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Fotópályázat
Az Óhegy Egyesület fotópályázatot  indít

Fénnyel írt nyári mesék címmel.
A Hegylakók legszebb digitális fotói fel-

kerülnek honlapunkra www.ohegy.hu, illet-
ve a papírképeket a Népházban állítjuk ki. A
legtöbb e-mail, illetve a kiállításon kapott
szavazat alapján digitális és papírkép kate-
góriában nyerhetô el  közönségdíj. Öröm-
mel várjuk az Ön képaláírással, magyarázat-
tal ellátott fotóit október 10-ig, az egyesu-
let@ohegy.hu címre, vagy  Egyesület  To-
rony u. 33. postaládájába, A/5 méretben

VASÁRNAPI

EBÉD
nyári élménybeszámolókkal, 

2004. szeptember 26-án, 13.30-kor.

Házigazda:

Farkas János,
az „Óhegy legjobb szakácsa - 2004” 

verseny gyôztese

A menü ugyanaz, mint a versenyen:
erdélyi tokány, juhtúrós puliszkával.

Jegyek elôvételben vásárolhatók 700 Ft-ért
a Népházban (430-0326),

vagy az Erdôalja ABC-ben, péntekig.

KATTINTSON A WEBLAPUNKRA!
Találhatók itt egyesületünkrôl, történetünkrôl, programjainkról, korábbi rendezvényeinkrôl cikkek, fotók,

valamint olvashatóak az Óhegy-Hírek egyes korábbi számai és feliratkozhat hírlevelünkre is.

www.ohegy.hu • www.ohegy.hu • www.ohegy.hu • www.ohegy.hu 

Szépségnap

a Népházban!
2004. október 1-én 17 – 21 óráig.
• Rendhagyó divatbemutató különleges,

egyedi ruhákból, sanzonokkal és versekkel
fûszerezve!

• Ékszerek, fehérnemûk, keleti ruhacsodák
bemutatója és vására!

• Sminktanácsok, fodrászbemutató!

• Büfé!

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Belépôjegyek 700 Ft-os áron megrendel-
hetôk Benyó Dóránál a 06-20-455-9457 vagy
a  250-30-59 telefonszámon.

Ismerkedés az ôsi városrész néhány érdekességével.
Találkozó: az Árpád-hídi HÉV megálló váróhelyisége elôtt 10 órakor.
A túrát Farkas Márton vezeti. (Folytatás a 4. oldalon)

A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület nyílt napja 2004. október 2.

Óbudai séta

A Mikka-Makka Játéktár alapítvány
elköltözött a Toronya utcai Népházból.
Akik szolgáltatásaikat továbbra is igénybe
szeretnék venni, Zoltai Évánál érdeklôd-
hetnek a 06-30- 411-1839 telefonszámon.

Társastánc tanfolyam indul kezdôknek
a Toronya utcai Népházban, korhatár nél-
kül, nem csak házapároknak. A résztvevôk
elsajátíthatják a keringô, swing, rock and
roll valamint klasszikus és modern táncok
lépéseit. Jelentkezni lehet Juhász Valéria
nívódíjas táncpedagógusnál a 30-417-
4646-os telefonszámon.

Kezdô hastánc tanfolyam indul a Nép-
házban szeptember végén – október ele-
jén gyermekeknek (6–12 évesig) és felnôt-
teknek (13–93 évesig). Jelentkezni lehet
Holup Orsolyánál a 06-70-294-0108-as te-
lefonszámon.

Tagjaink adójának 1%-ából 35 ezer
forint bôvítette Egyesületünk amúgy igen
szûkös pénztárcáját. Fogadják köszöne-
tünket.

,,Séta az esôben''

ÖSSZEVONT LAPSZÁM
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Óbuda legendás és ma már nem létezô gyá-
rai – a Téglagyárak, a Sportszergyár, a Nyersolaj-
szivattyúgyár – nyomában a Pamut (Pamutnyo-
móipari Vállalat) is a Múlt, a Volt örök birodal-
mába igyekszik. Nem önszántából. Mára az
összes, hagyományos gyárat bezárták Óbudán,
azonban nem mindet bontották le. Sokat „átké-
peztek” közülük, ám néhány még mindig elha-
gyatva, kiürítve áll bizonytalan sorsára várva. A
Pamutot viszont bontják a már nem létezô test-
véreihez hasonlóan. Illetve nem egészen úgy.
Nemrég a VÁROSRENDEZÉS és az ÚTHÁLÓ-
ZATFEJLESZTÉS nevû két, pártállami dózer ra-
dírozta le a gondosan megépített kapitalista,
népnyúzó üzemeket. Ma viszont a tisztára mo-
sott, kapitalista magántôke a jól hangzó …-
PARK fedônév védelmében bont és épít hiszté-
rikusan, ha kell, ha nem. Ez hát a különbség! A
Pamut helyére épülô – a szép, színes plakát sze-
rint egyébként takaros – komplexum például a
sejtelmes „sunpalace” néven hirdetôdik, s ígé-
rôdik bele minden, mi szem-szájnak s bukszá-
nak ingere.

Bontják a Pamutot…

Régi, jó barátomat. Nekem még ma is ô az
örök GYÁR. Barnatéglás, rácsablakos, nagyké-
ményû, örökké zümmögô, zakatoló nagy ház.
Ugye ilyen a gyár. A csendes Nagyszombat utca
átellenes oldalán laktunk, és délutánonként
gyakran másztunk föl mi gyerekek az épület kiug-
ró lábazatára, hogy a földszinti ablakok valame-
lyikén bekukucskálva bámuljuk a csodát. A két
emelet magas mûhely mennyezetérôl hullámzó
libegéssel omlottak alá a színes mintájú, ölnyi
szélességû textilszalagok. Fönt a magasban a fé-
nyes hengerek között rájuk nyomódott a minta,
lent pedig összegyûjtötték ôket bálában. Hogy
mi történt ezután a színes textilszalagokkal, azt
azóta sem tudtam meg, de bevallom, soha nem
is érdekelt. A magasból leomló „anyagok” látvá-
nya teljesen elkápráztatott és kielégített. Szeret-
tem ôt, a gyárat, azért is, mert nem engedte,
hogy elkéssem az iskolából. Szirénája háromszor
búgott föl reggelente: fél hétkor, háromnegyed
hétkor és hétkor. Figyelmeztette a munkába
igyekvôket, hogy siessenek, mert mindjárt indul-
nak a gépek. A harmadik búgás már nekem is
szólt: dúúú, felkelniii, mosdaniii, öltözniii és, ha
félálomban a harmadikat én is harmadiknak szá-
moltam, akkor soha nem késtem el. De csak ak-
kor.

Közös titkom is volt a gyárral. Az oldaláról
egyszer leszerelték az öles átmérôjû, kiszolgált
szellôzôkürtôt, és ideiglenesen a HÉV-sínek
melletti bozótba fektették. Ebbe az alagútszerû
vascsôbe bújtam meg a haverokkal cigizni a fel-
nôttek mindig aggódó, kutató tekintete elôl. A
„Csô” sosem árult el minket. (Lebuktunk mi ma-
gunktól.)

Bontják a Pamutot…

A hajdani Hajógyár és a Goli után Óbuda har-
madik legnagyobb üzemét, és egy legendát. Az
ötvenes, hatvanas, hetvenes években ezernél is
több ember dolgozott benne, akik a kerületbôl
és a környék falvaiból jártak ide. A magyar tex-
tilipar virágzott, a gyár egyre gazdagodott és ter-
jeszkedett. Pompás focipályát építtetett a Du-
na-parton (ma Görzenál), ahol tüzes hangulatú
meccseket játszottak a harmadosztályú csapa-
tok minden hétvégén. A gyárral szemben lévô
teniszpályájukon jó néhány, késôbbi válogatott
teniszezô nôtt fel. Házias konyhájú, olcsó ven-
déglôjük mûködött a mai Rozmaring helyén.
Bôvült az üzem is. Újabb és újabb épületszár-
nyakkal épült be a gyárudvar, mígnem egyszer
csak utolérte a Pamutot is a vízfej-kór. Az admi-
nisztráció nôtt, a termelés stagnált, majd csök-
kent, és a vízfej hamarosan kipukkadt. A Pamut
a magyar textiliparral együtt összeomlott a
nyolcvanas évek végére. A gyárépület a rend-
szerváltás után megkezdte hosszúra nyúló agó-
niáját.

Bontják a Pamutot…

A kilencvenes évek elején elôször az új, gyö-
nyörû nyomóhengereket dobták ki és olvasz-
tották be. Miért? A szívem majd meghasadt
utánuk. Aztán „leszerelték” a gyár többi részét
is. Elsôként a korszak nagy cápája, a SKÁLA
nyelte be a megürült csarnokokat. Így lett be-
lôlük a SPRINT. Aztán jött az INTERFRUCT,
majd pedig egymást negyedévente váltva iro-
dák, kiskereskedések, ügynökségek töltötték
meg a gyár fokozatosan kiürülô, egyéb helyisé-
geit. És nemrégiben megjelent egy óriásplakát
a Lajos utcai homlokzaton fennen hirdetve,
hogy kérem tisztelettel „Élni tudni kell”, és itt
fog épülni a sunpalace. A tervezôt azonban
megérinthette a gyár szelleme, mert a plakát
szerint néhány helyen meghagyta a patinás
külsô falat ablakostul. Mögéjük álmodta a la-
kóház-üzletsor együttest és így szülte meg a
„múlt-jelen sunpalace”-t.

Bontják a Pamutot…

Májusban már neki is estek a falaknak az Ár-
pád fejedelem úti oldalon. A karmosputtonyú
kotrók, a tûfejû, kattogó betonbontók napok
alatt földig rombolták a hátsó szárnyat, sôt sec-
pec emelet-mély gödröt minuszoltak a helyére.

