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Amikor befi zetett adójának 

1%-a fölött rendelkezik, 

kérjük, jelölje meg:

Kedvezményezett neve:

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
Adószáma:

18088476-1-41
A kapott összeg a környezetünk

ápolásával kapcsolatos költségek 

fedezésére, és kedvezôbb mûködési 

feltételeink megteremtésére használjuk fel.

Szülôi Fórum
az Erdôalja úti Általános Iskolában

február 19-én, 17 órakor,
Szeretettel várunk minden leendô 

elsôs szülôt.

Disznótor
a Táborhegyi Népházban (Bp. III., Toronya utca 33.)

február 27-én, szombaton.
Fôszereplô: IX. Dezsô!

Egész napos program ínyenceknek!
7:00 órakor a családok fogadása, menü a nap folyamán, a feldolgozás sorrendjében:

orjaleves, toroskáposzta, fl ekken

Közben harmonikaszó.

Aki részt kíván venni a feldolgozásban, az kötényt, és éles kést hozzon magával!

Részvételi jegyek elôvételben kaphatók

Mikes Krisztánál (tel.: 20-886 4045 vagy 430 1326) a Népházban, 

valamint az Erdôalja úti és Domoszló útjai ABC áruházakban.

Ára (az érkezés idôpontjától függetlenül):

felnôtteknek 2500 Ft, gyerekeknek 10 éves korig: 500 Ft.

A résztvevôk hurkát, kolbászt vihetnek önköltségi áron.

Mindenkit szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége!

Programok
Vasárnapi mozi február  7. vasárnap
Kiállítás február 13. szombat
Óhegy Farsang február 13. szombat
Verhovina park február 18. csütörtök
Vasárnapi mozi február 21. vasárnap
Disznótor február 27. szombat

Kiállítás nyílik

Pázmándi Erzsébet
olajfestményeibôl

február 13-án, szombaton 

18.30 órakor

a Táborhegyi Népházban.

A kiállítást megnyitja:

Füzes Gergely 
festômûvész

Közremûködik:

Molnár Anna
énekesnô

A mûvésznô három festménye a helyszínen 

megvásárolható, melynek összegét 

a harmadik kerületi hajléktalan emberek 

megsegítésére ajánlja fel.

Vasárnapi mozi
a Táborhegyi Népházban.

február 7-én, 17.00 órakor
Gigor Attila: A nyomozó /2008/

február 21-én, 17.00 órakor
Goda Krisztina: Kaméleon /2008/

Óhegy Farsang
a Táborhegyi Népházban
(1037 Budapest, Toronya u. 33.)

február 13-án, szombaton, 19 órai kezdettel.

Nyitótánc:

Svábtánc
Elôadják a Csúcshegyi Bohémek.

A bált megnyitja:

Bús Balázs polgármester úr.

Hastánc
Holup Orsi és a Menta Tánccsoport bemutatója

Alerton klub meglepetése
Az Egyesület vállalkozó kedvû hölgytagjainak bemutatója.

Cigánytánc
Elôadják a Csúcshegyi Bohémek

Gyermek és felnôtt jelmezverseny

Tombola

A zenét Sugár Gyuri szolgáltatja.

Belépôjegyek kaphatók a Népházban Mikes Krisztánál (tel.: 20-886 4045),

az Erdôalja ABC-ben és a Domoszló ABC-ben.

Ára felnôtteknek 1200 Ft, gyerekeknek 12 éves korig: 500 Ft.

Kérjük a tisztelt vendégeket, hogy lehetôség szerint jelmezben jelenjenek meg!

Mindenkit sok szeretettel vár az Óhegy Egyesület Vezetôsége!
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December végén, életének 93. évében végleg 
megpihent az örökké tevékeny, az iskola dolgai 
iránt még betegágyán is érdeklôdô egykori 
iskolaigazgatónk, Ágoston István.

Az 1960-as évektôl két évtizeden keresztül 
Pista bácsi volt a meghatározója az Erdôalja úti 
iskola légkörének, elismertségének. Több 
generáció szép emlékekkel gondol vissza a 
kedves, tréfálkozó, de, amikor szükség volt rá, 
nagyon is szigorú igazgató bácsira.

Évtizedeken keresztül tanított, nevelt és köz-
ben folyamatosan mûvelte önmagát is. Ebben 
az idôben szerezte meg egyetemi diplomáját is. 
Tudása nemcsak szaktárgyaira, a magyarra és 
történelemre terjedt ki, mûveltsége szerteágazó, 
sok bölcsességet is magába foglaló volt. Nagy 
tudását, élettapasztalatát kis tanítványaival is 
igyekezett megosztani, mert ízig-vérig tanár 
volt.

Pedagógus családból származott. 1935-ben 
népiskolai tanítóként kezdte hivatását. Majd a 
háború után édesapját váltotta a tornyosnémeti 
iskola igazgatói székében. Óbudára 1957-ben 
került, elôször a Kórház utcai iskolába. Ott 
igazgatóhelyettesi munkáját olyan fi gyelemre-
méltóan végezte, hogy kinevezték az Erdôaljára 
igazgatónak. Ez a kinevezés örökre összekötöt-
te a hegyieket Pista bácsival.

A környék régi lakóinak szinte mindegyike 
kötôdött tanulóként, vagy szülôként Ágoston 
István igazgató úrhoz, a tanárhoz, vagy 
egyszerûen Pista bácsihoz, az emberhez. A 
szülôk többsége ma is szeretettel gondol rá, 
hisz gyermekeik komoly útravalót kaptak nem-
csak tudásból, de az élet mindennapjaiban is 
segített a személyre szabott tanácsaival. A 
szülôk nevében a sokgyermekes Kádár anyuka 
visszaemlékezésébôl idézünk most pár sort.

„Amire emlékszem, csak jó, pozi-
tív dolog volt. Elôször is szerette a 
gyerekeket, nem csak a jó tanulókat. 
Remek humora volt, s így elnézô a 
kicsit fegyelmezetlen, mozgékony, 
de szellemes, ötletes gyerekek iránt. 
Jó tanár volt, érdekes órái voltak, 
kellô fegyelmet tartott, osztályzásban 
szigorú volt.

Szabad idejében, szünetben is 
fáradozott az iskola szépítésén, fes-
tette a falakat a kerítést. Mindig 
korrekt  embernek tar tot tuk. 
Rendezett, elegáns külsejével is tisz-
teletet parancsoló volt. Velünk, 
szülôkkel udvariasan viselkedett, 
évtizedek elteltével is emlékezett ránk, piacon, 
villamoson, messzirôl üdvözölt.”

Egyike a volt tanítványoknak, ma a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola tanára Kádár Eszter így 
emlékszik vissza az igazgató bácsijára:

„Sok apró történet és mozzanat él még ben-
nem elevenen azokból az idôkbôl, amikor az 
Igazgató bácsi fennhatósága alá tartozott iskolai 
életem. Meghatározó személyiségét elôször 
csak hírbôl ismertem, két tanévvel idôsebb 
bátyám már beharangozta és az Erdôalja úti 
általános iskolában az óvoda felsôs csoportját 
helyettesítô elôkészítô év pedig számomra 
megerôsítette mindazt, amit hallottunk Róla.

Nagyon szerette a gyerekeket. Különösen az 
elsôs-másodikos kicsiket. Mintha átérezte volna 
azt a sok félelmet, amit egy akkor még az anyu-
ka szoknyája mellôl érkezett csöppség érezhe-
tett egy barátságos, de nagy épületben, a sok, 
eleinte idegen gyermek és felnôtt között. 
Gyakran magához hívta a piciket és viccelôdött 
velük. Ki ne szeretett volna ezután az igazgató 
bácsival találkozni?!

Késôbb megismertük a 
mindenkor  t i sz te le tet 
parancsoló, elegáns embert 
is, aki hófehér vasalt ingé-
ben, sötétkék öltönyében 
sétált szigorúan a folyosón 
kezét háta mögött össze-
fogva. Azt az embert, aki 
következetes volt a diákok 
felé intézett kéréseiben és 
utasításaiban a tanórákon 
éppúgy, mint az iskolai élet 
e g y é b  t e r ü l e t é n  i s . 
Tiszteltük, de tartottunk is 
tôle. Olyan megtisztelôen 
tudta a diákokat elismerni 

az iskolai ünnepélyek során, hogy a négyszem-
közti elmarasztalása is óriási presztízsveszteség 
volt az arra kiérdemesülteknek.

Évekkel és évtizedekkel ballagásunk után 
még mindig tudta a nevünket. Találkozásaink 
során kikérdezte életutunkat, megjegyezte azt 
és rákérdezett régen látott osztálytársaink sor-
sára is. Valóban úgy éreztük, hogy kísér utun-
kon. Köszönjük, hogy úgy volt tanárunk, hogy 
még most, negyven év elmúltával is örülünk, 
hogy Ô volt az IGAZGATÓ BÁCSINK.”

Ágoston István távozásakor nagyon ideillônek 
érezzük Tamási Áron szavait:

„azért vagyunk a világon, hogy valahol ott-
hon legyünk benne”

Mi, mai Erdôaljások bátran állíthatjuk, hogy 
Ágoston István itt az Erdôalja úton a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolában otthonra lelt. Ez az 
otthon mindig emlékezni fog rá.

Az iskola jelenlegi és régebbi tantestülete 
nevében:

Marótiné Horváth Gizella 
és Bán Éva

Vannak hegyünkön lakó fi atalok, köztük 
Ónodi Réka is, akik nem mennek el érzéketle-
nül a környezetükben lévô problémák mellett, 
hanem megpróbálnak valamit tenni azért, 
hogy élhetôbb legyen ez a világ. Mindannyiunk 
számára kézzelfogható valóság lett a szegény-
ség, ha nem is a közvetlen lakókörnyezetünk-
ben, de kerületünk más régióiban bizony talál-
kozhatunk vele. Mit teszünk ilyenkor? Vagy 
lesütött szemmel továbbmegyünk, és arra gon-
dolunk, hogy majd valaki más segít, egyébként 
se a mi dolgunk, vagy megpróbálunk mégis 
valamilyen szinten segíteni. Lehet egy-egy ba-
ráti családnak, ahol épp munkanélküli lett a 
családfenntartó, vagy nehéz sorsú rokonoknak, 
de lehet csatlakozni egy-egy jó kezdeményezés-
hez is.

