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Elektronikai hulladékok
(elektromos hulladék minden olyan gép,
készülék, ami árammal, akkumulátorral,
vagy elemmel mûködik!),

veszélyes hulladékok
(savas akkumulátorok, szárazelemek,
fényforrások, folyékony és szilárd növényvédôszerek, gyógyszerek, festék és lakkmaradékok, szerves oldószerek, fáradt olaj,
olajszûrôk, olajos ﬂakonok, használt sütôzsírok és olajok, használt gumiabroncsok)

ingyenes begyûjtése
Szeptember 25-én,
szombaton, 8-14 óráig!
Gyûjtôhelyek:
a 137-es busz Erdôalja úti végállomása,
a 137-es busz Máramaros úti végállomása,
a 37-es busz Jablonka úti végállomása.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Óhegy Egyesület

Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének
hagyományôrzô, kulturális rendezvénye:

TÁBORHEGYI
SZÜRET
szeptember 18-án, szombaton.
(Találkozó 6.50 perckor.)

7.00 órakor
indulás a Népháztól autóbusszal,
Etyeken szüret és látogatás a borpincében.

12.30 órakor
visszaérkezés, sajtolás, mustkóstoló.

Szeretettel meghívunk
minden volt és jövendô útitársunkat a

Délvidéki utazásunk
élménybeszámolójára
szeptember 16-án,
csütörtökön 18.00 órára,
a Táborhegyi Népházba.
(Vetített képek mellett beszélgetés a látott
tájakról, városokról, más élményekrôl,
ﬁnomságok fogyasztása közben.)
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Munka közben tájékoztató a bor készítésérôl, mûveletek a musttól a borig.

13.30 órakor
Ebéd gulyás
(bogrács mellett: Kovalovszky László)
Borfajták ismertetése, kóstolóval.

17.00 órakor

Táborhegyi Borverseny – 2010
A borverseny nyilvános borbírálata, közös kóstolóval,
Eredményhirdetés és díjátadás várhatóan 19.00-kor.

VASÁRNAPI MOZI
a Táborhegyi Népházban.
Szeptember 26-án, 17.00 órakor
Woody Allen: Annie Hall /1977/
Október 10-én, 17.00 órakor
Woody Allen: Match Point /2005/

Programok
Beszámoló Délvidékrôl
Táborhegyi szüret
Táborhegyi borverseny
Rácz Gábor kiállítása
Elektronikai,vegyi
hulladékgyûjtés
Kóka Rozália elôadóestje
Vasárnapi mozi
Vasárnapi mozi
Badár Sándor elôadóestje

szept. 16. csütörtök
szept. 18. szombat
szept. 18. szombat
szept. 24. péntek
szept. 25. szombat
szept. 25. szombat
szept. 26.vasárnap
okt. 10.vasárnap
okt. 15. péntek

A belépés ingyenes, az ebédjegyek a helyszínen válthatók 600 Ft-ért.
További információ kapható
Mikes Krisztától a 20-886 4045 vagy 430 1326 telefonokon.

Mindenkit szeretettel vár
az ÓHEGY Egyesület vezetôsége.

Rácz Gábor

Vendégünk:

Kóka Rozália

zománcmûvész kiállítása nyílik
a Táborhegyi Népházban

népdalénekes és mesemondó,

„Áttetszô világ”

felnôtteknek mesél

címmel
szeptember 24-én, pénteken,
18.00 órakor
A kiállítást megnyitja:
Kádár József iparmûvész

a Táborhegyi Népházban,
szeptember 25-én,
szombat este 18 órakor
Szeretettel hívjuk mindnyájukat,
erre a különleges szépségû estre!

Óhegy-hírek

2010. szeptember

Az elmúlt tanévben az Erdôalja úti iskola fennállásának 60. évfordulójára készült pályázatok
közül kiemelkedett a 2002-ben végzett tanulónk, Takács Rita pályamunkája. A tanévkezdéshez
ezzel a fogalmazással szeretnénk kedvet csinálni minden tanítványunknak.

Erdôalja…
Itt kezdôdött minden
- 1994-ben kezdôdött talán minden… …Egy budapesti Erdôalján volt az én iskolám.
Emelkedô; lépcsôk; kis emberek; nagyobb
emberek; domb; hosszú pad; rajta sok
megilletôdött kisgyerek. Leülök. Simkó Rózsa
néni már beszél, bár mi még nem nagyon értjük,
hogy mirôl. Mellettem egy kis szôke hajú, kék
szemû, szeplôs kislány ül. - Leszünk barátnôk?
- Így kezdôdött minden. A teremben vagyunk már. A szôke, kék
szemû, szeplôs lány már mással beszélget.
Vagyis inkább veszekszik. Ki kell tenni a színes
ceruzákat a padra, vagy nem? A vitát egy kedvesen csilingelô hang, majd egy mosolygós,
gödrös, ﬁatal arc szakítja félbe. Illyés Csilla néni
az, az elsô igazi osztályfônököm, az elsô igazi
osztályfônöki órámon!
- Így kezdôdött minden, iskolás lettem. És
talán itt kezdôdött el az a folyamat is, ami
azzá alakított, aki ma vagyok. Az alsó tagozat rettentô izgalmasan telt. Sok
piros pontot kaptam, na meg néha feketét is. És
szerelmes is lettem. Platóian szerelmes. Csak a
szôke, kék szemû, szeplôs lánynak mondtam el
titkomat, aki szigorúan meg is ôrizte azt. Sôt
rímeket is faragtunk olykor, fôként ilyeneket:
A-sok A-sok buta pelenkások! B-sek B-sek sose
szerencsések!
- Igen talán itt kezdôdött.
Az elsô sikerek, az elsô kudarcok, az elsô
szerelem, és az elsô titok. És ó igen…az elsô rossz jegy. Egy hármas!
Sírtam, szomorkodtam, szégyenkeztem miatta…
aztán késôbb már nem sírtam annyira…
Farkasvölgyi Judit nénitôl egyik év végén a
napköziben „példamutató magatartásomért”