Egy napon a Duna felôl kerültem az Árpád fe-
jedelem útja és a Nagyszombat utca sarkához.
Benéztem a bontási területre egy meghagyott,
külsô faldarab üvegtelen ablakán. Elô-szörre
megdöbbentett a számomra indokolatlan, mér-
téktelen pazarlás látványa. Mennyi használható
téglát, acélgerendát, csövet, miegyebet lehetne
innen kimenteni, ehelyett mindezt hatalmas bil-
lencsekben, összetörve, törmelékként elszállít-
ják és eltemetik. Aztán fölpillantottam a „kinyi-
tott” épület metszetére, és egy pillanatra félig le-
bombázott házak képe merült föl elôttem ezerki-
lencszáznegyvenötbôl. Borzongva hessentettem
el a képet, de ekkor a helyére egy újabb látomás
úszott be. Mint egy varázsütésre a gyár hirtelen
megelevenedett. Láttam az alagsori öltözôben a
zuhanyból gôzölögve kijövô férfiakat, ahogy a
hétvégi meccs esélyeit latolgatva hevesen hado-
násznak, és nagyokat nevetnek. A földszinten,
jobbra, a nagy üvegtetejû csarnokban a tmk-sok
a meghibásodott gépeket javítgatják a futó-
macska alatt, a sarokban pedig fel-felvillan a he-
gesztôk pálcája egy törött fémabroncson. Közé-
pen, az emelet irodáiban, opálos cigifüstben a
gondterhelt bérszámfejtôk hatalmas kartontö-
megeket rakosgatnak ide-oda; a diszpécser négy
telefonnal a kezében kétségbeesetten próbálja
összehangolni a festéküzem és a kazánház kong-
resszusi felajánlásait; a fôkönyvelô csinos titkár-
nôje – miközben miniszoknyáját lejjebb húzva
felcsúsztatja, és elkeseredetten csépeli az írógé-
pet (Optima) – epekedô szemekkel csügg KISZ-
titkárból nemrég elôléptetett fiatal fônökén. Az
irodai folyosón lázas nyüzsgés. Vagy fizetésnap
van, vagy valaki érkezett föntrôl, mert iratköte-
gekkel a kezükben, vagy a hónuk alatt kékköpe-
nyes férfiak és nôk szaporáznak keresztben és
hosszában. Ajtók csapódnak, rövid, pattogó uta-
sítások röpködnek itt is, ott is.

Aztán váratlanul eltûnik a látomás. Csak most
döbbenek rá, hogy én soha életemben nem jár-
tam a Pamutban. Mellette laktam sok éven át, is-
merôseim, barátaim dolgoztak ott, de valamiért
én mégsem voltam benne. Felocsúdva, lassan el-
indultam a Lajos utca felé. A magas mintanyomó
csarnok mellé érve meghallottam a gépek züm-
mögését. Óvatosan körülnéztem, jár-e arra vala-
ki, és halkan a falhoz osontam. Már emeltem a lá-
bam, hogy fellépjek a lábazatra, amikor hirtelen
lecsúszott a vállamról a táskám. Utánakaptam, és
megláttam: a mai táskámat. Az idôugrástól kicsit
megtántorodtam. A fülemben továbbzümmögtek
a gépek. Átballagtam az utca túloldalára, és on-
nan visszafordulva benéztem a mintanyomó csar-
nokba. Láttam, ahogy a „mennyezetrôl hullámzó
libegéssel omlanak alá a színes mintájú, ölnyi
szélességû textilszalagok”. Aztán csendesen bú-
csút intettem a csillogó hengereknek.

Szász Kálmán

Bontják a Pamutot,
avagy búcsú a hengerektôl
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A kerületi Önkormányzat koráb-
ban úgy határozott, hogy az elkö-
vetkezendô 4-12 évre elkészíti fej-
lesztési koncepcióját. Mindezt an-
nak érdekében, hogy a kerület veze-
tése rendelkezzen olyan, mindenre
kiterjedô dokumentummal, amely
feltárja a ma meglevô társadalmi,
gazdasági, környezeti és mûszaki
infrastrukturális problémákat, kije-
löli a fejlesztés irányait, a tenniva-
lók ütemezését, és elôsegíti a kap-
csolódó (akár fôvárosi) fejlesztések
közötti összhang megteremtését. 

Az alapos elôkészítéshez elen-

gedhetetlen a lakosság megkérde-
zése, ezért az Önkormányzat
kérdôívet szórt szét, amelyben rá-
kérdez az itt élôk igényeire, vélemé-
nyére, életminôségüket döntôen
meghatározó tényezôkre az okta-
tás, kultúra, szociális szolgáltatá-
sok, környezet minôsége terén. 

Szabó Magdolna alpolgármester
asszony a vélemények begyûjtésé-
ben Egyesületünk segítségét is kér-
te. A kapott kérdôíveket tagjaink
segítségével továbbítottuk hegyla-
kó társaink felé. A lakók válaszaikat
vagy közvetlenül az önkormányzat-
hoz, vagy hozzánk juttatták el, de
sokan voltak, akik a kerület honlap-
jára az interneten keresztül írták le
véleményüket.

Kíváncsian olvastam végig a hoz-
zám eljutott 33 kérdôív 5., 6. és 7.
pontjaira adott mintegy 100 vá-
laszt, amelyben a lakók a szûkebb
lakókörnyezetünk legsúlyosabb
problémáira mutatnak rá, és a leg-
fontosabb fejlesztési célokra adnak
javaslatot. A válaszok kiértékelésé-

re sem szándékom, sem jogom, ezt
az Egyesületnél összegyûlt szûk fel-
mérési minta nem is teszi lehetôvé.
Azonban érdekességképpen – a tel-
jesség igénye nélkül – felsorolnám
a szûkebb lakókörnyezetünkbôl ér-
kezett válaszokat azok számára,
akik nem vettek részt a felmérés-
ben, véleményük azért igenis van,
és szívesen részt vennének a kon-
cepció kialakításának további fo-
lyamatában, elsôsorban a késôbbi
lakossági fórumokon. A leírt prob-
lémák és javaslatok a gyakoriság
sorrendjében tehát a következôk:

1. A hegyi utak járhatatlansága, az
útburkolatok minôsíthetetlen
kátyús állapota, elhanyagoltsá-
ga, felszíni vízelvezetésének
megoldatlansága, az ebbôl faka-
dó károk sokasága, a meglevô
járdák, lépcsôk minôsíthetetlen
állapota (a probléma valamilyen
szövegezéssel minden egyes
kérdôívben elôfordult).

2. Az úthálózat fejlesztése a kerüle-
ten belüli teher- és autóforga-
lom csökkentése érdekében. A
válaszok konkrétan megjelölik az
M0 és az északi híd építésének, a
Váradi utca (Bécsi út és Vörösvá-
ri út közötti szakasza) kiszélesíté-
sének szükségességét, a Váradi
utca bányán keresztül menô sza-
kaszának megépítését a Kolostor
utcáig. Lokális javaslatok a vála-
szok gyakorisága sorrendjében:

2. a Kolossy tér közlekedésének
(pl.: forgalmi rend, parkolás, gya-
logjárdák járhatatlansága) meg-
oldása,

2. az Erdôalja úti iskola elôtti közle-

kedés és parkolás megoldása, a
tönkretett tükör rendbehozatala,

2. az Angoliskola építése miatt a
Kiscelli közben keletkezett közle-
kedési zavarok megszüntetése.

2 .a Kolostor utca (Kiscelli köz) és
Remetehegyi út keresztezôdésé-
nek rendezése (zebra, közlekedé-
si lámpa, beláthatóság),

2 .a Táborhegyi Népház környeze-
tének rendezése (épület elôtti
gyalogos közlekedés balesetve-
szélyes, parkolás megoldatlan,
forgalmi zavarokat okoz),

2 .a Vörösvári úti csomópontban a
balra kanyarodó sáv rövid, a Bé-
csi útnál (csattanások vannak).

3. Zöldfelületek mielôbbi kiépítése
és fenntartása. Konkrét javasla-
tok a gyakoriság sorrendjében:

2. a Kiscelli park rendezése. A haj-
léktalan családok elhelyezése
másutt, kóbor kutyák eltávolítá-
sa, jelentôs mennyiségben
összegyûlt szemét eltávolítása.
(Itt idéznék egy észrevételt szó
szerint: „Vigyenek egy teherautó-
nyi tûzifát a Kiscelli park hajlék-
talanjainak, hogy ne a park fáit
tüzeljék el télen (Ez nem tréfa, a
kerület szégyene!)”,

2. a Bécsi úti elhanyagolt volt bá-
nyaterületek és téglagyárak par-
kosítása, hasznosítása, gondozá-
sa,

2. az Eurocenter elôtti park rende-
zése,

2. a Barátság park rendezése,
2. a Jablonka út – Üde utca találko-

zásánál a gazos terület (állítólag
közpark) kiépítése.

4. Csatornázás hiánya a Márama-
ros úton és a Kolostor utcában.

5. Az esztétikai környezetszennyezés
megszüntetése az utcai elektro-
mos és telefon légvezetékek föld-
be helyezésével, az utcai óriás hir-
detôtáblák (Bécsi úton végig és az
Eurocenter elôtti önkormányzati
területen) eltüntetésével.

6. A tömegközlekedés minôségé-
nek fejlesztése. Autóbusszal kap-
csolatos észrevételek (nincs a
buszmegállóknál esôvédô tetô, a
buszok rossz állapotúak, a 137-
es buszt kisebbre kellene cserél-
ni és kevésbé büdösre, a sofôr
túl gyorsan hajt – balesetvesz-
élyes, a 137-es vonalát az
Erdôalja út végéig meg kellene

hosszabbítani a Csúcshegyiek
érdekében).