A legszomorúbb, ha a gyerekek szenvednek 
hiányt valamiben, ennek leküzdésében segít 
Réka is, aki egyike az ún. animátoroknak, akik 
reggelente ennivalóval, jó szóval várják a kis-
iskolásokat.

- Hogyan vetôdött fel a reggeli osztás gondo-
lata?

Az Óbudai Családsegítô Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálattól azt az információt 
kaptuk, hogy sok az éhezô gyermek a kerület-
ben. A szalézi rend kezdeményezésére és kivi-
telezésével november elejétôl kezdôdött el a 
reggeli osztás. Sokan azt gondolják, hogy erre-
felé nincsenek éhezô gyerekek, de ez nem így 
van, nemcsak azt kell nézni, hogy papíron ki-
nek mennyi a jövedelme. Vannak, akiket egy 
falat nélkül indítanak útnak otthonról. A szer-
zetesrend tagjai a hátrányos helyzetû fi atalok-
nak szentelik életüket, a rendalapító Don Bosco 
pedagógiáját, az ún. megelôzô módszert alkal-
mazva. A módszer alapja az empátia, a feltétlen 
szeretet, alázatosság, az ezek jegyében történô 
megszólítás, teljes odafi gyelés, játékos nevelés. 
Akkor is a megelôzô módszert alkalmazzuk, ha 
reggelit osztunk és emiatt jobb lesz a gyerekek 
teljesítménye, jobb lesz a kedvük, javulnak az 
iskolai kapcsolataik.

A reggeli osztás helyszíne a Szalézi Ifjúsági 
Központ a Kiscelli u. 79. szám alatt, ide várjuk 
az iskoláskorúakat minden hétköznap reggel 
6.45 és 7.45 között, diákigazolvánnyal. Itt 
helyben elfogyasztható enni-innivalót kapnak, 
valamint mindenki magával vihet egy uzsonna-
csomagot. Az ennivaló csak egy része annak, 
amiért szívesen jönnek. Itt egy pohár tea vagy 
kakaó mellett beszélgetünk, vagy ha kell, segí-
tünk a házi feladat elkészítésében is.

- Lehet-e valamilyen formában csatlakozni 
a kezdeményezéshez?

A megvalósításban részt vesznek a közösség 
szerzetes és civil tagjai is, és bárki csatlakozhat 
az önkéntesekhez, aki szeretne segíteni. 
Jelentkezni a Szaléziaknál a Bécsi út 175-ben 
lehet.

Szívesen fogadjuk az anyagi vagy bármilyen 
egyéb adományokat, illetve ezúton köszönjük 
az eddigi támogatásokat, melyek az elindulás-
ban sokat segítettek!

Mikes Kriszta

Reggeli a rászoruló óbudai gyerekeknek
reggel 6.45 és 7.45 között, Szalézi Ifjúsági Központ, Kiscelli u. 79.

A nagytudású igazgató végleg elment
Ágoston István
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Májusban újra buszra ülünk, 
irány Bánát, Bácska, a Sze-
rémség vidéke, és ha minden 
jól sikerül, hajókázunk az al-
Dunán, a Kazán szorosoknál. 

Az elhatározás megszületett. 

Szakavatott szervezô és 
idegenvezetô segítségével 
döntjük el az 5-6 napos út 
programját. Akit az utazás ér-
dekel, és szeretne résztvenni a 
program kialakításában, jelez-

ze Mikes Krisztánál a 20-886 
4045 telefonszámon.

A következô számunkban 
már részletesebb tájékoztatást 
is adhatunk.

Elnökség

Örömünkre, egyre több megkeresés érkezik, 
hogy kivennék a Házat esküvôre, házassági 
évfordulók, születésnapok megünneplésére, 
céges partik megrendezésére. Hirdetjük hát 
magunkat: ünnepeljenek nálunk, lakóhelyük-
höz közel, reális áron bérelhetô termeinkben.

A terembérleti díjak megtalálhatók a honla-
punkon: www.ohegy.hu, vagy érdeklôdni le-
het Mikes Krisztánál a 20-886 4045 telefonszá-
mon. A kapott bérleti díjjal az épület fenntartá-
sát támogatja.

Elnökség

Dr. Brezovits László:

Útravaló
Most benned ég a tûz

Most benned él a láng

Mely sziklákat is könnyen szétrepeszt

S ledönt minden akadályt

A világból mi téged kirekeszt

Csak hagyd, hogy égjen, hagy lobogjon

Míg a lángja fel az égig ér

Ne csüggedj, és soha ne siránkozz

Ha kudarc, vagy múló bánat ér

Dobj a tûzbe mindent, mi fáj

Mi béklyóként gyötri lelkedet

S feltámad ím a Fônix madár

A szárnyaló szabad képzelet

De benned ez a tûz

És benned ez a láng

Ha elfojtod csak füstölgô avar

Sûrû sötét füstje fátyol

Mely mérgezô, és mindent eltakar

Ne félj, ha zúg a szél !

Ne félj, ha dúl a harc !

S ha vihar tombol zajló tengeren

Egy régi-égi bölcs

Ki mindig elkísér
Fogja kezed szelíd-csendesen

Hozzávalók: 1 dl tej, 6 szem kockacukor, 4 
dkg élesztô, 4 tojássárgája, só, 2 dl langyos tej, 
7 dl liszt, 4 evôkanál olaj

Elkészítés: A tésztát jól kidolgozzuk, szükség 
esetén még annyi langyos tejet adunk hozzá, 
hogy kemény, rétestészta fogású legyen. 
Langyos helyre állítva, letakarva 1 órán át kelni 
hagyjuk. Majd kiszaggatjuk, és még a deszkán 
is kelni hagyjuk fél óráig. Bô, forró olajban 
sütjük. Míg a fánk alsó fele sül, lefedjük a lábast, 
de ha megfordítjuk, levesszük a fedôt.

Fogáné Galambosi Éva, Bucsuszentlászló

Farsangi fánk

Vajdasági utazás

Ünnepeljetek a Táborhegyi Népházban!

Vasárnapi mozi
Kellemes estéket tudhat 

maga mögött az a „mozinézô”, 
aki a Táborhegyi Népház 
Filmklubjának délutánjain 
részt vett. Pirchala István, 
Varga Szabolcs szervezésében 
kéthetente változatos kínálat 
fogadja a látogatókat. Utóbbi 
két alkalom különleges volt, 
mivel a fi lmek rendezôi is 
vendégeink voltak.

A január 24-i fi lmklub ven-
dége Szomjas György 
fi lmrendezô volt. „A Nap utcai 
fi úk” címû fi lmjének története 
1956. október 23-án kezdôdik 
és november 4-ig, az orosz 
tankok Budapestre vonulásáig 
tart. Külvárosi kamaszgyere-
kek veszik fel a harcot a 
túlerôvel szemben. „Ezt a sar-
kot megvédjük!” vagyis a Nap 
utcai mozit és környékét. 
Vállalkozásuk eleve reményte-
len, bukásra ítéltetett. A drámai 
befejezés nem marad el, a 
forradalom elbukik, több 
szereplô meghal. A fi lm végén 
pedig az immár középkorú 
fôszereplô szinte közönyösen 
számol be a túlélôk életérôl.

  Érdekes volt megismerni a 
rendezô szándékát, és hogy 
abból mi marad meg bennünk, 
nézôkben. A beszélgetés során 
több mindenre kerestük a vá-
laszt. Mennyit tehet az orszá-
gért az egyén? Mennyi 
felelôsséget vállalunk mi ma-
gunk? Mi az, amit nekünk kell 
„megvédeni”? Mi az, amire 
képes egy közép-európai em-
ber, aki a nagyhatalmak árnyé-
kában él, és a történelem fo-
lyamán legtöbbször csak a 
túlélés a célja? Mit kell tovább-
adnunk az utódainknak?

A beszélgetés közben erôs 
érzelmeket élhettünk meg 
azon társaink révén, akik 
megélték a forradalmat, látták 
elindulását és leverését. Az ô 
szemükbe beleégett a tankok 
áradásának látványa.

Január 10-én, vasárnap 
Szalai Györgyi és Dárday 
István rendezôpáros látogatott 
el a klubba. „Az emigráns” 
címû fi lmüket – amely Márai 
Sándor és felesége, Matzner 
Ilona San Diegóban töltött 
utolsó éveinek történetét mu-
tatja be - hosszas beszélgetés 

követte. A rendezô mesélt 
Márairól, a fôszereplôk, köz-
tük Bács Ferenc, kiválasztásá-
nak szempontjairól, a forgatás 
költségfedezetének megte-
remtésérôl, de leginkább Márai 
Sándor személyiségérôl. Képes 
volt-e Márai valakit is szeretni? 
Milyen mélységûek voltak az 
emberi kapcsolatai? A fi lm, az 
utolsó naplóbejegyzések fel-
idézése megadták a választ a 
kérdésekre. Az egyre ismer-
tebb író megosztja a közönsé-
get, hiszen arisztokratikus, 
magányos világához nem en-
gedett közel senkit, ugyanak-
kor nyilvánvaló tehetsége, 
külföldön az egyik 
legnépszerûbb magyar íróvá 
tette. 

Köszönjük a szervezônek, 
Pirchala Istvánnak, hogy el-
hozta közénk a rendezôket és 
lehetôségünk nyílt az együtt 
gondolkozásra, és köszönjük 
Varga Bélának, feleségének és 
sok kedves hegyi asszonynak, 
akik szendvicseket és sütemé-
nyeket hoztak magukkal és 
tettek a fi lmklub asztalára.

Mikes Kriszta

Január eleje óta táncpróba táncpróbát követ. 
Hegyi hölgyek, akik nem csak feleségek, 
édesanyák, házasszonyok, hanem a közössé-
gért tenni akarók, táncolni és táncoltatni 
szeretôk, alakították meg vicces hangulatukban 
az úgynevezett „Alerton Klubbot” Mit jelent az 
Alerton? Ez maradjon az ô titkuk. Céljuk, hogy 
Raffi  koreogrifájával évrôl évre meglepjék a ház 
közönségét. Ki ne emlékezne az elsôre, a 
nagysikerû „Kán-kán”-ra. Vagy a „Corus Line” 
és a Mamma Mia musicalek táncaira. És idén 
újabb meglepetésre készülnek, Reméljük a siker 
most sem marad el.