verses – könyvet kaptam. Tücsök Tóni Hegedül
volt a címe és még most is ott van a polcomon.
- Hisz itt kezdôdött talán minden, példamutató lettem és büszke. De volt még itt papírgyûjtés, amikor pár
napra olyan aktívvá vált a kis osztályunk (és
persze a szüleink is) mint talán soha a tanévben. És volt még fellocsolt alsó udvar télen,
ahol nagyon szerettünk korcsolyázni. Na meg
ott voltak az osztálykirándulások. Hollókô.
Azóta vágyom vissza ebbe a varázslatos kis
faluba, ahol elôször éreztem magam igazán
„Nagynak”, hiszen Csilla nénitôl önálló feladatokat kaptunk. Kis csoportokra bontva kellett
felfedezni Hollókô nevezetességeit. De az alsó
tagozathoz egy szomorú történet is kapcsolódik. Eltávozott közülünk egy mindig vidám és
mosolygós apró kislány, akinek mindenki a
barátja akart lenni, és aki mindenkinek a barátja volt.
- Igen, talán ezekkel a dolgokkal kezdôdött
minden. A kitartás, az összetartás és a
„Nagybetûs Életben” oly nélkülözhetetlen versenyszellem megtapasztalása. És mintha az Élet
és Halál örökös körforgásának megmásíthatatlanságát is kezdtük volna megérteni. Aztán jött a felsô tagozat. Vele jöttek a
csínytevések, és a kamaszkor. Az elsô slukk cigi,
az elsô korty bor. És jött Kasovitz Judit néni is,
a repülô mínuszkáival. Emlékszem, egyszer
matek órán egy megbeszélt jelre mindenki a
plafont kezdte bámulni, majd amikor szegény
Judit néni is felnézett, hogy mit bámulunk már
annyira, addigra megint egyenesen néztünk.
Aztán megint fel és ez így ment az óra végéig.

A sulikezdés
Idén már megint újrakezdjük a
sulit, az Erdôalját. Most már unokával. A gyerekünk gyereke is
hûségesen idejár. De jó!
Korábban a gyermekeink is
Erdôaljásak voltak. Az idô alatt –
igaz, csak egy esztendôre- a Szülôi
Munkaközösség elnöki posztját is
elvállaltam. Erre az idôszakra esett
a tornaterem és még néhány tanterem építése is.
Az akkori kedves igazgatónô
felkérésére el kellett mennem a
Tanácsba egy értekezletre, ahol
jelen volt a kerület fôépítésze. A
feladatom az volt, bírjam rá, hogy
végre jelenjen meg itt a hegyen,
látni fogja, mennyire szükségünk
van egy tornateremre. A terep
adja magát, ígéret is van rá, nosza!
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Hál’ Istennek, jó humorú embernek bizonyult, vevô volt a
szellemes beszólásokra. Így aztán
már másnap meg is jelent, a drága
tantestület elbûvölte, ügyesen adta
elô, kezelte az ügyet. Hamarosan
meg is épült a tornaterem, sôt,
kaptunk még néhány tantermet is,
a jó tervezés révén. Így megoldódott a régóta fennálló gondunk,
hiszen az alsósok „váltós” tanítási
rendben jártak azidáig iskolába.
Azt pedig mindenki tudja, a kicsinyek biológiai órája úgy jár, hogy
délutánra már igen nehezen tudnak odaﬁgyelni az iskolai
teendôkre. Családunknak akkor
még két alsósa is volt, úgyhogy
személyes örömünk is volt a dologban. Végre esôs idôben is meg
lehetett tartani az évnyitót, évzá-