7. A közbiztonság javítása (konkré-
tumok: gépkocsi feltörések, Ár-
pád-hídi végállomás körüli tol-
vajlások, karácsony elôtti betö-
rések a hegyen, stb.)

8. Az egészségügyi ellátás javítása
(konkrétumok: a rendelôben
rengeteget kell várni például a
Vörösvári úti gyermekorvosnál,
a bôrgyógyászaton, az egészség-
ügyi épületek alacsony színvo-
nalúak, sok az alkalmatlan or-
vos).

9. A szolgáltatásokkal kapcsolat-
ban leírt észrevételek: a gáz
fûtôértéke gyenge, elégtelen a
vendéglátás általában,

 9. az Önkormányzatnál lassú az
ügyintézés, „az ügyfelek érdekei
másodlagosak”, az építkezések
építési engedély szerinti megfe-
lelôsége nincs ellenôrizve.

10. Tágabb környezetünk területfej-
lesztésével kapcsolatos elkép-
zelések például:

10. a Flórián tér városi tér legyen,
ne csak egy közlekedési csomó-
pont, 
 az Óbuda-Újlak rekonstrukció

10. befejezése, a városképi és par-
kolási káosz megszüntetése,

10. a volt ipari területek legyenek
hasznosítva, például a Bécsi út
hegy felôli oldalán, és a Bécsi
út 343. területén a szlöm ren-
dezve.

Ha szabad személyes vélemé-
nyemmel terhelni a tisztelt olvasót,
akkor elmondom, hogy a válaszok
sorai között olvasva az tûnik ki szá-
momra, hogy oly mértékig küzdünk
alapproblémákkal (közlekedés, út-
burkolat, környezetünk rendezet-
lensége), hogy eszünkbe sem jut az
egészségügy, oktatás, kulturális
élet, sôt mi több, a közösségi élet
hiányosságain gondolkodni. De
nem késtünk le még semmit. Ké-
rünk minden hegylakót, hogy aki
észrevételeivel segíteni tudja az
Önkormányzat munkáját, az küldje
meg az Egyesület címére a Népház-
ba, vagy az egyesület@ohegy.hu in-
ternetes címre, mi továbbítjuk, és
hogy folyamatosan tájékozott le-
gyen, figyelje az Önkormányzat
www.obuda.hu honlapját is.

Felcsuti László

Óbuda-hegyvidéki lakosok

gondjai, javaslatai
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Még el sem kezdôdött a Máramaros úti csatornaépítés, de lassabb tempóhoz már hozzá-
szokhattunk. Tavaly december óta, a 137-es busz végállomása elôtt feltörô csermely bontogat-
ja csak egyelôre a burkolatot. 

Mérôkocsik, vízelzárás, útfelbontás, lépésben haladó autók, nagyot döccenô busz, a fel-
freccsenô víztôl ijedten félre ugró gyalogosok látványa már szinte megszokott.   

Talán most, talán mégis megtalálják … éppen a hatodik bekötés ellenôrzésénél tartunk. 
Akármennyire egyszerûnek is hangzik a hibakeresés, mégsem az. Hiszen lehet, hogy forrás

tört fel, lehet, hogy egy közeli építkezésrôl, medencébôl csordogál ki folyamatosan valami.
Még a kémiai analízis sem ad biztos támpontot, hiszen a víz akár több száz métert is megte-
het a burkolat alatt, mielôtt felszínre tör. 

Lapzártára a hibát a Vízmûvek elhárította. (Szerk) 
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Csak dicsérni tudom az eszünket!  4 évvel ezelôtt beletörôdhettünk volna, hogy a Márama-
ros út nem került be a hegyi csatornaépítésbe. De nem tettük! 

Ha akkor feladtuk volna, saját terv híján, egyike lennénk a többi, csatornára váró, remény-
kedô óbudai utca lakóinak, most pedig mi vagyunk az egyetlenek, akiknek idôben kész tervük
volt, amivel elnyertük a 90 milliós fôvárosi támogatást. Október közepén megindul a gerinc-
vezeték építése.

Okosan tesszük, ha most nem dôlünk hátra elégedetten! Most jött el igazán az idô az újabb
összefogásra. A 90 milliós céltámogatás több, mint a Máramaros úti gerincvezeték építési költ-
sége. Igen jó, hogy az Önkormányzat a fennmaradó összeget is a mi utcánkra szeretné költe-
ni. Hogy pontosan mennyi is ez, mire elég, még nem tudhatjuk, hiszen a közbeszerzési eljárás
még nem zárult le. De hogy mindez hogyan valósul meg, milyen lesz az összjáték a kivitelezô
és a lakosok között, az már jórészt rajtunk múlik. 

Most van a legnagyobb esélyünk arra, hogy végre rendezzük közös dolgainkat, járda, sze-
gélykövek, kocsibeálló kiépítésével. De ehhez legalább nekünk kellene tudnunk, mit is szeret-
nénk. Az Önkormányzat jóindulatú elvi, szakmai támogatására számíthatunk, a 90 milliós ke-
ret bôvítésére kevés esély van. A magam részérôl nagyon szeretném biztonságban tudni az is-
kolába járdán baktató gyerekeket, a bevásárlókocsit húzó, két kosárral billegô gyalogosokat.
Biztos sokunknak van még elképzelése, min kellene változtatnunk, és minden bizonnyal több-
re lesz szükség, mint puszta ötletekre. Itt az idô, hogy eltüntessük a gondozott kertek és az el-
hanyagolt út, járda kontrasztját. 

A kivitelezôvel kötött szerzôdés aláírását követôen, az október 11-ével kezdôdô héten az Ön-
kormányzat és a kivitelezô lakossági fórumot tart a Népházban, melynek pontos idôpontjáról
késôbb kapunk tájékoztatást.

Az Egyesület mottója szellemében kérem a T. Máramaros útiakat, hogy szeptember 25-ig le-
gyenek szívesek e-mailben zsuzsa@szojavit.hu vagy a postaládánkba (Máramaros út 46.) eljut-
tatni, milyen igényeik, megoldási javaslatuk van, mit vállalnának, hiszen: 

„Egynek minden nehéz, sokunknak semmi sem lehetetlen!”
Pirochné Simon Zsuzsa

HÍR • CSATORNA • HÍR • CSATORNAHÍR • CSATORNA • HÍR • CSATORNA 

A Tájak-Korok-Múzeumok

Egyesület nyílt napja

2004. október 2.
(Folytatás az 1. oldalról)
A negyedszázados múlttal rendelkezô Tájak-

Korok-Múzeumok Egyesület – hazánk egyik elsô
non-profit honismereti civil szervezete – október
elsô szombatján tartja az Elsô TKM Napot. Ezen
a napon szerte az országban számos nyílt prog-
ramot, sétát, kirándulást, túrát, elôadást, tárlat-
látogatást rendez, melyre szeretettel várja a ha-
za szépségeire, kincseire kíváncsi érdeklôdôket.
A programokon bárki részt vehet, ha erônléttel,
egészséggel teljesíteni bírja a meghirdetett út-
vonalat. A vezetés ingyenes, a közlekedési költ-
ségek, belépôjegyek természetesen egyénileg fi-
zetendôk. A vezetôk szívesen adnak tájékoztatást
az Egyesület soraiba való belépésrôl is, akár
egyéni tagnak, akár valamely tagcsoport klubtag-
jának.

Tájékoztatás az Egyesület irodájában: 1149
Budapest XIV., Bosnyák tér 5.,  kedden és csütör-
tökön 14-19 óra között, telefon:  (1) 471-0902;  e-
mail: tkmets@hu.inter.net, tkme.freeweb.hu/ 

A többi fôvárosi és vidéki program (Békéscsaba, Csö-
mör, Kaposvár, Pécs, Szombathely, Vác, Szentes) a
www.ohegy.hu honlapon is olvasható.

Fedezzük fel

Magyarországot játékosan!
Hazánk kulturális és természeti kincsei,

mûemlékei, múzeumai, védett természeti értékei
felkeresésére, megismerésére és megis-
mertetésére buzdít az 1977-ben elindított honis-
mereti mozgalom. A kezdetben nagyon nép-
szerû, ma is élô mozgalomról az elmúlt években
méltánytalanul keveset lehetett hallani. 

Itt az ideje, hogy ismét felhívjuk rá a figyelmet
és népszerûsítsük, különösen az ifjúság
körében. A gyerekek szeretnek gyûjtögetni,
játszani – és persze a játékos felnôttek is –, nekik
ajánlom a TKME pecsételôs, bélyegzôs játékát.
A fent említett, felkeresett helyek megláto-
gatásakor a birtokunkban levô részvételi lapra
kérünk egy pecsétet (60 hely van a lapon), s
amikor betelt, a teljesítésrôl – kívánságra –
kapunk egy jelvényt (a tagok emléklapot is),
miután elküldtük a Tájak-Korok-Múzeumok
Egyesületének címére. Jelvény az elsô, a 25. és
az 50. teljesítés után kapható. Természetesen
egy helyen többször is kérhetünk pecsétet
(idôszaki kiállítások, új részek megnyitása, stb.).

A teljesítés nincs határidôhöz kötve, bárki,
bármikor elkezdheti a gyûjtögetést. A
látogatásra ajánlott helyeken feltûnô, TKME
emblémás táblát találunk. A már több mint
1700 pe-csételôhely teljes címjegyzéke kiadvány
formájában nemsokára ismét megjelenik, vagy
folytatásokban a Turista Magazin mellék-
leteként olvashatjuk.

Most már csak azon gondolkodom, a
következô hétvégén merre is vegyük az irányt…

JéTéJé
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Ezt a fogalmat a legtöbben, sôt néhány lexi-
kon is, a lehetôségek alternatív mellékhajtásá-
nak tekintik. Úgy ám, csakhogy ez egy másik fo-
galomkör. Aki igazándiból tudja, mire gondo-
lok, annak most megmelegszik a szíve tájéka,
ha errôl mesélek.