(Szerkesztôk)

Alerton Klub
Készülôdés az Óhegy Farsangra
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Gyakran kerül az ember olyan 
helyzetbe, hogy valamire jogosult 
lesz, és vele szemben valakinek 
teljesítenie kellene. Ha ezt a köte-
lezettségét ô nem teljesíti, akkor 
vetôdik fel a kérdés, hogyan lehet 
kikényszeríteni, szankciót alkal-
mazni, a követelést végrehajtat-
ni?

Az ügyvéd válaszol:
A végrehajtás elég speciális te-

rülete a jognak. Amikor a szankci-
ót állami szerv állapítja meg, és 
a teljesítés kikényszerítésére álla-
mi szerv igénybevételére kerül 
sor, akkor beszélünk végrehajtás-
ról.

A végrehajtási jog tartalma 
aszerint alakul, hogy milyen 
jellegû a követelés. Lehet büntetés 
végrehajtás és vagyoni végrehaj-
tás. Az elôzônél fôként a jogsértô 
személyét érinti a végrehajtási 
kényszer, míg a második esetben 
annak vagyonára irányul.

A vagyoni végrehajtás az adós 
teljes vagyonára, illetve meghatá-
rozott vagyontárgyaira irányulhat. 
A vagyoni végrehajtás jogerôs és 
végrehajtható bírósági, hatósági 
határozaton alapul, amit végrehajt-
ható okiratnak nevezünk. 
Végrehajtható okiratot a bíróság, a 
közjegyzô, közigazgatási és más 
hatóság is hozhat. Létezik még 
közvetlen végrehajtás is, amelyet 
se nem bíróságok, se nem köz-
igazgatási szervek végeznek. Ilyen 
például a munkáltató, aki az adós 
munkabérébôl bizonyos járandó-
ságokat levonhat.

A bírósági végrehajtás esetében 
az eljárást a bíróság mellett 
mûködô bírósági végrehajtó foly-
tatja le, ami a bíróság jogi szankci-
ójának kényszerrel történô ér-
vényre juttatását jelenti.

Vannak olyan közigazgatási 
szervek, amelyek közvetlen végre-
hajtási joggal rendelkeznek, ilyen 
az adóhatóság, a vámhatóság, aki 
maga bocsáthat ki közvetlen letil-
tást az adós munkabérére és egyéb 
járandóságaira.

A bírósági végrehajtó igénybe-
vételével alkalmazott végrehajtás 
egyes kérdéseivel a következô 
számban foglalkozunk.

Dr. Krzyzewsky Miklós 
- ügyvéd

info@krzyzewsky.hu 
t: 30 /942-6535

A lapunkban futó „krimirovat” állandó szakértô 
kalauzát, Feró Attila alezredest, a III. kerületi kapi-
tányság helyettes vezetôjét, az észak-budai bûnügyi 
régió – a II., a III. és a XII. kerület – bûnügyi vezetôjét 
mostanában az Óbuda tévében is gyakrabban láthat-
ták, láthatják. Ugyanis a szegedi közbiztonsági tanács 
országos összefogással útjára indított egy olyan 
bûnmegelôzési pályázatot, amelynek eredményeként 
immár 50 kisfi lm készült el a leggyakoribb 
bûncselekmény-típusokról. Ezeket a fi lmeket – heten-
kénti váltásban – vetíti most az Óbuda tévé, naponta 
háromnegyed hatkor.

– Örülök ennek a sorozatnak – amelyben az általunk 
készített fi lm is természetesen látható –, hiszen minden 
médium közül az informálásban, a fi gyelemfelhívásban 
a televízió a leghatásosabb. Mert ugyan hall az ember 
a bûncselekményekrôl, olvashat is eleget errôl a témá-
ról, de itt a szeme elôtt alakul a történet; nézôként 
ugyan, de szinte ô is ott van a csibészek között, hallja 
terveiket, megismerheti módszereiket. Láthatja például, 
hogyan mûködnek a fi gyelôk, akik a bevásárlóköz-
pontban leparkoló gépkocsiból kiszállókat felkísérik az 
áruházba, hogy a társaik közben biztonságban „dolgoz-
hassanak” a magára hagyott autón, vagy láthatják, hogy 
egyetlen másodperc is elég az autó ablakának a szét-
robbantásához, s a következô másodpercben máris a 
tolvaj kezében a mûszerfalon felejtett drága helymeg-
határozó.

– A sláger tehát továbbra is a gépkocsi?
– Így igaz, az autó, az abban rejlô tárgyak meg nem 

szûnôen érdeklik a gazembereket. S ugyan minden 
gyártó elbüszkélkedik azzal, hogy az általa beépített 
védelmi rendszere feltörhetetlen, de az élet nem ezt 
igazolja. A technika fejlôdésével a bûnözôk is lépést 
tartanak. A közelmúltban a XII. kerületben „ütöttünk 
el” egy olyan gépkocsi feltörô bandát, amelynek tagjai 
M5-ös BMW-vel jártak lopni, s egyiküknél egy mobil 
telefonba rejtett immobiliser kódfejtôt találtunk. A tör-
ténethez tartozik: mire behoztuk ôket a kapitányságra, 
már három „sztárügyvéd” várta/védte ôket… Az a tör-
ténet is az egyre kiterjedtebb bûnözôi kôrt jelzi, 
amelynek fôszereplôje egy Mercedes. A tulajdonosa 
szervizbe vitte a kocsit, ám este nem ért rá, ezért a fe-
lesége ment az autóért. Igen ám, de a hölgy bizonyára 
ritkán vezette ezt az autót, mindenesetre a szervizbôl 
kikanyarodva a visszapillantó tükrével nekikoccant egy 
másik gépkocsinak. Mit tesz isten, az ütés következté-
ben a tükörbôl kihullott egy odakészített slusszkulcs a 
Mercihez…

– Az azért elég ,,rendben” van, ha már a szervizek-
ben készítik az álkulcsot… Az ilyesmit hogyan lehet 
kivédeni?

– Az ilyesmit legfeljebb úgy, ha a feleségünket 
küldjük az autóért, és ô pedig lesz szíves nekimenni 
egy másik kocsinak… Két tényt jegyezzünk meg. Az 
egyik: azt a kocsit, amelyiket el akarnak vinni, azt el is 
fogják vinni, valamint, hogy a gyári védelmi rendszerek 
nem tökéletesek. Vagyis minél többfajta védelmet épí-
tünk a kocsiba, annál inkább elvesszük a tolvaj kedvét. 
Jók a különféle titkos helyen elhelyezett, gyújtást vagy 
a benzinellátást megszakító kapcsolók, jók a 
sebváltózárak, a kormányra szerelt „esernyôk”, ame-
lyek ugyan mind-mind hatástalaníthatók, de hát a tolvaj 
is csak ember, ha teheti, nem áll neki a lebukást koc-
káztatva hosszú percekig szerelni, hanem elvisz egy 
olyan autót, amin semmi plusz védelmi rendszer nincs. 
S legalább ilyen fontos, hogy soha semmit ne hagyjunk 
a kocsiban, még csak egy üres táskát sem, mert mire a 
tolvaj is rájön, hogy a táska tényleg üres volt, a betört 
ablak, a felfeszített zár akár többszázezer forintos kárt 
okozott.

– És máris kedvenc témájánál, a megelôzésénél 
tartunk, mint beszélgetéseink alkalmával annyiszor…

– S gyanítom, ez így is marad, hiszen a statisztikák 
szerint a bûncselekmények döntô része, akár a 70%-a 
is megelôzhetô lenne egy kis odafi gyeléssel.

– Apropó statisztika: nem beszéltünk még az elmúlt 
idôszak krónikájáról…

– Decemberben úgy látszik, pihentek a bûnözôk is, 
az Óhegyen és környékén mindösszesen 17 
bûncselekmény történt. Ebbôl 4 a betöréses lopások 
száma: ablakbefeszítéssel fosztottak ki három lakást és 
egy irodát, egy trükkös lopás is történt – a vízmûvekre 
hivatkozva jutottak be egy lakásba a tettesek –, s tulaj-
donképpen az összes többi eset gépkocsikkal kapcso-
latos: autófeltörés, jogtalan használat, gépkocsi lopás. 
De hamarosan kezdôdik a tavaszvárás, amikor is 
nemcsak a természet tér magához, hanem a besurranó 
tolvajok is… Ellenük is az egyik legfontosabb és legtö-
kéletesebb ellenszer az odafi gyelés, a megelôzés. Hogy 
ne hagyjunk ellenôrizetlenül nyitva ajtót, ablakot, hogy 
elutazáskor kérjük meg a szomszédot, ürítse a postalá-
dát, hogy vegyük észre az utcánkban, házunk körül 
ôgyelgô, autóból fi gyelô idegeneket, szereljünk fel ri-
asztót, a kutyabarátok pedig tartsanak egy blökit, 
akármilyen kicsi, betörôjelzônek mindegyik kiváló!

Jövô hónapban folytatjuk, addig is vigyázzanak ma-
gukra, vigyázzunk egymásra!

Szücs Gábor

Már a Donát kápolna átadása-
kor többen felkiáltottak: „Szemben 
az elhanyagolt gazos terület, ron-
da trafó, mély vízmosás, nem 
maradhat így! …de mi legyen ott? 
Járda! …és? Szobor! Randihely! 
Játszótér! Vagy parkoló!” Volt 
gondunk elég, így részünkrôl a 
válasz elmaradt.

Jött az útépítés. Rengeteg gép, 
munkás, sok földet, betont meg-

mozgattak. Itt az alkalom, hogy az 
útkivitelezô kérésünk szerint ala-
kítsa a terepet. Pottyondi Flóra 
kertépítész gyors tervvázlatot ké-
szített a közel 500 m2-es területre, 
egészen a Verhovina utcáig. 
Lett is a tereprendezésbôl valami, 
de nem sok látszik belôle. 
Idôközben a trafót is kisebb cse-
rélték – hála hegyi szomszédunk-
nak. Azóta többen jelezték, 

tenni kell valamit, segíteni is haj-
landók. Hát tegyünk! – mondta az 
Egyesület Vezetôsége is. Ezért be-
szélgetésre hívunk minden 
érdeklôdôt 

február 18-án, csütörtökön 
18.00 órára

a Táborhegyi Népházba. 
Gondoljuk át közösen, tervvázla-
tok felett, mi is legyen a Farkastorki 
út, Viharhegyi út találkozásánál, a 
Verhovina utca és a Farkastorki 
lejtô torkolatánál.