XV. évfolyam, 7. szám
De itt volt még Kóródy Albert is, mindenki „Beró
bácsija”. Na, ô megtanított minket arra, hogy
nem mindenkivel lehet ám gonoszkodni.
- Így kezdôdött talán minden. Kedves kis
gyerekekbôl kamaszokká váltunk. És megtanultunk szelektálni…És itt volt még Szirtes Csaba bácsi.
Megtanultuk, de még mennyire megtanultuk,
hogy hogyan kell egy-két A/4-es oldalon lévô
térképet úgy átrajzolni, hogy elférjen egy tenyérnyi papíron. Gleichné Mészáros Edit néninél futottam az elsô és az utolsó becsületes iskola körömet, és annyi felülést soha máskor
nem tudtam megcsinálni, mint az ô felmérésein.
Marótiné H. Gizi nénivel a biológia órák nagy
része azzal telt el, hogy mindenki elmondta
saját apró-cseprô gondját, amin Gizi néni töretlenül próbált segíteni óráról-órára.
- Igen talán itt kezdôdött mindent. Kezdtük
megérteni mi a szolidaritás, és milyen az, ha
odaﬁgyelünk a másikra. És Hercegfalvi Attiláné, a mi Erika nénink, a
felsôs osztályfônökünk… Nélküle talán most
sem mertem volna megírni ezt a kis visszaemlékezést. Ô segített megérteni, hogy mekkora
élményt nyújt elolvasni egy jó könyvet, vagy
néha belelapozni József Attila összes versébe. A
vers és prózamondó versenyek sikere pedig
talán soha azóta nem érzett elégedettséget
hoztak. Erika néni mintha érettségin is fogta
volna a kezem, hogy megkapjam a hôn áhított
jelest magyarból.
- És még annyi tanár, akinél talán elkezdôdött
minden. Bán Éva néni, Kabai Tilda néni, Kádár Eszter
néni valamint sokan mások, akik csak kis ideig
tanítottak minket. Élmények sora, amivel elindult bennünk valami. Annyi haver, akiket soha
nem felejtek el. Annyi barát, akikre máig számíthatok. És igen, a szôke, szeplôs, kék szemû lány
is köztük van. És az épület, ami mindig mosolyt
csal az arcomra, ha elmegyek mellette.
- Hiszen tudom, hogy itt kezdôdött minden. Takács Rita
A II. Rákóczi F. Általános Iskola

rót, lehettek különféle délutáni
programok az iskolában.
Visszatérve az idei évkezdésre:
idén újrakezdjük a suliba járkálást.
Eleinte kísérgetjük majd a legénykét, elôször még be is mehetünk
az osztályterembe, aztán csak a
kapuig,
aztán
az
elsô
keresztezôdésig, ahonnan még
látható, hogy tényleg befordul a
sulikapun. Egy idô után aztán
majd egyedül jön haza, aggódva
mondogatjuk: Jól nézz körül,
amikor lejössz a lépcsôn a
Toronyán!
Eszembe jut egy régi történet,
amikor a kisﬁamat kezdtem felkísérgetni. Egy szép napon, ahogy
elhaladtunk a szomszéd kerítése
elôtt, hirtelen kipattant a szomszéd ötéves hajadon a kertkapun
és elôterjesztette abbéli szándékát, hogy ô is velünk tartana.
Mondtam, ha elkéred magad a

drága nagyidtól, gyere bátran!
Kísérônkül szegôdött hát, jó darabot felhaladtunk a Zúzmara utcán,
amikor hagyni illett egyedül ballagni a kisﬁamat. Igenám, de ô
néha visszaintegetett, én meg
persze szintén. Erre azt mondta a
leányka, én csak ne integessek,
mert az az integetés neki szól láthatom. No, ugye, mibôl lesz a
cserebogár…
Nagy szeretettel készülünk az
iskolakezdés, évnyitó felé, melynek különlegessége: jó negyedszázaddal ezelôtt Klári néni tanítványa volt a ﬁúnk, és most az
unoka-legényünk is a Tanárnô
gondos szeretetét élvezheti.
Kívánok
minden
kedves
Pedagógusnak,
Szülô-társnak,
Nagyszülônek
és
minden
Tanulónak jó egészséget, sok sikert.
W. Grass

Óhegy-hírek
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Áttetszô világ
Rácz Gábor kiállítása
szeptember 24. 18.00 óra.
Kevés
olyan
alkotó-mûvészeti
ág van, amelyik
olyan szemléletes
módon tükrözné
a képzômûvészet
és az iparmûvészet
egymásra hatását,
mint a zománcmûvészet. Rácz
Gábor egyik legszemléletesebb
eredményekkel
bíró mûvésze ennek a kétlelkûségnek. Bûvésze az anyagnak, a
tûznek, a festéknek, a fémnek, a szerszámoknak, hiszen mindezek csupán egyszerû „eszköz” a kezében. Ecsettel és szórópisztollyal
felvitt áttetszô, fémes és fedôfelületek különkülön, akár hat-hét alkalommal égetve produkálnak élményt adó hatásokat. Elôre bele kell
látni a fémfelületen képzôdô anyagokba,
áttetszô színeikbe, és a mûvészi mondanivaló
kidomborítására alkalmazni változásaikat.
Rácz Gábor iparmûvész, 1951-ben született.
Édesapja is festômûvész volt, és édesanyja
szintén jó portré képfestô hírében állt. Az
Iparmûvészeti Fôiskolán diplomázott, azóta a
tûzzománc területén önállóan dolgozik saját
mûtermében, leginkább templomok liturgikus
tereinek tervezésén. A CreativKreis International,
nemzetközi mûvész egyesületnek magyarországi elnöke. Alapító tagja Tûzzománcmûvészek
Magyar Társaságának. Gyakran tart tûzzománcmûvészeti kurzusokat Ausztriában és
Németországban.
Aki eljön szeptember 24-én a Táborhegyi
Népházban
rendezett
kiállítására,
az
mindezekrôl személyes benyomást szerezhet.
B. D.