A legutóbbi Nyugdíjas Klub rendezvényen is
pont errôl beszélgettek a kedves klubtársak. 

Nem is olyan régen, két telek közös kerítésén
állt egy átjáró. Némelyik igazi kovácsoltvas re-
mek. Nos, ez volt a kiskapu. Sok helyütt már saj-
na nincs. Nálunk és a közvetlen szomszédsá-
gunkban azonban, hál’isten még van.

A kiskapuk mögött laknak a barátok, a jó
szomszédok. Hiszen csak ott nyitottak kiskaput,
ahol a szomszédok közösen kívánták ezt. Amíg
sok utca csak a térképen létezett, a kiskapuk se-
gítségével hamarabb haza lehetett érni. Ha kel-
lett három, négy telken is át lehetett szaladni.
Ez a lehetôség akkor is jól jött, míg nem volt

mindenütt telefon. Mert ugye, ha valami baj
volt, a kiskapun át jött a gyors megoldás,
amennyiben némelyik szomszédnak már volt
készüléke. Az egyik idôsebb klubtárs említette,
aki már élt a háború alatt is, bizony voltak olyan
helyzetek, amikor menekülni kellett, jobb óvó-
helyet találni. A kiskapuk akkor is nagy szolgá-
latot tettek. No és a késôbbiekben, ha elfogyott
a só, a paprika, vagy kellett még egy tojás…
mesélik.

Érdekes, mégsem zavartuk egymást felesle-
gesen. Valahogy mindig tudni lehetett, hogy át-
jön a szomszéd, vagy átmegyünk. Nem jelentet-
te azt, hogy csak úgy átmászkáltunk egymás ab-
laka alatt. Nem is tudom, hogy üzentünk, de be-

jelentés nélkül mégsem vágtattunk át. Hogy
ilyesmik mitôl tudnak lenni? Ki tudja?...

A segíteni akarás azonban megbízhatóan
rendelkezésre állt, és kölcsönös volt.

A kiskapukon át zajlott  a „kishatár men-
ti” árucsere forgalom. Ez pedig azt jelentet-
te és jelenti a mai napig, nem tudjuk nézni,
hogy a megtermett gyümölcs kárba
vesszen. Míg nálunk legutóbb is igen sok
szilva termett, a szomszédnál egy szem sem
volt. Viszont volt odaát feleslegben cseresz-
nye, ami meg itt volt hiánycikk. Így hát, ami-
kor eljön az ideje, csereberélgetünk. A vi-
szonosságot sosem várja el senki. Szóba
sem kerül.

A kiskapukon át volt szokás küldözgetni ezt-
azt, mindenféle alkalmakra. Mondjuk – a drága
szomszéd nagymama átküldött egy kosárka
meggyet, a korai fajtából. Ebbôl én befôttet ké-
szítettem, majd a kosárral visszaküldtem 2-3

üveggel a friss csemegébôl. A kö-
vetkezô napon megérkezett a cso-
dás meggyes pite. Ennek aztán el
kellett kérni a receptjét. Amiért vi-
szont, a kertembôl szedett, szép
csokorral kedveskedtem. Ezeket a
szép, komótos éveket a gyes ideje
alatt éltem meg. Nagyon örülök,
hogy így történt.

Nem is tudok olyan kismamát itt
a hegyen, aki valaha is unatkozott,
netán depressziós lett volna.

A mai életvitelünk mellett azon-
ban mindezekre már alig jut idônk.
Gyorsabb és rövidebb megoldáso-
kat kell választanunk. Pedig érde-
mes, jaj, de nagyon érdemes, kicsit
lassabbra venni a tempót. Leg-
alább néha pihenjünk meg a nagy
loholásban. Ápoljuk emberi kap-
csolatainkat, jól tudjuk, hogyne
tudnánk, megéri. Itt ez a kiskapu,
milyen egyszerû ezen át meghívni a
kedves szomszédot egy italra, kis
grill-sütésre. Mennyivel bonyolul-
tabb a helyzet körbekerülni a fôbe-
járat felé…

Valaki azt is megemlítette, hogy
a réges-régi hétvégi-házas idôkben nem is vol-
tak kerítések, csak jóval késôbb honosodtak
meg a jól átlátható, drótfonatos elválasztók.
Ezeken át több portán keresztül el lehetett lát-
ni. Sôt a hegycsúcsok felé is, jó darabon.

Ám változnak az idôk. Mostanában egyre
több erôdítményszerû kerítés épül. Így aztán
sok új szomszédról nem is lehet tudni, ugyan
mi lehet velük odabent.

Persze a kiskapu ma már így szóba sem jöhet.
Úgy látszik, ez a világ rendje. Új dolgok kelet-

keznek. A régiek meg eltûnnek.  Lehet, hogy ez
így van jól.

Tényleg?
W. Grass

Így történt…
Egy szép napon kiálltam az Erdôalja út és

Farkastorki lejtô találkozásába. Már nagyon
elegem volt abból, hogy az elôttünk levô há-
romszögdomb szemetes és gondozatlan!

Arra gondoltam, hogy egy szép virágoskertet
kellene csinálni belôle.

Megkezdôdött tehát a szervezkedés.
Elôször a sittes föld eltávolítása és elhordá-

sa volt a feladat. Külön köszönet ezért KEDVES
CSABA és DÁVID DÁNIEL szorgalmának, ôk
még a virágok ültetésében is segítettek.

Majd virágföldet kellett hozatni, amelyben
nagy segítségemre volt két kedves hegylakó: dr.
KISS ISTVÁN és TAKÁCS FERENC, akiknek
szintén köszönettel tartozom.

A virágok beszerzésében is egy hegylakó há-
zaspár segítségét kértem: MÉSZÁROS GÉZÁ-
NAK és FELESÉGÉNEK mondok érte hálás kö-
szönetet.

Így született meg a gyönyörû virágoskert,
amelyet az EZSU  BT. összes dolgozója édes
gyermekeként gondoz és szorgalmasan locsol.

Még egyszer megköszönöm mindenkinek a
fáradozását és jószándékát, aki segítségemre
volt!

Karacs Edit 
EZSU BT.

***
Az ÓBUDA–HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETÉ-

NEK VEZETÔSÉGE a hegylakók nevében kö-
szönetét fejezi ki az EZSU BT. minden tagjának,
ezért a lokálpatriotizmus szellemében végzett
munkájukért. Örömmel jegyezzük meg, hogy
nem elôször élvezhette a hegyvidék kedves se-
gítségüket.

Álljon ez a cselekedetük is példaként min-
den hegylakó elôtt!

ÓHEGY VEZETÔSÉG

A kiskapu
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Augusztus–szeptember

Ismerjük fel és óvjuk

természeti kincseinket!  

SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY
1037 Budapest, Jablonka út 126/B. Szabó Judit, telefon: 367-3620 HEGYI OVIHEGYI OVI ERDEI KÖRNYEZET • JÓ LEVEGÔ • NYELVOKTATÁS • SPORTFOGLALKOZÁSOK

KERTÁPOLÁS
ORT-kert � 30-294-8414

REFERENCIAKERTEK A HEGYEN!

Az idôjárás változékonysága kedvez csodált
növényeinknek. Ezért erdôben és szárazabb
gyepekben is találkozhatunk feltûnô szépségû
érdekes növényekkel. 

A tavaszi, kora nyári kosborfélék (orchideák)
kezdenek magot érlelni. Különösen a fehér ma-
dásrsisak (2002. májusában írtunk róla) apró
magvait a szél a hegyhez közeli kertekbe is el-
viszi. Egy-két év múlva a kertünk védettebb,
bokros, de nem sûrûn benôtt helyein megle-
petten észlelhetjük hirtelen kibúvó és hamar vi-
rágot bontó példányait. Hagyjuk, hogy magot
érlelhessen és tovább terjeszkedjen kertünk-
ben! 

Csilláros ökörfarkkóró
(Verbascum lychnitis L.) Szá-
raz gyepek feltûnô szépségû
növénye. Levelei csipkés szé-
lûek, fonákuk fehér-molyhos.
Nézzük meg kézinagytóval!
Virágzó hajtásuk dúsan elá-
gazó, sok sárga, jellegzetes
virággal. V.-X. (T.)

Száraz töl-
gyesekben él

az osztrák
ökörfarkkoró

(Verbascum chaixii Vill. subsp.
austriacum (Schott) Hay.) Csip-
kés szélû levelei legfeljebb az
ereken molyhosodók. Virágzata
dúsan elágazó. A sok sárga vi-
rágban feltûnôek a bíbor-ibo-
lyaszínû gyapjas szôrû porzó-

szálak. VI.-IX. (É.)
Az ökörfarkkórók (Verbascum)

nemzetsége a Tátogatófélék
(Scrophulariaceae) családjába tartozik.

Jellemzô rájuk az 5 porzó, a porzószálak részben
fehér, részben ibolyás szôrûek. A fôleg sárga
párta kerék alakú, csak a tövén nô össze csôvé.
Az öt pártacimpa nem egyforma, ezért kissé két-
oldalian részarányosak. A levelek, szárak sok-
szor szôrösek. Ezek lehetnek emeletesek, elága-
zók, érdemes nagyítóval megnézni.

Ágas homokliliom
(Anthericum ramosum
L.) Száraz gyepek gya-
kori, szép liliomféle
növénye. Védett roko-
nával, a fürtös homok-
liliommal, már 2002
júniusában megismer-
kedtünk. Virágzata la-
za, terebélyes buga.
Innen ered magyar
ágas neve. Fehér lepelle-
velei 10-14mm hosszúak.
Igen csinos növény! IV.-IX. (N.T.E.)

