örülök az eddigi ered-
ményeinknek, ráadásul továbbra 
is családcentrikus, barátságos is-
kolaként működünk. Közös élmé-
nyekből, sikerekből nem volt hi-
ány!

– Budapest legjobb iskolái kö-
zött tartják számon a Zugligetit. 
Minek köszönhető diákjaik kiemel-
kedő tudása?

– Nyugodt, kiegyensúlyozott 
légkörben folytatunk oktató-ne-
velő munkát, amiben a gyerekek 
jól érzik magukat, és ez kihat a 
tanulmányi eredményeikre is. Fel-
adatunknak tekintjük, hogy fel-
hívjuk a figyelmet az érzelmi in-
telligencia elsajátításának fontos-
ságára, amit beépítünk a tanítás-
ba, mert az ismeretek így válnak 

biztos alkalmazássá. Érzelem és 
értelem: ez a Zugligeti Általános 
Iskola titka.

– Az érzelem valóban fejleszthe-
tő?

– Természetesen! Az érzelmi 
intelligencia nem csupán arra 
való, hogy eredményesebben ta-
nuljunk, hanem az életben való 
boldogulásért is felelős. Az isko-
lákban a tantárgyak kilencven 
százaléka az értelmi IQ-t fejleszti, 
és az érzelmi intelligencia háttérbe 
szorul. Így fordulhat elő, hogy 
többdiplomás, több nyelvet beszé-

lő felnőtt emberek 
hiába nagyon oko-
sak, egy idő után 
nem állják meg a 
helyüket, nem bol-
dogulnak. Éveken át 
fejlesztették az IQ-
jukat, de az érzelmi 
intelligenciájuk fej-
lődése elmaradt. 
Emiatt nem képesek 
a hatékony problé-
mamegoldásra, nem 
tudják kezelni az 
indulataikat, az ér-
zelmi feszültségei-
ket, nem képesek az 
együttműködésre, a 
kötődésre. Mind-
ezért az érzelmi in-
telligencia felelős. 
Az érzelmi intelli-
genciát az életképes-
ség vagy a szív intel-

ligenciájának is nevezhetjük, ami-
nek a fejlesztését a családon belül 
kell elkezdeni. A gyereknek arra 
van szüksége, hogy valódi, szemé-
lyes figyelmet kapjon. Fontos az 
anya és az apa személyes jelenléte. 
A szülőknek tudniuk kell, hogy az 
együtt töltött, mesélős, beszélge-
tős idővel olyan légkört teremte-
nek, ami önmagában is nevel. 
Amikor a szülők megkérdezik, 
hogyan segíthetnének nekünk, 
tanároknak, akkor azt kell mon-
danom, hogy azzal, ha nevelik a 

gyermekeiket. Figyelni rá, érzel-
meket átadni, átélni együtt. Nem 
csak a boldog érzésekről van szó. 
Fontos, hogy konfliktusokat, ne-
hézségeket is átéljenek közösen, és 
aztán a problémák rendeződését, 
a megbocsátást. Nem tudom elég-
gé hangsúlyozni a családi háttér 
fontosságát!

– Néhány nappal ezelőtt Csa-
ládbarát Köznevelési Intézmény 
díjat kapott a Zugligeti Általános 
Iskola.

– Ez is mutatja, hogy sikerült 
olyan légkört teremtenünk, ami-
ben a családbarát szemlélet egy-
szerre jellemzi a pedagógusok vi-
szonyát, valamint a gondjainkra 
bízott gyerekekhez fűződő kap-
csolatunkat. A diákok érzik, hogy 
számítanak, fontosak nekünk. 
Hangsúlyt helyezünk arra, hogy 
jól működő közösségi élet legyen 
az iskolánkban. A Zugligeti Est, a 
sportnapok, a szülői bál és a kirán-
dulások mind jelentősen hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a családokkal 
való kapcsolatunk a 
kölcsönös bizalomra 
épüljön. Előadások-
kal, beszélgetésekkel 
segítenénk a szülő-
ket a hétköznapi 
nevelési helyzetek-
ben.

– Egyre többen 
szeretnének zugligetis 
diákokká válni. A 
túljelentkezések mi-
att kulcsfontosságú 
beruházás történt 
2019-ben, amikor új 
épülettel bővült az 
iskola. Hogyan vál-
toztatta meg az életü-
ket ez az előrelépés?

– Az új épületet 
a felsős diákok vették birtokba. 
Mostanra sikerült belaknunk az 
iskolát, a tanulók sajátjukként vi-
gyáznak rá. A közösségi program-
jaink közül az adventi vásárnak és 
a szülői bálnak is ez az épület ad 

otthont. Az alsósok mindig na-
gyon izgatottak, amikor átjönnek, 
kíváncsiak rá, és már várják, hogy 
ők is „nagyok” legyenek.

– Mesélne a zugligetisekről? Mi-
lyen diákok ők?

– Közösségben gondolkodnak, 
figyelnek egymásra, örülnek a má-
sik sikerének. Udvariasak, segítő-
készek, szorgalmasak, szép szám-
ban vesznek részt a tanulmányi és 
sportversenyeken.

– Hogyan sikerül a hagyomá-
nyok és az emberi értékek segítségé-
vel elhárítani korunk digitális ve-
szélyeit?

– Nem egyszerű. A kütyük és 
az okoseszközök egyre nagyobb 
teret foglalnak el az életünkben, 
de nekünk az a feladatunk – a csa-
ládban és az iskolában is –, hogy 
megmutassuk a gyerekeknek a 
személyes kapcsolatok, barátságok 
szépségeit, azt, hogy ezeket nem 
lehet eszközökkel helyettesíteni. A 
gyerekeknek valódi kapcsolatokra 
van szükségük, nem egy alkalma-

zásra. Az iskolában napközben 
nem engedélyezzük az okos esz kö-
zök használatát, és megerősítem a 
szülőket abban, hogy otthon is 
nagyon fontos az óvás, a határok 
felállítása.

– A Zugligeti Általános Iskola 
immár százharminc éve a Hegyvi-
dék emblematikus oktatási intézmé-
nye. A múltját már ismerjük. Mit 
gondol, milyen lesz a jövője?

– Folytatjuk az utunkat, segít-
jük a tanulóinkat az előttük álló 
egyre nagyobb kihívások sikeres 
kezelésében. Bízom abban, hogy 
a jövőben is jó értelemben vett 
magabiztos, kitartó, egészséges 
énképpel és világnézettel rendel-

kező zugligetis diákok kerülnek ki 
az iskola falai közül, amiben nagy 
szerepük lesz az iskolára mindig is 
jellemző felkészült és lelkiismere-
tes pedagógusoknak.

B. M.

Böjte Csaba, Herczegh Anita és Novák Katalin a díjátadón

A díjazottak mások boldogulásáért, testi-lelki egészségéért dolgoznak különböző területeken

Kulcsfontosságú beruházás történt 2019-ben, amikor új épülettel bővült az iskola

A diákok a sajátjukként vigyáznak a gyönyörűen megépített új iskolaépületre

Környezettudatos 
karácsonyfa

Szokatlan karácsonyfák állnak az 
idei hegyvidéki adventi vásáron a 
Városháza téren. A fenntartható-
ság és a természet védelme érdeké-
ben a hangulatosan feldíszített 
„fenyők” a Dunából kifogott holt-
fából készültek. Az ötletes megol-
dás előnye, hogy az alapanyag – 
amellett, hogy ingyenes és nem 
terheli a környezetet – az ünnepek 

után tovább hasznosítható tűzifa-
ként.

Természetes folyamat, hogy a 
folyókon – különösen áradások 
idején – sok uszadék vándorol a 
torkolat felé. Ennek a legnagyobb 
része fa, amely vagy a vízbe dőlt a 
felsőbb folyáson, vagy amelyet az 
elárasztott területről szállított el a 
megemelkedő vízszint. Az évente 
az országon áthaladó uszadékfa 
mennyiségét a szakemberek sem 
tudják pontosan megbecsülni, de 
mindenképpen hatalmas tömegű 
faanyagról van szó.

A fa elvileg „senkié”, fel is me-
rült, hogy az energiaválság felérté-
kelheti a kicsit körülményesen, de 
cserébe jogi problémák nélkül, 
ingyen gyűjthető uszadékfa érté-
két. A gazdasági személetű hasz-
nosítás mellett innovatív ötlet a fát 
dekorációs célra használni. Az 
ágakból készített karácsonyfa fel-
állítása egyébként minden évben 

néhány élő fa életét is megóvja, így 
azok tovább fejlődhetnek, és ter-
melhetik az oxigént.

Ezzel a kezdeményezéssel a 
Hegyvidéki Önkormányzat a ka-
rácsonyi fogyasztási dömping ide-
jén tapasztalható pazarlásra is 
felhívja a figyelmet. Reméljük, a 
példa ragadós lesz, és nemcsak az 
uszadékfából készült karácsony-
fáknál, hanem az ünnepi készülő-
dés és az ajándékozás egyéb terü-
letein is teret hódít majd a környe-
zettudatos szemlélet.

(B.)

Uszadékfából készült, és az ünnep után tűzifa lehet belőle
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Karácsony a Hegyvidékben!
HANGOLÓDJUNK EGYÜTT AZ ÜNNEPEKRE, KÉSZÍTSÜNK  

ÖRÖKRE SZÓLÓ EMLÉKEKET ÉS AJÁNDÉKOKAT!

KÉZMŰVESPROGRAMOK GYEREKEKNEK: 
 

CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK: DEC. 2., 9., 16., 22., 23. 1600-1900

 
SZOMBAT: DEC. 3., 10., 17. 1100-1700

VASÁRNAP (ADVENT I., II., III., IV.): NOV. 27., DEC. 4., 11., 18. 1100-1500 

hegyvidekkozpont.hu

A RÉSZTVEVŐKNEK EGY AJÁNDÉKKUPONNAL KEDVESKEDÜNK, AMIT A PATAKI CUKIBAN EGY  
FINOM HABOS KAKAÓRA VÁLTHATNAK!

Az ünnepi bevásárlás sosem volt még ilyen egyszerű!
Mindent egy helyről karácsonyra, a Hegyvidék Bevásárlóközpontból

A karácsony közeledtével egyre több feladat kerül a teendőink listájára. 
A Hegyvidék bevásárlóközpontban mindent beszerezhetünk könnyen, 
amire csak szükség lehet az ünnepi asztalra és a fa alá, legyen szó egy 
szép dekorációról, finom falatokról, italokról vagy karácsonyi ajándékok-
ról. Így a nagy rohanás helyett még több kellemes pillanatot tölthetünk 
el szeretteinkkel. Sőt közös kézműves programokon is részt vehetnek 
a családok, ami kreatív kikapcsolódás mindenkinek, de animátorok is 
foglalkoznak a legkisebbekkel, hogy a szülők közben gyorsan megoldják 
a nagybevásárlást.

AMI AZ ÜNNEPI ASZTALRA KELL
Nincs karácsony finom fogások 

nélkül! A HúsSzabóságban a le-
gendás Wellington bélszín elké-
szítéséhez szerezhetünk be kiváló 
minőségű, édeskés ausztrál bél-
színt, ami feledhetetlen gasztronó-
miai élményt nyújthat az egész 
családnak. De legyen akár pulyka, 

kacsa vagy malacsült a családi ha-
gyomány, henteseik segítenek a 
választásban, prémiumhúsokkal 
és megannyi hozzáértéssel várják 
az ínyenceket.

Ki ne imádná az ünnepi fogások 
pompás illatát? Ha azonban az 
idén nem a főzéssel szeretnénk 
időnket eltölteni, mégis igazi kará-

csonyi ízekre vágyunk, a Vörös 
Homár tökéletes megoldást nyújt. 
Az előre elkészített, különleges, 
négyfős halas fogások igazi tenge-
ri ízei biztosan elvarázsolják a csa-
lád minden tagját. A harcsa- vagy 
pontyhalászlét otthon már csak fel 
kell melegíteni, a lazac-Wellingtont 
a sütőbe tenni, és tálalhatók is!

Legtöbbünk számára a kará-
csony akkor az igazi, ha úgy fedi 
a tájat a hó, akárcsak a süteménye-
ket a porcukor! A Pataki Cuki 
számos édes, fűszeres ünnepi sü-
teménnyel vár mindenkit, a Prí-
ma Pékben pedig az ünnep elma-
radhatatlan finomságai, a magyar 
prémium-alapanyagokból készült, 

hagyományos, diós és mákos töl-
telékű bejglik kaphatók.

Ám a finom ételek mellett ne 
feledkezzünk meg az italokról 
sem, melyekkel szívesen koccin-
tunk karácsonykor vagy szilvesz-
terkor! A Bortársaság december-
ben alkalomhoz illő, aktuális bo-
rokat kínál, ilyen többek között a 
Sauska Furmint, vagy éppen Légli 
Ottó pezsgőjének friss de gor zsá-
lá sa. A Culinaris Wine & Spi-
ritbe azoknak érdemes betérni, 
akik a klasszikustól eltérően vala-
mi különlegeset keresnek, hogy a 
család italkritikusait is meglephes-
sék.

AJÁNDÉKOK KICSIKNEK-
NAGYOKNAK
Ha a hölgyeknek keresünk 

ajándékot, egy szép ékszerrel, 
sminkkel vagy bőrápolási termék-
kel könnyen örömet okozhatunk. 
A Skeyndor Szépségszalon ott-
hon is hatékonyan használható 
termékeiből összeállított ajándék-
csomagjával könnyen puha, egész-
séges bőrt vagy hajat varázsolha-
tunk. A Glamour Beauty Parfü-
mériából egy eredeti, kellemes 
illatot nyújtó parfüm vagy 
sminkszett is izgalmas választás 
lehet a fa alá. Az ékszer pedig min-
dig biztos ajándékötlet, a Gold 
House Ékszerbolt pazar válasz-

tékából minden ízlésnek megfele-
lő különlegességet megtalálha-
tunk.

A férfiakat nem könnyű mindig 
meglepni, azonban egyszerű, 
mégis nagyszerű ajánlat a Cu li na-
ris „For him” csomagja, ami ita-
lok mellett különleges gasztronó-
miai finomságokat is tartalmaz, 
de akár szülőknek, barátoknak, 
külföldön élő rokonoknak, vagy 
az olasz és francia ízek szerelme-
seinek keresünk karácsonyi aján-
dékot, a Culinarisban jó helyen 
járunk. A Swiss Selection aján-
dék bonbonokkal készül az ünne-
pekre, a különleges svájci csokolá-
dékkal könnyen elvarázsolhatjuk 
a nagyszülőket.

Ha szeretnénk megadni az ün-
neplés módját, és az ajándékok és 
a dekoráció mellett az öltözékünk-
re is odafigyelünk, érdemes a 
Vathy’s Corner üzletébe elláto-
gatni, hogy megtaláljuk a hozzánk 
illő ünnepi szettet. Az ODU 
Store-ban a flitteres tüllszoknyák 
és bársonyruhácskák mellett fej-
lesztőjátékok, babák, könyvek 
közül is válogathatunk, hiszen 
karácsonykor az egyik legszebb és 
lélekemelőbb pillanat a gyerekek 
mosolyát látni, és osztozni izga-
tottságukban. A Játékszigetben 
minden korosztály számára talá-
lunk ajándékot, legyen az kedves 
beszélő baba, plüssmaci, társasjá-
ték, és számos olyan egyéb ötlet 
várja a szülőket, melyek soha nem 
mennek ki a divatból, és biztosan 
örülnek neki a legkisebbek is.

LEGYEN IGAZI ÜNNEPI HANGULAT 
OTTHON!
A Brandt Virág ragyogó ko-

szorúival, kopogtatóival, édes kis 
karácsonyi díszeivel mindenki 
tökéletes ünnepi dekorációt ké-
szíthet, mellyel megajándékozhat-

ja magát és szeretteit is. A karácso-
nyi hangulatot csodaszép történe-
tekkel is megidézhetjük, a Líra 
könyvesboltban ezeregy mesés 
karácsonyi történet várja a kicsi-
ket-nagyokat, hogy az ünnepekre 
készülődve az esti lefekvések is 
igazán varázslatosak lehessenek. 
Egyéb ünnepi kiegészítők széles 
kínálatával várja a hangulatfelelő-
söket a Margaret G és a Monca 
üzlete is, érdemes jól körülnézni!

ADVENTI KREATÍV PROGRAMOK
Aki szereti maga készíteni az 

ünnepi dekorációt, annak érdemes 
betérni a Hegyvidék Bevásárló-
központba, hiszen közös alkotás-
ra, dekorációk készítésére és Instax 
fotózásra is lehetősége lesz! A kre-
atív kikapcsolódás után a szorgos 
kezeket habos kakaóval várják a 
Pataki Cukiban. Az olvasás szerel-
meseinek pedig a karácsonyi ins-
tallációban fellapozható Líra-
könyvekkel kedveskednek.

ALKOTÁSRA FEL!
A gyerekeket számos program 

várja, melyeken akár a szülőkkel 
együtt is részt vehetnek, vagy lel-
kes animátorok foglalkoznak ve-
lük, amíg a szülők nyugodtan 

bevásárolhatnak az ünnepekre. A 
kézműves gyereksarok önálló gye-
rekkézműves-foglalkozásként, 
szülő-gyermek kreatív sarokként 
és karácsonyi dísz- és ajándékké-
szítő gyermekfelügyeleti kuckó-
ként is üzemel advent ideje alatt. 
A KidSpirit csapata változatos, 
izgalmas foglalkozásokkal készül, 
ezért lesz miért visszatérni minden 
alkalommal újra meg újra, a részt-
vevők a tartalmas élményeken túl 

saját készítésű kincseket vihetnek 
haza.

KÖVETKEZŐ IDŐPONTOK
• december 16., péntek 

16.00–19.00
• december 17., szombat 

11.00–17.00
• december 18., vasárnap 

11.00–15.00
• december 22. és 23., csü-

törtök és péntek 16.00–19.00
A programokon való részvétel 

ingyenes.

Üzletei széles kínálatával és szí-
nes programjaival vár mindenkit 
szeretettel a Hegyvidék Bevásár-
lóközpont!
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MEGHÍVÓ 
GYÜMÖLCSFA ÉS SZŐLŐTŐKE GONDOZÁSA

Elméleti oktatás és gyakorlati bemutató

Előadó:   Kosztka Ernő, kertészmérnök, 
               kertépítő- és növényvédelmi szakmérnök, 
               favizsgáló és faápoló szakmérnök 
Helyszín: Hegyvidéki Kulturális Szalon 
               (1124 Budapest, Törpe u. 2.) – Tamási Áron terem 
Időpont:  2023. január 10. 18:00 óra
REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT, INGYENES PROGRAM

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

• koronakialakítás az első három 
  évben - központi tengelyes 
  (cseresznye, alma, körte) és nyitott 
  (kajszi-, őszibarack, szilva) 
  koronaforma

• szőlőtőke művelési lehetőségei

• oltás módozatok: héj-alá oltás, 
  ékoltás, párosítás

• koronaifjítás átoltással

Az előadás témája:

• www.zold.hegyvidek.hu • www.facebook.com/Hegyvidek

Jelentkezni a programra a https://eugyintezes.hegyvidek.hu/ 
oldalon való belépést/regisztrációt követően, a Zöld iroda 
menüpont alatt lehet.

HEGYVIDÉKI
ZÖLD IRODA
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Előadó:   Dr. Csoknyai Tamás tanszékvezető, 
               egyetemi docens - Budapesti Műszaki 
               és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar 
               Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 
Helyszín: Hegyvidéki Kulturális Szalon 
               (1124 Budapest, Törpe u. 2.) – Tamási Áron terem 
Időpont:  2023. január 12. 18:00 óra
REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT, INGYENES PROGRAM

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

• www.zold.hegyvidek.hu • www.facebook.com/Hegyvidek

Jelentkezni a programra a https://eugyintezes.hegyvidek.hu/ 
oldalon való belépést/regisztrációt követően, a Zöld iroda 
menüpont alatt lehet.

HEGYVIDÉKI
ZÖLD IRODA

A LAKOSSÁGI 
ÉPÜLETENERGETIKAI
FÓRUMRA

MEGHÍVÓ

• Épületfelújítási lehetőségek összegzése, energetikai és gazdaságossági értékelése. 
• A lakóépületek típusai, jellemzői, a rezsiszabályok szerepe.
• A korszerűsítési intézkedések összehasonlítása.
• Épületüzemeltetéssel elérhető energiamegtakarítás.
• Alulfűtés hatása a belső komfortra.

Az előadás témája:

Épületkorszerűsítés hatásai és gazdaságossága
C

M

Y

CM
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CY

CMY

K

Még egyszer a növények jótékony élettani hatásairól
miért barátaink a fák, a bokrok és a liánok a nagyvárosi életben? erről 
tartott előadást dr. csontos Péter terepbotanikus a Klímabarát esték 
programsorozat ez évi utolsó összejövetelén. bár a téma nem karácso-
nyi, a bemutatott sok tűlevelű fa mégis adott egy kis ünnepi hangulatot.

Fák, bokrok, liánok – jó barátaink 
a nagyvárosi létben. Ez volt a címe 
a Klímabarát Esték idei utolsó elő-
adásának, amelynek kezdetén dr. 
Csontos Péter terepbotanikus, 

címzetes egyetemi tanár Garai Gá-
bor Gyönyörűségem, gyötrelmem, 
Budapest című versének soraival 
érzékeltette a városi élet sajátossá-
gait: „Kora reggeli utcák friss zúz-
marás varázsa,/asztmás öreg bu-
szok nyers fékcsikordulása”. Ebben 
a környezetben minden segítség 
elkel, és a növények sok szempont-

ból képesek élhetőbbé tenni a saját 
életterüket, ezáltal a miénket is.

A mikroszkopikus szálló por 
szemcséinek kiszűrésére, például, 
a szőrös levelű, nagy lombfelületű 

fák a legalkalmasabbak. A szőrök 
csapdába ejtik a porszemeket, 
amiket aztán az eső a talajba mos, 
a kitisztuló szőrzet pedig újabb 
porszemeket von ki a levegőből.

A szőrös levelű fák közül gyako-
rinak számítanak a Hegyvidéken 
a hársak. A kislevelű hárs barnás-
vörös szőrei csomókban ülnek a 

levelek fonákján, míg az ezüsthárs 
fehér szőrei az egész levélfonákot 
beborítják. A nagylevelű hárs vi-
szont elsősorban nem a levegő szű-
résével segít, sokkal inkább a leve-
leiből és virágaiból készülő gyógy-
teával, amely a mostanában gyako-
ri felső légúti panaszokat enyhíti.

Talán nem gondolnánk rá, de 
az egészen apró levelű fenyők 
lombjának jóval nagyobb az 
összfelülete, mint sok nagy levelű, 
lombhullató fajé. Ezenkívül a vi-
aszos tűk télen is szűrik a levegőt, 
amikor a fák többsége csupaszon 
várja a tavaszt. A fenyők közül 
ilyen szempontból a legjobbak 
közé számít az ezüstfenyő, amely 
Észak-Amerikából érkezett. Iga-
zán ezüstösen nem az erdei példá-
nyok, hanem a kertészeti változa-
tok fénylenek, de a lombszínnek 
nincs hatása a pormegkötésre.

Hazánk nyugati határvidékén 
is előfordul a jegenyefenyő, amely 
ideális karácsonyfa, mert a hajtá-
sokhoz kis korongokkal kapcsoló-
dó tűi nem peregnek. A kaukázu-
si jegenyefenyő hajtásain tömötten 
helyezkednek el a tűk, ezért még 
tetszetősebb. A vörösfenyő is ott-
hon érzi magát a 
XII. kerületben, hi-
szen ültetett állomá-
nyai vadon is élnek 
középhegységi erde-
inkben. Sajátossága, 
hogy ősszel sárgára 
színeződik a lombja, 
majd lehull, hogy 
tavasszal pompás kis 
tobozokat nevelve 
hajtson ki újra.

A fenyők nem-
csak a levegő szűré-
sével javítják a városi 
lét hétköznapjait, 
hanem a szél mér-
séklése által is. Egy 
sűrű fasor a mérések 
szerint akár a ma-

gassága hússzorosát 
kitevő távolságig is 
érezhető mértékben 
csökkenti a szél se-
bességét. A himalájai 
selyemfenyő akár 30 
méter magasra is 
megnőhet, így a szél-
árnyéka több mint fél 
kilométer, de egy kö-
zönséges tuja is elér-
heti a 20 méteres 
magasságot, az euró-
pai ciprus a 30 mé-
tert, az oregoni ha-
misciprus pedig a 
60-70 métert.

Az ilyen sűrű lom-
bú, magas fák ülteté-
sével jelentős szél ár-
nyá kot biztosíthat-
nánk a Hegyvidéken. 
Ráadásul a fenyők 
szépek is, esztétikai 
élményt nyújtanak. 
Az ENSZ szakembe-
rei által elvégzett ku-
tatás szerint a zöld 
környezet látványa 
annyira jótékonyan 
hat az egészségre, 

hogy azt ajánlják: minden város-
lakó legfeljebb 5 perc sétával (kb. 
300 méter megtételével) érjen el 
egy legalább félhektáros (100x50 
méteres) parkot, ahol felfrissülhet.

A kerület térképét böngészve 
láthatjuk, hogy még a mi szeren-
csés helyzetünkben sem valósul 
meg maradéktalanul ez a kívána-
lom. Azért, ha nem is parkok for-
májában, de a kertekben álló fák 
miatt a helyzetünk kiemelkedően 
jobb sok nagyvárosban lakóénál 
– mindaddig, amíg fennáll ez a 
helyzet.

A Hegyvidéki Kulturális Sza-
lonban tartott előadás címében 
szereplő liánok talán kis magya-
rázatra szorulnak, ugyanis ebben 

az esetben nem a tró-
pusi őserdők vaskos 
hintanövényeire kell 
gondolni, hanem jól 
ismert, közönséges 
fajainkra, mint a bo-
rostyán és a vadszőlő. 
Ezek is liánok, ame-
lyek nemcsak egysze-
rűen lógnak, hanem 
kapaszkodnak is. 
Akár az épületeink 
falán is megtapad-
nak, és védelmező 
zöld ruhába öltözte-
tik a házat.

Az összefüggő le-
vélpajzs véd a perzse-
lő napsugarak és az 
eső ellen is, mind-
eközben oxigént ter-
mel, és szűri a leve-
gőt. Sokat hangozta-
tott tévhit, hogy 
tönkreteszi a vakola-
tot, és károsítja a 
szerkezeti elemeket, 
mert ez csak akkor 
válik valósággá, ha az 
épület állaga egyéb-
ként is rossz, amit 
nyilván nem javíta-

nak meg a futónövények. Összes-
ségében a védőhatás sokkal erőtel-
jesebb, mint az esetleges kártétel, 
a vadszőlő vöröses őszi lombszíne, 
vagy a borostyán madarakat táp-
láló, télen érő termése pedig örö-
met nyújtó ráadás.

(Barta)

PP A Klímabarát Esték rendezvény-
sorozat a Hegyvidéki Zöld Iroda 
szervezésében, a Széchenyi 2020 
KEHOP 1.2.1. pályázati program 
keretében valósult meg. Az előadá-
sok jövőre is folytatódnak, a megszo-
kott témakörök mellett elsősorban 
energiatakarékossági kérdésekkel 
kapcsolatos, otthon is jól hasznosít-
ható ötletekkel.

A sűrű lombú, magas fák jelentős szélárnyékot biztosítanak

Vadszőlő a házfalon

Több szempontból is hasznos a liánok levélpajzsa
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Látni is tanítson meg az ünnep!
Az ünnep közelebb hoz ben-
nünket egymáshoz, alkalmat 
nyújt arra, hogy a lényegi jót 
lássuk meg egymásban — vallja 
Bodor György, a Zugligeti Szent 
Család Plébánia plébánosa. Ka-
rácsonyra készülődve az advent 
várakozással teli heteiről, az 
ünnep misztériumáról és kicsit 
a gyerekkor emlékeiről is beszél-
gettünk vele.

— Katolikus papként mennyire 
tudja szétválasztani a hivatását 
gyakorló lelki vezetőt és a magán-
embert olyan jeles ünnepeken, mint 
amilyen például a karácsony?

— Semennyire. Ha meg tud-
nám tenni, az azt jelentené, hogy 
szerepet játszom. A papi identitá-
som önmagammal azonos, ezért 
nem párhuzamosan élem meg az 
ünnepet, hanem teljes valómmal. 
A katolikus hitnek két nagy ün-
nepköre van. A karácsonyi, a szü-
letés ünnepe és az arra felkészítő 
advent, valamint a húsvét és a 
feltámadás. Bár a húsvét a feltá-
madás révén jelentősebb, magasz-
tosabb „mérföldkő”, mégis a kará-
csony, a maga mérhetetlen érzel-
mi töltetével, sokkal fontosabb.

— Miért?
— Mert ilyenkor mindnyájan 

jobban kinyitjuk a szívünket; 
mindünkben egy kicsit újraébred 
a gyermek, az örömvárás és 
örömszerzés varázsa tölt el ben-
nünket, az ünnep fényei, a Betle-
hem, és elárasztanak a gyerekko-
ri emlékek.

— Önnek mi a legemlékezetesebb 
a gyerekkori karácsonyokból?

— Amikor kisgyerek voltam, 
szenteste délutánján édesapám-
mal elmentünk megnézni a pász-

torjátékot. Ezalatt édesanyám 
feldíszítette a fát, és várta, hogy 
mikor érkezünk meg. Amikor a 
lakásba léptünk, nagy lármát 
csapott, ablakot csapkodott, és 
bizonygatta nekem, hogy éppen 
abban a pillanatban ment el az 
angyal, aki a karácsonyfát hozta, 
ő próbálta megállítani, de nem 
sikerült. Akkor szentül megfo-
gadtam, hogy legközelebb, a kö-
vetkező évben jobban sietek 
majd haza, hogy én is láthassam. 
Aztán ahogy idősödtem, már tud-
tam, ki is volt a karácsonyfával 
meglepő igazi angyalunk.

— Most, plébánosként, hogyan 
telik a készülődés?