Felcsuti László

A végrehajtásról 

általában
Verhovina kert?
…fogalmazzuk meg közösen!

Óhegyi bûnök

Tolvajszolgálati BMW

www.ohegy.hu



Ha beszélgetés közben arcról esik a szó, 
többnyire egy ismerôsnek, netán ismeretlennek 
a sajátos jegyei tûnnek fel elôttünk, harmonikus, 
szép vonásokkal, esetleg kevésbé tökéletesek-
kel; de bizonyára mindenképpen olyanokkal, 
amilyent a sugallatos pillanat épp álmodni mer 
önmagának. Tudvalevô: egy város arcánál sem 
történik ez másképp. Az is hasonlóképpen vil-
lan elô a lélek raktárainak mélyen rejtôzködô 
rekeszeibôl, hogy utóbb élményeink, személyes 
emlékeink rendre összerakják tarka színeibôl a 
róla megalkotható legjellemzôbb képet. Mert 
miféle arcmás lenne az, amely semmilyen nyo-
mot nem képes hagyni maga után a 
szemlélôben?

És lám – hisz errôl akartam szólni –, máris 
föltûnik Óbuda arca…

Márpedig ez az arc sokféleképpen érkezhet 
el hozzám: akár szivárvány útján tovasuhanó 
„vörös postakocsin” Krúdy álomtájainak kis-
kocsmái közt ténferegve, idônként meg-megáll-
va; esetleg szeszélyes lidércként, a hol létezô, 
hol nem létezô narancssárga Combino villamo-
son. De csendes séta közben föltûnhet arc „az 
óbudai hársfák békésen suttogó” látványában, 
az égre felfutó Hármashatárhegy zöldlomboza-
tában, vagy a pontnyi madár-emberkék felhôket 
telefi rkáló hangtalan röpülésében. Úgyszintén 

arc lehet az alkonyat kifeszített bíborán végig-
zakatoló pöttömnyi sárkánygépezet, az egymást 
hajszoló Boeingek szûnni nem akaró sora; al-
konyórák idején a kertek rejtekébôl áradó és a 
virágokéval elvegyülô grillparti bolondító illata. 
Persze, maga a Vörösvári és a Bécsi utak is 
föltûnhetnek ilyenformán a maguk tarka üzlete-
ikkel, sôt, a Laborc utca égre tapadó csillagvizs-
gálója; a szombati-piac nyüzsgô-forgataga, vagy 
Aquincum málladozó, római kori falainak 
örökre elsettenkedô kôpora. Megtörténhet, 
hogy egy halk, lokálpatrióta szellôcske képében 
lep meg ez a különös arc; mely a kikelet zsenge 
hírnöke és hûsen illatozó, aki jól megvan puha 
dombok ringó hajlatai közt; innen el sem vágya-
kozik; Pesten tán életében még nem járt, miután 
az Árpád hídtól, jó szokása szerint, minduntalan 
visszafordul. Hisz igenis tudja, hogy dolga van 
itt Budán, mégpedig számtalan: meglengetni 
akáclombokat, vén diófákat, selyemlobogó-
kat…

Ám egy efféle arckép föltûnhet fi nomvonalú 
lélekrajzolat-formájában is az emberi érzésvilág 
gyakori megnyilvánulásaként: eszerint lehet ra-
gaszkodás, lehet ellenszenv, lehet öröm, lehet 
szomorúság.

Nem szülôvárosom e hely – meg kell valla-
nom. Amiképpen az itt lakók közül sem min-

denkinek az. De, mint az már másokkal is 
megesett, addig jöttem-mentem, mígnem egy-
szer ideértem. Most itt az otthonom. Innen fi -
gyelhetem Óbuda öreg-fi atal arcának halk rez-
zenéseit, az utcasarkon váratlanul elém toppanó 
régi-új történelmet, vagyis mindazt, ami e hatal-
mas kisvárosból reám tekint. Közben szüntele-
nül lesem: egyáltalán befogad-e, hogy óhajt-e 
önszántából szóba elegyedni vélem. Mert nem 
titok: én bizony kitartóan faggatom ôt, megszó-
lítom álmos és lármás hétköznapjait, türelmes 
tölgyeit, itt-ott térdre rogyott, vagy frissen kisu-
vikszolt épületeit. Ámde bölcs válaszáig, hallga-
tását mindenképpen türelemmel ki kell várnom. 
Befogadó és megajándékozó szavainak remé-
nyében. 

Mégis, azt kérdem: vajon mely pillanattól 
válhat valaki „igazi” óbudaivá? Úgy gondolom, 
ezt bizonyára nem mi döntjük el; sokkalta in-
kább fôvárosunk e szeretnivaló „része”.

Mert ha majd egy reggelen, alig hallhatón 
reánk köszön az utca, miközben nevünkön is 
szólít; ha váratlanul felénk tekint a lomb, a virág, 
a kô, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy 
attól a pillanattól fogva, már végleg Ôhozzá 
tartozunk.

5
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Köszönetet mondunk mindazon hegy-
lakónak, akik a BKV sztrájk ideje alatt 
segítségképpen minket nap mint nap, 
gépkocsijukba felvettek:

Dr. Bókai Bátor és felesége Kati

Árkossy István noteszébôl

Kisvárosom arcai
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Ismerjük fel

és óvjuk természeti kincseinket!
Kerti dolgaink

A decemberi számban megjelent „A testvérhegyi 
cinkék” c. cikkre érkezett néhány vegyes hangulatú 
olvasói reagálás.

„A cinkés történet valóban érdekes és elgondolkod-
tató. A cikk is igazolja, hogy a környezet megôrzéséért 
sokat tehetünk és számítanak is ránk a minket 
körülvevô élôlények. Megszokják, hogy nem bántjuk 
ôket, nem menekül elôlünk a kóbor kutya, elfogadja, 
ha enni adunk neki, és így vannak a madarak is, el-
várják szokásaink betartását.”

Az olvasó szerint ez lenne az ember és a környezet 
igazi, jó együttélése. A cikk kutyás részére már nem 
ennyire egyértelmûek az észrevételek.

Egy másik olvasó szerint: nem ismert, hogy mit 
takar „…a kutyatartó hegylakók mesterségesen felna-
gyított bizalmatlansága? …mindent megtesznek, 
hogy elkerüljék a találkozásokat,...” gondolat a 
cikkben.

A levélíró kifejti: „Vajon milyen a fácán életben 
maradási esélye abban a kutyaparadicsomban, ahol a 
kutyák szagminta-gyûjtése és vadászgatása naponta 
folyik. A rét környékén a lakók  nemcsak a kismada-
rakat, de a fácánokat is etetnek. Ennek ellenére sajnos 
egyre kevesebb látható a réten. Mert bizony elôfordult, 
hogy a szagminta-gyûjtô kutyák (nem is vadászva, 
hanem csak úgy mellesleg séta közben) megtalálták 
a kisfácánt, az pedig a szerencsétlen, nehogy a kutyák 
közt a falat vita tárgyát képezze, beljebb „bújt” a kutya 
szájába. Ez a kutya már tényleg jó szaggyûjtô lett. Ha 
a rét nagyobb lenne, és több lenne a fácán, akkor 
valószínû jó vadászatokat lehetne tartani, de így csak 

legfeljebb 4-5 kutya vadászgathat. …de vajon mennyi 
ideig, és mire? … Persze a jólnevelt kutya tudja, mikor 
szagmintát gyûjt, nem vehet ízmintát is.”

…még egy észrevétel:
„A kutyák helyett inkább a gazdik gyûjthetnék a 

szagmintát. Sajnos a kapum elôtt, a kis kutyusok da-
rabos szagmintát hagynak. A gazdi zsebében miért 
nincs nylonzacsi saját kutyája szagmintájának 
begyûjtésére?”

…és egy utolsó, de nem a cikk, hanem az észrevé-
telek kapcsán:

„Milyen az az ember, aki kinyitja a kertajtót, kirohan 
a kutyája a parkba, ô a kapuból ki sem lép, végigné-
zi ahogy a kutya elvégzi a dolgát, majd miután visz-
szaszaladt, bezárja a kaput.”

(Szerkesztôk)

A tél, a kora tavasz, a napfény 
hiánya legyengíti szervezetünk 
immunrendszerét, felerôsíti meg-
lévô bajainkat. A mesterséges 
gyógymódok mellett használjuk a 
természet adta segítônket, a fok-
hagymát!

Már az ókorban is kiemelt szere-
pet kapott. Az egyiptomiak úgy 
tisztelték a fokhagymát, hogy 
Tutanhamon sírjában is megtalál-
ták. Hittek abban, hogy megelôzi a 
betegségeket, növeli az erôt. Ezért 
a piramisok építésekor a rabszol-
gák naponta kaptak belôle! A gö-
rög atléták a versenyek elôtt fok-
hagymát ettek és a katonák a csaták 
elôtt csámcsogva rágcsálták! Káros 
hatás nélküli, ókori „doppingszer” 
volt. Nézzük meg, hogy az „okos”, 
mai ember mit tud róla!