Dunai szegfû (Dianthus colli-
nus W.et K.) Száraz sztyepprétek

védett növénye. Az öt szirom-
levele rózsaszínû v. bíborpiros,

szakállas és pettyezett tövû, sö-
téten csíkozott. A szár és a levelek

érdes-pelyhesek. Igen szép
szegfûféle! Ez is hozzájárult megrit-

kulásához. Vigyázzunk rá!
5000 Ft; VII.-IX. (E.V.) 

Kunkorgó árvalányhaj
(Stipa capillata L.) Lösz- és ho-
mokpusztagyepek legkésôbb

nyíló árvalányhaj faja.
Az árvalányhajak majd-

nem minden faja védett. Mivel
igen nehéz megkülönböztetni
ôket, inkább ne gyûjtsük látványos
„termésüket”. A szemtermésre rá-
növô toklászon hosszú szálka fej-
lôdik (8-20cm!), amelynek felsô
része spirálisan megcsavarodik. In-
nen származik a magyar nevében a
kunkorgó. Latin nevében a capilla-
ta a capillatus= hosszú hajú szin-
tén a hosszú szálkára utal. Szem-
termését igen sajátos módon „ül-
teti” el. A hosszú szôrös szálkát a terméssel a
szél magával ragadja és kedvezô helyen, így er-
re alkalmas kertekbe is elviheti. VII.-IX. (N.E.)

Stollmayer Ákosné

Kerti dolgaink
Öreg kertészbarátaim mondása jut szembe

szeptember elején. Bemegy a gyerek az iskolá-
ba, bemegy a hagyma a földbe. Ez azt jelentet-
te, hogy az iskolakezdés az ôszi ültetésû hagy-
mák ültetési ideje is. Tehát ki kell találni, meg
kell vásárolni, és el kell ültetni azokat a tulipán,
nárcisz, jácint, krókusz, stb. hagymákat, amelye-
ket tavasszal szeretnénk virágzásban látni a ker-
tünkben.

Természetesen számos egyéb tennivaló is
akad az elsô ,,emberes’’ hónapban. A lombhul-
lató cserjék, fák szokásos öntözését fejezzük be,
mert akkor jobban beérnek, könnyebben átvé-
szelik a telet. Tudom, hogy ahol automata ön-
tözés van, nem lehet kivételezni, de lehet a víz-
mennyiséget csökkenteni. Gyümölcsfáink alól a
hullott beteg gyümölcsöt szedjük össze, és
semmisítsük meg! Ne tegyük a komposztáló gö-
dörbe vagy ládába! A kevesebb öntözés vonat-
kozik a rododendron bokrainkra is, mert a bim-
bófejlôdéshez szükség van egy szárazabb perió-
dusra is ôsszel. A szabadban tartott szobanövé-
nyeket is be kell vinni a lakásba a hónap végén.
Ajánlott elôtte egy alapos átnézés, nincs e raj-
tuk valami kártevô, pajzstetû, gomba, stb. és
megfelelôen kezeljük a bevitel elôtt.

A magvetéses füvesítésnek is most van a leg-
jobb ideje. A most vetett, és megfelelôen kezelt
fû még megerôsödik télig annyira, hogy jól át-
vészelje az elsô nyírást, és a telet. A régi pázsi-
tunkat vágjuk rövidebbre és trágyázzuk meg.

Szerezzünk be a téli madáretetéshez kellô
napraforgó, tökmag, és egyéb anyagokat.

Napsugaras szép ôszt kíván:
Ort János

kertész

BERNÁT
ÁRNYÉKOLÁS-

TECHNIKA
SZERELÉS, JAVÍTÁS

GARANCIÁVAL,
HÉTVÉGÉN IS!

Napellenzôk, mobil szúnyoghálók,
mûanyag, alumínium redônyök

motoros mûködtetés
reluxák, roletták, szalagfüggönyök

nagy választékban!

Gyorsan, reális áron!

Telefon/fax: 06-28-560-015,
mobil: 06-30-577-1106
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Gondoltam magamban a minap, miközben
otthon éppen „szobaasszonyi” teendôimet
végeztem egyik csütörtök estefelé: a szemetet
gyûjtöttem be a különbözô helyiségek szemét-
tárolóiból, kosaraiból, és vittem kifelé a
kukába. Ez így nem jó – villant át az agyamon.
Nem fogunk minden szemetet egy helyre
összedobálni, -önteni, -szórni, ez így nem
mehet tovább! Soha nem lesz itt rend. 

Döntöttem, aminek folyományaként este
kukatanácsot hívtam össze és ellentmondást
nem tûrô hangon bejelentettem, hogy a
jövôben MI bevezetjük itthon a szelektív
hulladékgyûjtést. Tettem ezt azért, mert arra
gondoltam, hogy ezt bizony nekünk, szülôknek
kell itthon elkezdeni, mert egyébként honnan
tanulja meg az a gyerek?! 

Közben persze rájöttem, hogy nekem is 
tanulnom kell ezt a szakmát, hiszen eddig errôl
itt szó sem volt. Most azonban már nem csak
külhonban, hanem itthon is sokat hallok a
szelektív hulladékgyûjtésrôl, sôt, a – már a
kerületünkben is négy helyen – létrehozott
hulladékgyûjtô szigetekrôl, a különbözô színû
nagy, mûanyag tartályokról, melyek arra várnak,
hogy a szétválogatott szemetet befogadják
öblös testükbe, melyeknek tartalmát azután
szeparáltan, különbözô napokon, erre special-
izált kukásautók viszik el a nekik tökéletesen
megfelelô, testre szabott helyre. 

Elôször a bejárati ajtó mellett helyeztem el
két nagy mûanyag zsákot, az egyiket a nem
visszaváltható mûanyag flaskák, a másikat a
kiöblített, összehajtogatott tejes papírdobozok
részére. 

Mikor megteltek a zsákok, behajítottam
azokat a kocsi csomagtartójába (legkisebb
csatlósom épp velem volt), majd dolgom
végeztével, hazafelé jövet az Eurocenterrel
szemben, a Bécsi út 229. elôtt levô parkolóba
hajtottam, megálltam a színes tartályok mellett,
és a kicsivel akkurátusan, elôírásszerûen
bedobáltuk a két zsák tartalmát a megfelelô
sárga és kék helyre. Összehajtogattam a két
kiürült zsákot, és elindultunk hazafelé. 

Jó érzés volt. 
Tettem valamit, ami nem kötelezô, amit nem

muszáj, amiért nem kapok, de nem is várhatok el
senkitôl sem dicséretet, sem vállveregetést, sem
semmi egyebet. Pusztán az a jólesô érzés volt a
jutalmam, hogy példát mutatok ezzel a
gyerekeknek, megpróbálom rászoktatni ôket
arra, hogy a jövôben ôk is így cselekedjenek.
Mert egyik napról a másikra nem megy. Az
emberek szokásait, de agyukat sem lehet ripsz-
ropsz megváltoztatni, csak kitartó, szívós
munkával és példamutatással. Ennek a
gyümölcsét igazán majd úgyis gyerekeink fogják
learatni, mert nekik talán már természetes lesz a
szelektív hulladékgyûjtés, és talán egyszer
eljutunk oda is, hogy a sokemeletesektôl és a
családi házaktól is külön-külön viszik majd el a
különbözô szemétféleségeket. Ez persze csak
akkor várható el, mikor minden háztartás így
mûködik majd. Ezért döntöttem úgy, hogy mi
bizony elkezdjük, s bár mint tudjuk, egy fecske
nem csinál nyarat, azzal, ha lefuvarozzuk
legalább ezt a kétféle (amúgy sok helyet
elfoglaló) kidobnivalót, tettünk valamit jövôbeli
egészségesebb környezetünk érdekében.

Azóta annyit változott a helyzet, hogy
áthelyeztem a kitüntetett szemetek össze-
gyûjtési helyét egy kevésbé látható helyre (a jó
pap is holtig tanul), valamint feliratoztam egy
üres befôttesüveget használt elemek gyûjtésére.
Ez remekül funkcionál, mivel látható, mi és 
mennyi van benne, valamint elkerülhetô az
eddig a lakásban kóborló jó, illetve használt
elemek keveredése. 

Vannak további terveim is. A fokozatosság
elvét követvén nemsokára a fehér- és színes
üvegek elkülönített gyûjtését is meghirdetem
otthonunkban, csak hagyok egy kis idôt saját
kis rendszerváltásunk kezdô lépéseinek
begyakorlására. 

Még annyit hozzátennék az elôbbi okfej-
téshez, hogy nem fogadom el azt az érvelést,
hogy valakinek erre esetleg nincs ideje, hiszen
mondhatom, semmi plusz idôt nem vesz
igénybe az egész, legfeljebb azt a három percet
alkalmanként, amit a szemétszigetnél
bedobálással töltünk. Ez az idôráfordítás pedig
– a jövôben – szerintem busásan megtérül.

Önök is elkezdik?
JéTéJé

Kenutúra a Mosoni-Dunán
2004. augusztus 1-8. között rendeztük meg az

erdôaljás kenutúránkat a Mosoni-Dunán.
A találkozó elsô nap Rajkán, az Aranykárász

kempingben volt. Az evezés 2-án délelôtt in-
dult, aznap Halásziban szálltunk meg, és a nád-
fedelû csárdában vacsoráztunk. 

Kedden a délutáni órákban indultunk to-
vább, egy rövid szakasz után Mosonmagyaró-
várra érkeztünk. 

Szerdán pihenônapot tartottunk Mosonma-
gyaróváron. Itt lehetôség volt ellátogatni a hí-
res termálfürdôbe, regenerálódni. Este hatal-
mas grill-partyn vettünk részt. Hangulatosan iz-
zott a parázs, s torkunkból a nótaszó.