— Reggelente rorátémisével, a 
mi plébániánkon, reggel fél hét-
től. A roráté a római katolikus 

egyházban advent első vasárnap-
jától karácsony első napjáig min-
dennap hajnalban tartott szent-

mise Szűz Mária tiszteletére és a 
Jézus eljövetele utáni vágy kifeje-
zésére. Latin énekkel indítjuk, 
magyarul így kezdődik: „harma-
tozzatok egek onnan felülről”. 
Erre egyre több hívünk jön kará-
csony közeledtével, örvendete-
sen sokan. Vannak, akik minden 
hajnalban. Ez a korán kelés is egy 
olyan áldozatvállalás, amivel az 
ünnepet, a születésvárást tisztel-
jük meg. Emellett advent minden 
napjára készítek egy videót, amit 
a YouTube-csa tor ná mon lehet 
megnézni. Ez a napi közel másfél 
perces kisfilm előző napon ne-
kem mindig csaknem egyórás 
munkát jelent, de nem érzem fá-
radságnak, mert szeretem csinál-
ni. Hiszen a misén jó esetben 
száz hívő vesz részt, egy-egy vi-

deót viszont ennek a többszöröse 
lát! Sok visszajelzést kapok, tény-
leg megragadja az embereket, a 

másfél percnyi idő-
nél sokkal nagyobb 
hatása van.

— Gyönyörű a 
zugligeti templom, 
ennél szebb díszletet 
el sem lehet képzelni 
ennek az ünnepnek.

— Szerencsére 
ezt mások is így 
gondolják, az idén 
két iskola is nálunk 
készül a karácsonyi 
ünnepségre.

— Mi történik 
szenteste?

— A pásztorjá-
tékkal kezdődik az 
ünnep, délután há-
rom órakor. Na-
gyon sok, ötszáz, 

sőt ezer gyerek is meg szokott itt 
fordulni ilyenkor, persze főleg a 
kisebbek. A hittancsoportommal 
minden évben dramatizálunk 

egy-egy bibliai jelenetet, azt adják 
elő. A játékot megelőzi egy beszél-
getés a szülőkkel. Arról, hogy 
miért is jó, ha a gyerekek hittanra 
járnak.

— Erre feltehetően olyan szülők 
mennek el, akik maguk is hittanra 
járatják a gyereküket. Tud számuk-
ra újat nyújtani a beszélgetés?

— Reményeim szerint nem 
gyakorló hívők is érdeklődnek 
majd, vagy a barátaikon keresz-
tül eljut hozzájuk is a beszélgetés 
híre. Ilyenkor egyébként olyano-
kat is lát az ember, akiket amúgy 
még sohasem, nekik szól ez az 
esemény. Az ünnep azokat is 
megszólítja, akik nem szoktak 
templomba járni. Az áldott nagy-
mamák tudnak valamit! Elhintik 
bennünk a hit magvait, amelyek 
lehet, hogy csak harminc év múl-
va szökkennek szárba, de előbb-
utóbb beérnek.

— Az éjféli misére is járnak még 
az emberek?

— Sokan. Nem tudni, kit mi 
indít, a legtöbb embert a hit és az 

ünneplés vágya, hogy az Istennel 
való találkozást élje meg — de 
minden évben sokan vagyunk. 
Tudják a hívek, hogy igazi, valós 
értéket közvetítünk. Olyan ez, 
mint a művészet: csak a valódi 
számít. Giccset nem is tűrök ma-
gam körül, mert az olyan, mint a 
hamis arany. Aki eljön a templo-
munkba, igazi művészeti értéke-
ket lát. Például egy akkora moza-
ikképet, amekkora csak Olaszor-
szágban van. Ez a késő szecesszi-
ós stílusban készült műalkotás, 
amely a Szent Családot ábrázolja, 
számomra a karácsony legszebb 
megjelenítője. De van két gyö-
nyörű üvegablakunk is, az egyik 
a Szent Család Egyiptomba me-
nekülését mutatja be, a másik egy 
születéskép.

— Ön szerint mi a karácsonyi 
ünnep üzenete?

— Mindenképpen ez: a látás 
az, amit a szem nem lát. Ne ragad-
junk le a látványnál, a csillogás-
nál, a díszeknél és a külsőségek-
nél. Lássunk mélyebben! Szeret-
teinkben is lássuk meg Isten 
szeretetének jelenlétét.

A. I.

Nélkülözhetetlen része az 
ünnepre hangolódásnak és 
karácsony megünneplésének, 
hogy ne csak érzelmi élményeket 
szerezzünk, de intellektusunkat 
is megérintse az igehirdetés, az 
istentisztelet — mondta lapunk-
nak Berta Zsolt, a Svábhegyi 
Református Gyülekezet vezető 
lelkésze, aki azt is elmesélte, 
honnan jutott a gyülekezet a mai 
gyönyörű templomáig.

— Nagyszámú hívével büszkél-
kedhet a Svábhegyi Református 
Gyülekezet. Mióta ilyen gazdag itt 
a hitélet?

— A Hegyvidéken 1889 első 
adventi vasárnapján volt az első 
református istentisztelet, kezdet-
ben magánházaknál, aztán a Jókai 
iskolában. Igazi önkéntesen szer-
veződő gyülekezet volt, s bár a 
mostanihoz képest ti zed annyian 
éltek itt, mégis rendszeresek vol-
tak a vasárnapi alkalmak. A két 
világháború és a kádári korszak 
több kényszerszünettel késleltette 
a templomépítési terveket, ám a 
hívek nem adták fel a reményt. 
Harminc év szünet után, a kilenc-
venes évek közepén kezdtük újra-
szervezni a gyülekezetet; eleinte 
az Istenhegyi Szent László Plébá-
nia adott otthont az istentisztele-
teinknek, aztán több lépcső után 
a Jókaiba tértünk vissza. Az ezred-
fordulóra már konkrét terveink 
voltak a templomunk megépítésé-
re, 2003-ban pedig letettük az 
alapkövet. Innentől persze még 
nem ment minden gördüléke-
nyen, de 2015-re elkészült a temp-
lom, 2018-ra pedig a környezete 
és a parókia épülete. Mi 2010 óta 
lakunk itt a családommal.

— Mi az, ami egymáshoz fűzi 
ezeket az embereket, és mi az a szel-
lemi, érzelmi, hitbéli többlet, amit a 
karácsony nyújt mindnyájunknak?

— Meg vagyok győződve arról, 
hogy mindig Isten lelke az, ami 
felgerjeszti, vagy újraéleszti az 
emberek szívében az érdeklődés, 
a keresés tüzét az Ige, Isten szava 
és a gyülekezeti közösség iránt. 
Így volt ez a mi elődeink és a mai 
gyülekezet esetében is. Persze 
fontosak a közösségi értékek is, 
az összetartozás tudata, a válto-
zatos korosztályos programok 
biztosítása, de ez csak a keret, a 
forma. A tartalom a döntő, hogy 
a keresztyén gyülekezet tagjai 
minden különbségük ellenére is 

azért lelki testvérei egymásnak, 
mert egy közös mennyei Édesaty-
juk van, és mindannyiukat ösz-
szeköti egymással Jézus Krisztus 
értük hozott áldozata.

— Feleségét is a gyülekezetben 
ismerte meg?

— Nem ebben a gyülekezet-
ben, hanem egy másik budapes-
ti református közösségben. Ké-
sőbb ugyanabban az egyházi is-
kolában tanítottunk, ő magyar—
német szakos tanárként. Ma már 

nem a gimnáziumban dolgozik, 
de a munkájában azóta is hasz-
nálja a nyelvtudását.

— Mekkora a család?
— Van egy gyönyörű, húsz-

éves lányunk, Boglárka. A Károli 
Gáspár Református Egyetemen 
tanul, pszichológusnak készül.

— Mindig a kerületben élt?
— A tanulmányaim öt évét le-

számítva igen, sőt, már apai 
nagyszüleim is itt éltek. A régi 
hegyvidékiek tudják, melyek vol-
tak a MOM-házak a Németvölgyi 
úton, ott laktunk a szüleimmel, 

húgommal és öcsémmel. Kará-
csonykor mindig összejön ná-
lunk is a nagy család, a testvére-
im is hozzák a gyerekeiket, igazi 
ünnepi együttlétek ezek.

— Lelkészként, egyházi ember-
ként mennyire lehet — például kará-
csonykor — különválasztani a hiva-
tást, a szolgálatot és a családi életet?

— Nem könnyű, és az igazat 
megvallva nem is mindig szokott 
sikerülni, legalábbis úgy nem, 
hogy mindenki elégedett legyen. 

A családom és a gyülekezet is 
több időt szeretne tőlem. Lányom 
az idén azt kérte karácsonyra, 
hogy huszonnegyedikén az egész 
nap a családé legyen.

— Megoldható?
— Ha nem is lesz egyszerű, a 

kedvükért természetesen megol-
dom.

— Hogyan telik a karácsony egy 
református lelkész családjában?

— Komoly munkával indul a 
huszonnegyedike, aznap dél-
előtt szoktam minden szem-
pontból felkészülni a huszon-

ötödikei és a más-
napi istentisztele-
tekre és úrvacso-
rákra. Most ezt a 
felkészülést a lá-
nyom kedvéért 
előbbre hozom, így 
én is a családi ké-
szülődésből ve-
szem ki a részem 
— úgy, mint mások. 
Fenyőfa befaragása 
a talpba, takarítás, 
sütés-főzés — per-
sze utóbbiakban 
inkább a lányok je-
leskednek. Próbál-
juk mi is megtarta-
ni a családunk in-
tim szféráját, így a 
szenteste nálunk is 
szent családi ün-
nep. Mivel a refor-
mátusoknál nincs 
éjféli mise, mi is 

megtehetjük, hogy jobban figyel-
jünk Istenre és egymásra. Az 
egész napi készülődés koronája 
nálunk is a szenteste. Miután a 
lányom feldíszítette a fát, oda-
visszük az ajándékokat, körbe-
álljuk, közösen énekelünk, 
imádkozunk, Bibliát olvasunk, 
majd megajándékozzuk egy-
mást. Az ünnepre való lelki rá-
hangolódást segíti az is, hogy 
ilyenkor szinte mindig meghall-
gatjuk Händel Messiását.

— Miért éppen ezt?
— Mert ezt hallgatva mindig 

úgy érzem, a zene egyenesen a 
mennyből szól hozzánk. Kará-
csony, azaz az inkarnáció, a meg-
testesülés ünnepe, amikor Isten-
nek erre a Jézusban testté lett 
szeretetére emlékezünk, minden 
hamis csillogása, kom mer cia li-
zált jellege ellenére is arra ébresz-
ti rá az embert, hogy létünk értel-
mét nem találhatjuk meg pusz-
tán a javak birtoklásában és élve-
zetében. Ahogy Jézus mondja: 
„több az élet a tápláléknál és a 
test a ruházatnál”. Ezért erősödik 
fel ilyenkor a nem vallásos embe-
rekben is a szeretet, az öröm és a 
béke iránti fokozott igény. Erre a 
jézusi többletre vágyunk öntu-
datlanul is, főleg most, a háború, 
az infláció, az energiaválság fe-
nyegető árnyékában. A karácso-
nyi örömhír az, hogy ez a többlet 
Jézusnál ma is megtalálható, és 
tőle átvehető.

— Hogyan emlékszik vissza, mi-
lyenek voltak a gyerekkori karácso-
nyok itt, a Hegyvidéken?

— Az első, ami mindig eszem-
be jut, a hatalmas havazások. 
Sokkal kevesebb autó és sokkal 
több gyerek volt. Amikor leesett 
az első hó, mind hoztuk a szán-
kónkat, és bejártuk a környék 
összes lejtős utcáját. Szerencsére 

a havat nem nagyon takarították 
akkoriban, így sokáig voltak jó 
szánkópályáink. Ha a gyerekko-
ri karácsonyokra gondolok, min-
dig a hegyvidéki telek nosztalgi-
ája erősödik fel bennem — a hó, 
hogy együtt volt a család, a kö-
zös énekek, a csillagszórók, a 
nagyszülőknél tartott ebédek 
emléke.

— Az eddigiekből úgy vélem, az 
ünnep további két napja már nem 
ennyire befelé forduló.

— Karácsony napján és más-
napján, mint említettem, úrva-
csorás istentiszteleten ünnepe-
lünk a hívekkel. Ezekre az igehir-
detésekre mindig nagyon komo-
lyan készülök, és mivel ilyenkor 
sokkal többen vagyunk, mint a 
megszokott vasárnapi istentisz-
teleteken, az igehirdetés is több-
rétű, mint egyébként. Gyülekeze-
tünk tagjai zömében értelmiségi-
ek, ezért a prédikációban szíve-
sen idézek egy-egy versből, vagy 
olvasok fel a témában novella-
részletet, utalok egy-egy elbeszé-
lésre. Ugyanis fontosnak tartom, 
hogy ne csak lelkileg és érzelme-
inkben, de intellektuálisan is él-
jük meg karácsonyt, annak misz-
tériumát, és meg is értsük Isten 
megtestesülésének a célját, az 
ember megváltását.

A. I.

A Svábhegyi Református Gyülekezet temploma a Felhő utcában

Berta Zsolt és felesége ugyanabban az egyházi iskolában tanítottak

A zugligeti templom csodás kulisszát ad akár az iskolai ünnepségeknek is
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Lelkészi szolgálat és családi szokások karácsonykor
Tizenkilenc éve házasok, tizenhét éve élnek a Hegyvidéken, és szol-
gálnak együtt, egymást támogatva. Keczkó Pál, a Budahegyvidéki 
Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze és felesége, Keczkó Szil-
via, aki a Hegyvidék első női parókus lelkésze, mindeközben három 
gyereket nevelnek. A két nagyfiú 18 és 16, a kislány 12 éves. Náluk 
a karácsony nem csak családi ünnep, és a készülődés sem csupán 
az otthon falai között zajlik. A szülőknek feladatuk van, a gyerekek 
pedig megszokták, hogy másképpen történik minden, mint más 
családoknál. A meghittség, a szeretet, az egymásra figyelés azonban 
nem hiányozhat.

— Karácsony előtt, gondolom, 
sok dolga van a lelkészeknek. Mind-
ketten nagyon elfoglaltak ezekben a 
hetekben?

— Valóban, a lelkészi felada-
tok megsokszorozódnak — kezdi 
Szilvia. — Készülünk az ünnepre, 
a kisóvodás hittanosoktól a fel-
nőtt színjátszó csoportig min-
denféle korosztállyal a nagy ka-
rácsonyi műsorunkra. De azt 
gondolom, nemcsak mi, hanem 
például a pedagógusok is, vagy 
akik gyerekekkel foglalkoznak, 
hasonlóan szerteágazó munkát 
végeznek advent időszakában.

— A gyülekezeti életünkben 
ilyenkor próbálunk pluszprog-
ramokat szervezni, lehetőséget 
adni arra, hogy az idejárók meg-
találják a lelki töltekezés alkal-
mait — veszi át a szót Pál. — Ma 
is van egy adventi zenés áhíta-
tunk. Ez valóban egy felfokozot-
tabb időszak. Azt gondolom, 
nagyszerű, hogy van egy felké-
szítő jellege az adventnek, nem 
egyszerűen csak „megérkezik” 
az ünnep, hanem rá tudunk 
hangolódni. Én nagyon szere-
tem ezeket a heteket. Ekkor in-
tenzívebb a gyülekezetünk élete 

is, de számomra — nyilván már 
sokszor végiggondoltam ezt, 
mivel lassan húsz éve vagyok a 
lelkészi pályán, illetve szolgálok 
itt, a Hegyvidéken — ez így ter-
mészetes.

— Évről évre egy nagy isten-
tisztelettel kezdjük az adventi 
időszakot, amikor teával, forralt 
borral, mézeskaláccsal készü-
lünk, és nagyon sokan vagyunk 
— teszi hozzá Szilvia, aki szerint 
a közösség tagjai is ragaszkod-
nak ezekhez a már hagyománnyá 
váló gyülekezeti alkalmakhoz. 
— Azt veszem észre, hogy ki-ki a 
maga családi programjait is 
igyekszik úgy szervezni, hogy 
részt tudjon venni a közös készü-
lődésünkben.

— Önök azonban nemcsak lelké-
szek, hanem szülők is. A családban 
is szorosabb az együttlét ezekben a 
hetekben?

— Mi is szeretünk az adventi 
hétvégéken egy kicsit másképp 
együtt lenni a kislányommal, 
szinte minden hétvégén sütünk 
valamit. Hasonlóan készülő-
dünk, mint bármelyik keresztény 
család, csak hát nekünk ott van-
nak a lelkészi feladatok is.

— Mielőtt megszülettek a gyer-
mekeink, volt bennünk egy kis 
félelem, azon gondolkodtunk a 
feleségemmel, hogy vajon ők ezt 
az egészet hogyan élik majd meg. 
Az egyházunkban terjednek 
anekdoták, hogy a lelkész gyere-
keknek nehezebb a sorsuk, emi-
att is volt bennünk némi szoron-
gás ezzel kapcsolatban. Aztán 
megszülettek, és szépen belesi-
multak ebbe. Az a ritmus lett a 
természetes számukra, amit meg-
éltek a családon belül. Persze 
nagyon fontos, erre tudatosan 

figyeltünk is Szilvivel, hogy az 
ünnepeken, így szentestén, a ka-
rácsonyestéken nálunk se hiá-
nyozzon a meghitt együttlét, az 
ebéd vagy a vacsora. Még ha egy 
kicsit igazodni is kell azokhoz a 
feladatokhoz, amik a lelkészi 
szolgálatból következnek. Nyil-
ván ez a feleségem érdeme, ő te-
remti meg azt a hangulatot, akár 
a külsőségekben is, ami azonnal 
előhozza belőlünk az érzéseket. 

Van adventi koszorúnk, kis ad-
venti kalendáriumunk, amely 
még most is sokat jelent, pedig a 
gyerekek már egyre nagyobbak. 
Fontosak ezek az apróságok, a 
mindennapi meglepetések, akár-
csak az, hogy egy-egy hétvégén 
együtt tudunk lenni, hogy le-
ülünk és beszélgetünk, hogy el-
hangzik egy adventi ének. Ez 
adja meg ennek az egész időszak-
nak a meghittségét.

— Az egyházon belül léteznek 
hagyományok, de vannak a család-
ban is?

— Különösebb hagyománya-
ink nincsenek, inkább csak hosz-
szú évek alatt kialakított szoká-
sok. A férjem elmondta, hogyan 
áll ő a karácsonyhoz, de számom-
ra azért a huszonnegyedike min-
dig nagyon nehéz. Hogyan le-
gyek angyal, háziasszony és lel-
kész egyszerre?! Nekem ez az év 
egyik legmegterhelőbb, legnehe-
zebb napja, de mindig arra gon-
dolok, annak idején az én édes-

anyám is megfeszítve végigcsi-
nálta, hogy a testvéremnek, ne-
kem, az érkező vendégeknek 
nagyon szép ünnepet, örömteli 
estét varázsoljon. Ezt szeretném 
én is megadni a gyerekeimnek, 
még ha nem is könnyű. Ezen a 
napon ők moziba mennek a fér-
jemmel, amikor még kicsik vol-
tak, a Normafához kirándultak, 
én pedig közben sütök-főzök, 
„angyalkodok”, és készülök az 
istentiszteletre.

— Hogyan emlékeznek vissza 
gyerekkoruk karácsonyaira?

— Én egy baranyai kis falu-
ban, Szederkényben éltem. Kará-
csonykor apukámmal és a testvé-
remmel mindig a nagyszüleim-
hez mentem, ahol különleges 
ebéd volt: tejfölös, aszalt szilvás 
bableves! Nagyon szerettem gye-
rekként, de a családom valahogy 
nem tudja befogadni — mondja 
nevetve Szilvia, miközben a fér-
jére pillant, aki mosolyogva eme-
li a fejét az ég felé, mintegy igazat 
adva neki az aszalt szilvás bable-
veshez fűződő viszonyával kap-
csolatban. — Utána mindig 
mákosgubát ettünk. A délutánt 
ott töltöttük, az unokatestvéreim 
is ott voltak, állt a karácsonyfa, 
együtt énekeltük nagymamám-
mal az Evangélikus Énekeskönyv 
adventi karácsonyi énekeit. Az-
tán a hideg decemberi kora estén 
átsétáltunk a falu másik felére, 
ahol mi laktunk, és anyukám 
jóvoltából már várt minket a cso-
da.

— Én Vácon nőttem fel, de egy 
Nógrád megyei kis faluból szár-
mazom. Kiskoromból az maradt 
meg, hogy a családdal szenteste 
mentünk a templomba, ahol a 

gyerekek verseket mondtak, éne-
keltek, az egész pompázatos volt. 
Azok a pillanatok elevenednek 
meg előttem, ahogy kilépünk a 
templomból, és esik a hó, ott az 
a sok ember, beszélgetünk, aztán 
elindulunk hazafelé. Természete-
sen nálunk is megvoltak a klasz-
szikus ételek: a hal és annak 
minden formája. Azóta is komoly 
dilemma, hogy karácsonykor mi-
kor és melyik családnak kedvez-
zünk, kinek a hagyományait 
kövessük.

— Mi öten vagyunk szenteste, 
nem jön hozzánk senki, a kará-
csonyi három nap alatt nem me-
gyünk sehova, hiszen ide kötnek 
az istentiszteleti alkalmak. Hu-
szonötödikén a férjem családja, 
anyukája nővére szokott meglá-
togatni minket, huszonhatodi-
kán pedig, a szolgálatok végez-
tével, elutazunk Baranyába, az 
én szüleimhez, kicsit utókará-
csonyozni. Nálunk bensősége-
sek az ünnepek, már csak azért 
is, mert egyikünknek sincs nagy 
családja.

K. A.

„Ne csak körülöttünk, a szívünkben is legyen ünnep!”
Az első születésnap, az első nyaralás és persze az első karácsony: 
ezek a pillanatok mindig olyanok, mintha az embernek újra kellene 
építenie a teljes életét. Nagy Anna szerint az egyszülős családok szá-
mára eleinte minden ünnep torokszorító lehet, ám a megbocsátás és 
az elengedés képességével a legfájdalmasabb mélypontokon is túljut-
hatunk. Az Egyszülős Központ kuratóriumi elnökével újrakezdésről, 
kihívásokról és a karácsony csodáiról is beszélgettünk.

— Legutóbb májusban találkoz-
tunk. Akkor elmesélte, hogy húsz 
évvel ezelőtt ön is egyedül maradt a 
gyermekével. Milyen volt az első 
kettesben töltött karácsonyuk?

— Pont december 24-én volt öt 
hónapos a gyermekem, és bár a 
díszek nagyon érdekesek voltak 
számára, igazán még nem tud-
hatta, miről szól az ünnep. Ne-
kem az volt az első karácsonyom, 
amit anyaként, ráadásul egyszü-
lősként élhettem meg. A fiam ma 
már huszonegy éves, minden 
vele töltött karácsony csodálatos! 
Különösen fontos, hogy ezeken a 
napokon tudjunk örülni, akkor 
is, ha fáj. Tudjunk elengedni és 
megbocsátani.

— A fények és a díszek a kará-
csony elengedhetetlen hozzávalói, 
ám az idilli hangulathoz mindig 
szükség van valamire másra is… 
Vannak olyan szokásai, amik még 
meghittebbé varázsolják az ünnepet?

— December 24-én mindig 
korán kelek, hogy mindennel 
időben végezzek. Ilyenkor felte-
szem Ian Anderson karácsonyi 
albumát, közben pedig a konyhá-
ban sütöm a kalácsot. Én innen 
tudom, hogy karácsony van. 
Most sem lesz másképp.

— Magyarországon közel félmil-
lió egyszülős gyermek él. Sokan 
karácsonykor is osztoznak a gyere-
kek felügyeletén, így valamelyik 
szülő egyedül maradhat. Mit taná-
csol, a szeretet ünnepén hogyan le-
het túllendülni a magány mélypont-
jain?

— Minden élethelyzet más. 
Nincs két egyforma család, nincs 
két egyforma ok. Az első szüle-
tésnap, az első nyaralás és persze 
az első karácsony: ezek a pilla-
natok mindig olyanok, mintha 
az embernek újra kellene építe-
nie a teljes életét. Torokszorító, 
amikor karácsonykor az asztal 

köré ül a család, és ott van egy 
szék, ami üres. Ilyenkor pont 
azokat a megszokott rítusokat 
kell megváltoztatni, és a helyük-

re újakat behozni, amik segíte-
nek abban, hogy az átformálódó 
család új életet kezdhessen. Tu-
dom, a logisztika sem könnyű 
ilyenkor: kivel töltse a gyerek a 
szentestét, hol legyen karácsony 
másnapján, hogyan jut el egyik 
helyről a másikra… Az a szülő, 
aki a gyerek nélkül tölti a szen-
testét, sokszor egyedül van. Vá-
lás esetén nem szabad elfelejte-
nünk, hogy a gyerek — hacsak 
nincs valamilyen óriási problé-
ma — közös. A legfontosabb, 
hogy engedjük neki feltétel nél-
kül szeretni a szüleit, hagyjuk, 
hogy megmaradhasson abban az 
egészben, aminek az egyik fele 
az édesanyja, a másik fele az 
édesapja. Ha ez sikerül, akkor 
rengeteget tettünk azért, hogy 
megkíméljük őt a nehézségektől 
és a fájdalmaktól. A karácsony jó 
alkalom arra, hogy megtisztítsuk 
lelkünket a problémáktól. Ne 
csak körülöttünk, a szívünkben 
is legyen ünnep!

— A Hegyvidéken ez lesz az Egy-
szülős Központ első karácsonya. Az 
ünnep mindig jó alkalom arra, hogy 
felidézzük az elmúlt időszak legfon-

tosabb eseményeit. Ön mire emlék-
szik vissza?

— Március 21-én, az egyedül-
álló szülők világnapján a Magyar 

jakobinusok tere 2. szám alatt 
nyitottuk meg budai központun-
kat. Habár rövid idő telt el, sok 
minden történt velünk. Már kö-

zel húsz programunk van, a jogi 
tanácsadástól a segítőbeszélgeté-
seken, a korrepetálásokon, nyári 
táboron át a szülőknek szóló 
moziklubig. Rengeteg meghatá-
rozó élményünk volt, nyáron 
például olyan ukrán gyerekeket 
láttunk vendégül, akik a háború 
elől menekültek, és csak az egyik 

szülő tudott átjönni a gyerekek-
kel a határon. Nem volt könnyű 
átélni ezeket a pillanatokat. Az 
Egyszülős Központ — ahogy sze-
rencsére sokan mások is — már a 
háború elején elkötelezte magát 
az ukrán családok megsegítése 
mellett, többször kisteherautók-
kal vittünk segélycsomagokat a 
határhoz. Most igyekszünk a jó 
dolgokra gondolni, hiszen készü-
lünk a karácsonyra, bőven van 
teendőnk, sűrű napok várnak 
ránk!

— Milyen különlegességekkel ké-
szülnek az ünnepre?

— December 3-án nem min-
dennapi meglepetésekkel ked-
veskedtünk a gyerekeknek és a 
szülőknek. Az Egyszülős Köz-
pont ugyanis egy napra Mikulás-
falvává változott. A Mikulás itt, a 
Hegyvidéken, míg a felesége a 
pesti központban várta a kicsi-
ket, akiknek különösen izgalmas 
kalandokban lehetett részük. 

December 6-án sokak kedvence, 
Szalóki Ági adott koncertet, de-
cember 9-én pedig adventi 
kézműveskedéssel vártuk a gye-
rekeket a Közlekedési Múzeum-
mal közösen. A következő hetek-
ben csak Budapesten kétszáz 
családhoz juttatunk el csomago-
kat, amik egyenként körülbelül 

negyvenezer forint értékű aján-
dékokat tartalmaznak; az élelmi-
szercsomagok szállítása ezzel 
párhuzamosan folyamatos. To-
vábbi kétszáz vidéki családnak 
pedig a nagyköveteink viszik el 
az ajándékokat — az idén szín-
házigazgatókat, színészeket kér-
tünk fel erre az ország összes 
megyéjéből. Ahogy az lenni szo-
kott, lesz „Angyalok pedig létez-
nek!” kampányunk: megkértük 
a gyerekeket, hogy rajzolják le, 
mit szeretnének a Mikulástól. Az 
alkotásokat a honlapunkon, a 
www.egyszulo.hu-n is megmutat-
juk. Nagyon sokan, közel százöt-
venen ragadtak ceruzát. Aki pe-
dig úgy érzi, szívesen lenne vala-
melyik egyszülős gyermek an-
gyala, az megveheti és elküldhe-
ti az alkotónak a lerajzolt ajándé-
kot.

— Azt mondják, karácsonykor 
bármilyen csoda megtörténhet. Ha 
lenne egy varázsceruzája, ami való-
ra váltja a kívánságokat, mit rajzol-
na?

— Békét.
B. M.

Bensőségesek az ünnepeik, a szentestét öten töltik együtt

Az Egyszülős Központ egy napra Mikulásfalvává változott december elején

Ez lesz az Egyszülős Központ első karácsonya a Hegyvidéken

A lapunkban található rajzokat 
a hegyvidéki óvodások, iskolá-
sok részére meghirdetett adven-
ti rajzpályázatra beérkező díj-
nyertes munkákból válogattuk.
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„Éjszaka szárnyak suhogását hallottam”
Ünnep idején az együttlét, a 
meghitt beszélgetések a legfon-
tosabbak Beöthy Mária számára. 
Az Ezüst Ácsceruza- és Podma-
niczky-díjas építésznek, szak-
írónak, a Budapesti Városvédő 
Egyesület XII. kerületi városvé-
dő csoportja vezetőjének gyerek-
korában az olvasás és a rajzolás 
volt a két kedvenc időtöltése, de 
mint elmondta, versírásban is 
jeleskedett, szórakozásul pedig 
matekfeladatokat oldott meg.

— Hogyan teltek gyermekkorá-
ban a karácsonyvárás hetei?