2010. szeptember

Egyik kedves olvasónk az alábbi cikkel kívánja felhívni térségünk lakóinak ﬁgyelmét a Kiscelli
kálvária pusztulásának megakadályozására. Egyesületünk támogatja a kezdeményezést. Kérjük,
támogassa ön is.

A tett
A molnárok erôs, zsákos
vállú emberek.
Itt jön egy.
Elindult a malmából, felérve
a kaptatón levette a kalapját, a
kereszt hideg kôfáját fogta és
így szólt: Köszönöm Uram!
Aztán ô is hazament, lisztes
ruháját másnap újra fölvette.
A
nevét
tudjuk,
KÜHTREIBER ANTAL. A történetet nem ismerjük. Valamikor
az 1770-es években az óbudai
molnármester egy Krisztus
szobrot állított a Mátyáshegy
oldalába. Mellé a közakarat
kápolnát emelt, ez a Kiscelli
Szent Vér kápolna a Doberdó
úton. Aztán kôoszlopokat soroltak, egész a trinitárius
templomtól. Képek is lettek
oszlopokon, ezek a stációk.

Itt már dôl az egyik. Kép
sincs már rajta. A másik szál
egyenesen homokkô erejével,
kétszáz éves fegyelmével hat
meg. Gazos testtel emel egy
szétfagyott képet a következô,
ezen Krisztust látjuk, elesik a
kereszttel. A Kiscelli domb
romos oszlopai, szétesett képei a stációk.
A szakrális út egy búcsújáró
hely tûnt erejét láttatja. A
trinitárius kolostor és kegykápolna híres búcsújáró hely már
az ezerhétszázas években.
Tízezres tömeg áhítatos templomából most kiállítótér lett, a
Kisasszony napján ôszi rózsákkal ékített stációkból pedig
romhalmaz. Nem hagyhatjuk
így az örökséget!
Támogatókat keresünk.

Civil szervezetekhez fordulunk. Festô és a szobrász is
készen áll. A mûemlék felügyelet segítségét is kérjük,
hogy elindulhasson a szakrális
út felújítása.
Vízi Tihamér
30 894 0608

Táborhegyi szüret
Találkozó szeptember 18-án, reggel 6.45 órakor.
Nyáron a Balaton – felvidéken leültünk egy kis szôlészet
teraszán, szemben a szigligeti
vár, alattunk szôlôsorok végig
a hegy szoknyáján lefutva.
Kortyolgattuk a bort, lassú,
ráérôs tempóban és gyönyörködtünk a tájban. Akkor arra
gondoltam, milyen lehet itt
ôsszel?
Megtelik a szôlô emberekkel, metszôolló a kezükben,

vidám várakozással kezdik
majd el a szüretet. Mások
lesznek a színek, a nap már
más szögben süt, kicsit fáradtabb, teltebb lesz minden. A
nyárnak az íze becsomagolva
ott lesz a szôlôszemekben,
idônként megkóstolják, átkiáltanak a mellettük levô sorba,
de ﬁnom!
Hát valami ilyesmire hívjuk,
akiknek kedve van hozzá,

szeptember 18-án. Gyülekezô
a Népház elôtt 6.45-kor, a busz
7 órakor indul, metszôollót
mindenki hozzon magával!
A szüret Etyeken lesz,
ebédre 13 órára visszaérkezünk a Házba és elkezdôdhet
a must készítés.
17 órától pedig borversenyre hívjuk a kedves érdeklôdôket.
Elnökség

Kóka Rozália
felnôtteknek mesél

Táborhegyi borverseny

Szeptember 25-én,
szombat este 18 órakor

Immáron ötödik alkalommal lesz borverseny
a Táborhegyen, az októberi szüret után. Az
elôzô évben nagy sikere volt a nyilvános borbírálatnak. Idén, az 5 fôs zsûriben részt vesz Dr.
Zelnik József borakadémikus, a Magyar Bor
Akadémia alelnöke, Módos Péter borbíra, a
Magyar Bor Akadémia tagja, nyugállományú
elnöke, valamint Viniczai Sándor, a Borászati
Füzetek társszerkesztôje (egybe a borverseny
fô szervezôje), Schlotter Ferenc, társadalmi
zsûror, aki a hegyen egykor szôlôtermelô
elôdeink emlékét ôrzô Braunhaxler Egyesületet
képviseli (maga is borászkodik).