Csütörtökön Novákpusztára érkeztünk, este
lovaskocsival mentünk át Hédervárra vacsoráz-
ni. Útközben megnéztük Magyarország egyet-
len krumplibogár szobrát. Annak emlékére ké-
szült, hogy az 50-es években itt találták meg 
elôször e kártevôt.

Pénteken Dunaszegen álltunk meg, este le-
hetôség nyílt a Nádas Diszkóban bulizni.

Szombaton érkeztünk Gyôrbe. Este a Danu-
bius Caraván vándorbuliján szórakozhattunk.

Elsô nap haladtunk át a leggyorsabb, fákkal
bedöntött szakaszon. Hat borulásunk volt. Mo-
sonmagyaróváron búvárbemutatót tartottak
részünkre. A pihenônapot a termálstrandon
töltöttük. Este csülkös bablevessel zártuk a na-
pot. Óriási élmény volt, mikor túra közben át-
haladtunk a több ezer tôkésrécébôl álló rezer-
vátumon. A hatalmas kenulapátos vízi csaták
idén sem maradtak el, szárazon nem maradt
senki. Jövôre az Öreg-Túrra szeretnénk menni.

Szirtes Csaba

Te szemét!



Óhegy-hírek IX. évfolyam, augusztus–szeptember

8

A III. kerület egyik kiemelt ingatlanfejlesztési
projektje a Bécsi út 314. szám alatt található
Óbuda Lakókert. Már jelenlegi megjelenésével
is megkülönböztetett figyelmet ébreszt, kiváló
elhelyezkedése, környezete nyugalmat,
harmóniát közvetít. A Lakópark átadott részei
magas minôségi igényszintrôl, kitûnô ízlésrôl
tanúskodnak.

Volt szerencsénk és lehetôségünk néhány
elkészült lakás megtekintésére. Az alaposan
megtervezett és végiggondolt alaprajzok már a
kisebb lakásméreteknél is otthont teremtô
légkört biztosítottak, a nagyobb alapterületû
lakások pedig komoly lehetôséget adtak az
ötletes és innovatív belsô kialakításra. A magas
színvonalú kivitelezést erôsítette a Beruházó
által használt anyagkiválasztás, mely ebben az
árkategóriában messze átlagon felüli.
Gondosságról adott tanúbizonyságot az is,
hogy a lehetôségek szerint elôkészített többlet
mûszaki tartalom szolgálja majd a leendô lakók
kényelmét. A helyszínen tudtuk meg azt is, hogy
az ingatlanfejlesztô különösen nagy figyelmet
fordított a vevôk igényeinek kezelésére,
melynek során több beruházástól eltérôen a
Lakókert vevôi markánsan részt tudnak venni
életterük kialakításában.

A beruházás 2002 októberében indult, és
2004 október végéig 193 lakás el is készül.
Kimagasló eredmény, hogy összesen csak 4
lakás nem talált még gazdára, ami szintén
igazolja a lakások egészséges ár-érték arány
voltát. A projekt legnagyobb épülete a Bécsi út
felôli oldalon fog elhelyezkedni. Jelenleg az
ingatlan szerkezetépítése folyik, de már most
érezni az épület erejét, illetve a késôbbi
Lakókert motorjának szerepét. A leendô épület
földszintjén és elsô emeletén üzlet- és irodahe-
lyiségek lesznek, melyek többsége már elkelt. A
siker oka itt sem lehet véletlen, mivel az
ingatlan-fejlesztô tudatos funkciók mentén

alakíttatta ki a leendô ingatlanokat és azok
alaprajzait, ügyelve arra, hogy a Lakókertben
élôk a lehetô legszélesebb szolgáltatási palettát
vehessék igénybe. A lakóközösség így helyben
el fog tudni érni többek között élelmiszer
áruházat, gyógyszertárat, fodrászatot,
cukrászdát, informatikai céget. A fejlesztôk
reményei szerint olyan környezetet sikerül
kialakítani, mely ténylegesen Lakókertként fog
funkcionálni, biztosítva az ott élôk pihenését,
nyugalmát és kényelmét a mindennapokban.

Mindezek után nem meglepô, hogy a még
szerkezetkész állapotot sem elért ház 50 %-a
elkelt. Annak, aki részesévé szeretne válni ennek
a nagyszerû történetnek, a jelenleg folyó
építkezésen túl már csak az utolsó fejlesztés
gyümölcsébôl válogathat. A Beruházó
személyes elmondása szerint ez lesz az ékköve
a Lakókertnek, amelyre igaz lesz a „kert a

kertben” szlogen. Kb. 100 emelt szintû lakás fog
épülni a Testvérhegy lábánál, közel a fele önálló
kertrésszel (100-400 m2!!) rendelkezik majd. A
mi fantáziánkat már most megindították a látott
alaprajzok és engedélyezési tervek. Biztosak
vagyunk abban, hogy akinek komoly szándéka
van családias környezetben, társasházban, de
mégis önálló telekrésszel rendelkezô ingatlant
vásárolni, annak mindenképpen megéri
felkeresni a Beruházó értékesítési irodáját. A
cég közvetlen elérhetôsége miatt ezúton
megadjuk az értékesítési iroda telefonszámait:
439-0615, 453-0077, illetve a honlap címet:
www.opus.hu 

A helyszínen látottak meggyôztek minket a
beruházó cég szlogenjének realitásáról: az Opus
tényleg tudja, hogy mi életünk legfontosabb
döntése!!

(x)

„Kert a kertben”

OPUS - Óbuda Lakókert 
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Mielôtt a közelmúltról, a XXI. század legele-
jérôl esne szó, az „igazi” motoros évekrôl eleve-
nítenék fel egy-két emléket. 

1973 és 1976 között baleseteimen kívül más
is történt, hiszen akkor telt el az a három esz-
tendô, amely hegyi srácokkal tett közös túrák-
kal, sok új ismerôssel, és számos kilométerrel
gyarapított.

A nyári, kemény, egy-másfél hónapi munka
gyümölcsét élvezve, 1974 nyarán Lányi Csaba
és . . . Imre barátommal balatoni túrára készül-
tünk. A felállás egy 150 ccm-es Jawa crossmo-
tor, egy 175 ccm-es CZ és a 125-ös MZ-m. Leg-
fontosabb holmink befogadására bôven ele-
gendônek bizonyult egy „divatos” szimatsza-
tyor, aztán indulás. A Jawa pont 25 kilométer
után kapta a defektet. Szemünk se rebbent. An-
nak idején teljesen normális dolognak volt te-
kinthetô, ha az úton levô autós, motoros ki-
sebb-nagyobb próbának vetette alá könyvbôl
elsajátított tudását. Az igazi kihívásokat azok a
problémák jelentették, amihez vagy megfelelô
célszerszám, vagy alkatrész nem állt rendelke-
zésre. Minden esetre egy gumiszerelés akkor
sem tartozott a legkellemesebb javítások közé,
de közös erôfeszítéssel gond nélkül vettük az
akadályt. Elsô állomásunkat, Velencefürdôt
majdnem elérve MZ-m gyújtása kezdett ren-

detlenkedni teljesen érthetô okokból, hiszen
mikor volt üzemszerûnek tekinthetô, hogy a vá-
rosi furikázáshoz szokott „elektronikát” csak
úgy kiteszem a nyári forróságtól izzó aszfalt, és
az „erôltetett” 90-95 km/órás folyamatos mun-
kának. Vadász Tibi barátom, motorszerelô
mentorom alapos oktatása a kétütemû motor
gyújtásának beállításáról most is segített. Ma
is pontosan tudom, hogy a gyertya helyére be-
tekert milliméter osztású mérôeszköz – ame-
lyet Nagy Ágoston alias „Bubu” készített, és ma
is ôrzöm – segítségével a felsô holtpont elôtt 3
mm-re kellett a megszakítónak nyitnia, a büty-
köstengely pedig 0,4 mm-re nyithatta legfel-
jebb a megszakító-kalapácsot. A gyertya elekt-
ródája közötti rés pedig 0,6 mm, aminek a tisz-

títása csak bronzkefével volt ajánlatos! És a
fenti értékektôl kicsit eltérve, hogy lehetett
„harapósabbá”, de ugyanakkor nagyobb étvá-
gyúvá tenni a motort, mennyire volt érezhetô
a motor rezgéseibôl, hangjaiból a jó és a ke-
vésbé sikeres beállítás. Másnap Velencefürdô
parti útján ért az elsô, igazán lélegzetelállító
kalandom. Úgy 120-nál – ja igen, elfeledtem
említeni, hogy a Jawa bejáratós volt – beállt a
dugattyú, és megfogta a hátsó kereket. A nagy-
bütykös terepgumi súlyosbította az amúgy is
kilátástalannak tûnô helyzetet, de óriási sze-
rencsével, mintegy 20 méter egyenes vonalú
csúszást követôen borulás nélkül álltam meg.
Imrém, aki alig akarta egy körre odaadni mo-
torját, csak akkor nyugodott meg, amikor a mo-
tor lehûlését követôen gond nélkül beindult.
Ilyen „felvezetés” mellett indultunk tovább a
Balcsira, kalandra. Szállásunk sehol nem volt,
csak ahol az NDK-s csajok adtak, ez viszont
gyakran megtörtént. Nem is tudom miért, de
legtöbbször akkor fütyörésztem a ,,A jó lovas
katonának” kezdetût…

Úgy a hatodik napon – már amúgy is készül-
tünk hazafelé – fogyatkozván az ingyen kvártély
lehetôsége, az Almádi vasútállomáson ért a
hajnal. Hûvös volt és harmatos a motorok mû-
bôr ülése, de mégis puhább, mint a peron fa-
padja. Remek hangulatban indultunk haza,
tudtuk, jövôre is lesz nyár! 

RL.

Motorostalálkozó 5.

A hastánc védelméül
Az elôítélet információhiányból

fakadó, elhamarkodott ítélet. En-
gedjék kérem, hogy enyhítsek leg-
alább az elôbbin.