— Adventben vagyunk, a vá-
rakozás, a szeretet, a bizalom, a 
hit időszakában. Fenntartás nél-
kül bízni és hinni a gyermek tud 
igazán, ezért olyan szépek, vagy 
visszatekintve megszépülnek 
azok a gyermekkori karácsonyok 
is, amelyeket beárnyékolt a törté-
nelem adott korszaka. A hajdani 
karácsonyok első emléke három-
éves koromból tűnik fel, decem-
ber közepén budai villánkban a 
konyhaablakba rejtettük a két 
idősebb testvéremmel Jézuská-
nak címzett leveleinket. Mivel én 
még nem tudtam írni, telerajzol-
tam kívánságaimmal a cédulát. 
Élénk fantáziám révén éjszaka 
szárnyak suhogását hallottam, a 
levélkék reggelre eltűntek… A 
levélírás mellett „Jézuska-inget” 
is készítettünk papírból, ék alakú 
bevágásokkal díszítve, amelyeket 
jó cselekedet esetén fel lehetett 
hajtogatni. Természetesen min-
den ék fel lett hajtva, ez volt a mi 

ajándékunk a karácsonyfára. 
Szép, fiatal édesanyánk, vidéki 
lányként, legendás háziasszony 
volt, a szaloncukrot is maga ké-
szítette, a citromhéj-, dió-, csoko-
ládéreszelék ízei máig felejthetet-
lenek. Fogalmam sincs, hogyan 
teremtette elő abban az ínséges 
időben az alapanyagokat, de cso-
dákra volt képes. Később ő lett a 
családfenntartó. A szaloncukrot 
részben eladásra szánta, mi, gye-
rekek, csomagoltuk be felvágott 
selyempapírokba, az árából ké-
szülhetett az ünnepi vacsora. 
Édesapánk, a volt huszártiszt, 
aznap délután elvitt minket sé-
tálni, mire hazaértünk, megjött 
a Jézuska, meghoz-
ta az angyalokkal a 
karácsonyfát és a 
szerény ajándéko-
kat, amiket titok-
ban édesanyánk 
készített. Legki-
sebbként mélyen 
hittem a csodák-
ban, pedig testvére-
im már rájöttek a 
prózai valóságra; én 
még később is ra-
gaszkodtam az an-
gyalaimhoz, akik 
úgy érzem, máig 
elkísértek…

— Volt-e különö-
sen emlékezetes kará-
csonya?

— A következő 
karácsonyok már 
másképpen alakul-
tak, mivel a buda-
pesti kitelepítések 
időszakában ne-
künk is el kellett 
hagyni az ottho-

nunkat, szülővárosunkat. Ké-
sőbb erdőmérnök nagybátyám 
segített rajtunk az összekötteté-
sei révén, egy Tolna megyei falu-
ba kerültünk, az ő családjához. 
Az őcsényi első karácsonyunk 
különleges ajándéka egy nagy 
kosár volt, tele ennivalóval, amit 
a református lelkész házaspár két 
kisgyermeke hozott nekünk. Az 
akkor még kislány a mai napig a 
legjobb barátnőm. Hosszú évekig 
voltunk összezárva nagybátyám 
családjával, velem közel egykorú 
unokatestvéreimmel nőttem fel. 
Megváltozott a karácsonyok ben-
sőséges meghittsége is, de nem 
keseregtünk. Édesanyám estére 

rendszeresen meghívott még két 
másik, szintén kitelepített házas-
párt, így igen „előkelő” társaság-
ban ünnepeltünk. Verseket ír-
tunk; a vendégekből rögtönzött 
zsűri a szüleimnek ajánlott ver-
semet jutalmazta első helyezés-
sel. Az ünnepi halvacsora után 
együtt mentünk éjféli misére a 
falu katolikus templomába. Úgy 
emlékszem, a sötét éjszakában 
szikrázó pelyhekben hullott a hó, 
akkor még „fehérek” voltak a ka-
rácsonyok… Megjegyzem, csak 
sok évvel később ismertem fel a 
— Gosztonyi Gyula pécsi építész 
terve alapján 1939-ben épült — 
meglepően modern templom 

szépségét, az árkád-
sor és a külön álló 
harangtorony „ró-
mai” iskolának 
megfelelő szellemi-
ségét. A stílus ki-
emelkedő példája a 
mi városmajori 
nagytemplomunk. 
Teltek-múltak az 
évek, az előzmé-
nyek miatt komoly 
erőfeszítések árán 
sikerült továbbta-
nulni, és felvételt 
nyerni a budapesti 
Műszaki Egyetem 
építész karára, így 
jöhettem vissza a 
fővárosba. Az egye-
tem elvégzése után 
következett a mun-
kás időszak. Na-
gyon szeretem a 
szakmámat, a kihí-
vásokat, megszok-
tam, hogy többet 
kell teljesítenem. A 

teljesítmény örömet is jelentett, 
és jelent ma is.

— Milyen emlékeket őriz a téli 
szünetekről?

— Nagyon örültem a téli szü-
neteknek, mert olyankor olvas-
hattam naphosszat kedvemre, 
ajándékként is könyveket kap-
tam. Kiolvastam nagymamám 
összes Jókai-regényét — gyönyö-
rű, tulipános kemény kötésben 
megőriztük —, a régi női magazi-
nokat, amelyekben Herczeg Fe-
renc, Csathó Kálmán novellái, 
sorozatai jelentek meg. Mivel a 
folyóiratok nagymama szekrénye 
tetején tornyosultak, előszeretet-
tel lapozgattam ott fent, török-
ülésben. A Noszty fiú esetét éjsza-
ka zseblámpával olvastam a pap-
lan alatt, mert nagymamám 
megítélése szerint még „nem 
nekem való” volt. Az olvasás mel-
lett a rajzolás volt a kedvenc idő-
töltésem, modelljeimet főleg a 
családtagok közül választottam. 
A szabadidős foglalkozások kö-
zül nem hagyható ki a matemati-
ka sem, gimnazistaként szórako-
zásból oldottam meg a Laricsev-
példatár feladatait.

— Felnőttkorában hogyan ala-
kultak az ünnepek?

— Hála Istennek, nagy a csa-
lád, két felnőtt fiam és négy uno-
kám van, így a karácsonyi esemé-
nyek már december 23-án elkez-
dődnek, és folytatódnak év végé-
ig. Körbelátogatjuk egymást; 
korábban a szüleim voltak az el-
sők. A karácsonyfát nálam, a Vá-
roskúton mindig az unokákkal 
együtt állítjuk fel, délben elma-
radhatatlan a halászlé, amit a fiúk 
főznek, szigorúan a nagymama 
receptje szerint, bajai módra, 

házi készítésű „gyufatésztával”. 
Este a kisebb fiamnál gyűlünk 
össze, vidéken. Gyertyagyújtás 
és ajándékozás után közös ének-
lés, Biblia-olvasás, az unokák 
műsora, majd ünnepi vacsora 
következik. Időnként megyünk 
éjféli misére.

— Hogyan készül az idei kará-
csonyra?

— Számomra az együttlét a 
legfontosabb ajándék. Ilyenkor 
bensőséges beszélgetésekkel le-
hetőség nyílik a családi hagyo-
mányok, szüleim, nagyszüleim 
máig hiteles értékrendje tovább-
adására az unokáimnak. Ezzel 
segíteni szeretnék, mert nekik 
sokkal nehezebb eligazodni a 
jelenlegi, kiüresedett, zavaros 
világban. Szoktam mesélni a 
gyermekkoromról, a fiatalságom-
ról, arról, hogy nekem egysze-
rűbb volt megtalálni a céljaimat, 
mert a családom példája, a kor-
szak próbatétele megerősített 
abban, hogy soha ne adjam fel, 
akárcsak édesanyám és édes-
apám, akik kivételes hittel, lelki-
erővel rendelkeztek.

Sz. D.

Ünnepre hangolva — örömzenélés a zeneiskolai növendékekkel
Sánta Márta szolfézstanár szá-
mára, aki negyvennégy év után 
most ment nyugdíjba a Solti 
György Zeneiskolából, fontosak 
a karácsonyok. A Németh Lász-
ló- és Életmű Díjjal kitüntetett 
pedagógus lapunknak arról 
beszélt: mindig arra törekedett, 
hogy gyermekeinek és tanítvá-
nyainak is olyan szép élményt 
nyújtson az ünnep, mint ami 
neki megadatott gyerekként.

— Milyen emlékeket őriz gyerek-
kora karácsonyairól?

— Budapesten születtem, itt is 
nőttem fel. Egyedüli gyerek vol-
tam, mégis nagycsaládos ünnep-
ként élhettem meg a karácsonyt. 
Összejöttünk Törökszentmikló-
son, ahol apai nagyszüleim éltek, 
és Budapesten is, édesanyám 
családjával. Bár a törökszentmik-
lósi nagyszüleim télen a városi 
házukban laktak, a kívánsá-
gunkra karácsonykor a tanyáju-
kon találkoztunk, annyira szeret-
tünk ott lenni. Szívet melengető 
hangulat volt a tanyasi házban, 
amit a petróleumlámpa fénye és 
a kemencében sütött mézeska-
lács illata töltött be. Jó érzéssel 

emlékezhetek vissza a budapesti 
karácsonyokra is, különösen a fa 
körüli örömzenélésekre. Anyai 
nagyapám adventista lelkész 
volt. Felnőttként én is tagja let-

tem az adventisták budai gyüle-
kezetének, amelyben kórust ala-
pítottam, közel negyven évig 
vezettem az együttest. Kará-
csonykor a kisgyerekek bevoná-
sával rendszeresen szerveztünk 
egyházzenei koncerteket.

— A szép élményeket tovább tud-
ta örökíteni a gyermekeinek?

— A gyerekkori karácsonyok 
a mai napig meghatározó emlé-
kek, az akkori, bensőséges han-

gulatot felnőttként igyekeztem 
visszaadni két gyermekemnek. 
Mindig feldíszítettem a lakást, a 
gyerekekkel, ahogy régen, diót 
festettünk. A közös éneklés sem 
maradt el sohasem. Otthon is, 
akárcsak a kórusban, több szó-
lamban énekeltünk, mert a csa-
ládban mindenki tanult zenélni.

— Mostanában hogyan ünnepel-
nek?

— A korábbi években nálam 
jött össze a család. Miután meg-
született az unokám — ő most 2 
éves —, édesanyámnál karácso-
nyozunk, nála találkozik a család 
négy generációja. Anyám már 88 
éves, de jól tartja magát, olyany-
nyira, hogy a vacsorakészítés 
feladatát sem hajlandó kiadni 
másnak. Az előkészületekhez, 
persze, megadunk minden segít-
séget, a bevásárlást mi intézzük.

— Az elmúlt évtizedekben aktív 
szervezője volt a zeneiskolai koncer-

teknek, műsorvezetőként is gyakran 
találkozhatott önnel a közönség. A 
karácsonyi előadások közül melyek-
re emlékszik vissza a legszíveseb-
ben?

— 1978-tól tanítottam a XII. 
kerületi zeneiskolában, ahol ko-
rábban növendék is voltam. 
Negyvennégy éven át dolgoztam 
itt, sokáig az elmélet tanszakot 
vezettem. Ebben az iskolában a 
karácsony mindig is kiemelt ün-
nepet jelentett. A kezdeményezé-
semre hosszú időn át a MOM 
Kulturális Központ színházter-
mében szerveztünk karácsonyi 
műsort a zenei tanulmányaikat 
kezdő előképzős gyerekeknek, 
akik az ünnephez kötődő nép-
szokásokat mutatták be. Amikor 
a MOM az átépítés miatt bezárt, 
ez a program átkerült tavaszra, 
de az előképzősök azóta is min-
den évben előadják nagyszabású 
produkciójukat. A zeneiskolában 
természetesen nem ez az egyet-
len jelentős fellépés, a tanév egé-
szében, különösen karácsonykor 
sok koncertje van a hangszeres 
növendékeknek. A nagyobb 

hangversenyeket általában én 
konferáltam, zenetörténet-tanár-
ként rendszeresen engem bíztak 
meg a műsorvezetéssel.

— Hogyan hangolta rá az ünnep-
re a szolfézs- és zeneirodalom-óráira 
járó gyerekeket?

— Az év utolsó, karácsony 
előtti órájára mindig egy szépen 
terített asztallal készültem, 
amelyre az adventi díszek mellett 
általam sütött mézeskalács is ke-
rült. Az iskolákban — a pályám 
során a Németvölgyiben, a Virá-
nyosban, az egykori Kiss János 
altábornagy utcai iskolában, az 
Aranyban, valamint legutoljára 
az ELTE gyakorlóiskolájában ta-
nítottam — a karácsonyi szolfézs-
óra mindenekelőtt az örömzené-
lésről szólt, a gyerekek erre az 
alkalomra elhozták a hangszere-
iket, és játszottak egymásnak. 
Ezenkívül beszélgettünk a kará-
csony történetéről, a téli napfor-
dulóról, az ehhez kapcsolódó 
néphagyományokról, valamint a 
gyerekek is elmesélték, ők ho-
gyan ünnepelnek otthon.

— A zenepedagógusok és tanít-
ványaik között sokszor szinte bará-
ti viszony alakul ki az együtt töltött 
évek alatt. Ezt ön is így érzi? Kará-
csony alkalmából megkeresik a régi 
tanítványai?

— Valóban, a zeneiskolai taná-
rok és növendékeik között rend-
szerint szoros bizalmi viszony 
jön létre, a gyerekek nagyon kö-
tődnek a pedagógusaikhoz, ezt 
én is megtapasztalhattam a mun-
kám során. Közel százötven ta-
nítványom került zenei pályára, 
többségük művész vagy szolfézs-
tanár lett. A Soltiból négy szolfé-
zsos kollégát is én tanítottam. 
Sok régi növendékemmel tartom 
mind a mai napig a kapcsolatot 
személyesen vagy a közösségi 
oldalakon. A karácsony pedig 
kiváló alkalom arra, hogy gondol-
junk a többiekre, megkeressük 
egymást a jókívánságainkkal.

sz.

A szüleinek karácsonyra írt gyermekkori verse

Beöthy Mária 3 éves korában

A zeneiskola hosszú időn át a MOM Kulturális Központban tartotta a karácsonyi műsort
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A karácsony olyan, hogy az ember a maga képére alakítja
Az év végi időszakban még egy 
József Attila-díjas író sem dolgo-
zik mindennap, hanem inkább a 
családi életre, az ünnepre kon-
centrál. Háy János, a Hegyvidék 
díszpolgára, akit régi és újabb 
karácsonyokról kérdeztünk, 
írásban válaszolt kérdéseinkre.

— Fel tudna eleveníteni egy ked-
ves gyerekkori történetet, ami még 
most is megmelengeti a szívét, vagy 
valami más miatt tanulságos?

— Általában a karácsonyi tör-
ténetek túl édeskések, ezért nem 
jó elmesélni másoknak, mert csak 
azokra hatnak, akik benne van-
nak. Nekem is ilyesféle emlékeim 
vannak, hogy játszok az udvarban 
a hóban, a konyhaablak résnyire 
nyitva, és a konyhából kalácsillat 
jön. Azt hiszem, nem is az agyam, 
inkább az orrom emlékszik. Hu-
szonnegyedikén este jártunk 
Mennyből az angyalt énekelni. Én 
is, bátyám még inkább, utáltuk. 
Megállni az ablak előtt, és bekia-
bálni, hogy Kell maguknak az 
isten igéje. Mindig azt mondták, 
kell. Elénekeltünk két versszakot, 
aztán kaptunk valamit. Mikor 
nagyobbak voltunk, a pénznek 

örültünk. Egy ilyen alkalommal a 
keresztanyámékhoz mentünk, 
ahol nem hozott a Jézuska fát. A 
keresztapám azt mondta, bünte-
tésből, mert a gyerekeik rosszak 
voltak. Addig nem gondoltam 
volna, hogy a Jézuska szemét is 
tud lenni. Aztán persze később 
kiderült, hogy a keresztszüleim 
voltak azok, akik a saját elvárása-
ikat, a büntetési szándékukat egy 
túlvilági lény nyakába varrták. 
Pedig azt jó tudni, hogy a nevelés 
a szülők és a gyerekek közötti 
paktum, nem szabad belekeverni 
például a Mikulást, de még a hús-
véti nyulat sem.

— Volt-e valami különleges aján-
dék, ami emlékezetes az ön számára?

— Emlékszem, hogy fatraktort 
kaptam. Nem örültem neki, mert 
épp nem voltak divatosak a fajá-
tékok, és az egészet olyan avítt-
nak tartottam. Viszont jól lehetett 
dobálni, ha azzal a bátyámat 
megdobtam, hát, nyoma maradt. 
És valóban maradt nyoma, de én 
voltam a kisebb, úgyhogy koránt-
sem büntettek meg annyira, 
amennyire megérdemeltem vol-
na. Bár volt egy erős indokom, 
hogy a fatraktort a Jézuska hozta, 
szóval valójában ő is ludas ebben 
az egészben. Mindenesetre a gye-
rekkorom Jézuskája még nem 

hasonlított egy minden hájjal 
megkent kereskedőre. Szerények 
voltak az ajándékok, és csak ott-
hon kaptunk. Nem volt hat nap 
alatt tizenkét karácsony, hogy 
minden elvált apukánál, anyuká-
nál, nagyapánál és nagymamá-
nál is meg legyen tartva az ün-
nep. Ugyanakkor erősebb volt az 
ünnep vallási jelentősége, vala-
mint ehhez kapcsolódva az elmé-
lyülés a szakralitásban. Senki 
nem mert volna az éjféli mise 
előtt a kocsonyához nyúlni. 
Őszintén szólva én ennek a sze-
rényebb és kevésbé anyagérintett 
ünnepnek vagyok a híve. Sajnos 
csak híve, és nem követője.

— Hogyan teltek gyerekkorában 
a téli szünetek napjai?

— Az elsődleges emlékem, 
hogy télen tényleg tél volt. Hó és 
piszok hideg. Korizni jártunk a 
patakra, és szánkózni a dombok-
ra. A szülőfalum a Börzsöny lábá-
nál van. Általában szétfagyva 
értünk haza, s hiába mondták a 
szüleink, hogy fokozatosan me-
legedjünk fel, nem bírtuk kivár-
ni, és a lábunkat a sparhelthez 
nyomtuk. Emlékszem a fájda-
lomra, ami a gyors melegedés 
miatt volt. Olyankor a nagyapám 
mindig mesélt a fogságról, hogy 
lefagyott a német tiszt orra, és 
amikor megtörülte az orrát, a 
zsebkendőben maradt az orra a 
takonnyal együtt. A télben az is 
jó volt, hogy nem kellett dolgoz-
ni. Bár hideg volt, de azt csinál-
tuk, amit kedvünk tartotta. Nem 
voltak különóráink, egy mai kis-
gyerekhez képest nekünk az is-
kolaidő is szünet volt. Néha rea-
litásként vetődik fel bennem a 
kérdés, hogy a reggeltől estig 
betáblázott gyerekek okosabbak 
vagy hülyébbek lesznek-e, mint 
a nem így felnevelt őseik. A kér-
dés korántsem egyértelmű.

— Felnőttként a saját családjá-
ban folytatta-e a korábbi hagyomá-
nyokat?

— A karácsony olyan, hogy az 
ember a maga képére alakítja. 
Van, aki elmenekül a városból, 
van, akinek ez is csak egy a mun-
kaszüneti napok között, van, 
akinek ez a legfontosabb, és min-
dent megtesz azért, hogy ezeket 
a napokat tényleg kiemelje még 
az ünnepek sorából is. Én az 
utóbbiak közé tartozom. Minden 
legyen átkenve a karácsonnyal. 
Legyen mézeskalácsszag, meg 
ádventi koszorú és csillogó min-
denfélék, nagy fa. Nincs olyan, 
hogy esztétikus karácsonyfa. A 
karácsonyfa akkor giccses, ha 
esztétikus. Mivel gyerekkorom-
ban mindig kis karácsonyfánk 
volt, az én gyerekeimnek mindig 
nagyot hozott a Jézuska, és még 
mindig nagyot hoz. És tele volt, 
és tele lesz most is rengeteg dísz-
szel. Mindig voltak új díszek, 
idén is lesz. Játék volt megtalálni. 
Hogy a csengetés ne legyen átlát-
szó, magnóra felvettem, és míg 
az előszobában várakoztunk, a 
csengő magától megszólalt. 
Nagy találmány volt, ezért aztán 
a gyerekek az átlagnál tovább 
tartottak ki amellett, hogy má-
sokhoz nem, de hozzánk a Jézus-
ka hoz mindent. Amúgy a kará-
csony a felnőttek számára túl-
nyomórészt munka és szervezés. 

Mindenkihez el 
akarunk menni, 
senkit nem aka-
runk kihagyni a 
sorból.

— Visszatekintve a 
közelmúltra: mit je-
lentett a járvány a 
családi élet szem-
pontjából? Miként 
változtatta meg az 
ünnepet?

— A járvány csak 
provizórikusan írta 
át a karácsonyt, 
ami mindig válto-
zik. Eltűnnek be-
lőle emberek, mert 
meghalnak, vagy a 
válások kiiktatnak 
korábbi szerep-
lőket, és jönnek 
újak, akik meg épp 
születtek, vagy épp beköltöztek 
a családba. Ehhez volt alakítva 
az ünnep járvány idején is. Az 
anyukámat féltettük a legjob-
ban, mégis meglátogattuk őt, és 
az udvaron ültünk és ettünk. A 
szükség mindig leleményesség-
re oktat, és megtanít arra, hogy 
törékenyek vagyunk, s megtanít 
arra, hogy ne feledkezzünk meg 
azokról, akiknek nincs jó sora, 
akiket mondjuk kibombázva, 

menekülés közben ér az ünnep 
és érnek a mindennapok.

— Az idén hogyan készül az ün-
nepre?

— Sajnos leginkább nem az 
egyes ember, hanem a kereskede-
lem készül az ünnepre, belehajt 
bennünket a gáttalan ajándékvá-
sárlásba és a túlfogyasztásba. 
Próbálok távolságot tartani ettől 
a mohóságtól, de azt hiszem, 
szerzetesnek kéne lenni, hogy ez 
tényleg sikeres legyen. Amúgy 
amit lehet, megtartok úgy, mint 
régen. Mivel a felnőtt gyerekeim-
nek még nincs családja, a cent-
rum még mindig nálam van. A 
falra felkerülnek a karácsonyra 
emlékeztető rajzok, díszek, elin-
dítom az ajándékbeszerzést, ami 
tényleg nagy kihívás nekem. Az-
tán huszonharmadikától minden 
napra be van iktatva valami és 
valaki vagy inkább valakik. Fá-
rasztó, de jó ez így. A karácsony 
biztos pont, s kellenek a biztos 
pontok, hogy valaminek neki 
tudjunk támaszkodni, ha meg-
inog a lábunk.

Sz. D.—Háy János

A meglepetés kicsit elválasztja az ünnepet a hétköznapoktól
Festőművész, fotóművész, grafikus. Dolgozott a Pannónia Filmstú-
dióban, szerkesztett képzőművészeti műsorokat televízióban, volt 
látványtervező, publikált szépirodalmi lapokban. Kecskeméti Kál-
mán 80 évesen lett első könyves szerző, és 80 évesen készíti majd el 
élete első halászlevét is — karácsonykor. Az ünnepről, a könyvéről és 
ételekről is kérdeztük őt.

— Az ünnepről beszélgetünk, és 
ünnepnek számít egy könyv megje-
lenése is. Szerzőnek, olvasónak egy-
aránt. Az Elmozduló felvételek nem 
hagyományos önéletrajzi vagy múlt-
összegző kötet, nem is önmagáról, 
hanem másokról ír benne.

— Azért kirajzolódik az élet-
rajzom is belőle, hiszen egészen 
a korai ifjúságomtól kezdve a 
barátaimat, ismerőseimet, pálya-
társaimat idézem fel, akik az éle-
tem részei. Vannak közöttük, 
akik korán meghaltak, és mára 
elfelejtették őket, pedig nagyon 
tehetséges írók, vagy festők vol-
tak. Ezért éreztem fontosnak, 
hogy megörökítsem őket, hogy 
megmaradjon az emlékük. És 
ezekben a történetekben én is 
benne vagyok.

— Egyébként is fontosnak tartja 
az emlékeket, az emlékezést?

— Egyre inkább, ahogy öreg-
szem. Korábban nem volt ez 
ilyen központi kérdés számom-
ra. Fiatalon az ember nem 
emlékezik, hanem él. Nem gon-
dolkodtam emlékeken. De hát 
fiatal mindenki lehet, öregem-
ber pedig nem, meg kell érni azt 
a kort. A korral pedig egyre 
több olyan jó vagy rossz törté-
netünk van, ami formált, és ami 
fontos az életben. A múltba né-
zés tehát egyre fontosabb 
számomra is, és hát jócskán 

vannak emlékeim, ez kiderül 
majd a könyvből.

— Karácsony idején főleg sokan 
burkolódznak az emlékeik melegé-
be. Ön is? Ilyenkor még inkább elő-
jönnek a gyerekkori, a fiatalkori 
emlékek?

— Karácsonykor igen, min-
denképpen, mert a szüleim is 
fontos ünnepnek tartották, és 
nekünk is az a mai napig. Gye-
rekkoromban, ugye, az ajándé-
kok miatt. Emlékszem, kará-
csony előtt hetekkel mindig leve-
leket kellett írnunk a Jézuskának, 
és vártuk, hogy azok az ajándé-
kok érkezzenek meg, amiket kér-
tünk. Egy ideig elhittük, hogy 
angyalkák és mindenféle jótét 
lelkek hozzák, de elég korán rá-
jöttünk, hogy a szüleink keze van 
a dologban. Ugyanis kutakod-
tunk, és felfedeztük a ruhásszek-
rények mélyén lapuló ajándéko-
kat. Megpróbáltuk kinyomozni, 
hogy kedvünk szerint valók lesz-
nek-e, vagy sem. Rendszerint 
azért akadtak meglepetések is. 
Mindig nagyon szép karácsony-
fánk volt, és forgott: egy tizen-
nyolcadik századi verkli forgatta, 
amely még ma is megvan. Lehe-
tett rajta cserélni a lemezeket, 
szóval nagyon izgalmas élményt 
jelentett. Apámnak mániája volt 
a hatalmas fenyő, és akkor még 
gyertyák égtek a fán, úgyhogy 

nem volt veszélytelen. Főleg, 
hogy lopkodtuk róla a szaloncuk-
rot, és mindig visszacsomagoltuk 
szépen a papírját, hogy úgy lát-
szódjon, mintha még benne la-

pulna az édesség. Ezek nagyon 
szép emlékek.

— Ez utóbbi szokása felnőttkor-
ban is megmaradt?

— Részben igen. Különösen, 
ha jó a szaloncukor. És nálunk 
az, mert a feleségem mindig jó 

helyről veszi. De most már nem 
ez a lényeg. Hanem a békesség, a 
fa illata, az együttlét.

— A gyerekkori karácsonyok va-
rázsa idősebb korban is megma-

radt? A meglepetések felnőttként is 
fontosak? Mit jelent önnek a kará-
csony?

— Krisztus születését, és ne-
kem a fény születését is. Azt jelen-
ti, hogy ezután majd egyre rövi-
debbek lesznek a sötét éjszakák, 

és egyre több lesz a világosság, a 
fény. Nálunk tulajdonképpen 
mindig a fényesség uralta a kará-
csonyt. A meglepetések pedig 
mindenképpen fontosak, igen, 
mert a meglepetés kicsit elválaszt-
ja az ünnepet a hétköznapoktól, 
hozzátartozik a karácsonyhoz. 
Mindig igyekeztem és igyekszem 
reprodukálni ezeket az élménye-
ket. A mai napig feldíszítem a fát 
a feleségemnek, és kis meglepeté-
sekkel okozunk örömet egymás-
nak. Nem nagy ajándékokra kell 
gondolni. Egy könyvre, egy hang-
lemezre…, és így valami szép em-
léke van a régi időknek.

— Vannak olyan karácsonyi szo-
kások, amik a mai napig megma-
radtak?

— A vacsora igen, mindig halat 
eszünk. Az idén például saját ke-
zűleg készítem el életem első 
halászlevét. Kicsit izgulok is emi-
att. Szegedi halászlét csinálok 
majd, tehát tészta nélkül, teszek 
bele pontyot és harcsát, mert an-
nak kevés a szálkája, meg jó sok 
belsőséget.

— Ez kivételes alkalom, vagy 
amúgy is otthon van a konyhában?

— Otthon vagyok, én szoktam 
főzni. Nagyon szeretek alkotni itt 
is. Nem receptből főzök, hanem 
saját elképzelésből. Persze olva-
sok azért receptkönyveket is, az 
alapokat meglesem, de szeretem 
variálni az ízeket. Ahogy szere-
tem ellesni mások konyhai titka-
it is, és utána azokat újraalkotni.

— A sütés-főzés, a nagy lakomák 
a gyerekkora karácsonyait is jelle-
mezték?

— Sokan mondják, hogy köny-
nyek szöknek a szemükbe, ha az 
édesanyjuk főztjére gondolnak. 

Az én szemembe is szöknek köny-
nyek, csak egészen más miatt. 
Édesanyám ugyanis borzalma-
san főzött. A nagymamám pedig 
a bajor fogásokat imádta, a bajor 
konyha szerint készítette az éte-
leket, amiket viszont mi nagyon 
nem szerettünk. Szóval nem vol-
tak nagy lakomák, különleges 
fogások, csak olyan hagyomá-
nyos, laktató ételek, mint például 
a rántott hús.

— Ön viszont tud, sőt, szeret is 
sütni-főzni. Vendégeket fogadnak 
ilyenkor?

— Mi általában már nem me-
gyünk sehová, hozzánk jönnek. 
Sajnos a lányom és a három uno-
kám külföldön élnek, karácsony-
kor ritkán jönnek el. A fiam és a 
negyedik unokám Pécsen laknak, 
ők szoktak jönni, de most ők sem 
várhatók. Vendégül látjuk viszont 
az öcsémet, majd karácsony más-
napján a barátainkat. Ha marad a 
halászlémből, akkor azt kapnak, 
ha nem, akkor kitalálok valami 
mást, valami nagyon finomat.