Kóka Rozália népdalénekes és mesemondó, a bukovinai
székely mesék és
énekek világába beleszületô
asszony,
évtizedek óta lenyûgözi hallgatóságát.
Bejárta
az
egész
Kárpát-medencét,
mindenhol sikert aratva. Nehéz szagú kocsmákban és aranyozott
színháztermekben egyaránt képes elvarázsolni
a közönségét, mert elôadómûvészete nemes,
egyszerû, tiszta, egyedi.
Szeretettel hívjuk erre a különleges szépségû
estre mindnyájukat!
MK

Szeptember18-án, szombaton, 17.00 órakor
A bírálat során mindegyikük elmondja észrevételeit,
véleményét a benyújtott borról. A vetélkedôk megismerheik a bírálat
szempontjait, hallhatják saját boraikról a zsûri
véleményét, és személyesen is megkóstolhatják
vetélytársaik borát.
Felkérjük a hegyen élô bortermelôket és
hobby-borászokat, ha tehetik, vegyenek részt
ezen a kellemesnek ígérkezô, tanulságos versenyen. Az eredményhirdetés még aznap
megtörténik.
Elnökség

Jelentkezés a borversenyre
A versenyre szánt borból 2 palack mintát kell leadni a bírálat elôestéjéig, szeptember 17.
péntek estig a Népház szervezôtitkáránál, Mikes Krisztánál (tel: 20-886 4045). A címke nélküli
palackot számmal kell ellátni. Mellé ugyanazzal a számmal ellátott zárt borítékban kell feltüntetni a bor készítôjének nevét, a bor fajtáját, évjáratát és a szôlô termôhelyét.
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Befejezés elôtt
a Remetehegyi út

A Királylaki út,
a Hegy szégyenfoltja
A Királylaki út középsô szakaszán egy 36
lakásos lakópark és egy 2x3 lakásos társasház
épült. Az új építkezésekkel a 40-es lakásszám
duplájára bôvült és ezzel együtt a 4 méter
széles útburkolat jármûforgalma is. Súlyosbítja
a körülményeket az, hogy az út Hedvig utcai
sarkán épülô társasház új kerítése miatt a
közút 3 méterre szûkült. A másik végét az
egysávos, járda nélküli Erdôalja lépcsô határolja, amely a kétirányú jármû- és a gyalogosforgalomra alkalmatlan.
Tavaly levélben tájékoztattuk az Önkormányzatot, hogy a költségviselésükkel készült
közút burkolata az építkezések többtonnás
tehergépjármû forgalma következtében megsüllyedt, van, ahol 60 cm mélyen beszakadt, a
csapadékvíz elvezetés tönkrement, a víz több
helyen az épületek pincéjébe folyik, és károk
keletkeztek a szomszédos ingatlanokban is.
Kértük az útszakasz tisztán tartását, eredeti
állapotának visszaállítását és sebességkorlátozó megoldás bevezetését.
Ma megállapítható, hogy a problémák
megoldása érdekében lényegileg semmi sem
történt. Az Önkormányzat eljárt az
építkezésekbôl adódó útszennyezôdés felszámolása érdekében, de ez csak alkalmi javulást
eredményezett.
Úgy érezzük, problémáikat senki nem veszi
komolyan, utcánk a hegyoldal szégyenfoltja

lett. A közút tönkrement, az utca leszûkült,
torzzá vált. Napos idôben az „átszáguldó”
jármûvek porát szívják, csapadékos idôben a
sarat dagasztják.
2010. augusztus 23-án az Önkormányzat
Mûszaki Osztályával közös helyszíni bejárás
során jegyzôkönyv készült a keletkezett károkról. Ebben a lakók kértük az Önkormányzatot, hogy a használatbavételi engedély feltételeként kötelezze a kivitelezôket a
közút eredeti állapotban való helyreállítására,
valamint az érintett ingatlanokban tett károk
kijavítására. Amennyiben az Önkormányzat
nem jutna eredményre, úgy az Önkormányzattól kérjük a károk helyreállítását.
A Királylaki úti lakók
Szepessy Tamás alpolgármester úr, kérdésünkre elmondta: Az Önkormányzat az
építkezés folyamán több intézkedést tett. A
helyszíni bejárást követôen a KözterületFelügyelet levélben szólította fel a kivitelezôt a
közterületi károk helyreállítására. Kéri a lakók türelmét, hisz nyitott kapukat döngetnek.
A kiadott építési engedélyezési határozat kötelezi az engedélyest az út eredeti állapotának
visszaállítására az építkezés befejezését
követôen, amit az Építési Hatóság használatba vétel elôtt meg is követel.
ﬂ

Vízfolyás az út szélén
Az új lakót meglepi, hogy
esô nem esik, tûz a nap, és
mégis víz folyik az út szélén.
Meglepi, pedig az itt régi
„szokás”. A télvégi lassú hóolvadás vizei, a tavaszi esôk
mind a talajba szivárognak, a
felsô talajrétegen átereszkedve
elérik az agyagréteget, annak
felszínén lassan csordogálnak
lefele, és ahol tudnak, ott a
felszínre bukkannak. A hegy
oldalán ritkábban fordul elô, a
hegy lábánál szinte minden
évben, és tartósan. Ezeket a
vizeket egykor természetes
árkok gyûjtötték össze és vezették a Filatori árokba, a Rádi
árokba (Fehéregyháza út mellett), a Bojtár utcai árokba,