Sokan hiszik, hogy a hastánc a
szexuális rabságban tartott nôk ki-
hívó tánca, mellyel az egyetlen el-
érhetô férfi figyelmét próbálják
magukra irányítani, vagy pornog-
ráf, kultúránktól idegen, magamu-
togató, bóvli mûsor.

Ezzel szemben a hastánc a világ
egyik legrégebbi tánca, amely kü-
lönféle népek, szokások befolyása

által több földrajzi területen fejlô-
dött ki, és elemeit számos, egy-
mástól igen távol élô nép táncá-
ban fellelhetjük. Gyökereit sokan a
matriarchális társadalmak termé-
kenységi táncaiig vezetik vissza.
Nem tudom, de tény, hogy moz-
gásvilága rendkívüli módon illik a
nôi test és lélek adottságaihoz.

Manapság pedig divattá vált. Mi
a divattá válás magyarázata?

A hastáncról azt tartják, hogy a
legegészségesebb testmozgások
egyike, ezenkívül testtudatot és

önbizalmat ad. Mindegy, hogy va-
laki alacsony vagy magas, sovány
vagy telt, idôs vagy fiatal, táncol-
hatja bátran. Táncpartner sem kell
hozzá. A hastánc az önkifejezés
eszköze is, segít elfogadni és sze-
retni a nôiességünket. Jó feszült-
ségoldó és nyugtató, és minden
izmot megmozgat. A ritmikus
mozgás fejleszti a has-, a hát- és a
láb-izmokat, ráadásul úgy, hogy
azok nem merevek, hanem inkább
rugalmasak lesznek. Még orvosok
is ajánlják, mert jó hatással van a

csontokra és az ízületekre. Az eu-
rópai nôkre jellemzô alhasi vér-
pangást enyhíti, kedvezôbbé vál-
nak az anyagcsere folyamatok,
kedvezô hatással van az inkonti-
nenciára is.

Hogy mégis egyre többször talál-
kozhatunk szórakoztató mûsor-
számként is vele? Ennek oka, hogy
látványos és szórakoztató. És egy
mûvészien elôadott produkció csak
annyira pornográf, mint a Milói Vé-
nusz. Vagy Michelangelo Dávidja.

Cseresznyák Veronika

Tuját a tujagyárból
Tuják , kúszófenyôk, leylandi ciprusok óriási készletét,

széles méretválasztékát
kínáljuk termelôi áron.

SZALKAI

ÖRÖKZÖLDTELEP

Budapest III., Zsófia u 16.
(Aqvincum)

Telefon 06-30-940-8355

Nyitva: hétfô–péntek 9-tôl 17 óráig,
szombaton 9-tôl 15 óráig.

PAN-NA 2001 KFT.

HOZZÁNK ÉRDEMES BETÉRNI!
APEH-ügyviteli NYOMTATVÁNYOK

Iskola- és irodaszerek, különleges csomagolóanyagok,
képeslapok, postai bélyeg.

KREATÍV ÖTLETEI
megvalósításához szükséges eszközök széles

és egyre bôvülô választéka várja kedves vásárlóinkat.
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 9-18, szombat 9.30-13-ig.

Címünk: 1035 Bp., Vörösvári út 39. 
Telefon: 430-0928, fax: 430-0929
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A 2004/05-ös tanév meg-
kezdôdött, de még a nyári emlé-
kekrôl több szó esik, mint a komoly
tanulásról.

A vándortáborosok élménye-
ikrôl így számolnak be:

Idén az Ôrség-Vendvidék ván-
dortáboros útvonalat választottuk.

Minden szálláshelyen 2 éjszakát
töltöttünk. Körmendre a szúnyog-
invázió csúcspontján érkeztünk.
Lelkesen mentünk végig a 
Batthyány kastély tekervényes ter-
mein. A Határôr Múzeum hatásta-
lanított fegyvereit mindenki kipró-
bálta. A helyzetet kihasználva min-
denki célba vette a táborvezetôt, s
több fagylaltot követelt.

Másnap tiszteletünket tettük a
körmendi gettó emlékmûve elôtt,
melyet a Herendi Porcelángyár al-
kotott. Viszákon a helyi focipálya
vendégházában, s régi katonai sát-
rakban vertünk tanyát. Kasovitz Ju-
dit 4 tepsi pizzával hozta meg az
esti kártyapartihoz a kellô hangu-
latot. Innen kirándultunk a panka-
szi búcsúba, s az 1755-ben ácsolt
haranglábnál pihentünk le. A Va-
dása-tó hûs vízében váltunk meg
az út porától, majd a táborvezetô
nagy örömére végre az esti vacso-
ránál megkóstolhattuk e táj jelleg-
zetes ételét, a dödöllét.  Ôriszent-
péteren a fazekasház érintésével
estére megérkeztünk az egész út-
vonal ékkövéhez, Szalafôre, ahol a
Templomszeren volt a szállásunk.
E tájon az erdôk aránya 63%. Ki az
ôslakó, és ki a betelepült? Elárulja,
hogy a portája körül van-e kerítés.
Pityerszeren a skanzenben, – mely-
rôl megtudtuk, hogy nem is az, mi-
vel összes épülete eredetileg is ott
állt – a híres kástu (emeletes gabo-
natároló) elôtt készítettünk cso-
portképet. A múzeum által vezetett
sütödében több helyi étek mellett
sem volt módunk Moldova nyo-
mán a tökös-mákos rétest megkós-
tolni. Szalafôn jártunk Templom-
szeren, Pityerszeren, Felsôszeren,
Papszeren, Csörgô-szeren és Ko-
vácsszeren. Apátistvánfalván a he-
lyi szlovén nemzetiségi iskolában
aludtunk tantermekben. A festôien
szép Kétvölgy érintésével a határ
mentén, a régi nyomsávon magá-
nyos határôrbódék, felszedett ak-
nazárak, megsemmisített elektro-
mos kerítések kidôlt oszlopai sej-

tették a túra folyamán, hogy a
múltban itt igen zárt világ volt.  Ar-
ról az idôkrôl igen sokat meséltek
a helyiek. 

Utolsó szálláshelyünkön, Szent-
gotthárdon az ablakunkból kite-
kintve naponta 40-50 ember vízre
szállását tekinthettük meg a Rába
folyóra. E 11 nap igazi csoda volt,
ahová még vissza kell térni. Vissza
az ízes magyar beszédhez, tiszta
emberi kapcsolatokhoz, a sok er-
dei málnához, az aranyszínû pil-
langó bábokhoz, a kecsketejhez, a
csüngôhasú fekete malacokhoz, az
ôrvidékhez.

***
Állandó táborhelyünk Sóstó.

Szána Zsuzsa néni a tapasztalato-
kat így foglalta össze:

Idén nyáron 33 tanulónk táboro-
zott Sóstón. Minden korosztály
képviseltette magát a legkiseb-
bektôl a legnagyobbakig.

A tábor jó hangulatban telt, a
gyerekek jól érezték magukat. 

Lelkesen kivették a részüket a
közös programokból, az olimpiai
akadályversenybôl és a kézmûves
foglalkozásokból.

Nagyon jól szerepeltünk a tábo-
ri olimpián, különösen a foci- és
zsinórlabda bajnokságon, és a fu-
tóversenyeken. Sokat fürödtünk,
játszottunk, a gyerekek megismer-
kedhettek és összebarátkozhattak
más iskolák tanulóival is. A legna-
gyobbaknak nagy élmény volt Sió-
fokon a Hooligans-koncert. Érde-
kesek és izgalmasak voltak a szoká-
sos sóstói programok: a szépség-
verseny, a karaoke-show és a bú-
csúest. Emlékezetes marad a tá-
bortûz, és Beró bácsi paprikás
krumplija, a sok finom lángos és
palacsinta, az esti séták, beszélge-
tések.

Hamar eltelt a 10 nap, de meg-
maradt a sok élmény, a barátok.

Gyertek jövôre is minél többen,
hisz tudjátok:

SÓSTÓ VISSZAVÁR!
***

A vízi-túra és a lovastábor élmé-
nyei is vetekednek az elôzôekkel,
de részletes beszámolókra majd a
késôbbiekben térünk vissza.

***
A sok szép nyári élmény után a

tanulók számára az iskola is tudott
meglepetést szerezni.

Az elsô emeleten minden ter-
met és a folyosót az önkormányzat
frissen vakolt és kifestett, hogy a
legkisebb balesetveszélynek is ele-
jét vegye. De a szülôk és pedagó-
gusok is sokat dolgoztak a nyár fo-
lyamán. Az 1. osztály és a 2. a osz-
tályos tanulók szülei és pedagógu-
sai saját erôbôl szinte új termeket
varázsoltak. A 2. b osztály szülôi
közössége a linóleum padló cseré-
jét most végzi el. Az alapítvány új
padokkal örvendeztette meg az
összevont 7. osztályt.

***
Az igazi nagy változás azonban a
játszóudvaron kezdôdött meg.

Szeptember 17-én a szokásos
Suli-buli rendezvényen a szülôk,
tanulók nemcsak a finom falatok-
nak örülhetnek, de láthatják azt is,
hogy elkészültek a vízelvezetési
munkák, a rézsû tereprendezése és
a növények telepítése is megtör-
tént.

A teljes befejezés, a burkolat
építése, a gyepfelület és a gumi-
tégla alap kialakítása a befolyó
összegek ütemében történik.

Köszönetet szeretnénk mondani
mindazoknak, akik hozzájárultak az
Erdôalja Alapítványunk gyarapo-
dásához. Nagy örömünkre idén
965 966 Ft-ot kapott az 1%-ból az
alapítvány. Ebbôl az összegbôl az
udvar építésén kívül még egy-két
osztály új bútorokkal történô ellá-
tását is meg kell oldani.