K. A.

Feleségével karácsonykor



 12  2022. december 13. 

Havas pillanatképek a Zugligetből
Télen, ha leesik a hó, a főváros egyik legszebb helye a Zugliget. egykor 
szinte az egész évszakban hólepel borította a környéket, amely a korcso-
lyázók, szánkózók és síelők igazi fellegvára volt. Fotók és korabeli írások 
segítségével idézzük fel ezt az időszakot, abban reménykedve, hogy az 
idén végre megint mi is részesülünk a havazás örömeiben.

Zugliget az 1800-as években leg-
inkább csak a természetkedvelők 
kedvenc kirándulóhelye volt. A 
gyors fejlődésnek köszönhetően az 
1900-as évek elején már iskolák is 

működtek a környéken, amelyek-
ben – csakúgy, mint mindenhol 
– szokás volt betlehemi játékokat 
vagy valamilyen karácsonyi dara-
bot bemutatni. Egy ilyen alkalom-
ról írt az Alkotmány 
című korabeli lap 
cikke 1903-ban, és 
ebben egy zugligeti 
iskola sikeréről ol-
vashatunk.

„Karácsonyi játék. 
A zugligeti labanc úti 
községi elemi népis-
kola növendékei ka-
rácsony két ünnepén 
és a reá következő 
vasárnapon előadták 
Oppitz Sándornak 
karácsonyi játékát: 
»A pogány megtéré-
sét«. Az apró színé-
szek nagy buzgalom-
mal tanulták be sze-
repeiket és tőlük tel-
hető oly ügyességgel és 
érzéssel játszottak, hogy általános 
tetszést arattak. A zugligeti, na-
gyobbrészt németajkú törzslakókra 
igen nagy hatással voltak a játék 
megható részletei. A fővárosból is 
igen sokan rándultak ki és e kénye-
sebb ízlésű közönség is nagyon meg 
volt elégedve a látottakkal és hallot-
takkal. Különben a Zugliget ko-
rántsem oly elhagya-
tott télen, mint ahogy 
azt gondolják azok, 
kik csak nyáron isme-
rik a főváros e kies 
helyét. Még a vallás-
erkölcsi élet tekinteté-
ben is örvendetes a 
haladás, mióta az 
angolkisasszonyok 
házi kápolnájukat a 
nagyközönség számá-
ra megnyitották s így 
alkalmat nyújtanak e 
jó népnek vallási kö-
telmei gyakorlására.” 
(Alkotmány, 1903. 
január 4.)

A Zugligetben 
ekkortájt már szá-
mos egészségügyi 
intézmény és szana-
tórium is működött. 
Ezek kifejezetten 
karácsonyi „vakáci-
ót” hirdettek a la-
pokban, jelezve, 
hogy az idősebbek-
nek, vagy a pihenni vágyóknak, 
esetleg a beteg gyerekeknek ünnep 
idején is fenntartják a helyet. A 
Révész Margit szanatórium – vagy 
ahogy többen hívják: a SZANI 
– is sok helyen megjelent a követ-
kező szöveggel: „Karácsonyi vaká-
ció Dr. Révész Margit gyermeksza-
natóriumban szélvédett 5 holdas 

park. Zugliget 81-es villamos végál-
lomás, I., Remete-utca 18.” (Újság, 
1938. december 18.)

A SZANI ötholdas területének 
környékét szinte mindig hatalmas 

hó fedte télen, a gyerekek nagyon 
szerettek arrafelé játszani. A szán-
kózás fellegvárának is nevezték a 
Zugligetet, ahol száz évvel ezelőtt 
még ródliversenyeket szerveztek. 

A Nemzeti Sport 1912-ben így 
számolt be egy ilyenről: „Ródli-
verseny. A budapesti református 
főgimnázium sport clubjának vá-
lasztmánya legutóbbi ülésén elhatá-
rozta, hogy február hó második fe-
lében – ha alkalmas idők lesznek 
– középiskolai ródli-versenyt rendez 
a budai hegyekben, e versenyt meg-

előzőleg pedig háziversenyt rendez 
a Zugligetben.” (Nemzeti Sport, 
1912. január 21.)

Szinte ugyanott, ahol a SZANI 
állt, az egykori villamos-végállo-
más helyén néhány évtizeddel 
később, az 1980-as években – mi-
után a 81-es (1955-től 58-as) vil-
lamosjárat zugligeti vonala 1977-

ben megszűnt – létrejött egy kis 
korcsolyázóparadicsom. Az egy-
kori lepusztult területrészen ven-
déglő, kemping üzemelt, és télen 
ide, a Zugliget egyetlen természe-
tes jégpályájára járhattak a spor-
tolni vágyók. Számtalan turista és 
környéken élő kereste fel a népsze-
rű helyet.

A Népszava 1987 januárjában 
így írt a pályáról: „Jégpálya a Zug-
ligetben. Évekkel ezelőtt megszűnt 
az 58-as villamosjárat, a zugligeti 

műemlékjellegű vég-
állomás és környéke 
pedig kezdett tönkre 
menni. Akadt azon-
ban néhány ember, 
aki tenni szeretett 
volna valamit a kör-
nyék hasznosításáért. 
Helyreállították az 
épületet, és természe-
tes jégpályát létesítet-
tek a libegő mellett. 
Egyiküktől megtud-
tuk, hogy a környék 
lakói, diákjai reggel 
9-től este 8-ig tíz fo-
rintért korcsolyázhat-
nak, villanyvilágítás 
mellett is. Melegedő 
és büfé működik, ahol 

forró teát, zsíros kenyeret kaphatnak 
a látogatók. Szombat este hat órakor 
jeges ügyességi versenyeket rendez-
nek, apró jutalmakkal. Az új sza-
badidőközpontot jó ötlettel nyárra 

kibővítik, kemping és vendéglő vár-
ja majd a kirándulókat. Úgy lát-
szik, érdemes felülni a 158-as busz-
ra, és kimenni a zugligeti jó levegő-
re, mozogni egy kicsit.”

Említésre érdemes, hogy koráb-
ban igazi korcsolyapálya szinte 
csak a mai Széll Kálmán tér helyén 
működött, ahol már az 1870-es 

évektől sportolhat-
tak az emberek, az 
akkori építési terület 
esőtől és talajvíztől 
befagyott taván. Ké-
sőbb, 1895-ben hi-
vatalosan is meg-
nyílt ott egy jégpá-
lya, a BBTE első 
klubházát is felavat-
ták mellette, és még 
Széll Kálmán is kor-
csolyázott rajta.

A Vasárnapi 
Ujság 1901 telén így 
fogalmazott: „A bu-
dai korcsolyázó-egy-
let jelenlegi jégpályá-
ja ugyanaz, melyet 
két évtized óta 1895-
ig a budai polgári kör 
használt hasonló 
czélra. Maga a jégpá-
lya a régi Szent János 
kórház közvetlen 
szomszédságában a 
Krisztinakörút mel-
lett terül el, a zugli-

geti villamos vasút mentén, szél-
mentes helyen, minek következtében 
itt sokkal állandóbb a jég, mint a 
városligeti tavon. A jégpálya terüle-
tén ezelőtt az úgynevezett Kriszten-
féle téglavető telep volt. Egy 1895-
iki fővárosi közgyűlés azonban el-
rendelte a nagy kiterjedésű, mély 
telep betömését, s ezt a munkát 

ugyanazon évben végre is hajtot-
ták.” (Népszava, 1987. január 23.) 
A villamos és a későbbi közleke-
dési csomópont kiépítése miatt 
csak az 1930-as évek végéig lehe-
tett használni a hangulatos jégpá-
lyát.

Jóval később egy 2000-es cikk-
ben ez olvasható: „Eső miatt a 
bohócok műsora most elmaradt, ez 
sem zavarta azonban az ifjú ven-
dégeket a hét végén Buda egyetlen 
természetes jégpályáján, Zugliget-
ben. A gyerekeket csokoládéval és 
versenyekkel kárpótolták a Zugli-
geti Szabadidőközpont munkatár-
sai. Tizenöt éve van természetes 
jégpálya az egykori ötvennyolcas 
villamos és a Libegő alsó végállo-
másánál. A hetvenes évek végén 
ugyanis felszámolták a villamos 
megállóját, a hozzá tartozó épület 
romokban állt. 1985-ben Meszleny 
András, aki akkor a Kertészeti 
Egyetem oktatója volt, úgy döntött, 
életet lehel ebbe a te-
rületbe. A feltornyo-
sult szemétkupacot 
szelektálta, és egy 
részéből termőtalajt 
varázsolt az olajos 
pályatestre. Azt is 
tervbe vette, ideszok-
tatja a turistákat, így 
lett a terepből kem-
ping, amelynek bevé-
teléből télen fenn-
tarthatja a korcsolya-
pályát. Karácsonykor 
kezdik el öntözni a 
jégpályát, amely leg-
jobb esetben is csak 
negyven napig hasz-
nálható. A korcsolya 
rovására a sízés ke-
rült előtérbe, s hogy 
visszaszerezzék a 
hírnevet, beindítot-
ták a Koriklub 2000 
mozgalmat. Három 
évig érvényes bérletet 
árulnak ötszáz forin-
tért, amelyet nyolcszor lehet hasz-
nálni, sőt hetente egyszer oktatói 
segítséget kaphat a kártyatulajdo-
nos.” (Népszabadság – PestVidék, 
2000. január 31.)

A zugligeti jégpálya azóta be-
zárt, mivel tervben van a terület 
teljes felújítása. Remélhetőleg a 
nem túl távoli jövőben újra kor-
csolyázhatunk majd arrafelé.

A Hegyvidék díszpolgárai közül 
többen éltek, vagy élnek ma is a 
Zugligetben, amiről 
számtalan kedves 
karácsonyi emlék 
tanúskodik. Nemrég 
Rófusz Ferenc Kos-
suth-díjas rajzfilm-
rendező, az első ma-
gyarországi Oscar-
díj birtokosa osztot-
ta meg ünnepi emlé-
keit, Régi Karácso-
nyok a Zugligetben 
címmel. Ebből idé-
zünk: „A Rófusz csa-
ládban az advent a 
várakozás izgalmát és 
a Karácsonyra készü-
lődést jelentette. A 
négy fiútestvér két-két 
év különbséggel szüle-

tett a háború alatt és után, de az 
ötvenes évek szűkös anyagi lehetősé-
gei ellenére is örömteli időszak volt 
a december az életünkben. Jobb volt, 
mint egy születésnapi ünnep, mert 

sokkal tovább tartott. Mindegyi-
künk csak egy ajándékot kérhetett a 
Jézuskától, de így sem lehetett egy-
szerű a szüleinknek teljesíteni a vá-
gyainkat. Izgatottan találgattuk, 
hogy vajon mi lesz a fa alatt. A 
Mamink arról is gondoskodott, hogy 

a várakozás időszakát tartalmasan 
töltse ki. Bevont minket az előkészü-
letekbe, együtt sütöttük a bejglit, a 
habcsókot, a mézeskalácsot, és papír-
díszeket készítettünk, amiket aztán 
kifestettünk. Harmadik gyerekként 
én elég hamar részt vehettem ezek-
ben a munkálatokban és a fa feldí-
szítésében is, mégis a legcsodálato-
sabb pillanat az volt, amikor szent-
este a csengőhangra végre bemehet-
tünk a nagyszobába gyertyagyújtás-
ra. A vacsora mindig rántott hal volt 
nálunk, és az ünnep megkoronázása 
az éjféli mise volt a Zugligeti temp-
lomban, ahova akkoriban többnyire 
hóesésben gyalogoltunk át. A kará-
csonyfa vízkeresztig állt, így persze 
addig számos története volt a négy 
fiúnak. Egy emlékezetes csínytevé-
sünk a szaloncukorral kapcsolatos. 
Nem tudtunk várni a fa lebontásá-
ig, mindig kilopkodtuk a cukrokat 
a csomagolásból. A Papink viszont 
esténként ráfújt a szaloncukrokra és 
nem kaptunk dicséretet, ha közülük 
néhány üresen lengedezett. Már jó-
val Karácsony előtt, követve a na-
gyobbakat, öcsémmel mi is elkezd-
tünk cukor nagyságú fadarabokat 
gyűjteni – nem kavicsot, mert az túl 

nehéz lett volna! –, 
amit aztán az idő 
előtt megevett édesség 
helyébe csomagol-
tunk, hogy ezzel a 
trükkel kerüljük el a 
lebukást. Persze csak 
elodáztuk azt, ráadá-
sul fabontáskor nem 
maradt túl sok elosz-
tandó finomság. A 
kemény habcsók pedig 
már nem volt túl nép-
szerű… Jó lenne újra 
átélni azokat a régi 
Karácsonyokat, de 
gyanítom, számomra 
az csak egy animációs 
film elkészítésével len-
ne lehetséges!”

Az előrejelzések 
szerint ezen a télen végre nagy hó 
várható. Ha így lesz, a gyönyörű 
havas tájjal, a szánkózással, síelés-
sel egy kicsit visszatérhet a szívek-
be a régi idők karácsonyainak 
szelleme.

F. G.

A Révész Margit szanatórium, azaz a SZANI környékét minden télen nagy hó borította

Fenyőfa-árusítás a Krisztina körúton (1953)

A Széll Kálmán téri korcsolyapályán már az 1870-es évektől sportolhattak az emberek

Téli csendélet a Széll Kálmán téren (1942)

A család minden tagját remek kikapcsolódási lehetőség várta a zugligeti pályán (1986)

Tél, hó, szánkó – minden együtt a vidámsághoz

A Zugliget egyetlen természetes jégpályája a Libegő alsó végállomásánál volt (1986)
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Hírvivői szerep a különböző világok között
„Az angyalok segítségét, védelmét 
és örömét akarjuk átadni. Angya-
lok őrizzék a készülődés örömét, 
legyen szép karácsonyunk!” – 
Borza Teréznek, a Galéria 12 
Egyesület elnökének a szavai is 
jelezték: elérkezett az év utolsó 
fontos eseménye a Galéria 12 Ká-
vézó és Borbárban, megnyílt az 
egyesület hagyományos közös 
ünnepi alkotóművészeti kiállítása.

Feledy Balázs művészeti író 
szerint a tárlat címét – Angyalok 
üdvözlete – felfoghatjuk úgy is, 
hogy az angyalok üdvözölnek 

minket, de úgy is, hogy a kiállító 
művészek üdvözlik az angyalokat. 
E kettősség jól szimbolizálja az 
angyali jelenséget, a különböző 
világok közötti hírvivői szerepet.

Jellemzően általában a jó an-
gyalokhoz kapcsolódnak a gondo-
lataink, Mihályhoz, Rafaelhez, 
Gabrielhez, ugyanakkor tudjuk, 
hogy léteznek rossz angyalok is. 
Az angyali tematikának óriási je-

lentősége van a művészetekben, az 
itteni huszonkét kiállító közül 
mindenki másképpen fogalmazta 
meg ezt.

Bár az angyal konkrét megjele-
nítése is fontos, de például Kádár 
Katalin munkája elvont, ünnepé-
lyes világot tükröz – tért át Feledy 
Balázs a látottak méltatására. 
Széchy Beáta művében meghök-
kentő, hogy egy avantgárd művész 
a karácsonyfadísz hagyományos 
eszközével, kollázsszerűen közelí-
ti meg a témát: miközben a háttér 
festői kavalkádja feszült kompozí-

cióra utal, érzelmes 
karácsonyi hangula-
tot teremt.

Egy kis iróniát 
rejt Angyal Júlia Éb-
resztő című munká-
ja, többféle asszociá-
ció lehetőségével. A 
kis Jézussal a bölcső-
ben, az előtte meg-
hajló há rom ki rá-
lyok kal és az angyal-
lal a mai értelmezés 
mellett igazi bibliai 
pillanatot jelenít 

meg.
Mint elhangzott, egy kortárs 

művészeti kiállításon természete-
sen nem lehet elszakadni korunk 
eseményeitől. Vizy László vihar-
ábrázolása a világ gondjaira utaló-
an az egyetlen olyan mű a galéri-
ában, amiben benne van a jelen 
minden szorongása. Emelkedett-
ség jellemzi Holló Katalin és Szé-
kács Zoltán alkotását. Véghseő 

Klára Őrangyala 
és Vörös Valéria 
Várakozása sej-
t e l me s s é g g e l 
hozza elénk az 
angyaljelenséget.

„Jó, hogy ki-
kiszabadulnak 
saját szakmájuk-
ból az alkotók!” 
– fogalmazott 
Feledy Balázs. 
Vida Zsuzsa egy 
mézeskalácsrajz 
továbbgondolá-
sát mutatja be, 
művéből a csalá-
di öröm sugárzik. Kádár Katalin 
applikációja Nemes Nagy Ágnes A 
lovak és az angyalok című versének 

asszociációja. A költő születésének 
centenáriuma tiszteletére Feledy fel 
is olvasta a verset az est végén.

Orient Enikő Csillagos ege sa-
ját motívumrendszerében elvon-
tan, spirituálisan ábrázolja a köz-
ponti témát, Máger 
Ágnes pedig konk-
rét angyali üdvözlet-
tel kapcsolódik nagy 
művészeti példák-
hoz. Károlyi András 
grafikus festő- és 
rajztehetsége egy-
aránt megmutatko-
zik új munkáján. 
Mi rol ju ba Gendova, 
aki egy ideje már a 
világ sorsáért érzett 
aggodalommal hoz-
za létre műveit, ezút-
tal az e világ és a 
túlvilág közötti kap-
csolatot keresi.

Tóth József Fülesnél ismét zse-
niális kompozíciós kedve nyilvá-
nul meg. Ritkaság, amikor az 

exhibicionizmus 
rokonszenvessé tud 
válni, de nála ez így 
van – mondta 
Feledy Balázs. Rai-
ner Péter Napke-
reszt man dor lá ja 
gyönyörű, puritán, 
a szimbólumok, jel-
képek leegyszerűsí-
tése teszi ünnepé-
lyessé. Németh 
Andrea felvétele, a 
csipkés bokor szug-
gesztíven adja vissza 

a tél és az angyalok érkezésének 
hangulatát.

Fülei Betlehem – ez Szamos 
Iván fotójának a címe, amely a Ba-
laton-felvidéki településen, a kato-
likus templom kertjében felállított 

kompozíciót örökíti 
meg. Egyébként egy 
hul la dék anya gok-
ból készült, igazi 
szakrális mű. Szin-
tén ünnepélyesség, 
valamint fájdalom 
tükröződik Aknay 
Tibor fekete-fehér 
angyalszobor- és 
-dom bor mű fény ké-
pein, amiket a Far-
kasréti temetőben 
készített.

Makkai Márta 
textilművész Mária-zászlója a 
Mária jelenségéből áradó fényt, a 
Máriával és az angyalokkal való 
kapcsolódás lehetőségét ábrázolja 
rendkívül szuggesztíven. Láng-
Miticzky Katalin 
érzékenyen meg-
szőtt keresztjén a 
szakralizáció varázs-
latos megjelenítése 
tűnik elő.

Kissé eltér saját 
műfajától Borza Te-
réz az Angyal a vá-
ros felett című alko-
tásával. Ő a porcelá-
non kívül mindig is 
foglalkozott kövek-
kel, márvánnyal, 
legutolsó nagy köz-
téri szobra, a sopro-
ni 1956-os emlék-
mű is jelzi ezt. Rendkívüli, hogy 
ezekkel a súlyos anyagokkal is 
könnyed, égbe szökő jelenséget 
képes elénk állítani – vélte Feledy 
Balázs.

Maczkó Erzsébet is váltott, 
nem fotográfiát, hanem egy 
parafadugókból készített kompo-
zíciót hozott a kiállításra, szintén 
az újrahasznosítás jegyében. Műve 
címe: Az angyalok köztünk van-
nak.

Végezetül – Mikulás-ajándék-
ként – belenézhettünk a Galéria 
12 Egyesület 2023-as naptárjába, 
amelynek a tervezője Árendás Jó-
zsef, míg a művészportrékat Né-

meth Andrea készítette. A meg-
nyitó karácsonyi hangulatához 
Réman Zsófi fuvola- és Szkibó 
Gergő gitárjátéka is hozzájárult.

Sz. D.

PP Az Angyalok üdvözlete című 
kiállítás január 7-ig, szerda és va-
sárnap kivételével mindennap 
16.00–22.00 óráig tekinthető meg 
a Galéria 12 Kávézó és Borbárban. 
Cím: XII., Hajnóczy József utca 21.

Orient Enikő Pro Cultura Christiana- és Prokop Péter-díjas 
iparművész, a Galéria 12 Egyesület tagja díjat nyert a Magyar 
Kézművességért Alapítvány 29. Betlehemi jászol elnevezésű or-
szágos pályázatán. A kézműves hagyományok megőrzésében 
kiemelkedő szerepet játszó alkotó a Szent István-bazilika altemp-
lomában rendezett ünnepélyes eredményhirdetésen vette át az 
elismerést.

Éjfény és Virágbirodalom – egy szebb világ ígéretével
A festői bravúron, a vastagon felvitt színrétegeken és a magasból elénk 
táruló különleges perspektívákon túl mélyebb jelentésrétegeket is hor-
doznak Baranyai Levente festményei. A művész reflektál saját korára, 
társadalmára, a világban zajló eseményekre, szociológiai és filozófiai 
üzeneteket fogalmaz meg. Két újabb sorozatából év végéig látható 
kiállítás a Hegyvidék Galériában.

Az ember által épített metropoli-
szok világát eleveníti meg Bara-
nyai Levente festőművész az Éj-
fény című sorozatában: ahogy az 

éjszakában felvillanó fények csil-
lagrendszerként ragyognak az 
űrből, ahogy galaxisként uralkod-
nak a távoli csillagként pislákoló 
kistelepülések felett, felvetve a 
fényszennyezés kérdéskörét. Vi-
rágbirodalmak című sorozatában 
a történelmünk során lezajló vi-
lágbirodalmi törekvések, gyarma-
tosítások, háborúk és pusztítások 

ellenpontjaként a béke, a nyuga-
lom óhaja, valamint a tudás tisz-
teletére és az emberi szeretetre 
irányuló vágy fogalmazódik meg.

E két sorozatból látható most 
kiállítás a Hegyvidék Galériában, 
amelynek a megnyitóján Készman 
József művészettörténész, kurátor 
elmondta, hogy Baranyai Levente 
három évtizede a magyarországi 
művészeti színtér ikonikus szerep-
lője. Már az 1990-es években ki-
alakította egyéni stílusát. Művé-
szete abból a hallatlanul izgalmas 

korszakból ered, amikor a rend-
szerváltást követő, azt körülvevő 
őszinte eufória hangulatában 
megújult a magyarországi kortárs 
festészet.

Akkoriban talált rá saját néző-
pontjára, sajátos „archeológiájára” 
mint módszerre, amelyben min-
dent felülnézetből láttat. Festmé-
nyein a civilizatórikus helyeket 
pásztázva az első reakció a beazo-
nosítás kényszere lehet. Persze a 
munkák címe – Black Vegas, 
Black Tokió és Black Tibet – vá-
laszt ad kérdésünkre, de talán nem 
lenne haszontalan, ha telefonos 
alkalmazással, GPS-koordináták-
kal beazonosíthatnánk, mely város 
mely részlete látható a képen – tet-
te hozzá a kurátor. Mert minden 
ábrázolt tájék külön saját történet 
is, ahol nemcsak a látvány számít, 
hanem a hely jellege, elhelyezke-
dése, kulturális beágyazottsága is.

Noha a festett táj csak adott 
távolságból áll össze látvánnyá a 
néző szemében, mégsem pusztán 
ez az „optikai truváj” adja a mun-
kák különlegességét – folytatta a 
művészettörténész. Minden egyes 
megjelenített hely, motívum saját 
identitással bír, így az objektíváló 
távolságtartást, a kívülállás pillan-
tását a téma önértéke ellensúlyoz-
za. Baranyai munkái eddig sem 
egyszerű, madártávlatból látható 
tájképek voltak, sokkal inkább 
fókuszált arra, ahogyan, mondjuk, 
egy pusztító cirkálórakéta, vagy 
egy drón „nézheti” az objektumot.

Az alkotó eligazítást is ad mun-
káihoz, gondolatai a kiállításon 
olvashatók. Az éjfény, ami a világ-
űrből is látszik, szép, mégis alap-
vetően környezetünk fényszeny-
nyeződését jelenti, míg a Virágbi-
rodalmak sorozat címe kis nyelvi 
játékkal jött létre a világbirodalom 
szóból.

Ha közel megyünk a képek 
gyönyörű, színes felületeihez, a 
látvány felbomlik, a festmények 
színes festékpászmákra esnek szét, 
megvastagodott anyagot látunk, 
mintha a festő nem is festene, ha-
nem gyurmázna – elemezte a lá-
tottakat Készman József. A mű-
vész festés- és szemléletmódja, az 

optika, ahonnan láttat, számos 
élményt hív elő, köztük jókat és 
rosszakat, kellemeseket és kelle-
metleneket.

Az Éjfény és a Vi-
rágbirodalmak is 
magában rejti a 
disztópia, a fény-
szennyezéssel az 
utópia, a „vi rág or-
szág” lehetőségét. A 
kurátor a ret ro fu tu-
riz mus gondolatát is 
megemlítette, amely 
a 2000-es évekre az 
amúgy felfoghatat-
lan világot átlátható, 
befogadható dimenzióvá ígérte, 
emellett az állandó és folyamatos 
fejlődés képzete megnyugvást je-
lentett, ami segíti az embert saját 
lényege kiteljesedésében.

„Baranyai Levente képei kicsit 
ezt a világot hozzák el számomra, 
mégis úgy gondolom, az általuk 
visszatükrözött világunk sorsa, 

minősége alapvetően nem erköl-
csi kérdés – zárta méltatását 
Készman József. – A Föld, a ter-
mészet mit sem tud az emberi 
fogalmakról, a jóról és a rosszról. 
Tehát ha ki akarok lépni az 
antropokelepcéből, nem szabad 
emberszabású képekkel felruház-
nunk a környezetünket sem. Eti-
ka helyett egzisztenciát kellene 
kiáltsunk, és ha fényre szomja-
zunk, akkor mondhatjuk, hogy 
igen, »több fényt!« – de ne az ut-
cáinkra és az épületeinkre, ha-
nem a szellem belső fényezésére.”

Sz. D.

PP A kiállítást 200 forintos regiszt-
rációs jegy megvásárlásával lehet 
megtekinteni. Jegyek kaphatók a 
hegyvidekgaleria.jegy.hu oldalon és 
a Hegyvidék Galériában (XII., Ki-
rályhágó tér 10.). Hegyvidék kár-
tyával ingyenes! A kiállítás decem-
ber 30-ig, keddtől péntekig 10.00–
18.00, szombaton 10.00–14.00 
óráig látogatható.

Virágbirodalom II.

Black Tibet

Borza Teréz: Angyal a város felett

Angyal Júlia: Ébresztő

Máger Ágnes: Üstökös

Károlyi András: Gótika

Véghseő Klára: Őrangyal

Kádár Katalin: A lovak és az angyalok

Székács Zoltán: Manna
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A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják!

Szabad-e bejönni betlehem-
mel? – Kaláka-koncert december 17-
én 10.30–12.00. Amikor a betleheme-
sek karácsonykor házról házra járnak, 
üdvözlőversük végén ezt kérdezik: 
Szabad-e bejönni ide betlehemmel? 
A Kaláka együttes karácsonyi hang-
versenyének kerete ez a betlehemes 
játék. A műsorban magyar és más 
nemzetiségű karácsonyi népdalok, 
régi egyházi énekek, karácsonyi ver-
sekre írott Kaláka-dalok hangoznak el. 
A zenekar tagjai: becze Gábor, Gryllus 
dániel, Gryllus Vilmos, radványi ba-
lázs.

Csányi Sándor színházi estje de-
cember 17-én, 27-én és 31-én 19.00–
21.00. Hogyan értsük félre a nőket?

Kodachrome – Simon and 
Garfunkel cover december 17-én 
19.00–21.00. Jobbágy bence és méhes 
Adrián közel tíz éve járja az országot, 
hogy Simon és Garfunkel dalai min-
denkihez eljussanak. Kodachrome 
névre keresztelt feldolgozás-zene-
karukkal az elmúlt évtizedben több 
száz koncertet adtak, ezúttal pedig 
egy eddig nem látott, egész estés 
előadással készülnek.

A béke körbeér – Farkasházi 
réka és a Tintanyúl december 18-án 
11.00–12.00 és 15.00–16.00. A kétsze-
res Fonogram-díjas zenekar Társas-
játék című lemezének bemutatója 
ezúttal a hagyományos karácsonyi 
koncertek keretében valósul meg. 
Az új album dalai mellett felcsendül-
nek a kedvenc karácsonyi Tintanyúl-
slágerek is, kiderül, hogyan készül a 
mézeskalács, és hogy bennünk van 
az igazi karácsony.

Lumen Christi Gospel kórus – 
karácsonyi koncert december 21-én 
19.00–21.00. A kórus a „fekete gospel” 
hazai képviselője. előadásában filmek 
betétdalai, tradicionális afro-amerikai 
spirituálék átiratai, valamint örökzöld 
gospeldalok csendülnek fel. A leg-
népszerűbb, kihagyhatatlan számok 
mellett igazi karácsonyi gospelek és 
új dalok hangoznak el.

Páratlan párok: Fedák Sári és 
Pálmay Ilka – bősze Ádám és László 
Ferenc közöse december 21-én 19.00–
20.30. Az új évad az operett nagy alko-
tóinak, kiemelkedő személyiségeinek 
sorát mutatja be, bebarangolva az 
operett soknemzetiségű birodalmát, 
e szerteágazó műfaj földrajzi és eszté-
tikai határterületeire is eljutva.