Pomázi árokba. Mindez a korabeli rétegvonalas térképeken
jól kivehetô.
Ha útépítéssel vagy más terepalakítással a víz útját álljuk,
akkor ott megváltozik a mozgásuk, gyakran nem is a beavatkozás helyén válnak láthatóvá, hanem egészen máshol.
Egérutat nyernek elfelejtett
szivárgókban, megszûnt csatornákban, közmûvek homokágyazatában, útalap zúzottkô
ágyazatában, néhol károkat is
okoznak.
Ilyen vizek láthatók az
egykori Tégla árok alján a
Tégla
utca
mellett,
a
Remetehegyi árok alján a
Perényi lejtônél a Stop-Shop

A kútvíz szintje
Júniusi felhívásunkra 10 ásottkút adatait
kaptuk meg. Közülük néhányat augusztusban is
megmértünk, és további talajvíz-emelkedést
tapasztaltunk.
Az ásottkutak vízszintje nagyon hasznos információt szolgáltat a geológus és geotechnikus
szakemberek számára a hegyen zajló földtani
– vízföldtani folyamatok jobb megismeréséhez.
Az adatok tehát változatlanul hasznosak, számát
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mellett, a Máramaros út alatt a
Perényi út csatlakozásánál, az
elbányászott Széphegyi-árok
vizei és a bánya vizei az
Eurocenter támfalánál. A
Táborhegyi árok és Farkastorki
árok egyesült vizeit olykor
láthatjuk a Farkastorki útnál (a
Nagybátonyi út sarkán), a
Farkas-torok vizeit a Jablonka
úton, a Kékfestô árok és
Testvérhegyi árok vizeit a
Bojtár utca mellett.
A megjelenô vizek sok fejfájást okoznak a közmûszolgáltatóknak, az önkormányzatoknak, utak kezelôinek egyaránt. Amikor ugyanis
egy konkrét helyzet elôtt áll az
ember, akkor koránt sem enynyire világos, mint ahogy ezt itt
leírtam.
ﬂ

növelni szeretnénk. Ezért úgy gondoltuk, hogy
szeptemberben magunk járjuk végig a kritikus
területeket, és - ha a tulajdonos beenged - megmérjük a kútvíz szintjét. Kérjük, legyenek segítségünkre. Továbbra is hívhat a 430 1326, a 30230 6994 vagy a 70-455 4142 telefonszámokon,
de küldheti a következô adatokat az egyesulet@
ohegy.hu címre: 1. a kút helye (címe), 2. a
mérés idôpontja, 3. a víz szintjének mélysége a
kútkávához képest, és 4. az ön elérhetôsége.
Kovalóczy György – geológus

Rövid szünet után, folytatódik a Remetehegyi
út építése. Augusztusban az út a Kolostor utca
és a Perényi út közötti szakasza az
Önkormányzat
beruházásában,
kiváló
minôségben és kellô szélességû burkolattal elkészült. A középsô mintegy 220 m-es szakasz
- amely jelenleg magánterületen halad - megépítése vállalkozói beruházásban történik.
Kérdésünkre Szepessy Tamás alpolgármester
úr elmondta, hogy az egyeztetések eredményeként szeptember 7-én e szakasz kiépítése is
megindul. A munkálatok a Vízmûvek és a
Gázmûvek gerincvezetékeinek kiváltásával
kezdôdik, majd a Nemesgép 2000 kft. az út
alapozásával és a burkolat készítésével folytatja. Remények szerint az út teljes hossza még
idén elnyeri végleges állapotát.
ﬂ

Szent Vér kápolna
átadása
A Doberdó úti Szt. Vér kápolnát az Esztergomi
Egyházmegye - a tulajdonjog megtartása mellett
- 2010. augusztus 31-ével az Óbudai Egyetem
használatába adta. Szent István koronázásának
1010., valamint az Óbudai Egyetem újjáalapításának 600. évfordulója alkalmából rendezett
tudományos konferencia elsô napján Pákozdi
István egyetemi lelkész ünnepélyesen megnyitotta a kápolnát, és Pál apostolt az Óbudai
Egyetem védôszentjévé választotta, majd a
Bibliát Pál apostol leveleinél nyitva az oltárra
helyezte. Arra az oltárra - mint mondta - amelyet ôseink a tiszta forrás felett állítottak fel. Az
esemény fôvédnöki szerepét Schmitt Pál, a
Magyar Köztársaság elnöke, Erdô Péter bíboros,
illetve Juliusz Janusz érsek látták el.
ﬂ

Pincéinkbôl elfolyt a víz
A júniusi vihar után igen gyorsan megjelent a
víz pincékben, és most igen lassan távozik.
Több helyszínt megnéztünk. Egy eset volt, ahol
a vízhálózat talajmozgás miatti károsodása volt
az ok, de legtöbb pincét a talajban alattomosan
szivárgó víz lepte el. A régi házaknál a padló- és
falszigetelés hiánya, az új házaknál (1960-as
évektôl) az utólagos csôbekötések szakszerûtlen
körbeszigetelése okozott károkat. Néhol a
padló repedésébôl bugyogott fel a víz. Ilyenkor
legbiztosabb megoldásnak tûnt a pincepadló
alatti kavicságyazat „megcsapolása” és kivezetése egy annál is mélyebb terepszintre. Gyakran
ezzel még nincs vége. Ugyanis, ha mindez nem
hoz eredményt, akkor jön a kutakodás, tapasztalt szakemberek véleményének kikérése, a hibák szakaszos javítása. Ha ennek ellenére is jön
a víz, akkor nincs más hátra, mint reménykedés
a jó idôjárásban, kevesebb esôben vagy tûrés
életünk végéig.
Érdemes azért szakembert (építész, geológus,
vízszigetelô) megkeresni, mert lehet, hogy olcsóbb megoldást talál, mint amit a családfô kigondol.
ﬂ
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Kutyaposta 12.