A köszönet azoknak is jár, akik a
nyár folyamán adtak kisebb, na-
gyobb összegeket az udvar rende-
zéséhez, illetve azoknak, akik az el-
sô szülôi értekezlet után 100 ezres
nagyságrenddel növelték a rendel-
kezésre álló összeget.

Külön szeretnénk megemlíteni a
segítôk közül a Vörösvári út 37.

alatti Pan-na 2001 Kft. Papír ÁPISZ
tulajdonosát, aki több ezer Ft ér-
tékû áruval segítette a tanévkez-
désnél iskolánkat. Ezúton is sze-
retnénk segítségéért köszönetet
mondani.

Minden segítséget, ötletet kö-
szönettel elfogadunk, hiszen az
udvar teljes kialakítása meghalad-
ja majd a 2 milliós nagyságrendet.

Nagy öröm lesz viszont kicsinye-
inknek és a szülôknek is, ha a nagy
esôzések, a hóolvadás után gyer-
mekeink nem a sarat fogják da-
gasztani, hanem kultúrált módon
tudnak a friss levegôn játszani,
sportolni.

Figyelem! Újra itt az ôszi papír-
gyûjtés idôszaka. Október 4-tôl 16-
ig vesszük át a hulladékot.

Kérjük, hogy lehetôleg a tanítás
megkezdése elôtt és a tanítás vé-
gén hozzák be a papírcsomagokat.
A Diákönkormányzat csak így tudja
a pontos átvételt biztosítani.

A papírszemét nálunk kincset ér.
Elôre is köszönjük fáradozásukat. 

***
Még szinte el sem kezdôdött a

tanév, de mi már gondolunk a kö-
vetkezô tanév elsôseire.

Október 28-án 1/2 9-kor a le-
endô elsôs tanító néni – Kádár Sa-
rolta – tart bemutató órát az ér-
deklôdô szülôknek.

Erre a bemutatóra a felnôtteket
hívjuk, de a kicsikrôl sem felejtke-
zünk meg. Novemberben két alka-
lommal is várjuk ôket játékos fog-
lalkozásokra. A részletes progra-
mot az újság következô számában
olvashatják az érdeklôdôk.

Sikeres munkát és jó egészséget
kíván az új tanévhez

Marótiné Horváth Gizella
igazgató

Iskolai hírek
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Állandó programok:
Nôi torna Pilátes módra hétfô, szerda 8.00
Nôi torna hétfô, csütörtök 18.00
Jóga kedd 18.30
Bridge klub szerda 18.00
Társastánc kezdô csütörtök 18.30
Társastánc haladó csütörtök 20.00
Hastánc kicsiknek hétfô, csütörtök 17.30
Hastánc felnôtteknek hétfô, szerda 18.00
Hastánc haladó péntek 17.00
Érdeklôdni lehet Gib Erikánál a 06-30-481-0093-
as telefonszámon.
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ÓBUDA

ÓHEGY-HÍREK
HAVILAP

Kiadja: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33. Telefon: 430-1326

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, web: www.ohegy.hu
Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök. Szerkesztôk: Cseresznyák
Veronika, Jármayné Tatár Judit, Piroch Zsuzsa, Szász Kálmán

Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Telefon: 430-1326
Elôkészítés: Petit Typo Bt. Nyomás: Tax Druck Kft.,

2335 Taksony, Vezér u. 2/a. Megjelenik: 2800 példányban

Hastánc-hírek
Hagyományteremtô elsô hastánc-

táborunkat július 12–18. között
a Peres (Holt-Kôrös) partján Gál
Katiék nyaralójában tartottuk.
Az idô csodás volt, a napok csak
úgy repültek. Sokat táncoltunk
és nevettünk, és végre kibeszél-

gethettük magunkat (na nem telje-
sen!) anélkül, hogy gyermekeink köz-

becsipogtak volna. A fényképek nem sikerültek,
a tábor viszont remekül! Aki kimaradt, bánhat-
ja, de reméljük, jövôre bepótolhatja!

15 éves az Óhegy

Egyesület
1989. november 30-án 17 hegylakó elhatá-

rozta, hogy megalakítják az Óbuda-Hegyvidéki-
ek Egyesületét. Akik jelen voltak: Ács Ferenc,
Dr Balogh Zoltán, Bersényi Iván, Bíró Jenôné,
dr. Borzsák Benô, Deme Béláné, Gulyás Géza,
Józsa István, Kiss Albert, Martinez György, Ma-
yer Ágnes, Nitsch Péterné, Pirochné Simon
Zsuzsanna, Raffinger Andrásné, Sáringer Kál-
mánné, Simkó Rózsa és Sprecher Ottó. Elnök-
nek Ács Ferencet választották.

Az Egyesület Elnöksége úgy határozott, hogy
2004. november 26-án, pénteken kellô módon
megünnepli az évfordulót, amelyre meghívja az
egyesület egykori vezetôit és tagjait. 

(szerkesztôség)

Mi, edzett hegylakók augusztusban termé-
szetjáró táborba indultunk huszadmagunkkal.
A Bükki Nemzeti Parkban, pontosabban Szil-
vásváradon töltöttünk nyolc felejthetetlen nyá-
ri napot az Óhegy Egyesület támogatásával. Azt
hittük, elég rutinosan járjuk a hegyeket (elvég-

re ez itthon mindennapos gyakorlatunk), és a
lakótelepen lakóknak megmutatjuk, hogy mi
minden próbát kiállunk. A 3 km-es sétákat ne-
vetve tettük meg, a 8 km-nél sóhajtoztunk, de a
13 km végén minden büszkeség nélkül velük
együtt hasaltunk a fûben (jajgatva!). Az éjszakai
túra során viszont számunkra nem voltak idege-
nek az erdô zajai, s kinevettük a visítozó lányo-
kat. Az étvágyunk megnôtt, arcunk kipirult, s
szüleink alig ismertek ránk a tábor végén. Elha-
tároztuk, hogy a tanév során edzeni fogunk, s a
jövô nyári táborban megmutatjuk, hogy milye-
nek az „igazi hegyi srácok”!

Dobrovich Attila és Terjék Tamás
***

A nyári, természetjáró tábort a Fôvárosi Ön-
kormányzat Oktatási Bizottsága támogatta. -

szerkesztôség

Elcseréltük a hegyet!

• Bútorrestaurátor itt a hegyen ! Antik és stíl-
bútorok szakszerû felújítása, politúrozása.
Referenciákkal, garanciával. Hegyieknek ked-
vezmény. Tel.: 388-2464, 06-20-378-8017

• Nagyon keresem és megvenném a Móra ki-
adóban készült „Ez a kapa, ez a kasza...” címû
keménylapos mesekönyvet. Aki meg tudna
válni tôle hívjon a 30-230-6994 telefonszá-
mon.

• Fôiskolás diák felsôfokú nyelvvizsgával
angol nyelvoktatást, tolmácsolást, fordí-
tást nyelvvizsgára felkészítést, korrepetá-
lást vállal. Fábián Levente: 368-4528, 20-
365-6618

Újra indul a nôi torna reggelenként Ten-
ki Tamással. Az edzés alapvetôen a Pilates
módszerre épül, kiegészítve a yoga, a mo-
dern tánc és a stretching elemeivel

Találkozó hétfôn és szerdán, reggel 8 órá-
tól. Jelentkezni lehet a 06-20-983-6874-es
telefonszámon.

76 m2, 36 m2, 48 m2 alapterületû

TERMEK
BÉRELHETÔK

különféle oktatások, klubestek,
rendezvények céljára,

rezsihozzájárulás fejében
a Táborhegyi Népházban.

Érdeklôdni lehet Gib Erikánál 
a 30-481-0093 telefonszámon

A Teleház számítógépes tanfolyamain heti
kétszer, összesen 8 alkalommal tartott kurzuson
a résztvevôk elsajátíthatják a levélírás  és az in-
ternetezés alapjait. Segítséget kapnak az ottho-
ni számítógépük telepítéséhez, de visszajárhat-
nak gyakorolni is.  Jelentkezni lehet Révai And-
rásnál a 430-1326 vagy Gib Erikánál a 30-481-
0093 telefonszámon.
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Szeretettel várjuk kereskedésünkben!

HONDA TENNO AUTÓHÁZ
1037 Budapest, Bojtár u. 46-48.
Tel./fax: 367-0078. Tel.: 453-2222; 240-1316
E-mail: hondatenno@axelero.hu • Web: www.hondatenno.hu

TERMÉSZETES, FAGYÁLLÓ, KÜLTÉRI

KÔBURKOLATOK
járdára, útra, lépcsôre, lábazatra, kerti

tipegônek, garázsbeállónak,
kocka, szabályos, szabálytalan alakzatban

PORPHYR KFT.
1037 Bp., Bécsi út 302. Tel.: 250-6036, fax: 387-9895

e-mail: porphyr@mail.datanet.hu
web: www.porphyr.hu

EGYSZER ÉS MINDENKORRA!

ÖNTÖZÔ-

RENDSZEREK
Automata öntözôrendszerek:

hálózatról csatornadíj nélkül, kútról, ciszternából
Gyors, pontos, megbízható munkavégzés

garanciával, referenciákkal.

V.31 Kft.

Telefon/fax: 250-4557, 06-20-934-2740

bokeny@axelero.hu.

AKCIÓ A HONDA TENNO
AUTÓHÁZNÁL

• Állandó széles használtautó-készlet

• Teljeskörû hitelügyintézés (helyszínen megvárható)

• Teljes körû kárügyintézés, csereautó biztosításával*

• Szervizakció minden típusra * (Ön csak az olaj árát fizeti, az
olajszûrôt és a munkadíjat szervizünk ingyen biztosítja Önnek)

• Teljes körû ingyenes átvizsgálás*
*elôzetes bejelentés alapján