Fokhagyma (Allium sativum L.)
Valószínûleg közép-ázsiai 

eredetû konyhai és gyógynövény. 
Széles levele ormos hátú, árkolt. A 
szár csúcsa virágzás elôtt érdeke-
sen körbecsavarodik. A liliomféle 
virágok helyén sokszor fi ókhagy-
mák fejlôdnek. Nagyban termesz-

tik földben fejlôdô 
hagymáiért. Beérve a 
szárait úgy fonták ösz-
sze, mint a lányok haját. 
Ezt a fokhagyma fona-
tot akasztották faluhe-
lyen a konyhaajtó mellé. Óvott a 
bajoktól és kéznél volt fôzésnél! Ez 
maradvány talán az ókorból, ahol 
egyes népek varázserôt tulajdoní-
tottak neki és gerezdjét amulett-
ként a nyakukban hordták. 
Tápértéke magas: szénhidrátok, 
fehérjék, ásványi anyagok (nátri-
um, kálium, kalcium, magnézium, 
foszfor, réz) és vitaminok (B1, B2, 
C), illóolajok vannak benne. 
Allicin tartalma antibiotikus hatá-
sú. Jellegzetes „illatát” a kéntartal-
mú allilszulfi d okozza, amit 
fôzéskor elveszít. Az erek kémény-
seprôjének is nevezhetjük, mert 
csökkenti a koleszterin lerakódá-
sát az erek falára. Ezért fontos az 
érelmeszesedés, magas vérnyomás 
és következményeik csökkentésé-
ben. Bélfertôtlenítô, bélféreg ûzô. 
Csökkenti a vércukorszintet. 
Asztma és vérszegénység esetén is 

jó hatású. Nyersen a leg-
jobb hatású, de társaság-
ban nehezen tolerálják. 
Patikában lehet kapni 
fokhagyma tablettákat.

Sokféle étel készíthetô 
vele és belôle. Pl. levesek, köretek, 
mártások.

Meleg fokhagymás burgo-
nya:

olaj, száraz fehérbor, zúzott 
fokhagyma, só, ôrölt bors, fôtt 
burgonya. Jól összedolgozva pe-
csenyékhez kiváló köret.

Fokhagymás töltött tojás:
a félbevágott fôtt tojásból ki-

emeljük a sárgáját. Kevés vajjal, 
tejföllel a zúzott fokhagymával jól 
összedolgozzuk. Ízlés szerint sóz-
zuk, borsozzuk és apróra vágott 
petrezselyemmel ízesítjük. Bele-
töltjük a tojásfehérjékbe. Díszítésül 
piros arany pöttyöt és petrezse-
lyem levelet tegyünk a tetejére. 
(Pákozdi Judit: 150 hagymaétel 
címû munkájában (1987.) sok jó 
receptet olvashatunk.)

Jó egészséget kívánok!
Stollmayer Ákosné

Rövid téli pihenô után 
kezdôdnek a munkás hétköz-
napok a kertben. Februárban 
már minden ,,mûvelési ág” ad 
tennivalót. Nézzük végig a ránk 
váró tennivalókat.

- Az árnyékos, vagy túlöntö-
zött gyepek egyik gondja a 
mohásodás. Ilyenkor lehet 
ezen segíteni vas-szulfátos ön-
tözéssel. 10  literes kannába 
tegyünk 70 gr.vasszulfátot, ez 
kb. 10 négyzetméter kezelésére 
elegendô. Egy hét, tíz nap 
múlva a moha megbarnul, ak-
kor erôteljesen gereblyézzük ki 
a gyepbôl.

- Az évelô ágyakat is rendbe 
hozhatjuk. Az öt évnél 
idôsebbeket nem árt megújíta-
ni. A megmaradókat nézzük át, 
és a fagy által megemelteket 
nyomkodjuk vissza. 

- A hónap végén a rózsatöve-
inket, a nem tavaszi virágzású 
bokrainkat, sövényeinket 
kezdhetjük metszeni. Fontos, 
hogy hideg, mínusz C°-os 
idôben ne kopasz kézzel fogjuk 
a vesszôket, mert fagyfoltosak 
lesznek. Meg kell metszeni 
ilyenkor az új hajtáson virágzó 
bokrokat, mint pl. a hibisz-
kuszt, és a nyári orgonát. Ha 
szükséges alakítani, vagy ritkí-
tani tavaszi virágzású bokrot, 
tegyük vázába. Ha elôtte fél 
napra 35 fokos vízbe tartjuk, 
becsapjuk és azt hiszi itt a ta-
vasz, kivirágzik a vázában.

- Amennyiben zöldséges, 
fûszer-növényes kertet szeret-
nénk  nyári salátáinkhoz, ké-
szítsünk ültetési tervet, a terü-
leti igényeknek, a növények 
magasságának meg-felelôen.

-  Nézzük át, hozzuk rendbe 
szerszámainkat, ne akkor le-
gyen gond, mikor szükség 
lenne rájuk.

Jó kertészkedést kíván az új 
kerti évre:

Ort János kertész

HÁZI BORÁSZOK, BORÁSZKODÓK,

KEZDÔK ÉS HALADÓK FIGYELEM!

Ôrizzék, érlelgessék termelt boraikat!

ÁPRILISI BORMUSTRA
lesz idén is a Táborhegyi Népházban.

A hozott bormintákról neves szakemberek véleményt mondanak,

javaslatokat tesznek a bor érleléséhez, kezeléséhez,

tanácsokat adnak a hibák megelôzésére, s ha megtörtént javítására.

További részleteket a márciusi lapban fogjuk közölni.

Kisfácán „bújik”
Olvasói észrevételek a „A testvérhegyi cinkék” c. cikkre
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Kutyaposta 7.

A kutyagumi
A majdan közelgô tavasz 

egyik legbiztosabb jele, hogy 
az embereken hirtelen erôt 
vesz valami fékezhetetlen 
takaríthatnék. A lakásokban 
szélesre tárják az ablakokat, 
felsírnak a porszívók, a ker-
tekben és a parkokban 
elôkerülnek a gereblyék, az 
utcákon locsolóautók forgo-
lódnak, a kertészek gallyaz-
nak, sôt, hogy ezzel aztán végkép mindenki 
megtudja: itt a tavasz, megjelennek a lomtalaní-
tók is. Az általános rendrakás közepette egyre 
több szó esik a kutyatartókról is; egy sor város-
ban és kerületben szigorú rendeletek születtek 
a négylábú lakosok után hátra maradó „emlé-
kek” eltávolításáról.

Vagyis témánk a kutyagumi leend, amely sok 
baj és veszekedés forrása volt eddig is. Ez 
ügyben sokak néznek ferde szemmel azokra a 
kutyásokra, akik sétálni viszik kedvenceiket, 
miközben jól bezárva is tarthatnák ôket… 
Holott tudhatnák: hiába a lakás, akár a még oly 
nagy kert is, a kutyák számára az igazi Élet azon 
kívül található… Ami az ajtó vagy a kerítés 
túloldalán van, olyan a kutyának, mint ember-
nek a tévéhíradó: onnan szerzi a híreket. Meg 
még az a klubja, ott találkozik barátaival, 

barátnôivel, ott ellenôrzi az 
utca rendjét – amiért felelôs 
–, ott ismerkedik. Nyilvánvaló 
azonban, hogy a sétáltatottak 
okolhatók leginkább ama bi-
zonyos jelek otthagyásáért.

(És most ne menjünk bele 
annak az igazságtalanságnak 
a megvitatásába, hogy ami-
kor, vagy 60 millió évvel 
ezelôtt a kutyaféle megjelent 

a Földön – egy bizonyos Miacis nevû emlôst 
tisztelhetünk az ôsében –, az embernek (sem) 
nevezett valaki sem volt még egészen szobatisz-
ta…)

A téma nemcsak azért fontos, mert egy kö-
zelmúltban készült felmérés szerint mind 
Budapesten, mind vidéken a legzavaróbb pi-
szokfajta a kutyaürülék, hanem azért is, mert jó 
lenne, ha a megindult rendteremtés nem holmi 
kóbor ötletek nyomán jönne létre…

Az európai országokban – de ebben is igazá-
ból Amerika jár az élen –, már hosszú évek óta 
vita nélkül felszedik a kutyasétáltatók szeretteik 
otthagyott nyomait. És ez nemcsak jólneveltség 
kérdése; bizonyára segítettek kialakítani az el-
fogadható normákat a kilátásba helyezett irtó-
zatos mértékû büntetések is. Párizsban például 
450 eurót ér egy hátrahagyott kutyapiszok, de 

New Yorkban sem lehet megúszni az esetet 500 
dollár alatt. A spanyolok nem nagyon törôdnek 
az utcára szórt szeméttel, ott megjelentek a ro-
bogóval dolgozó kutyapiszok-porszívók. Igen 
ám, de a magyar kutyások általában nem táp-
pal, hanem mindenféle egyéb földi jóval etetik 
szeretteiket, akik aztán e miatt, nem produkál-
nak mindig egyenletesen kemény, és így gépi-
leg is felszedhetô konzisztenciájú „termést”…

Ha igaz, hogy Pesten 400 ezer kutya él, akik 
naponta 40 tonna kutyaürüléket termelnek, 
akkor az is igaz lehet, hogy az országban két-
millió kutyus ajándékozza meg (többnyire) a 
közterületeket napi 200 tonnányi káros anyag-
gal. Begyûjtésükre különbözô módszereket 
ajánlanak. Van, aki az „amerikai metódus” híve: 
kezét egy kis zacskóba dugja, majd felveszi a 
termést, aztán kifordítva az egészet zsákot ké-
pez, amit egyszerûen kidob. Mások a lapátos-
zacskós rendszer hívei. Hallatták hangjukat a 
zöldek is, akik szerint valószínûleg több bajt 
csinálunk a kutyagumik mûanyag zacskókba 
csomagolásával, mintha hagynánk azokat az 
utcákon, a tereken elporladni – mi több, ebben 
valószínûleg igazuk is van –, de, ahogy az 
emberiség már csak szokta: a jelen problémáját 
vélhetôen a jövendô kárára oldjuk meg…

Mindenesetre, amikor majd elmúlnak a fa-
gyok, s a hegyet takaró hóréteg elolvad, 
vélhetôen találunk majd jócskán eltakarítani 
való kutyaemléket. Az Óhegy szerencsére nem 
a Nagykörút, de tisztántartására mi is ügyelhe-
tünk!

Szücs Gábor

Tisztelt levélíró Testvérhegyi 
Lakótársam!