Laár András: Laáramlás decem-
ber 22-én 19.00–21.00. Önéletrajzi 
beszélgetés, aminek apropóját Laár 
András frissen megjelent könyve adja. 
Az esten időről időre „megjelenik” be-
senyő Pista bácsi, a Költő és edebede 
bácsi, hogy felvillantsanak egy-két 
fénypászmát a művész életpályájá-
ból. Zenés műsorszámok is színesítik 
a laza hangulatú előadást, amelynek 
háziasszonya és a beszélgetőpartner 
Laár-Sramkó Kata.

Füst – Pokorny Lia különleges estje 
december 23-án 19.00–20.30. A han-
gulatot többek között ella Fitzgerald, 
Gershwin, edith Piaf, Nat King cole, 
G. dénes György, Psota Irén és cser-
háti Zsuzsa emlékének megidézése 
garantálja.

Chopin és a magányunk – balog 
Alexandra zongoraművész és Vecsei 
H. miklós színművész közös estje de-
cember 23-án 19.00–21.00.

Karácsonyi kutyareform de-
cember 27-én és 28-án 10.30–12.00. 
Élő tréning, nevelési technikák, út-
mutatók. Nyakas Gábor bemutatja 
a kutyákkal való helyes kommuniká-
ciót, valamint megfelelő motivációs 
eszközöket nyújt a legszokványosabb 
problémák (felugrálás, ásás, rágás, pó-
rázhúzás, folyamatos ugatás, támadás 
stb.) elkerülésére.

Valóra vált álmok – St. martin 25. 
Jubileumi koncert december 28-án 
19.00–20.30. Lemezbemutató kon-

cert meghívott vendégekkel, zenész 
és színész barátokkal.

Lovasi december 29-én 19.00–
21.00. Lovasi András szerzői estje, 
zenész barátaival kiegészülve. A 
műsor gerincét alkotó három szó-
lólemez (bandi a hegyről, 2001; Tű-
zijáték délben, 2019; Grand Hotel 
Halmahera, 2021) dalai mellett Kis-
csillag-, valamint Kispál és a borz-
számok áthangszerelt változatai is 
felcsendülnek.

Hot Jazz Band – előszilveszteri 
koncert december 30-án 20.00–21.30. 
A mindig vidám hangulatú estén a hat 
zenész a már jól ismert számok mel-
lett terveikről is zenés beszámolót tart 
vendégek közreműködésével.

Hollós út 5.
06-1/395-8284
jokaiklub.com

A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják!

Lélekre nyíló ablakok – Kelemen 
Ágnes festőművész kiállítása. megte-
kinthető: december 21-ig. A belépés 
díjtalan.

Balázs Márta Táncszínház. 
Formációs tánc, show-tánc és hip 
hop oktatása 7 éves kortól hétfőn 
18.30–19.30, kedden 17.00–19.30, 
csütörtökön 16.30–19.00, pénteken 
16.00–19.00. Vezeti: balázs márta 
táncpedagógus (+36-30/409-2400). 
Idei utolsó alkalom: december 20.

NTC School Budapest – holland 
bölcsőde-óvoda 20 hónapos és 4 éves 
kor közöttieknek kedden 8.30–11.30, 
pénteken 8.30–11.30. Holland tanme-
net szerinti foglalkozások flamand és 
holland anyanyelvű családok részére. 
Vezeti: bori martina (+36-30/241-2546, 
lesbories@t-online.hu). Idei utolsó al-
kalom: december 16.

Művészi torna szombaton 9.30–
11.30. mozgáskoordináció- és ritmus-
érzék-fejlesztő gimnasztika berczik 
Sára módszere alapján. Vezeti: Pataki 

rita mozgáspedagógus (+36-30/483-
1897, patakiri@gmail.com). Idei utolsó 
alkalom: december 17.

Csiri-biri torna pénteken 10.00–
10.45. Az országos népszerűségnek 
örvendő csiri-biri mozgásfejlesz-
tő torna olyan 45 perces, dalolós, 
mondókázós, irányított foglalkozás, 
amin a gyermek a hétköznapitól el-
térő mozgásformákkal ismerkedhet 
meg. mivel a tornafoglalkozások 
nem egymásra épülnek, év közben 
bármikor lehet csatlakozni. előzetes 
jelentkezés nem szükséges. bővebb 
információ: Orszáczky Ildikó, www.
csiri-biri.hu, info@csiribiri.hu. Idei 
utolsó alkalom: december 16.

Fit Dance – táncos, vidám 
kardioóra kezdőknek, újrakezdőknek 
hétfőn és szerdán 9.00–10.00. Ízület-
kímélő, táncos mozgás latin zenére, 
egyszerű, de látványos koreográfi-
ákkal, korhatár nélkül. Vezeti: barta 
Sylvia zumbafitnesz-, Zumba Gold-, 
Zumba Kids-instruktor és aerobikok-
tató. Telefonszám: +36-30/625-6065. 
Idei utolsó alkalom: december 21.

Beauty Body & Booty – testéb-
resztő és alakformáló edzés hétfőn 
és szerdán 8.00–9.00. Heti egész-
ségmegőrző, alakformáló, preventív 
edzésprogram. Vezeti: barta Sylvia 
zumbafitnesz-, Zumba Gold-, Zumba 
Kids-instruktor és aerobikoktató (+36-
30/625-6065). Idei utolsó alkalom: de-
cember 21.

Fitball – gerinctorna és mobili-
záció pénteken 8.30–9.30. A Fitball 
segítségével harmonikusan fejleszt-
hetők a kondíció és a koordinációs 
képesség, az egyensúlyozó képesség, 
valamint a gerinc, a hát és a törzs iz-
mai. Hatékony a különféle eredetű 
hát- és derékfájások megszünteté-
sében, így iskoláskorú gyerekeknek, 
aktív dolgozóknak és idősebbeknek 
egyaránt ajánlott. Vezeti: barta Sylvia 
okleveles aerobikoktató és Zumba 
basic-, Zumba Gold-instruktor (+36-
30/625-6065). Idei utolsó alkalom: 
december 16.

Jiu-jitsu hétfőn 17.30–20.30, szer-
dán 16.30–20.00. A jiu-jitsu rugalmas 
küzdősport, a csavarásokat, dobá-
sokat, gáncsokat részesíti előnyben. 

Sokoldalú és változatos önvédelmi 
irányzat. Vezeti: derkényi László (+36-
20/323-8160). Idei utolsó alkalom: de-
cember 21.

Helen Doron angolnyelv-oktatás 
óvodásoknak kedden 16.30–17.30. Az 
első alkalom ingyenes. bejelentkezés 
szükséges: hdangoltaborok@gmail.
com. Idei utolsó alkalom: december 20.

Leung Ting Wing Tsun Kung Fu-
oktatás kedden 19.00–20.30, pénte-
ken 17.30–19.00. Tradicionális kínai 
harcművészet, az egyetlen, amit egy 
hölgy fejlesztett ki. A stílus lehetősé-
get ad egy gyengébbnek megvéde-
nie magát egy erősebb támadóval 
szemben. Vezeti: Si-hing Tamás Pé-
ter (3. mesterfokozat). Telefonszám: 
+36-30/9522-444. Idei utolsó alkalom: 
december 20.

Lili Suli szombaton 14.30–16.00. 
beszéd-fantázia-kreativitás-dráma-
szín-JÁTÉK foglalkozás. Személyiség-
fejlesztés, önbizalomnövelés 7–13 
éves gyerekeknek. bővebb tájékoz-
tatás: www.lilisuli.hu. Kapcsolat: info@
lilisuli.hu. Idei utolsó alkalom: decem-
ber 17.

Zugligeti út 64.
lovasut.hu

Jegyek: lovasut.jegy.hu
A szervezők a programváltoztatás 

jogát fenntartják!
Aranyszamár bábszínház: régi 

karácsony december 18-án 10.30–
11.15. bábszínházi előadás a csoda-
kalács című népmese és Fekete István 
Éjféli látogatók című novellája alapján. 
Közreműködik: Érsek-csanádi Gyön-
gyi, baranyai Anita. Jegyek: lovasut.
jegy.hu.

A Hangrózsa Zongoraiskola 
hangversenye december 18-án 
16.00–18.00. Közreműködik: Juhász 
balázs. Jegyek: lovasut.jegy.hu.

Üvegfal – zenés szövegszín-
ház  dobray Sarolta könyvéből de-
cember 28-án, január 21-én és 27-én 
19.00–20.30. Gryllus dorka és Simon 
Kornél előadása. Jegyek: lovasut.jegy.
hu.

Énekeljétek át magatokat 
életetek legjobb évébe! Énekes 
évtervező offline workshop Palya 
beával január 1-jén 12.00–15.00 és 
16.00–19.00. Jegyek: lovasut.jegy.hu.

Happy 2023 – a chameleon Jazz 
band újévi koncertje január 5-én 
19.00. Közreműködik: bálint rezső, 
birinyi márk Ádám, Sárosi Áron, Telek 
Attila. Jegyek: lovasut.jegy.hu.

A Lanner Kvartett koncertje 
január 7-én 19.00. Közreműködik: 
benedekffy Katalin,  Selmeczi Gá-
bor, boda Nóra, rajncsák István, Vörös 
Viktor. További információ és regisz-
tráció: www.lannerkvartett.hu.

Itt egy lány elásta magát (és így 
nézzétek!). A Lóvasút felnőtteknek 
szóló bábszínházi sorozatának első 
alkalma január 10-én 19.00. rendezte: 
Pass Andrea. Közreműködik: Ács Petra, 
bánky Sára, bartha bendegúz, bartos 
Ági, csarkó bettina, Hrisztov Toma, L. 
Nagy Attila, Podlovics Laura, Szekeres 
máté. Jegyek: lovasut.jegy.hu.

Haydnnal Londonban – A mind-
ennapok. Haydneum – bősze Ádám 
előadás-sorozatának következő 
alkalma január 17-én 19.00–20.00. 
Jegyek: lovasut.jegy.hu.

Juhász Anna irodalmi pódiuma 
január 19-én 19.00. Közreműködők: 
Juhász Anna és vendégei. Jegyek: lo-
vasut.jegy.hu.

OMNIBUS-koncert január 28-án 
17.00–18.00. Zene komolyan min-
denkinek! Házimuzsika-koncert az 
egész családnak, zenepedagógusok 
közreműködésével. Közreműködik: 
Surján Péter, Surján Katalin, Surján 
eszter. Jegyek: lovasut.jegy.hu.

A Jókai Klub tanfolyamai a téli 
intézménybezárás idején a Lóvasút 
épületében

Beauty Body and Booty január 
9-től hétfőn és szerdán 8.00–9.00.

Fit Dance január 9-től hétfőn és 
szerdán 9.00–10.00.

Kung fu január 4-től hétfőn és 
szerdán 16.00–17.30.

Kagami-ryu január 11-től szerdán 
18.30–20.00.

Művészi torna szombaton 9.30–
11.30.

Lóvasút Kulturális 
és Rendezvényközpont

A Hegyvidék Televízió műsorai (hegyvidektv.hu)
HÉTFŐ
 7.00  Útinform
10.00  budai Híradó
10.15  duett
11.00  Sportolj velünk
12.00  budai Híradó
12.15  Film: Csendhez szokott 

szív
14.00  budai Híradó
14.15  Film: Éneklő reformáció 

a török hódoltság 
területén V. rész

16.00  Alfa és Omega 
– katolikus mise

17.00  Sportolj velünk
17.30  diagnózis
18.00  Képújság
19.00  budai Híradó
19.15  Kvantum – tudományos 

magazin
20.00  Hírek
20.05  Pénz – Tárca
20.30  Generációnk
21.00  budai Híradó
21.15  Film: Sebő Ferenc-portré
22.15  Kultúrpont
22.45  Ökopakk
23.00  budai Híradó
23.15  Ziccer
23.30  Építészet XXI
 0.00  Hírek
 0.05  Ismétlés
 4.00  Képújság

KEDD
 7.00  Útinform
10.00  budai Híradó
10.15  Pénz – Tárca
11.00  Sportolj velünk
12.00  budai Híradó
12.15  Film: Egy nap a világ
14.00  budai Híradó
14.15  Film: Sebő Ferenc-portré
16.00  Alfa és Omega 

– katolikus mise
17.00  Sportolj velünk
17.30  Forgószínpad
18.00  Képújság
19.00  budai Híradó
19.15  Minőségi idő
19.45  Ökopakk
20.00  Hírek
20.05  duett (ism.)
20.30  Kultúrpont
21.00  budai Híradó
21.15  Film: Szent István-díj 

átadása 2022.

22.15  Pénz – Tárca
22.45  Ziccer
23.00  budai Híradó
23.15  budai magazin
23.45  Vadőrző
 0.00  Hírek
 0.05  Ismétlés
 4.00  Képújság
SZERDA
 7.00  Útinform
10.00  budai Híradó
10.15  Ökopakk
11.00  Sportolj velünk
12.00  budai Híradó
12.15  Film: Szent István-díj 

átadása 2022.
14.00  budai Híradó
14.15  Film: Éneklő reformáció 

Németországban IV. rész
16.00  Alfa és Omega 

– katolikus mise
17.00  Sportolj velünk
17.30  A szomszéd vár
18.00  Képújság
19.00  budai Híradó
19.15  Pénz – Tárca
19.45  Vadőrző
20.00  Hírek
20.05  Kultúrpont
20.45  budai magazin
21.00  budai Híradó
21.15  Film: Egy nap a világ
22.15  Ziccer
22.30  Élő örökség
23.00  budai Híradó
23.15  duett
23.45  minőségi idő
 0.00  Hírek
 0.05  Ismétlés
 4.00  Képújság
CSÜTÖRTÖK
 7.00  Útinform
10.00  budai Híradó
10.15  Kultúrpont
11.00  Sportolj velünk
12.00  budai Híradó
12.15  Film: Egy nap a világ
14.00  budai Híradó
14.15  Film: Nem szóval, hanem 

tettel
16.00  Alfa és Omega 

– katolikus mise
17.00  Sportolj velünk
17.30  Építészet XXI
18.00  Képújság
19.00  budai Híradó

19.15  Pénz – Tárca
19.45  minőségi idő (ism.)
20.00  Hírek
20.05  Lélekemelő
21.00  budai Híradó
21.15  Film: Az erőszak terei
22.15  Kultúrpont
22.45  Ökopakk
23.00  budai Híradó
23.15  Kommentár nélkül
 0.00  Hírek
 0.05  Ismétlés
 4.00  Képújság
PÉNTEK
 7.00  Útinform
10.00  budai Híradó
10.15  Vadőrző
11.00  Sportolj velünk
12.00  budai Híradó
12.15  Film: Senkálszky Endre 

hagyatéka 
14.00  budai Híradó
14.15  Film: Ismerős arcok
16.00  Alfa és Omega 

– katolikus mise
17.00  Sportolj velünk
17.30  duett
18.00  Képújság
19.00  budai Híradó
19.15  Kultúrpont
20.00  Hírek
20.05  Kommentár nélkül
21.00  budai Híradó
21.15  Film: Új ház – építészeti 

filmsorozat
22.15  Pénz – Tárca
22.45  Ökopakk
23.00  budai Híradó
23.15  budai magazin
23.45  Ziccer
 0.00  Hírek
 0.05  Ismétlés
 4.00  Képújság
SZOMBAT
 7.00  Alfa és Omega – katolikus 

mise (ism.)
 8.30  Kultúrpont
 9.00  diagnózis
 9.30  Sportolj velünk
10.00  budai Hét
10.15  Pénz – Tárca (ism.)
11.00  Kommentár nélkül (ism.)
12.00  budai Hét
12.15  Film: Új ház – építészeti 

filmsorozat
14.00  budai Hét

14.15  Film: Éneklő reformáció a 
Dunántúlon VI. rész

16.00  Alfa és Omega 
– katolikus mise

17.00  Sportolj velünk
17.30  Élő örökség
18.00  Képújság
19.00  budai Hét
19.15  minőségi idő
19.45  Ziccer
20.05  Duett
20.30  creative chef
21.00  budai Hét
21.15  Film: Dévai Bíró Mátyás 

élete
22.30  Pénz – Tárca
23.00  budai Hét
23.15  Vadőrző
23.30  duett
 0.00  Hírek
 0.05  Ismétlés
 4.00  Képújság

VASÁRNAP
 7.00  Kommentár nélkül (ism.)
 8.00  A szomszéd vár (ism.)
 8.30  Pénz – Tárca (ism.)
 9.00  Kultúrpont (ism.)
 9.30  Sportolj velünk
10.00  Alfa és Omega – katolikus 

mise (ism.)
11.30  Film: Egy nap a világ
12.00  budai Hét
12.15  duett (ism.)
13.00  Irányvonal – bibliai 

ismeretterjesztő sorozat
13.30  creative chef
14.00  budai Hét
14.15  Film: Dévai Bíró Mátyás 

élete
16.00  Közért
17.00  Sportolj velünk
17.30  Generációnk
18.00  Képújság
19.00  budai Hét
19.15  Alfa és Omega 

– katolikus mise
21.00  budai Hét
21.15  Film: Részekből egészet 
22.30  Forgószínpad
23.00  budai Hét
23.30  Ökopakk
 0.00  Hírek
 0.05  Ismétlés
 4.00  Képújság
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ADJ VÉRT, MENTS ÉLETET!
Szükséges eredeti iratok: 
TAJ kártya, lakcímkártya, személyigazolvány.

Észak-Közép-budai Centrum 
Új Szent János Kórház és
Szakrendelő, Auditórium

www.janoskorhaz.hu 
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BARABÁS VILLA
Városmajos utca 44.

barabasvilla.hu
A szervezők a programváltoztatás 

jogát fenntartják!
Furagura kreatív alkotómű-

hely 6–17 éves gyerekeknek. Kép-
zőművészeti foglalkozás hétfőn 
15.30–17.00. Folyamatos jelentkezés 
és információ: Kormos mercedes, 
mercedeskormos24@gmail.com.

Furagura kreatív alkotómű-
hely felnőtteknek – képzőművé-
szeti foglalkozás hétfőn 17.00–18.30. 
Professzionális technikák, szárnyaló 
képzelet, az alkotás öröme. Veze-
ti: Kormos mercedes. Jelentkezés: 
mercedeskormos24@gmail.com.

Grace balett gyerekeknek szerdán 
16.00–18.00. részletek: Stubna enikő 
stúdióvezető, 06-30/994-3118.

Meridiántorna szerdán 9.30. Fog-
lalkozásvezető: Hargita Zsuzsanna. A 
belépés díjtalan.

Tai chi kéthetente csütörtökön 
9.00. Keleti mozgáskultúra békefi 
András vezetésével. A belépés díjta-
lan.

Törpe utca 2.
06-1/202-2509

info@kulturalisszalon.hu
kulturalisszalon.hu

A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják!

Angol klub december 17-
én 10.00–13.00. Információ: 
kidsenglishclub.hu.

Irodalmi Szalon. december 20. 
16.00 Karácsony a képzőművészet-
ben, a zenében és az irodalomban. 
előadó: Tamáska Jánosné magyarta-
nár. Közreműködik: Hutter Franciska. 
Zene és technika: Tamáska János. 

Jegyár: 500 Ft. Hegyvidéki lakosoknak 
díjtalan, de regisztrációhoz kötött a 
szalon elérhetőségein.

Segítő kéz a családban. A ma-
gány és ami mögötte van – dr. dom-
ján mihály előadása január 5-én 18.00. 
Jegyár: 1000 Ft.

Modern Art Alkotóműhely. Janu-
ár 6. 14.00 Hogyan lesz a firkálásból 
egy alkotás? Vezeti: dr. Schmidt Éva 
Piroska és eddi. Jegyár: Jegyvásárlás 
a szalonban. Hegyvidéki lakosoknak 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött a 
szalon elérhetőségein.

Újévi koncert január 7-én 17.00. 
A capriccio vonósnégyes újévi kon-
certje molnár marica, az Interoperett 
Gálakoncert sorozat primadonnája 
közreműködésével. Jegyár: 2500 Ft, 
hegyvidéki lakosoknak 1500 Ft. A be-
lépő ára tartalmaz egy pohár ajándék 
pezsgőt.

Válts velem egészségre! Új év, 
új életmód! – dr. Takács Hajnalka di-
etetikus előadása és könyvbemutató 
január 9-én 17.30. Jegyár: 1000 Ft. 
Hegyvidéki lakosoknak ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött a szalon elér-
hetőségein.

MOM Nyugdíjasok klubja janu-
ár 10-én és 24-én 13.00. Információ: 
Fischer Péterné, 06-1/466-4973, 06-
20/394-5473.

Vad horgolók klubja január 11-
én és 25-én 10.00. A kézimunkaklub 
tagjai mindenkit várnak: azokat is, 
akiknek hobbija a horgolás, kötés, 
hímzés és egyéb kézimunka, valamint 
azokat is, akik szeretnék megtanulni 
a kézimunkázás valamelyik formáját, 
élvezni annak örömét, jótékony ha-
tását. Klubvezető: Lepenyéné László 
Teréz önkéntes. Jegyvásárlás a szalon 
elérhetőségein. Hegyvidéki lakosok-
nak ingyenes.

Szalonegyetem. Január 11. 14.30 
Szentendrei városképek a két világ-
háború között. előadó: Kallós Judit 
művészettörténész, a Hegyvidéki Ga-
léria művészeti vezetője. Jegyvásárlás 
a szalonban. Hegyvidéki lakosoknak 
díjtalan, de regisztrációhoz kötött a 
szalon elérhetőségein.

Budai Lisztérzékenyek Klubja 
január 11-én 17.00. Vendég: Kopecka 

Éva, a Syrinx Kft. képviselője. Klubve-
zető: Sűrűné elek Ildikó.

Kíváncsi Kata. Az itáliai rene-
szánsz divat és a festészet kapcsolata 
– előadás január 12-én 14.30. előkelő 
viseletek a XV–XVI. században. Jegy-
vásárlás a szalonban. Hegyvidéki la-
kosoknak díjtalan, de regisztrációhoz 
kötött a szalon elérhetőségein.

Színpompa – Tisza-Kalmár Ágo-
ta kiállításának megnyitója január 
13-án 18.00. megnyitja: Tisza-Kalmár 
György. Zongorán közreműködik: 
Veress Flórián zongoraművész. A ki-
állítás megtekinthető: február 23-ig, 
a programok függvényében.

Kerekítő – Hívd apát is! január 14-
én 10.00. családi Kerekítő-foglalkozás 
0–4 éves korú gyerekek és családjaik 
részére. bejelentkezés szükséges: 
dóczi-Gyumbier Tímea, kerekito.hu.

A Szupernagyi Népdalkör talál-
kozója január 17-én és 31-én 13.00. 
Alapító: Karcagi Gyuláné. csatlakozási 
lehetőség a helyszínen.

5000 éves egészségklub. Január 
17. 16.00 A regeneráció filozófiája. A 
belépés díjtalan.

A Trianon Társaság programja 
január 17-én 18.00. Prof. dr. Géher Pál 
reumatológus, egyetemi tanár, a bu-
dai Irgalmasrendi Kórház or vos igaz ga-
tó ja, magyar Érdemrend Tisztikereszt 
polgári tagozat díjas: mit is jelent az, 
hogy „magyarország gyógyvíznagy-
hatalom”? A Petőfi Sándor emlékév 
versmondó verseny döntője. Közre-
működnek: Vakok batthyány László 
római Katolikus Általános Iskola, Va-
kok Általános, Szak- és Készségfejlesz-
tő Iskolája, Pannonia Sacra Katolikus 
Általános Iskola diákjai. műsorvezető: 
Szőnyi Kinga, a magyar Asszonyok Ér-
dekszövetsége elnöke. A rendezvény 
szerkesztői: dr. Galla János és dr. Hat-
vany csaba. A belépés díjtalan.

Kulisszák mögött. Január 18. 
14.30 Szirtes Ádám. Jegyvásárlás a 
szalonban. Hegyvidéki lakosoknak 
díjtalan, de regisztrációhoz kötött a 
szalon elérhetőségein.

Páratlan párok. Január 19. 19.00 
Lehár és Kálmán. A mOmkult köz-
kedvelt programja 2023 első három 
hónapjában a Hegyvidéki Kulturális 

Szalonban! bősze Ádám és László 
Ferenc közös kortárskereső sorozata, 
a Páratlan párok új évada az operett 
nagy alkotóinak, kiemelkedő szemé-
lyiségeinek sorát mutatja be, beba-
rangolva az operett soknemzetiségű 
birodalmát, eljutva még e szerteága-
zó műfaj földrajzi és esztétikai határ-
területeire is. A hungarikum, illetve 
monarchikum gyanánt emlegetett 
bécsi-budapesti operett-tradíció mel-
lett szó esik majd a műfaj másik két 
meghatározó vonulatáról, a francia és 
az angolszász operettről is. Az időben 
haladva a sorozat az operett feltűné-
sétől a műfaj arany- és ezüstkorán át 
elér majd a dzsessz- és a szocialista 
operettek zsáneréhez, egyszersmind 
a musical kezdeteihez is. Jegyár: 3500 
Ft (kulturalisszalon.jegy.hu).

Német társalgási kör január 20-
án 13.00. Vezeti: dr. Schmidt Éva Piros-
ka és eddi. Jegyvásárlás a szalonban. 
Hegyvidéki lakosoknak díjtalan, de 
regisztrációhoz kötött a szalon elér-
hetőségein.

Berger Veronika Mezei Opera-
kalauz: Giuseppe Verdi – Nabucco 
január 20-án 17.00. Jegyvásárlás a 
szalonban. Hegyvidéki lakosoknak 
díjtalan, de regisztrációhoz kötött a 
szalon elérhetőségein.

Mozgásos foglalkozások. A rend-
szeres programok a január 9-i héten 
kezdődnek!

Gerinctorna hétfőn 9.30. Veze-
ti: Glatz Zsuzsa (+36-30/295-1833, 
glatzzsuzsa@gmail.com). részvételi 
díj: 1800 Ft/alkalom.

Meridiántorna hétfőn 10.00. Ve-
zeti: Haide Éva. Ára: 200 Ft/alkalom. 
Kerületi lakosoknak ingyenes.

Szakrális körtánc hétfőn 10.00–
11.00. Vezeti: Istenes emília. Ára: 500 
Ft. Kerületi lakosoknak ingyenes.

Szenior Örömtánc haladók-
nak hétfőn 11.00–12.30. Vezeti: Tóth 
Krisztina Apollónia (+36/70-775-8625, 
krisztina.apollónia.toth@gmail.com). 
részvételi díj: 2000 Ft/alkalom.

Hatha jóga kedden 8.30. Vezeti: 
Ott cecília. Információ: +36-20/917-
8127, ott.cecilia@gmail.com. részvé-
teli díj: 2500 Ft/alkalom.

Székes jóga kedden 10.00. Vezeti: 
Ott cecília. Információ: +36/20-917-
8127, ott.cecilia@gmail.com. részvé-
teli díj: 2500 Ft/alkalom.

Grace balett kedden. 15.50–16.30 
mommy&me balettóra a 2,5-3,5 éves 
korosztály részére. 17.00–17.45 előké-
szítő 3-4 éveseknek. Vezeti: Stubna 
enikő (+36-30/994-3118, info@
gracebalett.hu).

Autentikus hastánc felnőttek-
nek kedden (kezdő II.) 19.00. Vezeti: 
Fritz mónika Parvati (+36-70/621-
3794). részvételi díj: 8500 Ft/4 alka-
lom. A bérlet egy hónapig érvényes.

Szeniortorna szerdán 9.00. Veze-
ti: balázs mari. Jegyár: 500 Ft/alkalom 
(jegyvétel a helyszínen).

Gerinctorna szerdán 9.30. Ve-
zeti: Glatz Zsuzsa (+36-30/295-1833, 
glatzzsuzsa@gmail.com). részvételi 
díj: 1800 Ft/alkalom.

Meridiántorna szerdán 11.00. 
Vezeti: Pál Szabó Gabi. Ára: 200 Ft/al-
kalom. Kerületi lakosoknak ingyenes.

Szenior Örömtánc szerdán 11.00–
12.00. Vezeti: Tóth Krisztina Apollónia 
(+36/70-775-8625, krisztina.apollónia.
toth@gmail.com). részvételi díj: 1500 
Ft/alkalom.

Nia szerdán 10.15. Vezeti: balázs 
mari (+36-30/973-2331, mari.maryss@
gmail.com). Ára: 3000 Ft/alkalom.

Hangutazás Katával. csoportos 
mélyrelaxációs jóllétprogram gon-
gokkal és hangtálakkal. bejelentke-
zés és információ: Farkas Kata, +36-
30/485-6961, martonkata15@gmail.
com. Ára: 5000 Ft/fő/alkalom. Páros 
részvétel esetén: 4000 Ft/fő/alkalom.

Bright Sparks csütörtökön 10.15. 
Interaktív, angol nyelvű, zenés fog-
lalkozás gyerekeknek (3 éves korig) 
és szüleiknek. rengeteg népszerű 
és nem annyira ismert dal, mondó-
ka és ritmus hangzik el fél órában. 
ehhez segítséget nyújt egy kedves 
csőrös barát! Jelentkezés e-mailben 
vagy telefonon: Kempton Anna, 
brightsparksbudapest@gmail.com, 
+36-30/097-1538. részvételi díj: 2800 
Ft/alkalom.

Grace balett csütörtökön 17.00. 
balett-előkészítő 3-4 éveseknek. Ve-

zeti: Stubna enikő (+36-30/994-3118, 
info@gracebalett.hu).

Nia csütörtökön 19.00. Vezeti: bo-
dor Virág (+36-20/946-9171, bodor.
virag@gmail.com). részvételi díj: 2500 
Ft/alkalom.

Nyugdíjastorna pénteken 9.00 és 
10.00. Vezeti: Latin Anikó. Ára: 500 Ft/
alkalom, kerületi lakosoknak 200 Ft/
alkalom.

Meridiántorna pénteken 10.00. 
Vezeti: bessenyey Johanna. Ára: 200 
Ft/alkalom. Kerületi lakosoknak in-
gyenes.