Ivartalanítás
A felelôs kutyatartás egyik
legkedvezôbb jele, hogy egyre
inkább terjed az ivartalanítás. De
mielôtt az ivartalanítás ügyében
szólnánk, elôbb egy idôközben
bejelentkezô kedves olvasónak
küldjük el a feleletet arra a kérdésére, hogy jó, jó, de mégis mi az,
hogy
tüzelés?
(Merthogy
idôközben, ahogy szokta, belopódzott az ôsz, a kutyaszerelem
idôszaka.)
Mondjuk
nem
valószínû, hogy kutyaszakértô
lenne a kérdezô, de rendes lap
módján, azért megadjuk a választ… A tüzelés egy olyan „tûz”,
amely nem hagy hidegen egyetlen
kutyát sem. Az elnevezés találó,
hiszen
a
nôstény
kutya
testhômérséklete valóban megemelkedik ilyenkor, a ﬁatal és
idôsebb kutyaúrﬁkban pedig a
szerelem tüze gyúl ki, vagyis
mondhatni: a teljes kutyatársadalom lángokban áll… Hát, ilyesmi
volna a tüzelés, kedves olvasó.
Remélem, emlékszik még valami
hasonlóra Ön is…?
A lánykutya az elsô tüzeléssel
lesz ivarérett. Kistestû kutyáknál
akár már 7-8 hónaposan sor kerülhet erre az eseményre, a

nagytestûeknél az idôpont rendszerint kitolódik 1 éves kor utánra.
A kutyák általában évente kétszer
tüzelnek. Az egyik tüzelési idôszak
rendszerint február-március hónapra esik, a másik pedig augusztus-októberre. Ebbôl következik,
hogy a kutyák általában ebben a
két idôpontban szülhetnek,
ugyanis az ellési idô meglehetôsen
rövid: két hónap. Vagyis általában
van a tavaszi és van az ôszi alom,
kivételt képeznek a lelketlen
tenyésztôk, akik hormonális beavatkozással szinte bármikor ellethetik kutyájukat. Ha lehet,
ilyenektôl ne vásároljunk kiskutyát.
A tüzelés elsô szakasza általában egy hétig tart, s leginkább az
elszórt vércseppek jelzik. Ezt különösen a lakásban tartott kutyák
gazdái veszik észre; ajánlatos
ilyenkor fokozottabban ügyelni a
higiéniára. A második hét-tíz nap
a legalkalmasabb a fedeztetésre,
tehát ha szeretnél kölyköket, akkor ilyenkor kell a lány és a ﬁú
kutya találkozóját létrehozni, ha
viszont nem szeretnél szaporulatot, akkor ez idô alatt érdemes a
kutyát valamilyen biztos helyre

Sziget
Megszoktam, már nem is zavar, hogy augusztusban napokig dübörög a távoli zene, tucc-tuccérezni a ritmust. Idén kaptam szakmai belépôket,
hát nézzük meg a Szigetet.
Elindultunk. Ahogy közeledtünk a bejárathoz
egyre több mosolygó, felszabadultan barátkozni
akaró ﬁatallal találkoztunk. A kedves, nyílt szívük
mellett ez a hangulat annak volt köszönhetô,

zárni. A tüzelés pár hete a legtöbb
esetben átvészelhetô, de ha mégsem lehet kizárni a nem kívánt
szaporulat lehetôségét, akkor két
megoldás van. Az egyik átmeneti,
a másik visszafordíthatatlan. A
könnyebb, de csak „egynyári”
megoldás a gyógyszeres kezelés,
a másik, végleges lehetôség, az
ivartalanítás.
A mûtét rutin jellegû, egy hét
alatt a kutya el is felejti az egészet,
szövôdménye ritkán van. Ekörül
azonban mégis számos tévhit létezik. Leggyakrabban azt hiszik,
hogy legalább egy szülést meg
kell ezzel várni. Ez azonban nincs
így, sôt, egyes vélemények szerint
a korai ivartalanítás (early spaying)
számos elônnyel bír. Az USA-ban
– ahol egyébként a mindent
elárasztó pereskedési mánia miatt
a tüzelô kutyák miatti felfordulás
akár kártérítési pereket is vonhat
maga után – a szukát már négy
hónapos korától ivartalanítják.
Szerintük ugyanis az így ivartala-