A ,,rétünkön” az itt menedéket 
talált fácánok megtartása, 
költôhelyük megôrzése valóban 
fontos feladata lenne a testvérhe-
gyi lakóknak. Az elsô és legfonto-
sabb lépés - véleményem szerint 
- az önkormányzat megkeresése 
lenne, hogy a nyári kaszálást ne a 
költési idôszakban végeztessek, 
hanem csak nyár közepén, amikor 
a fácánfi ókák már kiröpültek a 
fészkükbôl. A jó idôzítéssel az ôszi 
újrakaszálás is feleslegessé válik, 
mert így a parlagfû és egyéb leg-
inkább allergizáló fûféleségek, 
közvetlenül virágzás elôtt leka-
szálva, már nem tudnak újra virág-
zásnak indulni. Azon sem ártana 
elgondolkodni, hogy a gépi ka-
szálás mindent betöltô kellemet-
len hangja mennyiben járul hozzá 
ahhoz, hogy a fácánok más 
költôhelyet keresnek. Biztos va-
gyok benne, hogy a fácánok távol 
maradásának ez a valódi oka. A 
kutyák valóban megkergetik a fá-
cánokat, de azt nem hiszem, hogy 
a fácán populációban lényeges 

kárt tennének. Ha ez így lenne, 
találkoznunk kellene a megölt fá-
cánok vagy akár fi ókák maradvá-
nyaival, ha mással nem, a tollaza-
tukkal. Én elég sokat járom ezt a 
területet, de még egyszer sem 
akadtam hasonlóra. Hogy a 
költôhelyek megzavarásának még 
a lehetôségét is elkerüljük, szintén 
van módja. Amit mellékesen én 
magam igyekszem is betartani. 
Tavasszal a költési idôszakban, 
amíg a fácánfi ókák nem csepered-
nek fel és nem válnak röpképessé, 
arra a néhány hétre  ne vigyük 
kutyáinkat a rétre. Nyáron, mikor 
az új alom már az eget ostromolja, 
kipótolhatjuk a tétlenséget, lustál-
kodást.

Végezetül egy javaslat az Óhegy 
Egyesület felé. Kérjük, hogy ké-
szítsenek és állítsanak fel néhány 
mûanyag táblát a mezôre vezetô 
ösvények elágazásainál, ami fi -
gyelmezteti a kutyasétáltatókat, 
hogy a költô fácánok érdekében 
milyen idôszakban kerüljék a te-
rületet, de legalábbis ne engedjék 
szabadon négylábú barátaikat. Az 
idôpont kiválasztására meg lehet-

ne keresni az Országos Madártani 
Intézetet, biztos készséggel segíte-
nének.

Van még egy apró megjegyzé-
sem, ha már a Testvérhegy 
természet-megôrzô kötelezett-
ségeinkrôl beszélgetünk. Én elsô 
helyre tenném a még meglévô 
zöldterületeink megóvását a tuda-
tos szemét és törmelék 
kihelyezésektôl. Elôször szeret-
ném megköszönni az Óhegy 
Egyesület ezirányú akcióit és biz-
tatni az Egyesületet, hogy ebben 
az évben is hasonló aktivitással 
segítse elô a szeméttelenítést. A 
rétünkön is. Ugyanakkor szakem-
berek, környezetvédô szaktekin-
télyek bevonásával székházukban 
talán fel lehetne hívni a hegyvidé-
kiek fi gyelmét, hogy összefogással 
útját állhatnánk az újraszennye-
zésnek.

Dr. Gedeon András

Az olvasói észrevételeket megküldtük „A testvérhegyi cinkék” c. cikk 

szerzôjének, aki az alábbiakat válaszolta:

A fácánok megóvása

A fácán 

télen
A fácán a ligeterdôket kedve-

li, a cserjések környékét, ahol 
nádas, sásos terület, s ivóvíz 
található. A zárt, összefüggô 
erdôket kerüli, de amelyek 
közelében mezôgazdasági 
mûvelésû területek találhatók, 
a kedvelt tartózkodási helyei. 
Az éjjelt - különösen a havas 
teleken - szereti a fán tölteni, 
mert ott biztonságban érzi ma-
gát. Télen, hófúvások idején, a 
hóval borított cserjék-bokrok 
alatt tartózkodik, ahonnan 
meglehetôsen nehéz kihajtani.

Érzékeny az erôs fagyokra, 
fôként a tavasziakra és a tartós 
szárazságot is megsínyli. Az 
idôjárás változásaira érzékeny. 
Ember, vagy ellensége, a róka, 
vadmacska, kóbor kutya, elkó-
borló házimacska, által felri-
asztva és párzás idején, 
feltûnôen hangoskodik. A ka-
kas párzás idején, hangoskodva 
védi a tyúkjait az idegen beto-
lakodók ellen. A tartózkodási 
helyéhez elôszeretettel ragasz-
kodó madár.

(Részlet a Vadászlap „Fácán” 
címû cikkébôl)
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Támogassa a helyi termelôket, 
vásároljon a kisboltokban! Az Unió 
számos országában kalandozva 
több helyen találkozhatunk ezzel 
a mondattal. Takaros, sokszor 
családi vállalkozásként megjelenô, 
mindenfélét árusító, szolgáltatáso-
kat is nyújtó, jól prosperáló kisbol-
tok ezek.

Nálunk is vannak kisboltok. 
Azonban csak a Jóisten tudja miért, 
ezek rövid idôn belül csôdöt 
mondanak. Jó példa erre a közeli 
Vörösvári úti üzletsor, ahol ennek 
szemtanúi lehetünk, hétrôl hétre.

Vegyük hát sorra, mik lehetnek 
az okok. Van, aki azt mondja ezek 
a boltok valamivel drágábbak. No 
igen, az ár a termék paramétere. 
Az árképzésnél erôs motiváció le-
het, mennyire látogatjuk a kisbol-
tokat. Ha nagyobb a forgalom, a 
bérleti- és egyéb díjak, költségek 
jobban eloszlanak.

A kisboltnak személyes kontakt-
ja van a beszállítójával, a vevô 
szemszögébôl nézve ez pozitív 
irányban hathat az árakra. Mûszaki 
cikkek esetén a kisbolt nagy 
elônye, hogy a tulajdonos mindig 
jelen van. Gyakran szakmájának 
mestere. Hasznos tanácsokat kap-

hatunk, alternatív megoldásokra 
hívhatja fel a fi gyelmünket. Nem 
kell az alkarészbôl, egész szettet 
megvásárolnunk. Hátramegy a 
raktárba és talál valamit, ami 
megoldja a gondunkat. Esetleg 
még olcsóbban is. Szavahihetô 
ember mesélt olyan esetet, amikor 
a boltos segített megjavítani az 
akármit.

Legutóbb arról hallottunk, vala-
melyik nagyáruházban, valaki 
félóráig hiába keresgélte a fog-
piszkálót. Aztán feladta, mert nem 
volt senki „élôlény”, akitôl meg-
kérdezhette volna: merre is, az 
akármi? Az idô, pedig pénz – jól 
tudjuk. Ezután bement egy kis-
boltba, kézbe kapta az áhított 
terméket. És még elérte a 
következô, felfelé tarató buszt is. 
És ennyi. Aki autóval közlekedik, 
kifogásolhatja, ja nem lehet a kis-
bolt közvetlen közelében parkolót 
találni. Azonban gondoljuk csak 
el, ha a nagy hodályokban lifttel 
fel és le, kószálás a bevásárlóko-
csival a garázs-szinten, stb. meny-
nyi idô is megy el? Pláne, ha hir-
telen kimegy a fejünkbôl hova is 
tettük le azt az átok járgányt. Ez az 
idô is legalább annyi, mint amott. 

Ízlése és pénztárcája szerint min-
denki ott vásárol, ahol csak akar. 
A mi kultúránkban a nagy külföldi 
multiknak épp úgy lehet helye, 
mint a kisboltoknak. Bárhol csa-
lódhatunk, oda nem kell vissza-
menni és kész. Azt is mondják, a 
kisboltokban nincsenek akciók. 
Ezt lehet direkt elôny is. Legalább 
nem viszünk haza felesleges dol-
gokat. Barátilag mondva: tessen 
már jobban megnézni a szavatos-
sági idôpontokat. Róbert bácsit 
már a szüleink sem emlegetik 
mostanság. Vagyis oktalanul senki 
sem adja a portékáját olcsób-
ban…

Az is igaz: a nagyobb áruházak-
nak, nagyobb a kínálata. A kisbol-
tok viszont bármit meghozatnak. 
És akkor, kérem szépen, a tojás, az 
tuti tanyasi ám… A zöldségféle 
pedig nemcsak a frissesség látsza-
tát keltik, ugye?

Aztán vannak gourmand embe-
rek. A sajtok szerelemese mondja 
például, hogy ô csak ott, abban a 
bizonyos kisboltban találta meg az 
igazit. Van, akit a megszokott 
ízesítésû hentesáru, kolbászféle 
tart izgalomban. Van olyan is, aki 
azért kedveli a kisboltot, ahova 
évek óta jár, mert tartják a pénztár-
cájának megfelelô árszintet.

Szinte hallom, amint valaki 

mondja:” Ugye az a kis trécselés 
sem akármi”.

És akkor mi van? Persze, örülje-
nek csak nekem, itt a törzsvásárló, 
hogy tetszik lenni, kezeit csóko-
lom! – és így tovább.

A kisboltok csillogó, kreatív ki-
rakataikkal lehetnének a város dí-
szei is. A napokban, a rádióban 
azon kesergett valaki, mióta a 
Belvárosból bevonultak a kisbol-
tok a nagy áruházakba, vannak 
fôutcák, ahol siralmas látványt 
nyújt a sok bedeszkázott kirakat.

Végül a kisboltok fi nanciálisan, 
teljes családi összefogásból való-
sulnak meg. Jól tudják az eladók, 
ha bukik a bolt, ez jó néhány 
ember megélhetését, bánatát je-
lenti. Ezért aztán lelkesek, jól fel-
készültek, mosollyal honorálják az 
érdeklôdésünket. Nagyon vigyáz-
nak a bolt tisztaságára, még a bolt 
elôtti járdát is tisztán tartják.

Figyeljünk hát a kisboltokra, ha 
lehetséges. Látogassuk ôket, 
amennyire tehetjük. Hallgassunk a 
fent említett slogen-re. Hátha több 
siker mutatkozna számukra, itt 
Óbudán is.

Ne feledjük azt sem, mindenki-
nek jól esik, ha kényeztetik.

Legyen ez etalon, eladók és 
vásárlók közös örömére.