Kerekítő baba-mama foglalko-
zások. Kerekítő mondókázó 3 éves 
korig pénteken 9.15 és 10.00. Ára: 
2000 Ft/alkalom/család, 9500 Ft/5 
alkalom/család. Kerekítő manó Torna 
1–4 éveseknek pénteken 10.45. Ára: 
2200 Ft/alkalom, 10 500 Ft/5 alkalom/
család. A foglalkozások középpont-
jában az ölbeli játékok állnak, ami a 
bizalom, az érintések és az önfeledt 
összenevetések ideje. A kapcsolódás 
művészete. Nagymamáink játéktára 
időtálló, a mai családok is örömmel 
merítenek belőle. Foglalkozásvezető: 
dóczi-Gyumbier Tímea. bejelentke-
zés: kerekito.hu.

Zumba Gold pénteken 11.30. 
Kezdés: január 6-án! Vezeti: Veronika 
berger (+36-30/609-9369, berger@
veronikaberger.com).

Autentikus hastánc felnőttek-
nek pénteken (kezdő I.) 17.30. Veze-
ti: Fritz mónika Parvati. Információ: 
+36-70/621-3794. részvételi díj: 8500 
Ft/4 alkalom. A bérlet egy hónapig 
érvényes.

Hastánc szombaton 9.00. Vezeti: 
rezes molnár eszter (+36-20/944-
9799, erezesmolnar@gmail.com). 
Ára: 8000 Ft/4 alkalom. Próbaóra ára: 
1000 Ft.

Szabadtéri mozgásformák
Gyaloglóklub (monspart Sarol-

ta által alapítva) kedden 9.00-kor a 
Normafánál (január 17. és 31.) és a 
margitszigeten (január 10. és 24.). 
Klubvezető: Korik Vera.

Nordic walking a Normafánál 
kedden 9.00. Vezeti: Szász-Kerek 
Judit. További információ: Normafa-
margitsziget Gyaloglóklub Facebook-
csoport.

Nordic klub a Gesztenyés kert-
ben csütörtökön 9.30. Vezeti: mészá-
ros Lászlóné Vali (+36-30/306-0760, 
meszaroslaszlone@t-online.hu). Talál-
kozó a Larus étterem előtti sétányon, 
az első padnál.

Egészségmegőrző erdőjárás 
a budai hegyekben szerdán, szom-
baton és vasárnap 9.30. A Hegyvi-
déki Szomszédok közösségfejlesztő 
önkéntescsoport programja. Informá-
ció: T. magdi, +36-70/576-7253.

Királyhágó tér 10.
hegyvidekgaleria.hu

A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják!

Éjfény és virágbirodalom – ba-
ranyai Levente kiállítása. A festőmű-
vész nagy méretű vásznain madár-
távlatból, manipulált légi felvételek 
felhasználásával jelenít meg táj- és 
városrészleteket. Éjfény című soroza-
tában az ember által épített, az évszá-
zadokon át egyre bővülő és terjesz-
kedő metropoliszok világát eleveníti 
meg, ahogy az éjszakában felvillanó 
fényeik csillagrendszerként ragyognak 
az űrből, galaxisként uralkodnak a tá-
voli csillagként pislákoló kistelepülé-
sek felett, felvetve a fényszennyezés 
kérdéskörét. Virágbirodalom című 
sorozatában a történelmünk során le-
zajló világbirodalmi törekvések, gyar-
matosítások, háborúk és pusztítások 
ellenpontjaként a béke, a nyugalom 
iránti, valamint a tudás tiszteletére és 
az emberi szeretetre irányuló vágy 
fogalmazódik meg. Jegyek kaphatók 
a hegyvidekgaleria.jegy.hu oldalon és 
a Hegyvidék Galériában. Hegyvidék 
kártyával a belépés ingyenes. meg-
tekinthető: december 30-ig, keddtől 
péntekig 10.00–18.00, szombaton 
10.00–14.00 óráig. (A kiállításról lapunk 
13. oldalán olvashatnak bővebben!)

GALÉRIA 12 KÁVÉZÓ ÉS BORBÁR
Hajnóczy József utca 21.

galeria12.hu
A szervezők a programváltoztatás 

jogát fenntartják!
Angyalok üdvözlete – karácsonyi 

alkotóművészeti kiállítás. megtekint-
hető: január 7-ig, naponta 16.00–
22.00 (szerdán és vasárnap zárva). (A 
kiállításról lapunk 13. oldalán olvashat-
nak bővebben!)

Zugligeti út 64.
info@hegytortenet.hu

helytortenetigyujtemeny.hu
A szervezők a programváltoztatás  

jogát fenntartják!
„Hegyvidék2O – Egy csepp tör-

ténelem” – időszaki kiállítás, ami a 
Hegyvidék és a víz kapcsolatát mutat-
ja be számos különböző aspektusból. 
megtekinthető: szerdától vasárnapig 
10.00–18.00.

 
 
 
 
 
 
 
 

BAJOR GIZI SZÍNÉSZMÚZEUM
Stromfeld Aurél út 16.

oszmi.hu
A szervezők a programváltoztatás 

jogát fenntartják!
Figyelem! A Bajor Gizi Színész-

múzeum kiállításai 2023. február 
28-ig nem látogathatók, az épület 
zárva tart. A programok máshol 
kapnak helyet. Az érdeklődők fi-
gyeljék a honlapot (oszmi.hu) és a 
Facebook-oldalt (facebook.com/
oszmibp).

EGYSZÜLŐS KÖZPONT (Buda)
Magyar jakobinusok tere 1.

egyszulo@egyszulo.hu
A szervezők a programváltoztatás 

jogát fenntartják!
A programok és a szolgáltatások 

Egyszülős Kártyával ingyenesen vagy 
kedvezményesen vehetők igénybe. A 
programok ideje alatt gyermekfelügye-
let biztosított, az erre vonatkozó igényt 
az egyszulo@egyszulo.hu e-mail-címen 
kell jelezni.

Karácsonyváró Bábos Mesekuc-
kó december 16-án 10.00. Ajánlott: 
1,5 éves kortól 5 éves korig. bejelent-
kezés: mesekuckojulcsival@gmail.
com.

Relax Kids relaxációs foglalko-
zások. mindenkinek fontos gyermeke 
mentális és érzelmi jólléte. A brit mód-
szer 7 lépésen keresztül, a mozgás, a 
játék, az izmok ellazítása, érzékelé-
sünk megfigyelése, légzőgyakorlatok, 
pozitív önmegerősítés és a képzelet 
erejével segít megnyugtatni testün-
ket és lelkünket. Időpontok: hétfőn 
16.30-kor óvodásoknak, 17.15-kor 
kisiskolásoknak. Ára: 1 alkalom 3000 
Ft, 4 alkalomra szóló bérlet 10 000 Ft. 
egyszülős Kártyával 10% kedvezmény 
vehető igénybe. A foglalkozásokat 
vezeti: Szarvas Zita. Jelentkezés: zita.
relaxkids@hotmail.com. További in-
formáció: relax Kids budapest.

Jogi tanácsadás személyesen, on-
line és telefonon a nehéz jogi problé-
mával szembesülő egyedülálló szü-
lőknek. Az ingyenes tanácsadás 20-30 
perces konzultációt biztosít, a prob-
léma komplexitásától függően. Nem 
jelent jogi képviseletet, sem okiratok 
kitöltését, szerkesztését! Személyes 
tanácsadás: kedden és csütörtökön. 
Jelentkezés: egyszulo@egyszulo.hu.

ÚJÉVI KONCERT

A Capriccio vonósnégyes
újévi koncertje.

Az est vendégművésze
Molnár Marica, az
Interoperett Gálakoncert  
primadonnája

7 | JANUÁR | 2023
17.00

Jegyinfo:  2500 Ft  
hegyvidéki lakosoknak: 1 500 Ft

www.kulturalisszalon.hu I Budapest 1124 Törpe u. 2.

A belépő ára tartalmaz egy
pohár pezsgőt.
Koccintsunk együtt az
újévre, BUÉK 2023!
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Kell egy kis meglepetés az ünnepi menüben is!
Karácsonykor a magyar emberek többsége ragaszkodik a hagyományokhoz. Mondhatnánk, féltve őrzi ezeket. A családi összejövetel, a gyertyafényben úszó fenyő, a szépen becsomagolt ajándékok nélkül 
elképzelhetetlen ez a nap. Van, ahol nemzedékeken keresztül az ünnepi menü is változatlan. A megszokott recepteket mindenki kívülről fújja, az alábbiak most azoknak szólnak, akik hajlanak az újításra, 
de szeretnék, ha a klasszikus alapanyagok – a hal, a pulyka, az illatos fűszerek, az ünnepi édességek – mégse hiányoznának az asztalról.

KARIBI RÁKKOKTÉL
Az elnevezés csupán a fantázia 
szülöttje, mindössze arra utal, 
hogy a tengeri herkentyűk 
királynője, a rák sem maradhat ki 
az ünnepi menüből.

Hozzávalók (4 személyre):
40 dkg tisztított garnéla vagy scampi 

(mélyhűtött is lehet)
1 kis mogyoróhagyma
2 kiskanál olívaolaj
2 kiskanál sherry vagy száraz 

fehérbor
fél mokkáskanál csípős pirospaprika
só
…a mártáshoz:
1 tojás sárgája
2 dl olívaolaj
2 kiskanál mustár
2 kiskanál ketchup, só
2 kiskanál cukrozatlan tejszínhab
néhány levél fejes saláta
fél avokádó

A rákot egy serpenyőben, a 
megtisztított, finomra aprított 
mogyo róhagymával együtt, az 
olajban 2 percig forgatva kissé „át-
sütjük”. (A fagyasztottat természe-
tesen felengedjük, lecsöpögtetjük, 
és úgy használjuk fel.) Ezután a 

rákot a sherryvel vagy a borral 
meglocsoljuk, a csípős pirospapri-
kával megszórjuk, és csak ekkor 
sózzuk meg egy kicsit. Ha ki hűlt, 
felhasználásig hűtőszek rénybe 
tesszük.

A mártás hozzávalóiból, a tej-
színhab kivételével, me rü lő mixer-
rel majonézt keverünk. Ha kész, a 
tejszínhabot kanállal be le for gat juk. 

A salátaleve leket megmossuk, le-
szárogatjuk, és egy desszertes tálat 
kibélelünk vele. Az avokádót véko-
nyan meghámozzuk, kettévág juk, 
a magját kiemeljük, a hú sa felét 
apró kockákra vág juk. Tálaláskor 
a rákot kivesszük a hűtőből, majd 
a majonézzel és az avokádóval ösz-
szeforgatva a salátalevelekre porci-
ózzuk.

GESZTENYÉS 
PULYKA ASZALT 
GYÜMÖLCSÖKKEL
A pulyka elmaradhatatlan 
karácsonyi étel, de nem biztos, 
hogy az egészben sült, nagy madár 
a legjobb választás. A 
gesztenyetölteléktől, a borban 
párolt aszalt gyümölcsöktől a 
pulykatekercs igazán finom fogás, 
amit még ünnepibbé tehetünk, ha 
burgonyacsillagokat sütünk mellé.

Hozzávalók (4 személyre):
60 dkg pulykamellfilé
25 dkg főtt, áttört gesztenye
só, őrölt bors
1 csokor petrezselyem
2 tojás
0,5 dl tej
6-8 dkg zsemlemorzsa
…a bundázáshoz:
liszt, 1 tojás
15 dkg kukoricapehely (cornflakes)
…a sütéshez: olaj
…a körethez:
20 dkg vegyes aszalt gyümölcs
2 dl vörösbor

A pulykamellfilét 4 szép sze-
letre vágjuk, kissé kiverjük, meg-
sózzuk, megborsozzuk. A krump-

linyomón áttört főtt geszte nyét 
só val, őrölt borssal, finomra vá-
gott petrezselyemmel ízesít jük, 
majd a tojásokkal, a tej jel és annyi 
zsemlemorzsával dolgozzuk össze, 
hogy könnyen kenhető krémmé 
váljon.

A hússzeleteket a gesztenyés 
töltelékkel egyenként meg ken-
jük, felgöngyöljük, hústű vel 

megtűzzük. Lisztbe, felvert tojás-
ba, majd apróra tört kukoricape-
helybe bundázzuk, és bő, forró 
olajban aranysárgá ra sütjük. A 
kompóthoz a vörösbort vízzel a 
kétszeresére hígítjuk, és az aszalt 
gyümölcsökre öntjük. Legalább 
fél órán át áztatjuk, és felforrósít-
va a felszeletelt pe csenye köré 
öntjük.

KARÁCSONYI 
ZÖLDSÉGTÁL
A különleges látványért megéri 
megsütni ezt a karácsonyi köret 
tálalására alkalmas, ehető tálat. 
Bármilyen kedvünkre való párolt 
zöldfélével megtölthetjük.

Hozzávalók (kb. 4 személyre):
…a tésztához:
4 lap kész leveles tészta
1 tojás
…a töltelékhez:
1,4 kg zöldféle, vegyesen (sárgarépa, 

karfiol, kelbimbó, mélyhűtött 
zöldborsókonzerv, csicseriborsó, 
krumpli)

3-4 evőkanál olaj
só, őrölt bors
1 kiskanál frissen reszelt gyömbér

A karácsonyfatálhoz kinyúj-
tunk négy kb. 42x25 centi nagy-
ságú tésztalapot. Kettőből kivá-
gunk egy-egy nagy fenyőfa formát 
(ehhez előre egy papírsablont raj-
zolunk). Felvert tojásfehérjével a 
kettőt összeragasztjuk, ez lesz a tál 
alja. A maradék két tésztalapból is 
kivágunk egy-egy nagy fenyőfát, 
majd egy kisebb sablont készítünk 
(kb. 32x25 centiset), amit a nagy 
fenyőkre fektetünk, és ezek men-

tén a tésztából körben egy-egy 2,5 
centis peremet vágunk ki. Ezeket, 
tojással megkenve, egymásra fek-
tetjük a nagy fenyőfaalap szélére. 
Így alakul ki a tál.

A tészta alját villával megszur-
káljuk, és sütésig hideg helyre 
tesszük. Végül 230 °C-ra előme-
legített sütőben, alsó lángon 10 

percig sütjük, majd a lángot 180 
°C-ra mérsékelve, a tésztát alufó-
liával lefedve, még 5-10 percig 
sütjük. A töltelékhez kedvünkre 
való zöldségeket válasszunk, és 
azokat az olajon megpárolva sóval, 
borssal, gyömbérrel ízesítsük! A 
kis kockákra vágott krumplit kü-
lön megsütve adjuk hozzá.

CSENDES ÉJ 
DESSZERT
Roppant mutatós, igazi kará csonyi 
édesség. Méltó és könnyed 
befejezése lehet egy ünnepi 
vacsorának.

Hozzávalók (4 személyre):
1 nagy biominőségű 

és 6 kis narancs
2 kiskanál porcukor
2 evőkanál narancslikőr
5 lap vagy 1,5 g zselatinpor
5 dkg narancsdzsem
10 dkg kristálycukor
4 dl natúr joghurt

A nagy bio-, azaz kezeletlen 
narancsot alapo san megmossuk, 
a héját véko nyan lehámozzuk, és 
olyan kes keny csíkokra vágjuk, 
amilyenre csak lehet. Egy kevés 
cukros vízben felforraljuk, majd 
leszűrjük, és hagyjuk kihűlni. A 
meghámozott narancsot kifiléz-
zük (a hártyák közül a narancsge-
rezdeket kivágjuk). A filéket óva-
tosan a porcukorral összekevert 
narancslikőrbe forgatjuk, és félre-
tesszük. A többi narancs levét ki-

facsarjuk, a zselatinlapokat vízbe 
áztatjuk.

Ezután a narancslevet és a dzse-
met a cukorral kis lángon, kever-
getve sűrű sziruppá főzzük. Szi tán 
átszűrjük, és még forrón a puha 
zselatinlapokat feloldjuk benne. 
Azonnal a joghurtba ke verjük, és 

ujjnyi vastagon – folpackkal kibé-
lelt – nagy tálba, esetleg tepsibe 
töltjük. Legalább 5 órán át 
hűtőszekrény ben dermedni hagy-
juk. Tálaláskor csil lagformával 
kiszúrjuk, tányérokra rakjuk, 
majd a likőrős narancsfilével és a 
narancshéjcsíkokkal díszít jük.

A halászléfőzés Magyarországon nemzeti ügy, a legtöbb tájnak, vendéglőnek, de még a halkedvelő családoknak is megvan a 
saját, jól bevált receptje. Az erdélyi konyha sem kevésbé híres különleges fűszerezésű, tejföllel gazdagított halleveseiről, amelyek 
közül bármelyik felválthatja a megszokott karácsonyi halászlevet. Sőt, a savanyú káposztás, majoránnás változatát kellemesen 
savanykás íze miatt akár szilveszterkor is (de semmiképpen sem újév napján, nehogy elússzon a szerencsénk) asztalra adhatjuk.

KÁPOSZTÁS, MAJORÁNNÁS HALLEVES

Egy egész pontyot megtisztítunk. A törzsdarabokat besózzuk, és 
félretesszük. A fejét és a farkát kb. 1,5 liter vízben feltesszük főni, 
és 3 közepes vöröshagymát beleszórunk. Megsózzuk, forrás után 
hozzáadunk 1 evőkanál pirospaprikát is. Addig főzzük, amíg a hús 
leesik a szálkákról, csontokról. Ekkor leszűrjük, a szálkákat kidob-
juk, a halhúst áttörjük, és a lébe keverjük. 40 dkg savanyú káposz-
tát apróbb darabokra vágunk, és felengedjük annyi hallével, ameny-
nyi éppen ellepi. 2 babérlevéllel fűszerezve, kis lángon puhára pá-
roljuk. Közben a besózott hal törzs da ra bo kat is ráfektetjük, és ezzel 
együtt puhítjuk tovább. Végül a hallevest is ráöntjük, és 1 mokkás-
kanál csípős paprikával, fél citrom levével, 2 dl tejföllel és 1 mok-
káskanál majoránnával gazdagítjuk. Összeforraljuk, és tálaljuk.

SÁFRÁNYOS HALLEVES

Egy vöröshagymát lehéjazunk, apróra vágunk, és 3 evőkanál ola-
jon megfonnyasztjuk, majd egy csipetnyi borsot megfuttatunk rajta, 
és megsózzuk. Ezután 1 liter vízzel felengedjük, majd amikor felforrt, 
kb. 60 dkg megtisztított, egyforma darabokra vágott halat (lehet 

fogas, amur, törpeharcsa, vegyesen) beledobunk. Kevergetés nélkül, 
de többször rázogatva kb. 30 percig főzzük, ezalatt a hal omlósan 
puha lesz. Óvatosan leszűrjük, nehogy a haldarabok szétessenek, és 
a levébe 3 szem kis kockákra vágott burgonyát beleszórunk. Ha az 
is puhára főtt, a levest sáfránnyal vagy kurkumával és vágott petre-
zselyemmel fűszerezzük. A haldarabokat a levesbe visszatéve tálaljuk.

TÖRPEHARCSALEVES

40 dkg törpeharcsacsontot sós, hideg vízbe felteszünk főni. Ami-
kor felforrt, a habját leszedjük. Ezután 1 apróra vágott vöröshagymát, 
5 szem egész borsot és 2 babérlevelet beleszórunk, majd gyöngyözve 
tovább forraljuk, még legalább 30 percig. 1-1 sárgarépát és petrezse-
lyemgyökeret meg 1 kis zellert megtisztítunk, apró kockákra vágjuk, 
és 8 dkg vajon megpároljuk. Egy kissé megsózzuk, 1 csokor apróra 
vágott petrezselyemmel fűszerezzük. 80 dkg harcsafilét rádobunk, 
majd a leszűrt csontlével felengedjük, és együtt puhára főzzük. Tá-
lalás előtt 2 dl tejszínt belekeverünk, és néhány csepp citromlével 
pikánsra ízesítjük. Pirított zsemlekockával kínáljuk.

(pákozdi)

Székelyföldi hallevesek
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Bp. XII., Városmajor u. 15.
info@homnex.hu
www.homnex.hu

INGATLANKÖZVETÍTÉS AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT!
SEGÍTÜNK A LEGJOBB ÁRON ÉRTÉKESÍTENI INGATLANÁT!

D R .  BO R BO L A  P É T E R
ingatlanforgalmi szakjogász, okleveles
ingatlanközvetítő, 21 év tapasztalattal.
+ 3 6 - 3 0 / 9 9 2 - 6 0 7 5
HÍVJON BIZALOMMAL EGY INGYENES,
KÖTETLEN KONZULTÁCIÓRA!

1,5%+ÁFA SIKERDÍJTÓL, HOMNEX JOGI GARANCIÁVAL!
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S Z O L G Á LTATÁ S

ABLAK, AJTÓ, REDŐNY
ÜVEGEZÉS. Budai Üveges.hu, Buda-

pest, Csörsz u. 1. Tel.: 06-30/357-2798.

REDŐNY-, reluxa-, harmonika-
ajtó-, szalagfüggöny-, napellenző-, 
szúnyogháló-, függönykarnis-javítás, 
-készítés. 06-1/356-4840, 06-30/954-
4894.

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜ-
SZÖBÖK, beszereléssel. Zárak, ki-
lincsek, pántok, zsanérok cseréje, régi 
ajtók, ablakok felújítása, szigetelése. 
06-20/381-6703, 06-1/251-9483.

ANTIALKOHOLISTA csapat: szoba-
festést, mázolást, tapétázást, csempézést, 
gipszkartonozást, szőnyegpadlózást, víz-, 
villanyszerelést, nagytakarítást, parket-
tázást, favágást, ács–alpinista-, kőmű-
vesmunkát vállal. delabt@vipmail.hu, 
06-20/998-2369.

REDŐNYSZERVIZ! Gurtnicsere, 
javítások. Bibarcz György, 06-30/222-
4428.

ASZTALOSMUNKÁK/
KÁRPITOSMUNKÁK

ASZTALOS: 06-20/548-8829. Kony-
habútorok, beépített szekrények, polco-
zások, kiegészítések, javítások, precíz, 
gyors munka. www.butorosok.hu

IKEA típusú könyvszekrények, kony-
habútorok, beépített szekrények, iroda-
bútorok méretre gyártása legolcsóbban. 
Például könyvszekrény: 228x80x28 cm, 
15 800 Ft. Igényes munka, rövid határ-
idő. 06-30/368-1354.

BÚTORKÁRPITOZÁS. Márkó Ist-
ván. Tel.: 06-1/201-8780, 06-70/782-
3422.

ELTARTÁS, GONDOZÁS, 
ÉLETJÁRADÉK

ÉLETJÁRADÉKI vagy örökösödési 
szerződést kötne idős személlyel laká-
sért ügyvéd család. Életkörülményeinek 
javítása érdekében hatékony segítséget 
nyújtunk. Készpénz vagy havi járadék. 
06-30/822-8050.

GYERMEKFELÜGYELETET 
VÁLLALOK! Fiatal, tanult, megbíz-
ható, élsportoló lány hétvégi vagy 
akár hétköznap esti órákban vállalja 
gyermeke felügyeletét. Keressen biza-
lommal! Tel.: 06-30/270-7897.

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST köt-
nék ingatlanért cserébe! Havi jövedel-
met biztosítok az ön számára, további 
segítséget biztosítok: bevásárlás, or-
voshoz járás, takarítás, vagy bármit, 
amire szüksége van. Hívjon bizalom-
mal a biztos jövő érdekében. Tel.: 06-
70/601-0580.

ÉLJE ANYAGI BIZTONSÁGBAN 
nyugdíjas éveit! Életjáradéki szerző-
déssel egy egyszeri, nagyobb összeg 
mellett havi életjáradékot fizetek Ön-
nek úgy, hogy Ön lakása kizárólagos 
használója, haszonélvezője marad. 
Érd.: dr. Dányi Roland, 06-70/391-
8073.

SZAKÁPOLÁS, GYÓGYTORNA, 
REHABILITÁCIÓ, gondozás akár 24 
órában, mindez otthonában. Tel.: 06-
30/247-1095. E-mail: info@meoapolas.
hu

LEINFORMÁLHATÓ, bejegyzett 
könyvvizsgáló életjáradéki szerződést 
kötne, ottlakás nélkül, biztos anyagi 
háttérrel. 06-30/990-0053.

ÉLETJÁRADÉK–GONDOZÁS–
ELTARTÁS. Becsületes, keresztény, 3 
gyermekes család vállalná hivatalosan 
gondozását. 06-70/610-3438.

KÖZÉPKORÚ FÉRFI eltartási, élet-
járadéki szerződést kötne. Kocsi van. 
Egészségügyben dolgozom. Tel.: 06-
30/474-3789.

FIATAL, GYERMEKTELEN, értel-
miségi házaspár (mérnök, bölcsész) élet-
járadéki vagy eltartási szerződést kötne 
kölcsönös szimpátia és bizalom esetén. 
Lovas Zsolt, 06-30/487-6169.

ELTARTÁSI–ÉLETJÁRADÉKI 
szerződést kötnék idős személlyel. In-
gatlanfejlesztő (akár ingatlan felújítá-
sáért cserébe is). Tel.: 06-70/407-3898.

FIGYELEM! Eltartási szerződést köt-
ne leinformálható, családos egészségügyi 
szakdolgozó. Kizárólag ügyvéd által 
jegyzett szerződés útján. 06-20/402-
66-68.

ÉLETJÁRADÉKOT FIZETNÉK idős 
személynek ingatlanért. (Lakás, ház, te-
lek, hétvégi ház.) Budapest és környéke. 
Tel.: 06-20/629-0916, 18 óra után!

BALATONI INGATLANÉRT élet-
járadékot fizetnék. 30 éves családanya 
vagyok, kérem, az alábbi telefonszámon 
keressen: 06-20/330-3312.

DIPLOMÁS, HÁROMGYEREKES 
házaspár életjáradéki szerződést kötne 
gyermekei számára hosszú távú befek-
tetésnek. Kérem, hívjon bizalommal. 
06-20/916-6468.

JÓL KERESŐ, nagy gyakorlattal 
és felsőfokú végzettséggel rendelkező, 
fiatal pár életjáradéki szerződést kötne 
egyedülálló, idős személlyel. Méltó, 
megbecsült, nyugodt életet biztosítunk. 
Telefonszám: 06-70/423-0888.

SZERETNE GONDTALAN, NYU-
GODT nyugdíjas éveket? Megszaba-
dulna a rezsiszámláktól? 22 éves cég 
leinformálható ügyvezetője életjáradéki 
szerződést kötne ottlakás nélkül. 06-
20/326-5787.

GONDOT OKOZ a közös költ-
ség, a rezsi, a gyógyszerek fizetése? 
Életjáradéki vagy tartási szerződéssel 
megkönnyítjük nyugdíjas éveit. Várja 
hívását négygyermekes ügyvéd család. 
Tel.: 06-30/146-3636.

KISGYERMEKES, értelmiségi 
házaspár anyagi biztonságot nyújtana 
egyedülálló nyugdíjasnak. Gondtalan 
időskori évek, törődés, odafigyelés. 06-
30/201-3452.

IDŐSGONDOZÁS! Délutáni órák-
ban bevásárlást, főzést, piperetakarítást, 
gyógyszerkiváltást stb. vállalok! Tel.: 06-
20/-629-7339.

MEGBÍZHATÓ, FIATAL, diplo-
más hölgy eltartási szerződést kötne 
ingatlanért cserébe. Ön lakása kizá-
rólagos használója és haszonélvezője 
marad. A gondozást szakmai vég-
zettséggel tudom végezni. Tel.: 06-
20/343-9793.

SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL 
idősgondozást vállalok. Autóval 
rendelkezem, takarítás, bevásárlás. 
Kérem, keressen bizalommal. Tel.: 
06-30/129-5020.

TULAJDONI HÁNYADOT, negyed-, 
fél, háromnegyed részt is vásárolnék Bu-
dapesten és környékén, akár életjáradéki 
vagy eltartási szerződéssel. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06-20/506-3272.

ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST 
kötnék, anyagi biztonságot biztosítok. 
Azonnali készpénzfizetéssel, megegyezés 
esetén. Ottlakás nélkül! Kérem, jelezze 
érdeklődését: 06-20/528-2532.

ÉLETJÁRADÉK, GONDOZÁS, 
eltartás. Becsületes, keresztény, három-
gyermekes család vállalná hivatalosan 
gondozását. 06-70/610-3438.

 
 
 

ÉLETJÁRADÉKI ÉS ELTARTÁ-
SI szerződést kötnék teljes ellátással, 
akár nagyobb összegű kezdőrészlettel, 
hívjon bizalommal! 06-20/229-0986.

IDŐS HÁZASPÁR heti 4-5 al-
kalomra, 2-3 órára segítséget keres. 
Könnyű munka. Fizetés megegyezés 
szerint. Érdeklődni: 06-30/317-0371.

ÉRTELMISÉGI HÁZASPÁR ingat-
lan öröklése fejében életjáradékot fizetne. 
Hívjon bizalommal! 06-70/252-48-97.

ELTARTÁSI, életjáradéki szerző-
dést kötnék idős személlyel. Teljes 
ellátással. 06-20/932-0983.

NYUGDÍJASOKNAK! Bevezető 
kedvezményes áron házvezetést, ház 
közüli takarítást, bevásárlást, ebéd-
szállítást, főzést, gondozást, teljes el-
látást biztosítok. Autóval rendelkezem. 
06-20/932-0983.

IDŐSGONDOZÁS, életjáradék eltar-
tási szerződéssel, ha nincs kire számíta-
nia. Webcím: eltartasiszerzodes.eu. Üdv.: 
Rapel Melinda, 06-30/222-4428.

A GÁZSZÁMLA KIFIZETÉSE ne-
hézséget okoz Önnek? Ötgyermekes 
mérnök házaspárként eltartási vagy 
életjáradéki szerződést kötünk Önnel 
kölcsönös bizalom esetén, hogy segít-
hessünk Önnek és gyermekeinknek. 
Köszönettel. 06-30/201-8735.

IDŐSGONDOZÁS–GYERMEK-
FELÜGYELET–takarítás. Családokhoz 
ajánlunk és keresünk idősgondozókat, 
babysittereket, takarítókat. 06-70/380-
5650, 06-1/336-1094. Empátia Iroda.