W. Grass

TESTVÉRHEGYI GYÓGYSZERTÁR 
EUROCENTER 1037 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 154. TELEFON: 437-4618

www.testverhegyi-gyogyszertar.hu

NYITVA: HÉTFÔ-PÉNTEKIG 8-20 ÓRÁIG, SZOMBATON: 8-14 ÓRÁIG.

Kisboltok

Téli árhullásTéli árhullás
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A múlt héten GSM szolgáltatóm tájékoztatott, 
hogy ezen hó tizenhatodika után már csak 
+36-körzetszám- hétjegyû telefonszám, vagy 
0036-körzetszám- hétjegyû telefonszám formá-
tumú telefonszámmal hívhatom mobilomon 
azt, akit hívni akarok. Megérdeklôdtem, nincs-e 
valami trükk arra, hogy a nem így rögzített te-
lefonszámaimat, egy ügyes klikkeléssel átlénye-
gíthessem a kötelezô formációra. Közölték, 
hogy erre nincs mód. Marad tehát, az 
idôigényes, számonkénti (250db) átlényegítés.

Ezen a héten, kedden, 12-én, elôzetes beje-
lentés után, a BKV szakszervezetei megkezdték 
minden idôk eddig legnagyobb mértékû, tö-
megközlekedési strike-ját. A kedves 
utazóközönségtôl elnézést és türelmet kértek, 
valamint felhívták a fi gyelmet arra, hogy a 
www.bkv.hu weboldalon, feltétlenül kísérjék 
fi gyelemmel a járatok ideiglenes menetrend-
jét.

Mirôl is van szó?
Arról van szó, hogy ezen hó 15-én, a 

Szomolnok utcából (Óbuda) el kellett mennem 
a Nagycsarnokba (Ferencváros), ezután a 
Keleti pályaudvarhoz (Józsefváros), majd visz-
szafelé a Kolosy téri CBA-ba (Újlak), többnyire 
a megcsappant tápanyagkészletem gyarapítása 
céljából (itt olcsóbb a zöldség, ott olcsóbb a tej 
stb.). Úgy döntöttem, hogy összekötöm a kelle-
metlent a hasznossal, és a hézagos közlekedés 

hézagjaiban adódó holtidôket mobilszám átlé-
nyegítéssel töltöm.

Elôször is útvonaltervet készítettem agyi-
dzsipieszem segítségével, azaz elôször is meg-
néztem a www.bkv.hu-t. Eszerint megy az 1-es 
és a 2-es villamos is. Hurrá! Tehát, vagy séta a 
Flóriánhoz, az 1-es vilihez (jár) /ezzel a Váci 
útig/3. metróval (jár) a Kálvin térig > séta a 
Nagycsarnokhoz, vagy séta a Szentendrei HÉV 
(jár) Tímár utcai megállójába/ezzel a 
Batthyány térig/ 2. metróval (jár) a Kossuth 
térre/ 2-es vilivel a Fôvám térhez > Nagycsarnok. 
A Tímár utcát nem szeretem, untam, ezért séta/
Flórián tér/1-es vili/Szentlélek tér. És itt követ-
tem el életem nagy hibáját: váratlanul átszáll-
tam a HÉV-re. Innen Batthyány tér/ metró/
Kossuth tér > és nem jön a 2-es vili.

Közben:klikk/menü/telefonkönyv/névkere-
sés/Aba Alfréd/opciók/megtekint/Aba Alfréd/
opciók/szerkeszt/Aba Alfréd/opciók/lelépke-
dés a 11 jegyû számhoz/kurzor a szám elejére/ 
kurzor egyet vissza/törölni a 0-át/beírni a + je-
let/beírni a 3-as számot/tárol/tárolva/vissza > 
és máris jöhet Aba Amália.

Séta a 78-as trolihoz (jár)/78-as/Erzsébet 
körút/6-os vili (jár)/Üllôi út/ 3. metró Kálvin 
térig > i tag dalse. Csarnokban zöldségek, az-
tán kéne a Keleti pu. Séta a Kálvin térig/3. 
metró a Deák térig/…

Közben már Ábel Albert/ > Bab Zsuzsáig…
… 2. metró a Keletiig.
Itt a Baross téri mûkotorék verseny miatt…

Cibere Aliztól/ > Csaba Béláig…
Ügyintézés után, séta a Keletihez/2. metró a 

Batthyány térig/ a hûvös miatt technikai szü-
net/…

Következett… Dabasi Lajostól/ > Kun 
Feriig…

Szentendrei HÉV a Szépvölgyi útig/…
Kun Zolitól/ > Molnár Gyuláig/…
Séta az Új Udvarig.
Ez alatt semmi, mindössze három piros lám-

pa. Nevetséges.
Egyéb enni-innivalók begyûjtése/séta vissza a 

kiinduláshoz, a Szomolnok utcába. Kár, hogy 
nem kellett ma Hûvösvölgybe mennem, mert 
akkor eljuthattam volna Német Karcsitól/ > leg-
alább Vadász Kálmánig… és akkor már csak 
Vörös Gábortól/ > Zsupp Laciig maradt volna 
néhány névhez tartozó 11 jegyû szám. Még sze-
rencse, hogy holnap is lesz strike. Vagy nem.

Szász Kálmán

 Csókavár 
INGATLANKÖZVETÍTÔ BT.

keres és kínál házakat,

telkeket, lakásokat 

a hegyen és a síkságon.

Keressék Seres Erikát!

Telefon: 30-442 1199, 

e-mail: laborc2000@t-online.hu

www.ingatlan.com/csokavar

Mirôl is van szó?
Strike
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60. születésnapját ünneplô iskolánkhoz október-
ben igen kedves felhívás érkezett. A gyerekek okta-
tását és egészséges életmódjának kialakítását évtize-
dek óta támogató UniCredit Bank „Passzold tovább!” 
pályázatán nagy örömmel vettünk részt. A rendez-
vény megtekintésekor, kérdésünkre, Berényi Tamás 
fi ókvezetô elmondta, hogy bankfi ókjaik több mint 
130 iskolával vették fel a kapcsolatot, és reményeik 
szerint az akció több mint 50 000 gyereket fog 
megmozgatni, a játék és a mozgás örömére taníta-
ni.

Minden iskolát, aki tömeges, labdás sportrendez-
vényt szervez és errôl pár oldalas, képes gyermekek 
által írt és szerkesztett beszámolót készít 100 000 Ft 
támogatásban részesítenek. Nagy lelkesedéssel ké-
szültünk a november 13-i napra! A bizonytalan 
idôjárás miatt a Laborc utcai mûfüves fedett pályán 
tolongott iskolánk apraja-nagyja. A labdás összecsa-

pások bemelegítéseként láncfutásokat, osztályváltó-
kat bonyolítottunk, majd következtek az 5 labdás 
kidobók, (lábbal) kipasszolók… végül a foci derbik. 
Nálunk a lányok is boldogan és ügyesen rúgják a 
labdát, szinte ugyanolyan létszámmal szerepeltek a 
csapatokban, mint a fi úk. Az új Adidas mérkôzéslabda 
– amit elôzetes ajándékba kaptunk – lábról-lábra 
járt, sokszor kötött ki a kapuban. Három mérkôzés 
is döntetlenre végzôdött, így idegôrlô büntetô rúgá-
sok után alakult ki az osztályok közötti végered-
mény.

Mindenki jól érezte magát, minden osztály minden 
tanulója részt vett valamelyik versenyszámban vagy 
játékban.

A helyszínt – kis tornatermünk és sportudvarunk 
miatt – a Viktória Tenisz Klub SE ügyvezetôje, Szûcs 
Noémi biztosította számunkra.

Tanulóink nevében is köszönjük ezt a nagyszerû 
kezdeményezést.

Gleichné Mészáros Edit 
testnevelô

Klári néni és Judit néni ovis foglalkozásaira szép 
számmal érkeztek eddig a környék óvodáiból a gye-
rekek. Mindig szülôi kísérettel jöttek, gyakran mindkét 
fél kíváncsi volt az órákra. A foglalkozásokra az elsô 
félévben beülhettek a szülôk is, és megnézhették, 
hogy a közösségben hogyan teljesít gyermekük, a 
tanító néni kéréseire hogyan reagál, és az új környe-
zetben miként teljesít. Igyekszünk az ünnepek illetve 
az aktualitások köré szervezni ezt a délutánt, de 
mindig fi gyelünk az egyéni igényekre is. Gyakran 
rajzolnak, énekelnek és táncolnak a gyerekek, mun-
káikat hazavihetik. Még a legsírósabb ovis is pár 
percen belül feloldódik ilyenkor, egy pohár tea mel-
lett anyu kezét fogva hamar megjön a kedve a felada-
tokhoz.

Gyakran látunk a szülôi arcokon ilyenkor meg-
nyugvást, amit örömmel veszünk, hiszen tudjuk, hogy 
az iskolakezdés mindkét fél részérôl izgalmakkal teli 
idôszak.

Minden alkalommal idôt szánunk a felvetôdött 
kérdéseket megválaszolni, az aggódásokat oldani, 
számunkra fontos a közvetlen hangvétel, és a szülôi 
házzal való mindennapi kapcsolattartás.

A második félévben már szeretnénk olyan félórákat 
is tartani, ahol a gyerekek és a tanító nénik szülôk 
nélkül dolgoznak, segítve ezzel a beilleszkedést. 
Természetesen az újonnan érkezô illetve a jelenlétet 

még igénylô gyermekek mellett addig maradhatnak 
szüleik, ameddig azt a gyermek kéri.

Örömmel állapítottuk meg, hogy az ovisok nagy 
lelkesedéssel jönnek, aktívan és boldogan vesznek 
részt a feladatokban és izgatottan várják a következô 
alkalmakat velünk együtt!

Mostanra minden ovist ismerünk a nevérôl, és a 
szülôket is ismerôsként üdvözöljük. Mára már kiala-
kult egy kellemes, beszélgetôs, oldott légkör. 
Reményeink szerint folyamatosan érkeznek még kis 
ovisok és szüleik, akiket minden alkalommal nagy 
szeretettel várunk.

Marótiné Horváth Gizella

ISKOLÁNK 60 ÉVES LESZ!

„Erdôaljás

voltam/vagyok”
témában

kiállítási anyagokat 

kérünk
az egykori és mai tanítványainktól.