KÖZÉPKORÚ HÖLGY többéves ta-
pasztalattal eltartási szerződést kötne, ta-
karítással, gondozással, akár ottlakással 
is: 06-70/556-2574.

GYERMEKFELÜGYELETET VÁL-
LALOK! Megbízható, felelősségteljes, 
kisgyermeknevelő végzettséggel ren-
delkező, középkorú hölgy gyermek-
felügyeletet vállal. Telefonszám: 06-
30/981-5439.

GYERMEKÉRE FELÜGYELEK, 
amíg ügyet intéz, szépítkezik, vásá-
rol. Kerületben lakó, középkorú hölgy 
vagyok. margokallay@gmail.hu, 06-
30/222-2050.

HÖLGY ELTARTÁSI SZERZŐDÉST 
kötne idős személlyel, akár ottlakással is: 
06-30/868-6334.

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST kötne 
egyetemista lány, a szülei segítségével. 
Anyagi támogatás vagy rezsiköltségek át-
vállalása, segítség a heti feladatok ellátá-
sában. Keressen bizalommal: Boglárka, 
06-30/749-7790.

GYÓGYMASSZŐR TERAPEUTA 
életjáradéki/eltartási szerződést kötne a 
kerületben. A Szt. Lukács Gyógyfürdő-
ben dolgozom (leinformálható vagyok), 
aktív futó, Kék-túrázó. Telefonszám: 
06-20/929-9739. Üdvözlettel: Anna 
(Hollósy S. u.).

HÁZTARTÁSI GÉPEK, 
ELEKTRONIKA

TV-JAVÍTÁS, távirányító-javítás. 
Tv-, videoszerviz, mikrosütő és ház-
tartási kisgép javítása. Telefonszám: 
06-1/249-3678, 06-20/961-4400.

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS! Lehel, 
Zanussi, Gorenje, Whirlpool és 
Elektrolux hűtők szakszervize. Ki-
szállás 3 órán belül! Hétvégén is! 
Nyugdíjaskedvezmény! 06-1/215-
6287, 06-30/222-0968.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ javítása és 
sugárzásmérése, helyszínen is. Sági Pál, 
Istenhegyi út 27/b. 06-1/355-6377, 06-
30/260-9995.

COMPUTERKLINIKA: számító-
gép-javítás, -karbantartás, -bővítés, 
vírusirtás ingyenes kiszállással. Tel.: 
06-30/857-2653.

 
 
 

MOSÓGÉP JAVÍTÁSA több évti-
zedes tapasztalattal, garanciával. Bíró 
István, telefonszám: 06-20/937-8110.

KERT, FAKIVÁGÁS

FAKIVÁGÁS, gallyazás, ereszcsa-
torna-tisztítás hegymászó technikával. 
06-30/942-6500, 06-1/426-5000. a@
prodive.hu

KERTÉPÍTÉS, termőföldszállítás, 
öreg kertek ifjítása, metszés, permete-
zés, fűnyírás, fakivágás, szállítás, bok-
rok, sövények vágása. Egyéb kertészeti 
munkákat vállalok. Szilágyi Csaba, 
06-20/970-7506.

KERTRENDEZÉS, fakivágás, szál-
lítás, metszés, permetezés, fűnyírás. 
Tel.: 06-20/348-8753. Szőcsi Dénes.

KERTI MUNKÁK. 06-30/362-1893.
NORMAFÁNÁL nagy kert ápolásá-

hoz keresek segítséget. 06-30/519-5640.
 
 
 

KŐMŰVES- ÉS KERTI MUN-
KÁKAT rövid határidővel vállalok. 
Tapasztalattal, precíz, megbízható 
szakember. 06-20/421-6707.

FAVÁGÁS ALPIN TECHNIKÁVAL! 
Vállalunk faápolást, fakivágást, metszést, 
gallyazást, bozótirtást, tuskókiásást, 
ereszcsatorna-takarítást alpin techni-
kával. Korrekt árak, szakszerű munka, 
díjmentes felmérés Budapesten. Korondi 
Áron, telefonszám: 06-70/413-9959.

KŐMŰVESMUNKÁK
HEGYMÁSZÓ TECHNIKÁVAL: 

műkövezés, vakolás, festés, tető-, csa-
tornajavítás, -szigetelés, ereszcsatorna-
tisztítás. 06-1/426-5000, 06-30/942-
6500. a@prodive.hu

KŐMŰVESMUNKÁK, térkövezés, 
kerítések, járdák, vízóraaknák készítése, 
javítása. Tel.: 06-30/341-3423.

KŐMŰVESMUNKÁT, szobafes-
tést-mázolást, felújítást vállalok (kiseb-
bet is!), anyagbeszerzéssel, szállítással, 
elérhető áron. Az áfát elengedjük. 06-
20/941-4200.

LAKÁSSZERVIZ
ZÁRCSERE, KERÍTÉS, korlát, rácsos 

ajtó, fémajtók és fémkapuk javítása. Ak-
nafedések, ajtóbehúzók cseréje. Tel.: 06-
20/380-8988.

ANTENNASZERELÉS, -javítás le-
osztáshoz, beállítástok. Oltással. Tel.: 
06-20/537-6281.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétá-
zás, bútormozgatással. Parkettacsiszo-
lás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyeg-
padló-lerakás. Minőségi, precíz mun-
ka mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György. Tel.: 06-30/780-6430, 
06-1/229-5694. www.festesma.iwk.hu

LAKÁSFELÚJÍTÁS, SZOBAFES-
TÉS, tapétázás, parkettázás, csempézés, 
vízszerelés, villanyszerelés, kőműves-
munkák garanciával. Halász Tibor. Tel.: 
06-1/202-2505, 06-30/251-3800.

FESTÉS: 2000 Ft-tól, tapétázás: 
2500 Ft-tól, duguláselhárítás. Minőség, 
garancia! 06-70/250-9132.

LAPOS TETŐK csapadékvíz el-
leni szigetelése bádogos munkákkal 
együtt, garanciával, referenciával. 
Zsindelytetők javítása és készítése. 
06-1/783-3803, 06-20/471-1870.

ALPINISTA munkák: hom lok-
zat fel újí tás, lefolyó és ereszcsatornák 
szerelése, kőműves- és festőmunkák, 
veszélyelhárítás, függőfolyosók felújí-
tása, dryvit szigetelés. Tel.: 06-1/783-
3803,06-20/471-1870.

LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÜ LET-
FEL ÚJÍ TÁS, festés, burkolás, szige-
telés, gipszkartonszerelés, tetőjavítás, 
minden, ami a ház, minden, ami lakás. 
Munkáinkra garanciát vállalunk. 06-
20/320-6808. misidanyi567@gmail.
com

LAKÁSFELÚJÍTÁS, -ÁTALAKÍ-
TÁS. Összeszokott, budapesti ki vi te-
le ző csa pa tunk kal vállaljuk valamennyi 
szakipari munka elvégzését. Kőműves-, 
burkoló-, festő-, víz-gáz-villanyszerelő 
munkálatok. Telefonszám: 06-70/245-
8334.

KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS, 
sóder, termőföld, zöldhulladék. Tel.: 
06-20/464-6233.

LAKÁSFELÚJÍTÁST VÁLLA-
LOK, kisebb-nagyobb munkákat. 
Minőségi munka megfizethető áron! 
Vállalkozásom szolgáltatáskörei: 
generálkivitelezés, burkolás, bontás, 
zsaluzás, kőművesmunka, szigetelés, 
festés, benti munka. Hívjon bizalom-
mal, és levesszük a terhet válláról. Tel.: 
06-70/601-0580.

LAKÁSDOKI, szobafestés-mázolás, 
tapétázás. Ha fontos önnek a 32 éves 
tapasztalat, minőségi, tiszta munka. 
06-30/505-8038.

MINŐSÉGI LAKÁSFELÚJÍTÁS. 
Komplex fürdőszoba-, konyhafelújítás, 
festés-mázolás-tapétázás, kültér, beltér. 
Ingyenes árajánlat, kiszállás, árubeszer-
zés. www.pecoproject.hu, 06-20/424-
0227.

FESTÉS–MÁZOLÁS–TAPÉTÁZÁS 
kőműves javítással. Akár gyors kezdéssel, 
rövid határidő, katás vállalkozás. Tel.: 
06-30/568-6255, Kovács Gergely.

EZERMESTERMUNKÁK garan-
ciával: www.barkacsolas.hu. Tel.: 06-
30/235-6058.

FESTÉST, MÁZOLÁST, burkolást 
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezmény-
nyel. Bútormozgatással, takarítással. 
Tel.: 06-30/422-1739.

ÁCS-, TETŐFEDŐ, bádogos munkák 
kivitelezése magas minőségben, szakér-
telemmel. Úgy dolgozunk, mintha a 
sajátunkét valósítanánk meg. Lelkiis-
meretesen, magas hozzáadott értékkel, 
megbízhatóan és rövid határidővel 
dolgozunk. toptetofedobadogos.hu, 06-
70/720-1049.

EZERMESTERMUNKÁK garan-
ciával: www.barkacsolas.hu, tel.: 06-
30/235-6058.

 
 
 

SZOBAFESTŐ SZAKEMBER vállal 
szobafestést, tisztasági festést, díszítőfes-
tést, mázolást, tapétázást, lépcsőház- és 
homlokzatfestést, számlával, garanciával. 
06-30/609-4294.

CSÖPÖG? KILAZULT? LETÖ-
RÖTT? Nem záródik? Fúrni kell? 
Kerületi vállalkozó la kás kar ban tar-
tási munkákat vállal garanciával. 06-
30/515-2019. www.ezermesterhazhoz.
hu

TETŐDOKTOR! Régi, hajlott tetők 
javítása, cseréje, beázás elhárítása, bá-
dogozás, Lindab tető, új tető cserepe-
zése, kisebb javítások, SOS munkák. 
06-30/622-5805, 06-20/492-4619.

CSALÁDI CSAPAT ÁCS-, tetőfedő, 
bádogos munkát vállal 15 éves tapaszta-
lattal. 10% év eleji kedvezményt adunk: 
06-30/730-5030.

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, 
áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, 
fuvarvállalás. Tel.: 06-20/972-0347, 06-
30/589-7542.

FÜRDŐSZOBÁK akadálymentesí-
tése, kád helyett zuhany kiépítése. 06-
20/950-0035.

VÍZSZERELÉST VÁLLALOK. Fel-
újítás, javítás, teljes körű kivitelezés. Séra 
Barnabás, 06-70/288-9954.

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉ-
TÁZÁS. Tel.: 06-30/964-1315.

MINDEN, AMI HÁZ! Teljes körű 
munkát vállalok: tereprendezés, kőmű-
ves-, lakatosmunkák, burkolás, festés, 
gipszkartonozás, térkövezés, kertépítés. 
Gyors, precíz munka, ingyenes felmé-
réssel! Hívjon bizalommal! Adamecz 
Gábor, 06-30/195-1351.

LAKÁSFELÚJÍTÁS, -ÁTALA-
KÍTÁS, külső-belső építőipari 
munkák. Összeszokott, budapesti 
kivitelezőcsapat, referenciákkal. 
Gyors ajánlattétel. Kőműves, bur-
kolás, víz-gáz-fűtés, villanyszerelés, 
festés, parkettázás. Telefonszám: 06-
70/245-8334.

TETŐSZERVIZ! Zomborcsevics Ger-
gő, 06-30/222-4428.

TAKARÍTÁS

A TAKARÍTÓOSZTAG felveszi a 
kesztyűt a rendetlenség ellen. Bízza 
ránk otthona tisztaságát. Takarítás 
Budapesten, akár 1 órán belüli ki-
szállással. Korrekt árak, megbízható 
csapat. Telefonszám: 06-30/411-1651.

TAKARÍTÓNŐT KERESEK Norma-
fához. 06-30/519-5640.

LOMTALANÍTÁS HÉTVÉGÉN IS! 
Hagyaték felvásárlása? Lakáskiürítés? 
Szállítás a hét bármely napján! Kér-
jen díjmentes árajánlatot most! 06-
20/294-9205, Németh Dániel.

NYUGDÍJAS TAKARÍTÓ munkatár-
sakat keresünk Bp. XII. kerületi munka-
helyre. Rugalmas munkaidő-beosztás, 
rész- vagy teljes munkaidő. Folyamatos 
munkalehetőség. Jelentkezzen, érdeklőd-
jön itt: 06-20/665-5261.

MUNKÁJÁRA IGÉNYES HÖLGY 
kizárólag rendszeres takarítást vállal. Bu-
dapest területén. Tel.: 06-20/954-5091.

TÁRSASHÁZAK TAKARÍTÁSÁT 
és kisebb kerti munkákat vállalunk! 
Gyakorlat, referenciák! Dr. Bíró Anna, 
06-70/505-9394.

MÁSODIK KERÜLETI lakos profesz-
szionális gépekkel vállal ablaktisztítást 
12 méter magasságig. Kárpit- és szőnyeg-
tisztítást, ózongenerátoros fertőtlenítést, 
felújítás utáni teljes takarítást, ingyen 
kiszállással. 06-30/309-8639.

MEGBÍZHATÓ, ENERGIKUS nyug-
díjas asszony vagyok. Nagy gyakorlattal 
keresek takarítói munkát. 4-6 órában al-
kalomszerűen is. Tel.: 06-70/354-4875.

 
 
 

LAKÁSOK KIS- ÉS NAGYTA-
KARÍTÁSÁT vállalom, gyors, precíz 
munkavégzés. Oltással rendelkezem. 
Ónodi Szilvia, 06-30/090-5448.

KERÜLETI LAKOS PROFESSZIO-
NÁLIS gépekkel vállal ablaktisztítást 10 
méter magasságig, kárpit- és szőnyegtisz-
títást, ózongenerátoros fertőtlenítést, 
felújítás utáni teljes takarítást, ingyen 
kiszállással. Tel.: 06-30/309-8639.

FIATAL, ÉRETTSÉGIZETT, a 
kerületben lakó nő magánlakások ta-
karítását vállalná. Telefonszám: 06-
30/391-6295.

KIS- ÉS NAGYTAKARÍTÁST vál-
lalunk, precíz munkavégzéssel. www.
ragyogoan.hu. Baier Renáta, 06-30/090-
5448.

LOMTALANÍTÁS! Sitt, nagyobb 
mennyiségű szemét elszállítását vállal-
juk gyorsan és megbízhatóan! Üdv: Lom-
Máté, 06-30/407-0224.

AKTÍV NYUGDÍJAS házvezetőnői 
állást vállalna. 06-70/703-0744, Marian.

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös kép-

viselet, korrekt, megbízható módon, re-
ferenciákkal. 06-1/274-6135, 06-70/561-
1174. E-mail: flotthometeam@gmail.
com. www.tarsashazkezelobudapest.hu

TŰZ- ÉS GOMBAVÉDELEM fa 
tetőszerkezeteken. Lapostető-fényvé-
delem, szigetelés(javítás). 06-30/942-
6500, 06-1/426-5000. a@prodive.h

TÁRSASHÁZKEZELÉS, lakásszö-
vetkezetek kezelése. Mob.: 06-30/990-
7694. www.aktivhazkezelo.hu

KÖZÖS KÉPVISELET, társasházke-
zelés Budán! Tapasztalat, referenciák! 
Dr. Bíró Anna és Lőrincz Péter. 06-
70/383-5004.

TÁRSASHÁZAK/LAKÁSSZÖVET-
KEZETEK könyvelését, bevallások, be-
számolók elkészítését vállaljuk 400 Ft/
hó/albetét díjtól. Érdeklődés napközben: 
06-1/605-5000 vagy www.petpek.hu.

TÁRSASHÁZI LÉPCSŐHÁZAK 
TAKARÍTÁSÁT, télen hólapátolását 
vállaljuk 15 000 Ft/hó díjtól. Érdeklődés 
napközben: 06-1/605-5000 vagy www.
petpek.hu.

12 ÉVES MÚLTTAL megbízható kö-
zös képviselet korrekt áron társasházke-
zelést vállal Budapesten. Tel.: 06-20/522-
5454. prominens.tarsashaz@gmail.com

EZERMESTER-SEGÍTSÉGEM aján-
lom Önnek házában, lakásában, balatoni 
házában, nyaralójában. További részle-
tek: barkacsolas.hu, 06-30/235-6058.

 
 
 

TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös kép-
viselet, megbízható, komplex szolgálta-
tások. E-mail: info@interhaz.hu, vagy 
www.interhaz.hu, 06-30/206-5242.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS

HEGYVIDÉKI VILLANYOSZTAG 
kiváló referenciákkal, garanciával vál-
lalja családi házak, lakások, társashá-
zak beltéri és kültéri villanyszerelését. 
Ügyfélbarát hozzáállás, lelkiismeretes 
munkavégzés. Forduljon hozzánk 
bizalommal! Elérhetőségeink: 06-
30/400-2718, henrik.kiss@villany-
osztag.hu. www.villanyosztag.hu

GÁZKÉSZÜLÉK-GYORSSZER-
VIZ. FÉG cirkó, gázkonvektor, 
vízmelegítő, gázkazán, kombi cirkó 
javítása. Vízvezeték-szerelés. Tel.: 06-
70/205-2945.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, víz-, 
 gáz-, központifűtés-szerelés, ázások, 
csőtörések megszüntetése. 06-20/491-
5089, 06-1/402-4330.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 
Ft-tól, kamerás csővizsgálat 25 000 Ft-
tól. Tel.: 06-70/250-9132.

GÁZSZERELŐ-IGAZOLVÁNNYAL 
rendelkező szerelő vállalja FÉG, Junkers 
és más típusú gázkészülék javítását, tisz-
títását, karbantartását. Rövid határidők, 
korrekt árak, ingyenes kiszállás! Tel.: 06-
70/327-4445.

SZABÓ BALÁZS vállalja kémények 
bélelését, építését, kondenzációs kazánok 
telepítését, teljes körű ügyintézéssel. 06-
20/264-7752.

VILLANYSZERELÉS A–Z-ig. Tel.: 
06-30/512-6045.

KLÍMAMEN: klímatisztítás, kar-
bantartás, új klíma telepítése, cseréje. 
Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06-30/857-2653.

GÁZKÉSZÜLÉKEK KARBANTAR-
TÁSA, időszakos műszaki és biztonsági 
vizsgálata. FÉG gázkészülékek, kon-
vektorok, gáztűzhelyek, gázmelegítők 
javítása. Engedéllyel: G/80604. Tel.: 
06-30/443-2031.

GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTO-
ROK, vízmelegítők javítása, karbantartá-
sa, műszeres vizsgálattal. Tamási Zoltán, 
06-20/9654-621.

 
 
 

VILLANYSZERELÉS AZONNAL! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Pet-
rás József villanyszerelő mester. Tel.: 
06-1/246-9021, 06-20/934-4664. 
ELMŰ-ügyintézés.

VÍZSZERELÉST VÁLLALOK. Fel-
újítás, javítás, teljes körű kivitelezés. 
Séra Barnabás, 06-70/288-9954.
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KLÍMA-KÁDÁR. Tel.: 06-70/555-
2080. Klíma- és légtechnikarendszer-
szerelés. Telepítés, beszerzés, nyári/
téli tisztítás, karbantartás, javítás. 
Klimakadar@gmail.com, Kádár Jó-
zsef e.v.

KAZÁN-, CIRKÓ-, gázvízmelegítő-
felújítás, -csere, -javítás, -karbantartás. 
Kazáncsere kéménybéleléssel, teljes körű 
ügyintézéssel. Gázbojler cseréje villany-
bojlerre. Villanybojler vízkőtelenítése, 
cseréje, javítása. Fábián Zsolt épületgé-
pész: 06-70/943-4372.

CSŐTÖRÉS, DU GU LÁS EL HÁ RÍ-
TÁS 24 órában! Víz-, csatorna-, fűtéssze-
relés, -javítás. Új rendszerek kialakítása. 
Hőkamerás vizsgálat. Telefonszám: 06-
30/498-9718 06-30/216-9461.

CSÖKKENTSE GÁZSZÁMLÁJÁT 
40%-KAL. Korszerű kondenzációs 
fűtéssel. Kéménybélelés, kazáncsere egy 
kézben, szolgáltatók felé szakvélemény-
ügyintézéssel. Ingyenes felmérés. 06-
70/227-3040, 06-70/227-3041.

VÍZSZERELÉST VÁLLALOK, felújí-
tás, javítás, teljes körű kivitelezés. Séra 
Barnabás, 06-70/288-9954.

BUDAI ÉPÜLETGÉPÉSZ VÁLLAL: 
víz-, gáz-, fűtésszerelést, javítást, kar-
bantartást, rövid határidővel. Tel.: 06-
20/208-1205.

L A K Á S / I N G AT L A N /
B É R L E M É N Y

„BUDAVÁR ‘89” Ingatlanközvetí-
tő Magániroda! 201-7719, Zwillinger.

FELBOLYDULT az ingatlanpiac? 
Segíthetek ingatlana eladásában? 
Tizenöt éves tapasztalat. Schmidt 
Péter, www.budaihegyek.hu. Tel.: 
06-70/523-1969.

KERESÜNK LEGALÁBB 4 háló-
szobás, kiadó budai villát. Bakoslak 
Ingatlan – I., Batthyány utca 32. Tel.: 
06-1/326-0618, 06-20/974-0571.

DIPLOMATÁNAK KERESÜNK I., 
II., XII. kerületben kiadó, 3 hálószobás 
lakást. Bakoslak Ingatlan – I., Batthyá-
ny utca 32. Tel.: 06-1/326-0618, 06-
20/974-0571.

BAKOSLAK INGATLAN készpén-
zes ügyfelei részére keres eladó ingatla-
nokat, fizetéssel. Tel.: 06-1/326-0618, 
06-20/974-0571.

BAKOSLAK INGATLAN keres 
hosszú távra kiadó, igényes házakat, 
ikerházat, sorházat és lakásokat kül-
földi és magyar ügyfelei és családjuk 
részére. Tel.: 06-1/326-0618, 06-
20/974-0571.

KERESÜNK jó állapotú, 3 szobás, 
erkélyes, zöldövezeti, emeleti lakást, 
kulturált házban, jó közlekedéssel. 06-
30/559-5064.

INGATLANIRODÁNK eladó la-
kásokat keres! Jutalék 3,5%, ügyvéd 
ingyen, külföldi vevők elérése. Ismerős 
lakása eladó? Hívjon, Ön is jutalékot 
kap! 06-20/960-0600.

ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat kere-
sünk érdeklődő ügyfeleinknek. Várjuk 
hívását, hogy segíthessünk. Radius Kft. 
Mobil: 06-20/946-8383, 06-20/414-
9344.

AZONNALI BEKÖLTÖZÉSSEL, 
bútorozottan vagy bútorozatlanul kiadó 
egy 54 nm-es lakás a XII., Istenhegyi 
úton. Tel.: 06-20/333-7076.

MULTINACIONÁLIS KON-
SZERN cégvezetőjének és diplomata 
család részére keresek lakást, sorházat. 
Hosszú távú bérlésre. Tel.: 06-30-924-
7165.

INGATLANIRODÁNK eladó la-
kásokat keres! Jutalék 3,5%, ügyvéd 
ingyen, külföldi vevők elérése. Ismerős 
lakása eladó? Hívjon, Ön is jutalékot 
kap! 06-20/960-0600.

XII. KERÜLETI, Nagyenyed utcai, 66 
nm-es, napfényes, 4. emeleti, felújítandó, 
2 szobás, hallos, nagy tárolós lakás 66 M 
Ft irányáron tulajdonostól eladó. Tel.: 
06-20/380-9776.

BUDÁN KERESEK világos, terasz- 
vagy kertkapcsolatos, 3 szobás vagy 
nagyobb lakást, házat, gépkocsibeál-
lási lehetőséggel, felújítandót is, tulaj-
donostól. 06-20/931-3122.

ELADÓ LAKÁST keresek saját rész-
re Budán (MOM környéke, Virányos, 
Kútvölgy, Farkasrét). Csendes helyen, 
55 nm-ig. 06-70/316-0395.

INGATLAN ELADÁSÁNAK, 
bérbeadásának közvetítését okleveles 
ingatlanközvetítőként vállalom. 06-
30/743-3530.

CSALÁDOMNAK KERESEK Ba-
latonon partközeli építési telket vagy 
felújítandó nyaralót! Minden lehetőség 
érdekel, esetleg telekmegosztás is. 06-
20/326-5787.

VENNÉK SAJÁT HASZNÁLAT-
RA Zugliget, Hűvösvölgy környékén 
42-46 nm-es lakást, földszint-első 
emeletig. Max. 6 lakásos, kertes tár-
sasházban. Tel.: 06-20/411-7778.

III., MÁTYÁSHEGYEN, csöndes, 
zöldövezeti zsákutcában eladó, 4 la-
kásos, 2002-ben épült, liftes társasház 
3. emeletén, örökpanorámás, 4 szobás 
lakás. Az ingatlanhoz a földszinten tar-
tozik egy irodabesorolású, de lakásként is 
használható lakrész egy szobával, kony-
hával és fürdőszobával, valamint egy 2 
beállós garázs. BakosLak Ingatlan – I., 
Batthyány utca 32. Tel.: 06-1/326-0618, 
06-20/974-0571.

FIATAL PÁR nyaralót vásárolna a Du-
nakanyarban. Ingatlanosok kíméljenek! 
06-30/452-5074.

THOMÁN ISTVÁN utcában 3. eme-
leti, 53 nm-es, kétszobás, összkomfortos, 
téglaépületi lakás tulajdonostól eladó. 
69 900 000 Ft-ért. 15–20 óráig lehet ér-
deklődni. Tel.: 06-30/441-7236.

VÁROSMAJORI PARKRA néző, 
csendes, 65 nm-es, kétszobás, déli 
fekvésű, felújítandó, I. emeleti lakás, 
gyönyörűen felújított, liftes házban, 
tulajdonostól eladó 71 000 000 Ft-ért. 
Tel.: 06-30/251-1269.

KERESEK ELADÓ LAKÁST, 
vagy minimum egy évre bérelnék. 
06-30/729-7546.

KIADÓ 64 nm-es, kertes, szép lakás a 
XII. kerület, Ugocsa utcában. Tel.: 06-
30/475-9451.

 
 
 

II., PASARÉT, HERMAN O. utcában 
152 nm-es, 4 hálószobás, luxus módon 
felújított, kertes, panorámás, nagy te-
raszos villalakás 189,9 M Ft-ért eladó. 
06-20/973-0711.

INGATLANKÖZVETÍTÉS kedvező 
feltételekkel, 1%-tól. 06-30/324-8912. 
alacsonyjutalek.hu

ÜZLETHELYISÉG a Bem rakpart 
31.-ben, 87 nm, alacsony rezsi, felújított, 
panorámás, félszuterén, bejáratott galéria 
mellett azonnal kiadó. 2 WC, kis kony-
ha. 350 000 Ft/hó. 06-20/383-6564.

10 NM-ES, ÚJ ÉPÍTÉSŰ raktár a XII. 
kerület, Gyógyfű utcában eladó. Szgk.-
val lépcsőmentesen megközelíthető. Ár: 
6 millió Ft + áfa. Tel.: 06-20/936-4585.

XII., SZAMÓCA UTCÁBAN 135 
nm-es, háromszobás, erkélyes, extrava-
gáns, első emeleti, garázslehetőséggel, kis 
létszámú, hőszigetelt, kerthasználattal: 
169 millió. 06-20/967-5691.

122 NM-ES, TENGERPARTI lakás 
a horvát Adrián (Senj óvárosában) tulaj-
donostól eladó, (1500 euró/nm). https://
horvatadrialakaselado.hu. Legyen saját, 
nagy tengerparti lakása a horvát Adria 
egyik legjobb helyén. Tel.: 06-70/442-
1111.

AZONNAL FIZETŐ, készpénzes 
ügyfeleinknek keresünk lakottan (ha-
szonélvezeti joggal) eladó ingatlanokat. 
Hívását tisztelettel fogadom: 06-30/815-
2525. v.valeria@citycartel.hu

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁST ven-
nék! 06-30/452-5074.

G A R Á Z S

SZÉKÁCS UTCA felső szakaszán 
2,5x5 m-es garázs kiadó. Érdeklődni: 
06-20/495-4301 vagy baphomet28@
gmail.com.

 
 
 

GOLDMARK UTCÁBAN GARÁZS 
kiadó. 06-20/299-0057.

O K TATÁ S

MATEMATIKATANÁR felkészít: 06-
30/749-2507.

ANGOLTANÁR vizsgákra felkészít: 
06-30/343-8351.

MATEMATIKA tanítását vállalja 
szaktanár, eredményekkel és referenci-
ákkal. 06-30/981-6486.

NÉMETNYELV-OKTATÁS és kor-
repetálás kezdő és haladó fokon. Tel.: 
06-30/948-0955.

MATEKTANULÁS félelmek nél-
kül, örömmel, általános iskolásoknak, 
gyakorlott pedagógussal a Lauder is-
kolánál. Felkészítés középiskolai felvé-
telire. Franciatanítás középiskolások 
részére. 06-20/571-7554, 06-1/950-
2285.

25 ÉVES VIZSGÁZTATÓI gyakor-
lattal felkészítés angol nyelvből minden 
típusú vizsgára. Tel.: 06-70/741-3372, 
esténként, illetve vasárnap.

EMELT SZINTŰ matematikaokta-
tás skype-on általános és középiskolás 
fiatalok részére. Tel.: 06-20/459-9024. 
E-mail: educate@sznet.hu

HÁZHOZ MEGYEK. Angoltanítás: 
06-20/917-6604.

TAPASZTALT ZONGORATA-
NÁRNŐ óraadást vállal. 6 éves kortól 
felnőttkorig. Tel.: 06-70/540-2442.

KIS DIÁKOK KORREPETÁLÁ-
SÁT, felügyeletét vállalja angolul is 
beszélő nyugdíjas tanár. Tel.: 06-
20/374-7137.

 
 
 

NÉMET NYELVTANÁR, NYUG-
DÍJAS, vállal online német nyelvta-
nítást: általános társalgás, nyelvvizs-
gára felkészítés A1–C1-ig 4500 Ft/60 
perc. Bemutatkozó óra ingyenes. Érd.: 
richterzsuszanna36@gmail.com, 06-
30/602-0094.

ANGOLOKTATÁS/FELZÁRKÓZ-
TATÁS, házhoz megyek, vagy lakáso-
mon. 06-20/293-1091.

MATEMATIKAKORREPETÁLÁS 
5–12. évfolyamig, érettségire felkészí-
tés szaktanároknál, 40 év gyakorlattal. 
Középiskolásoknak 900 oldalas online 
segédanyagot biztosítunk. htiborgy@
gmail.com és 06-30/235-6058.

V E G Y E S

ÖNMAGAM ÉS CSALÁDOM szóra-
koztatására keresek: Akai gx, Aiwa 990, 
Sony 777, Pioneer 1250 stb. high class 
decket. Tel.: 06-70/949-4013.

KERESEK HASZNÁLT Zepter 
Bioptron Lámpát, Színterápiát, Légte-
rápiát és Ceragem ágyat készpénzért! 
Érdeklődni: 06-20/529-9861.

 
 
 

RÉGI PAPÍRPÉNZT KERESEK, 
korona, pengő, forint. Tel.: 06-70/949-
4013.

PARÓKA JUTÁNYOS ÁRON el-
adó (félhosszú, barna). Telefonszám: 
06-30/384-8364.

NE HAGYJA POROSODNI HANG-
HORDOZÓIT! Kis és nagy hanglemeze-
ket, műsoros magnókazettákat vásáro-
lok korrekt áron, készpénzért. Nagyobb 
gyűjteményekre is szívesen adok áraján-
latot. Tel.: 06-30/082-9801.

R É G I S É G

KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁS! 
Arany 14 900 Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól, 
ékszereket, borostyán-korall, bizsukat, 
mindenféle régiséget, herendi, Zsol-
nay, órákat stb. Teljes hagyatékot, régi 
pénzeket, érméket, kitüntetéseket, 
fényképezőgépeket. V. kerület, Szent 
István krt. 25. Tel.: 06-70/608-6082.

KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGY-
BECSÜS vásárol régi keleti szőnyegeket 
és műtárgyakat sérült állapotban is. 
Készpénzfizetéssel. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06-30/456-3938.

RÉGISÉGHAGYATÉKOK felvá-
sárlása. Tel.: 06-20/932-6495. www.
antikbudapest.hu

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYT, régi 
pénzeket, képeslapot, könyveket, 
papírrégiséget, porcelánt, tárgyakat 
és régiségeket vásárolunk. VI., And-
rássy út 16. H–Sz.: 10.00–17.00, Cs.: 
10.00–19.00, P.: zárva. Tel.: 06-1/317-
4757.

WWW.MAGYARANTIK.HU, 
régiség, teljes hagyaték felvásárlása: 
vitrin-, dísztárgyakat, ezüstneműket, 
ékszert, antik órákat, festményeket, 
bútorokat (koloniált is), csillárt, sző-
nyegeket, kitüntetést, pénzérmét, zon-
gorát. Házhoz megyünk, készpénzben 
fizetünk. T.: 06-70/673-7787.

ALMÁSI KATALIN készpénzért 
vásárol bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, 
varrógépet, írógépet, lemezeket, köny-
veket, csipkét, bizsukat, kitüntetést, 
régi pénzt, játékokat, kristályt, teljes 
hagyatékot, díjtalan kiszállással. 06-
30/308-9148.

ELADNÁ RÉGISÉGEIT: karóra, 
asztali, falióra, tört és fazonarany. 
10 000–16 000 Ft-ig. Ezüst 100 Ft-tól 
350 Ft-ig, festményt, porcelánt, Zsol-
nay kerámiát, régi bizsut, kitüntetést, 
régi pénzt magas áron vásárolunk. 
Jöjjön el üzletünkbe. XII., Fodor u. 
31/b. Tel.: 06-20/229-7774.

KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL VÁSÁ-
ROLUNK mindennemű régiséget! 
Bútort, csillárt, festményt, könyve-
ket, hanglemezeket, irha-, szőrme-
bundákat, dísztárgyakat, órákat, 
kitüntetéseket. Gyűjteményeket, tel-
jes hagyatékot, kiürítéssel! Díjtalan 
kiszállás, értékbecslés. Jakab Dorina: 
06-20/365-1042. www.antikceg.hu

ARANY–EZÜST–RÉGISÉG. Karóra-
felvásárlás készpénzért! Bp. XII. ker., 
Böszörményi út 16/b. Tel.: 06-70/407-
3898, info@boszormenyiaranyhaz.hu

ÉRTÉKES FESTMÉNYT, gyűjte-
ményt venne ügyvéd család befektetés 
céljából, kizárólag magánszemélytől. 
Tel.: 06-30/822-8050.

NÉMETH DÁNIEL SZAKBE-
CSÜS vásárol értékbecsléssel festmé-
nyeket, porcelánokat, bútorokat, ba-
kelitlemezeket, műszaki cikkeket, régi 
pénzt, kitüntetést, szobrokat, órákat, 
könyveket, lakáskiürítést. Hagyaték-
felvásárlás. Díjtalan kiszállással a hét 
mindennapján! 06-20/294-9205.

KEZDŐ GYŰJTŐ VAGYOK. Órá-
kat, festményeket vásárolnék tisztességes 
áron. Ha van önnek eladó, kérem, hív-
jon! 06-20/4549-152.

AZONNALI KÉSZPÉNZÉRT MEG-
VÁSÁROLJUK: arany- és ezüsttárgya-
kat, órákat, festményeket, porcelánokat, 
régiségeket, régi pénzeket, kitüntetése-
ket, teljes hagyatékokat! 06-20/807-
2906, Budapest XIV., Vezér út 148–150.

MEGNYITOTTUK ÜZLETÜNKET! 
Vásárolunk: bundákat, ruhaneműket, 
festményeket, porcelánokat, órákat, 
arany-ezüst ékszereket. Teljes körű ha-
gyaték felszámolása. II. kerület, Török 
utca 4. 06-20/231-0572, 06-20/324-
6562.

KÜLFÖLDI CÉG VÁSÁROLNA 
arany, ezüst, tört arany ékszereket, 
tárgyakat, fazonaranyat kiemelkedő 
áron. Hagyatékból megmaradt min-
denféle tárgyakat. A hirdetés bemu-
tatásával plusz 10 000 Ft jár. Keressen 
bizalommal! Tel.: 06-30/129-5020.

 
 
 

NERC-, RÓKA-, MINDENFAJTA 
szőrmebundát vásárlok, teljes ruhane-
mű-hagyatékot, kiegészítőket, könyveket 
és dísztárgyakat, régiségeket. 06-20/229-
0986.

SZÍNHÁZAK RÉSZÉRE mindenne-
mű régiségek felvásárlása készpénzért. 
Dísztárgyak, festmények, bútorok, 
hagyatékok. Kiszállás, szakbecslés 
díjtalan! 06-30/419-2713. Diszkrét 
ügyintézés, korrekt árajánlat. www.
antiklakberendezes.hu

RÉGISÉGEK–HAGYATÉK, örök-
ség felvásárlása készpénzért. www.
antikbudapest.hu, e-mail: antik@
antikbudapest.hu. Telefonszám: 06-
20/932-6495.

MÁRIA TERÉZIA GALÉRIA vásárol: 
régiségeket, arany ékszereket, ezüsttár-
gyakat, festményeket, bútorokat, porce-
lánt, karórákat, könyveket, teljes hagya-
tékot, zongorát. Tel.: 06-20/474-0948.

HAGYATÉKFELVÁSÁRLÁS, lomta-
lanítás, lakáskiürítés pincétől padlásig, 
értékbeszámítással. 06-20/931-9793.

ARANY–EZÜST–RÉGISÉG–
KARÓRA felvásárlása készpén-
zért! Bp. XII. ker., Böszörményi út 
16/b. Tel.: 06-70/407-3898. info@
boszormenyiaranyhaz.hu

RÉGI, ILLETVE új karórákat, zseb-
órákat vásárolnék! Mennyiségtől füg-
getlenül. Fogaranyat, tört aranyat a napi 
legmagasabb áron! 06-70/392-4354.

NEMES ART KFT. megvételre ke-
res klasszikus és kortárs festménygyűj-
teményeket: 06-30/949-2900, nemes.
gyula@nemesgaleria.hu

TÖRT ARANY, FAZONARANY fel-
vásárlása. Telefonszám: 06-20/614-5514.

MEGNYITOTTUK ÜZLETÜNKET! 
Vásárolunk: írógépeket, régi bundákat, 
festményeket, porcelánokat, karórákat, 
zsebórákat, arany ékszereket, ezüsttár-
gyakat. Teljes körű hagyaték felszámolá-
sa. II. kerület, Török utca 4. 06-20/231-
0572, 06-20/324-6562.
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MALIBU SZÉPSÉGSZALON. Új 
helyen, kellemes környezetben várja 
régi és új vendégeit a régi csapat, a 
megszokott színvonalon! Fodrászat, 
manikűr, műköröm, gyógypedikűr, 
kozmetika, 3D szempilla és smink-
tetoválás. Cím: XII., Kiss János altá-
bornagy 32/a. Tel.: 06-30/372-4665. 
facebook.hu/malibuszalon

LÉZERTERÁPIA, reumatológia, aku-
punktúra, gerincferdülés, csontritkulás, 
csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásel-
látás, lumbágóügyelet, porckorongsérv 
ellátása. teledoktor.hu, lumbagougyelet.
hu, surgossegireuma.hu, 06-1/368-6349, 
06-20/968-6886.

ÁLLAPOTFELMÉRÉSEK (kézi, 
gépi), talpmasszázs, fülgyertyázás, 
nyirok-, visszérterápia, mágneses 
biorezonancia, egyéni, számítógépes 
lúdtalpbetét-készítés, allergiabevizsgá-
lás, -kezelés, gyógymasszázs, gyógy-
torna, kinesio tape. Bejelentkezés: 
06-20/254-4633, 06-1/316-2596. 
www.vivientalpai.hu. 1024 Buda-
pest, Fillér u. 8–12/B. Vivien Talpai 
Gyógycentrum.

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR 
Szilágyi Erzsébet fasor 51. alatt. Ideg-
becsípődések, ízületi blokkok, lumbá-
gó-isiász megszüntetése. Térdblokkok, 
gerincsérvek, szédülések műtét nélküli, 
eredményes gyógyítása. Fülakupunktú-
rás fogyókúra. Dr. Garzó Péter termé-
szetgyógyász, 06-30/945-8477. www.
drgarzo.segitek.hu

PEDIKŰRÖSKÉNT HÁZHOZ 
MEGYEK. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06-30/445-3876.

ROSEMARY MASSAGE! Várom 
vendégeimet svéd, nyirok-, lávakő-, 
cellulit-, meleg olajos masszázsaimra. 
Budapest, Batthyány utca 67. Tel.: 06-
70/610-1347.

IDŐSEBBEK TORNÁJA! Az 
ELTE TÓK (volt Tanítóképző Főis-
kola) Sportklubja életkorhoz igazított 
mozgásanyaggal, heti kétszeri talál-
kozással, tanfolyamot hirdet. A rend-
szeres torna fittebbé, frissebbé teszi a 
mindennapjainkat! Jelentkezni lehet: 
hétfőn vagy csütörtökön a „Mackó is-
kola” tornatermében (1126 Budapest, 
Németvölgyi út 42–46.) 18 órakor.

GABY KOZMETIKA szeretettel várja 
vendégeit! Ha tartósan ápolni, szépíteni 
akarja arcát, testét, forduljon hozzám. A 
felelősségteljes munka, magas minőségű 
gépek hatóanyagaival ötvözve, meghozza 
az elvárás eredményét. Klasszikus kézi 
kezelés ultrahanggal, széppé teszi arcát, 
dekoltázsát. Tel.: 06-1/322-5388. 1123 
Alkotás u. 39/b fszt. 6. Nyitás: novem-
ber 1.

 
 
 

HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készí-
tését, javítását vállalom garanciával. 
Hívjon bizalommal! Telefonszám: 
06-20/980-3957.

FUTÓKLUB KEZDŐKNEK, 50 fe-
lettieknek szeptembertől a Normafánál, 
személyi edzővel. 06-20/500-5149-es 
számon lehet jelentkezni.

LELKI TANÁCSADÁS – Life 
coaching. Ingyenes első alkalom. 
Kérdés esetén is hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30/981-5269.

Á L L Á S

BLAHA LUJZA TÉRI irodánkba 
telefonosokat keresünk. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk. 4-6-8 órás mű-
szakok (választható), heti fizetés. Tel.: 
06-70-554-9384.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HI-
VATAL lakossági adatfelvételeihez ösz-
szeírókat keresünk állandó munkára. 
Tabletkezelés, jó fizikai állóképesség, 
jó kommunikáció feltétel. Jelentkezés 
kerületmegjelöléssel: szilvia.savai@
statek.hu.

 
 
 

VASALÓNŐT KERESÜNK! Bp. III. 
ker.-ben működő vasaldánkba keresünk 
vasalónőket. Bejelentett 8 órás munka, 
családias légkör. Jelentkezni: 06-30/313-
5590.

51 ÉVES, MEGBÍZHATÓ férfi 
sofőri, magánsofőri állást keres. B-, 
C-, D-kategóriával. 06-30/392-4030, 
egész nap hívható.

TÁ R S K E R E S Ő

NINCS TÁRSA? Velem megtalálja! 
Személyre szabott, színvonalas, diszkrét 
társközvetítés professzionális támogatás-
sal. Mándoki Györgyi. Tel.: 06-30/630-
1136.

NYUGDÍJAS HÖLGY BARÁTKOZ-
NA természetet, zenét, színházat kedvelő 
hölggyel, 70-80 éves korig. 06-70/534-
0378.

FIATALOS, MŰVÉSZET-, szellemi 
sport-, zenerajongó, volt külkeres, ateis-
ta nő keres 70-78 éves, nem dohányzó, 
értelmiségi barátot/barátnőt. Tel.: 06-
20/386-7828.

MEDITERRÁN UTAZÁSOKHOZ 
művészetekben jártas, rugalmas, nyi-
tott útitársat keres hetvenes, nyugdíjas 
tanárember. Tel.: 06-1/249-1855, vagy 
km.att@freemail.hu címen.

K Ö N Y V

 
 
 

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, 
MŰTÁRGYAKAT VÉRTESI ANTIK-
VÁRIUM VÁSÁROL! Díjtalan kiszál-
lással. www.vertesiantikvarium.hu, tel.: 
06-20/425-6437.

Bőrgyógyászat és 
Kozmetológia szaKrenDelés 

Arcfiatalító és testformáló  
kezelések patinás klinikán 

Buda szívében.

www.drcsernus.hu

06-30-185-7036

info@drcsernus.hu

Dr. Csernus Krisztina bőrgyógyász

drkrisztinaphillips

Dr. PhilliPs-Csernus Krisztina

Lapunk az 
interneten is 

olvasható:
www.hegyvidekujsag.hu
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AKTÍV HeGYVIdÉK
TÉLI PROGRAMOK

GESZTENYÉS KERT FUTÓKLUB
Kedd 18.30–19.30
Gesztenyés kert, futópálya
Gyülekező: 18.15-kor a mOm Sport 
recepciójánál

AEROBIK
Foglalkozások csak iskolai tanulmányi 
időszakban zajlanak, iskolai szüne-
tekben nem!
Hétfő
18.00–19.00 Jókai mór iskola (diana 
utca 4.)
18.30–19.30 Tamási Áron iskola 
(mártonhegyi út 34.)
Kedd
18.00–19.00 Tamási Áron iskola 
(mártonhegyi út 34.)
Szerda
19.00–20.00 Jókai mór iskola (diana 
utca 4.)
19.30–20.30 Tamási Áron iskola 
(mártonhegyi út 34.)
Csütörtök
19.00–20.00 Németvölgyi Általános 
Iskola (Németvölgyi út 42–46.)
Péntek
17.00–18.00 Arany János iskola (me-
redek utca 1.)

KÍMÉLŐTORNA
Foglalkozások csak iskolai tanulmányi 
időszakban zajlanak, iskolai szüne-
tekben nem!
Hétfő
19.00–20.00 Jókai mór iskola (diana 
utca 4.)
19.30–20.30 Tamási Áron iskola 
(mártonhegyi út 34.)
Szerda
18.00–19.00 Jókai mór iskola (diana 
utca 4.)
18.30–19.30 Tamási Áron iskola 
(mártonhegyi út 34.)
Csütörtök
18.00–19.00 Németvölgyi Általános 
Iskola (Németvölgyi út 42–46.)
Péntek
16.00–17.00 Arany János iskola (me-
redek utca 1.)

MOZGÁS EGYETEME
Foglalkozások csak iskolai tanulmányi 
időszakban zajlanak, iskolai szüne-
tekben nem!
Kedd 19.30–20.30
Testnevelési egyetem, „K” épület, 
Athén-terem (Alkotás utca 44.)

ZUMBA
Hétfő 15.00–16.00
mOm Sport, balett-terem (csörsz 
utca 14–16.)
Szerda 17.00–18.00
mOm Sport, balett-terem (csörsz 
utca 14–16.)

ASZTALITENISZ
Foglalkozások csak iskolai tanulmányi 
időszakban zajlanak, iskolai szüne-
tekben nem!
Szombat 9.00–10.00
Városmajor utca 29., tornaterem

FUNKCIONÁLIS EDZÉS
Hétfő 17.30–19.00
Szerda 18.00–19.30
Városmajor utca 29., tornaterem
A crossFit az USA-ból származó fit-
neszirányzat, amely gimnasztikai, 
súlyemelő, erőemelő és komplex 
mozgásformákat egyaránt tartalmaz. 
A funkcionális edzés nemcsak fizikai 
kondíciónkat formálja, hanem men-
tálisan is erőssé tesz minket

TERMÉSZETJÁRÓ TÚRA
December 17.: budai hegyek. Túra-
vezető: Stark Gáspár. Találkozó: 
8.30-kor a Széll Kálmán téren, az órá-
nál. Útvonal: Hűvösvölgy–Glück 
Frigyes út–Határ-nyereg–Virágos-
nyereg–Guckler Károly út–Fenyő-
gyöngye. Táv–szint: 9 km, + 200 m, 
– 150 m. Vége: 14.00 óra körül. Költ-
ség: 2 buszjegy.
Teljes 2022. évi túraterv: 
szabadsagvandor.fw.hu.
A menetrendek változhatnak, ennek 
megfelelően az utazások időpontjai 
módosulhatnak!
Túravezetők: Sütő-Nagy István (06-
1/202-7849, 06-30/934-6968), Arday 
Lajosné (06-1/356-0073)

INTEGRAL YOGA
Szerda 20.00–21.00
mOm Sport, balett-terem (csörsz 
utca 14–16.)

MUDITAYOGA
Kedd 17.30–19.00
Győri út 2/b
előzetes bejelentkezés szükséges:
info@muditayoga.hu

Minden eddiginél több gyerek állt rajthoz a Mikulás Kupán
Háromszáznál is többen indultak 
az idei mikulás Kupán. A mOm 
Sportban és a Városmajor utcai 
sportközpontban úszni tanuló 
gyerekek a mOm Sport uszodájá-
nak tömött lelátói előtt verseng-
tek egymással.

A magyar igazi úszónemzet, és ez 
igaz a Hegyvidékre is, ahol az ön-
kormányzathoz tartozó két uszo-
dában, a MOM Sportban és a 
Városmajor utcai sportközpont-
ban évente több ezren kötnek élet-
re szóló barátságot a vízzel. Szá-
mukra rendezik meg minden 
esztendőben az egyik legrégibb 

XII. kerületi gyereksportversenyt, 
a Mikulás Kupát.

Az évtizedes hagyománnyal 
rendelkező viadalt az idén egy ki-
csit másképp bonyolították le a 
szervezők, mint korábban. Ezúttal 
ugyanis egy versenyen mérhették 
össze tudásukat a MOM Sportban 
pallérozódó és a Városmajor utcai 
sportközpont úszóiskolájába járó 
gyerekek, így minden eddiginél 
népesebb mezőny gyűlt össze a 
MOM Sportban.

„A járvány miatt két évig nem 
volt verseny az uszodáinkban, 
most viszont végre elhárult min-
den akadály, amit már nagyon 
várt mindenki. Ezt mutatja az 
óriási érdeklődés is, 354 nevezés 

érkezett a különböző korosztá-
lyokban. Újdonság, hogy a neve-
zési díj egy-egy labda volt, ezeket 
a hegyvidéki óvodák kapják meg” 
– mondta el lapunknak Fonti 
Krisztina alpolgármester.

A közös verseny az energiaha-
tékonyságot is szolgálta. A város-
majori uszoda is emiatt zár be 
három hónapra: energetikai fej-
lesztések történnek, így a jövőben 
lényegesen olcsóbban tud majd 
üzemelni.

Az alpolgármester emlékezte-
tett, hogy a bezárás ellenére a 
Hegyvidéki Szabadidősport 
Nonprofit Kft. továbbra is szá-
mos ingyenes sportolási lehetősé-
get biztosít a XII. kerületieknek. 

Az Aktív Hegyvidék program 
keretében az iskolák tornaterme-
iben vagy lehetőség szerint a sza-
badban zajlanak különböző edzé-
sek és foglalkozások, emellett a 
Gesztenyés kert Futóklubhoz is 
csatlakozni lehet, a téli sportok 
szerelmesei pedig hamarosan bir-
tokba vehetik a Normafa új sífu-
tópályáját.

„Jó látni, hogy ilyen sokan in-
dulnak egy amatőr úszóversenyen, 
az pedig külön öröm, hogy a lelá-
tó megtelt a hozzátartozókkal, 
akik nagyszerű hangulatot terem-
tenek” – összegzett Wladár Sán-
dor, a Magyar Úszó Szövetség je-
len lévő elnöke, aki azt emelte ki, 
hogy bármerre néz, „egészséges, 
egyenes tartású és csillogó szemű” 
gyerekeket lát.

„Valamennyien jól érzik magu-
kat, és ez az igazán lényeges. Ennél 

jobb hírverése nem is lehetne a 
sportágnak – hangsúlyozta a 
moszkvai olimpián aranyérmet 
szerző egykori úszó, aki arról is 
beszélt, hogy az úszás nem csak 
azért ajánlott, mert javítja a moz-
gáskoordinációt, és előnyösen 
befolyásolja az ízületek, az izmok 
fejlődését. – Ez egy életmentő 
sport! Sajnos még mindig sok gye-
rek fullad a szabad vizekbe azért, 
mert nem tanult meg jól úszni.”

Wladár Sándor szerint ráadásul 
az úszás közösségépítő tevékeny-
ségnek sem utolsó. Elég volt csak 
körbetekinteni a MOM Sport 
uszodájában, ahol a XII. kerület 
különböző pontjairól érkezők 
előbb egymással versengtek, majd 
a legnagyobb egyetértésben közö-
sen szórakoztak a Mikulás Kupa 
kísérőrendezvényein.
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„Nem elég csak tehetségesnek lenni, küzdeni is kell”
mindig szívesen jön a Normafához a Vasas Sc-ben versenyző Tóth Zita, 
aki az idei pekingi téli olimpián alpesi sízésben képviselte a magyar 
színeket. mint azonban kiderült, nem csak az edzések miatt kedves 
számára a környék. beszélgetésünkben azt is elmondta, hogy reményei 
szerint itt tanulja meg hamarosan egy másik sportág fortélyait is.

– Volt már akkora lejtőn, ami-
ről sítalpakkal a lábán lenézve meg-
ijedt?

– Nem, ilyen pályán még nem 
jártam! Imádom a sebességet és az 
adrenalint, ezért is lettem alpesi 
síző. Nagyon szeretem azt az iz-
galmat, amit a rajtnál érzek, ami-
kor lenézek a pályára, és tudom, 
hogy nehéz lesz, de képes vagyok 
megcsinálni.

– Azért tettem fel az előző kér-
dést, mert bárhogy nézzük, a síelés-
hez és különösen az alpesi síeléshez, 
bizony, bátorságra is szükség van. 
Már gyerekként megvolt önben ez a 
tulajdonság?

– Igen, sőt akkor talán még 
jobban. Gyerekként csak az lebe-
gett a szemem előtt, hogy minél 
gyorsabban leérjek a célba, és köz-
ben jól érezzem magam. Azóta 
eltelt néhány év, hivatásos síelő 
lettem, és tudatosult bennem, 
hogy nem veszélytelen dolog, amit 
csinálok. Abban azonban biztos 
vagyok, hogy amíg bátran, teljes 
elszántsággal küzdök lefelé a he-
gyen, addig nem kell aggódnom. 
Baj csak akkor van, amikor az 
ember elkezd félni és kételkedni 
magában…

– Mi szükséges ahhoz, hogy jó 
síző legyen valaki?

– Ha az az álmod, hogy sikeres 
sportoló legyél, nem elég csak te-
hetségesnek lenni, küzdeni is kell 
érte. Hinned kell benne, hogy el 
tudod érni a célodat, még akkor 
is, ha más kételkedik benned. Az-
tán a következő években úgy élj, 

hogy sohase téveszd szem elől az 
álmodat! Fontos még a közösség, 
az edző, sí esetében az anyagi tá-
mogatás, és persze egy kis szeren-
csére is szükség van.

– Mennyi lemondással jár a ver-
senysport?

– Egy külső szemlélő azt mon-
daná, hogy rengeteggel. Ő azt 
látná, hogy kiskorom óta szinte 
sosem vagyok otthon, hogy keve-

set vagyok a családommal és a 
barátaimmal, és hogy nekem sok 
minden kimaradt, ami a korom-
bélieknek mindennapos volt. Ha-
marabb fel kellett nőni, hiszen 
tizennégy évesen magamra lettem 
utalva Ausztriában, egy sí gim ná-
zium kollégiumában, némettudás 
nélkül. Úgy tűnhet, hogy lemond-
tam a gyerekkoromról, de én ezt 
nem így fogom fel. Hálával a szí-
vemben gondolok a versenysport-

ra, mert anélkül ma nem lennék 
az, aki vagyok. Megtanított az 
életre, keménynek nevelt, és önbi-
zalmat adott; tudom, hogy én még 
a jég hátán is megélnék. Megany-
nyi csodaszép emlékben részesí-
tett, rengeteg gyönyörű helyre el-
vitt, és sok számomra kedves 
emberrel ismertetett meg. Boldog 
vagyok, hogy ez lehet az életem.

– Mióta versenyzik a Vasas SC-
ben?

– Már több mint tíz éve. Ez a 
harmadik szezonom az edzőm-
mel, az osztrák Dietmar Thönivel, 
aki annak idején Miklós Editet 
készítette fel a világkupákra. Apu-
kám, Tóth Zalán tanított meg 
síelni, ő is volt az első edzőm. Utá-

na számos kiváló szakemberrel 
dolgozhattam együtt, akik közül 
Kővári Enikőre a nevelőedzőm-
ként tekintek.

– Részt vett a legutóbbi téli 
olimpián. Mekkora élményt jelen-
tett ott lenni, a magyar színeket 
képviselni?

– Hatalmas élmény volt, hogy 
a gyerekkori álmomat valóra vált-
va kijutottam a pekingi téli olim-
piára. Soha nem felejtem el azt 

a megtiszteltetést, 
hogy a megnyitó-
ünnepségen Kéke-
si Mártonnal mi 
vihettük a magyar 
zászlót. Az az érzés 
pedig, amikor egy 
egész ország szurkol 
nekem, csodálatos! 
Remélem, lesz még 
benne részem.

– Ha azt mon-
dom, Normafa, mi 
ugrik be elsőként?

– A rétes! A vic-
cet félretéve: na-
gyon sok szép emlé-
kem van a Norma-
fáról, mindig öröm-
mel járok arra. A 
mai napig rengete-
get kirándulunk ott 
a családdal, ha kikapcsolódásra 
vágyunk. A régi Vasas-síházhoz, 
ami most felújítás alatt áll, meg-
annyi felejthetetlen sportos él-
mény köt: szezonzárók, ünnepé-
lyek, edzések és a híres MHK 
futások. Igazán különlegesnek 
találom, hogy a Normafa a sport 
szempontjából ilyen tradicionális 
hely. Jó belegondolni, hogy a sí-
sport legendái, mint például Kő-
vári Ildikó néni, ott edzettek, ahol 
a jövő bajnokai is.

– Milyen kapcsolata van még a 
„város tetejével”?

– A Normafa mindig is nagy 
szerepet játszott a családom életé-
ben, hiszen apukám és nagybá-
tyám ott gyepsíeltek. Mi, gyere-
kek, a mai napig hallgatjuk az iz-
galmas történeteiket azokról az 
időkről, és boldogsággal tölt el 
minket, hogy a fejlesztéseknek 
hála sok ember hasonló élmények-
kel gazdagodhat. Én pedig már 
alig várom, hogy a behóágyúzott 
sífutópályán megtanuljam ennek 

a másik szakágnak a csínját-bínját 
Holló Miki bácsitól.

– A sízés téli sport, a tél pedig az 
ünnepek ideje. Hogyan tölti a kará-
csonyt?

– Szerencsére karácsonykor a 
versenyek is szünetelnek néhány 
napig, így haza tudok utazni, hogy 
a családdal ünnepelhessek. A 
nagypapám el szokott vinni min-
ket, unokákat, korcsolyázni, amíg 
otthon a készülődés folyik, de 
ezenkívül többnyire csak az evés-
ből űzünk sportot.

– Karácsony után pedig jön a 
szilveszter, a nagy fogadalmak nap-
ja. Tervez valami hasonlót az idén?

– Nekem a szilveszter sohasem 
volt nagy ünnep. Mivel általában 
másnap hajnalban edzésem van, 
ezért már korán lefekszem, és át-
alszom az új évbe. A fogadalma-
immal pedig nem szoktam az év 
végéig várni – amit a fejembe ve-
szek, ahhoz már nyomban hozzá 
is látok.

sm.

Wladár Sándor és Fonti Krisztina a díjátadón

A nevezési díj egy-egy labda volt, ezeket a hegyvidéki óvodák kapják meg

Tóth Zita síző