A Magyar Természettudományi 
Társulat által a 7. és 8. osztályos 
tanulók számára kiírt, és számos 
természetvédô szervezet támoga-
tásával megrendezett, többfordu-
lós, országos verseny kerületi for-
dulóján Marián Gyöngyi 10. helye-
zést, Stollmayer Róbert pedig 17. 
helyezést ért el. A 7. osztály föld-
rajz tananyagán túl a verseny témá-
ja volt a kontinensek és a 
Sarkvidékek földrajza, Teleki Pál 
élete és munkássága, továbbá a 
versenyzônek egy terepbejáráson 
szerzett tapasztalatairól kellett be-
számolni.

A versenyt a Medgyessy Ferenc 
Általános Iskolában tartották. 
Gratulálunk a versenyzôknek, és 
Szirtes Csaba elôkészítô tanárnak.

Klugné Vincze Ildikó

Ovisok az Iskolában

Erdôaljás labda party

Teleki Pál 

földrajz-földtani 

verseny

Tábla!
Te, kit nem lehet letörölni,
Sem emlékeinkbôl kitörölni.
A szivárvány színeiben pompáztál
Hol kék, zöld vagy piros voltál!
Én töröltelek leggyakrabban
Pusztulásodat nem hagyhattam!
Leváltásod pillanatában

sok könny gyûlt szemünkben,
Nem is tudjuk igazán,

bánatunkban vagy örömünkben.
Sokszor büdös volt miattad,
Mégis az egész osztályt

megríkattad.
Egy új, fi atalabb fehérség kerül

helyedre,
S te eltávozol tôlünk

a dicsô tábla-mezôkre.
A fehér tábla vakító,
S nem kell hozzá nagyító.
Most, hogy már nem vagy

nekünk,
Nagyon hiányzol, nem feledünk!

2009. november 26. 
- a nyolcadik osztály

www.ohegy.hu
Olvashatja híreinket, rendezvényeinket, böngészhet archív cikkeink és fotóink közt.

FÓRUM: írja meg véleményét, szóljon hozzá, kérdezzen! Utánanézünk, válaszolunk!
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

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:  

Jármayné Tatár Judit, Mikes Kriszta, 

Szász Kálmán.

Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. 

Telefon: 430-1326

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 

Nyomás: MédiaPress 1990 Kft.

Megjelenik: 3000 példányban

Társastánc felnôtt kezdô hétfô 19.00-20.00 h
Társastánc felnôtt középhaladó hétfô 20.00-21.30 h
Társastánc felnôtt haladó hétfô 20.00-21.30 h
Társastánc ifi  kezdô szerda 15.30-16.30 h
Társastánc ifi  haladó szerda 16.30-18.00 h
Jóga hétfô 17.00-18.30 h
Zenebölcsi kedd 10.00-11.00 h
Nôi torna kedd, csütörtök 18.00-19.00 h
Férfi  torna kedd, csütörtök 19.30-20.30 h
Pilates torna szerda, péntek   8.00-  9.30 h
Bridzs klub szerda 18.00-22.00 h
Hastánc péntek 18.00-19.30 h

Sáringer Kálmán önkormányzati képviselô fogadóórát tart minden hó-
nap elsô keddjén, 17.00-18.00 h-ig.
Egyesületi iroda nyitva tartása: hétfôn 8.00-11.00 h-ig, szerdán 17.00-
19.00 h–ig, a hét többi napján elôre egyeztetett idôpontban: Mikes 
Kriszta, tel.: 20-886 4045. Gondnok: Kiss Gabi, tel.: 20-886 2636. Bejárat 
a Népház udvaráról.

Állandó programok a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.

Bridzs klub hírei
Köszönjük mindazok támogatását, akik 2009-ben a jövedelemadójuk 

1%-át Egyesületünknek ajánlották fel. A kapott 574.400.- forintot no-
vember végén az APEH számlánkra utalta.

Az összeg mértéke sokak egyetértését, bíztatását jelenti. Kötelez arra, 
hogy munkánkat a lelkesedés mellett fegyelmezetten és pontosan vé-
gezzük, csakis a közösség érdekében, hiszen azt sokan elvárják, és fi -
gyelemmel kísérik.

A kapott összeget egyrészt környezetünk ápolására, másrészt 
kedvezôbb mûködési feltételeink megteremtésére használjuk fel.

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének Elnöksége

A Páros és az Egyéni verseny 
megtartásának sikertelensége (az 
elmaradás oka a nem reális ered-
ményt adó létszám) ellenére jókat 
játszottunk és reméljük, hogy ezek 
a versenyek nem maradnak el 
véglegesen. Nagyon kellene a tu-
dásunkat a hagyományostól eltérô 
módon is összemérni. Ilyen alka-
lom volt az Országos Szimultán 
Verseny, amit decemberben ná-
lunk is lejátszottunk. Ahogy a 
verseny neve is mutatja, ilyenkor 
az ország, sôt a távolabbi régiók 
összes nevezô klubjában 
egyidejûleg ugyanazokat a leosz-
tásokat játsszák. Van egy klubon 
belüli eredmény és egy bôvebb, a 
versenyre benevezôk közötti ösz-
szesített eredmény is. Több klub-
beli páros végzett ezen a jelenté-
keny versenyen elôkelô helyen. Jó 
volt látni az ismerôs neveket a 
neten lévô listán.

Decemberben mi is 
készülôdtünk az ünnepekre, 
bôvelkedtünk magán és közös 
programokban. Volt bridzses év-
búcsúztató, az immár hagyomá-
nyosnak mondható, de mindig 
díjnyertes zsíros kenyérrel vala-
mint pezsgôvel. Néhányan 
Bogácson szilvesztereztünk, ami 
nem egyformán nyerte el minden-
kinek a tetszését, (kicsit talán lehe-
tett volna komfortosabb!), de azért 

sokat kártyáztunk, jókat ettünk, 
ittunk, sétáltunk, még a helyi 
gyógyfürdôt is kipróbáltuk és 
fôleg: együtt voltunk.

Decemberi hagyományos pezs-
gôparti eredményeink: 1. Hanák 
Maya és Reimann Kati; 2. Komáromi 
András és Tamási László; 3. 
Bánlaki Csaba és Harkai Csaba.

Raksányi György, a bridzsklub 
vezetôje, 2009-es évértékelôjében 
ismertette az elmúlt év eredménye-
it. Az értékelési szempontok: me-
lyik páros érte el az évben a leg-
magasabb százalékot, kik voltak 
eredményeik alapján a már elfo-
gadható 50 % felett, és ki volt az, 
aki a leghûségesebben jött a verse-
nyekre. A legjobb eredményt elérô 
párosok Mátyás Károly és Minarik 
Attila, majd Raksányi György és 
Ráki Zsolt, valamint Bánlaki Csaba 
és Harkai Csaba voltak.

Gratulálunk a gyôzteseknek!

Lovász Marietta

Számítógépes 

oktatás
a Táborhegyi Népházban,

mindenkinek,

korhatár nélkül.

Internet-használat,

digitális képfeldolgozás.

(Alapfokú PC-ismeretek 

elegendôek.)

Jelentkezés:

Mikes Kriszta: 20-886 4045

Kérjük tagjainkat, hogy tagdíjaikat a 2010. évre is fi zessék be Mikes 
Krisztának (20-886 4045), vagy utalják át az Egyesület OTP Bank Rt.-nél 
vezetett 11703006-20032630 számú számlájára, a közlemény rovatban 
„tagdíj” megjelöléssel. A tagdíj összege 2010-ben is 2000.- Ft, nyugdíja-
soknak 1000.- Ft.

A beérkezett tagdíjak az Egyesület munkájának erkölcsi támogatását 
is jelzik.                                                                           Elnökség

•  Reuma és Lézerterápiás rendelését 

megnyitotta Dr. Szabó Katalin: DUNA 

MEDICAL 1036 Budapest, Kiskorona u. 

20. Bejelentkezés: 387 1508; Szükség 

esetén háznál is kezel.

•  Óhegy-hírek korábbi számai 

kérhetôk Mikes Krisztától (20- 886 

4045), és megtekinthetôk a www. 

ohegy.hu weboldalon.

•  Alkalmi munkát vállalok a hegyen: 

Tóth Lali (Népház volt gondnoka) 36-

20-476 2038.

•  Takarítást, gyermekfelügyeletet, 

vasalást vállalok a hegyen: Tóth Évi 

(Népház volt gondnoka) 36-20-338 

2040

•  Fodrász a hegyen hajvágást vállal! 

Férfi -nôi, a klasszikustól a divathajig. 

Szükség esetén házhoz megyek. 

Viniczai Sára tel.: 30-457 1021

•  Bútorklinika a hegyen! Mindenféle 

bútor javítása, felújítása, antik és stílbú-

torok szakszerû restaurálása! Tel: 388 

2464 vagy 20-378 8017

Klubunk legjobb bridzsesei 2009

Köszönet az 1%-ért.

Tagdíj

Az év utolsó pezsgôpartijának 

dobogósai

APRÓHIRDETÉSEK
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

TESTVÉRHEGYI GYÓGYSZERTÁR 

EUROCENTER 1037 BUDAPEST, BÉCSI ÚT 154. TELEFON: 437-4618

www.testverhegyi-gyogyszertar.hu

NYITVA: HÉTFÔ-PÉNTEKIG 8-20 ÓRÁIG, SZOMBATON: 8-14 ÓRÁIG.

Fodrászat: hajvágás (nôi, férfi, gyermek), festés, melír
Kozmetika: nôi és férfi arc kezelések 

Oxigénes bôrfiatalítás •Ultrahang kezelés

Pedikûr, Manikûr, Mûköröm és Test Masszázs 
1033 Budapest, Ágoston utca 12. (a posta mellett)

Telefonszám: 368-11-37
Nyitva tartás:

 hétfôtôl-péntekig 8-19-ig, szombaton 8-14-ig

Szeretettel várjuk vendégeinket: 
Bencsik Ani és csapata.

Aktuális akcióinkról érdeklôdjenek az üzletünkben!

Bencsik_jan_nyomda.indd   1 2010.01.22.   11:00:00

ÓBUDA HEGYVIDÉKI INGATLANIRODÁI
ÓBUDALUX ÉS REMETEHEGYI INGATLANIRODA