hogy szinte mindenki alkoholos italokat fogyasztott. Pezsgô, bor, de a legmenôbb a sör, elôre
tartva a kézben, folyamatosan kóstolgatva. Fontos
még: a minél inkább látszódjon, hogy egyedi és
különleges vagyok – ruha, piercing, tetoválások,
hennák, vízfestékkel összemaszatolt test, ôsember
öltözet, lila, kék, rózsaszín hajszínek, mezítlábazás,
ugrándozás, körtánc, luﬁdobálás, mindegy hogyan, de lássák, hogy milyen érdekes vagyok!
Mendegéltem köztük, és arra gondoltam, hogy én
már tudom, amit majd pár év múlva ôk is:

nított kutyáknál kevesebb a tejmirigy-daganat, az állat jóval tovább
marad játékos, a csontok növekedése idôben elhúzódik, s az állat
várható életkora is növekszik.
További tévhitek az ivartalanítás körül.
– Ha a kutyám elôször egy
korcs kutyától szül, többé nem
lehetnek fajtatiszta kölykei. – Ez
egy igazi butaság. Ha egy drága,
fajtatiszta kutyát életében elôször
a legbizonytalanabb származású
útszéli keverék fedezi be, akkor is
szülhet a késôbbiek során fajtatiszta kölyköket egy fajtatiszta
apától.
– Elôször engedem a kutyámat
kölykezni, csak utána operáltatom
meg. – Ez is 1 db butaság, ahogy
már írtuk.
– Nem engedem kivenni a
mûtét során a petefészkeket, csak
elkötni, mert ez kíméletesebb. –
Az elkötés esetenként súlyosabb
szövôdményekkel járhat, mint a
petefészkek eltávolítása, arról
nem is beszélve, hogy az elkötés
nem akadályozza a tüzelést.
Hát, ennyit mára. Érdekes, veszi
észre a Kutyapostás, milyen aktívan ír a nem kívánt terhességrôl…
Remélem, egyszer majd, e rovatban is szóba kerül a kívánatos
gyermekáldás. Csakúgy, mint az
embertársadalomban…
Szücs Gábor

mindegyikük egy megismételhetetlen csoda,
egyedi varázs, ritka káprázat attól függetlenül,
hogy szépek, kövérek, piercingesek, festett hajúak, mûtoprongyot viselôk vagy sem. Mert az
számít, hogy legbelül mi van.
Lehetett ôket szeretni, ahogy a sátruk elôtt üldögéltek fáradtan, ahogy teregették a
törölközôjüket, ahogy elfelezték egymással a
lángosukat, ahogy kártyáztak a takarón, ahogy
nyugtatgatták a mamájukat telefonon, ahogy
fotózkodtak a szeméttároló mellett, nagy büszkén
átölelve egymást.
Persze érezhetôen jelen volt a sötét erô is, annak a földi képviselôi, akik abból élnek, hogy
kihasználják a pillanatot. Csak remélem, hogy
nem tudtak nagy károkat okozni a ﬁataloknak.
Mikes Kriszta
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Ismerjük fel
és óvjuk természeti kincseinket!
A szôlô hivatalos neve bortermô szôlô
(Vitis vinifera L.). Így különböztetik meg rokonaitól. Ezek közül az ártéri ligeterdôkben honos ligeti szôlô (Vitis riparia) védett. Dél- és
Közép – Európa ôsi kultúrnövénye. Fürtös
virágzatában sok zöldes, apró virág, majd bogyó fejlôdik. Levelei karéjosak, nagyok. Színe
kopasz, fonáka molyhos vagy kopasz. A kacsok elágazók. Évelô futó növény, ezért támasztékra van szüksége.
A bibliai kor Palesztinájának tájképét a
szôlôhegyek jellemezték. Az elsô szôlôtôkét
Noé ültette az özönvizet követôen az Ararát környékén. A Bibliában sok szó esik a szôlôrôl. Izrael nemzeti jelképe lett. Megjelenik a mûvészet minden ágában.
Pl. hegyünkön a Szent Donát kápolna falán.
Környékünkön már a rómaiak is termesztettek szôlôt.
Majd az óbudai svábok (Braunhaxlerek, „barnalábúak”) szorgalmasan dolgoztak látástól vakulásig a szôlôs
hegyoldalon. 1880 körül – az USA-ból behurcolt –
szôlô-gyökértetû (ﬁloxera) kipusztította a kötött talajon
termesztett szôlôket. Ezután terjedt el a homokos
Alföldön a szôlôtermesztés és alakult meg a mai
Növényvédelmi Kutató Intézet elôdje. Ma már alanynak ellenálló gyökerû amerikai fajtákat használják.
Nem tudom felsorolni a sok fajtát, amit termesztenek
– étkezési célra, borkészítésre. Most az étkezés miatt
fontos összetevôit említem meg: magas a szôlôcukor
tartalma (ezért a cukorbetegek csak sóvároghatnak a
szôlôért), gazdag káliumban, van benne kalcium,
magnézium, foszfor. A vitaminok közül B1, B2, biotin,
folsav és C-vitamin tartalma érdemel említést.
Gyógynövényként a levelét hasmenés, vérzések, sebek
gyógyítására használják. Termését bélrenyheség, sav-

túltengés, ideg-, szívbetegségek, asztma,
vérszegénység ellen alkalmazhatjuk. A színes szôlô héjában fontos antioxidánsok
vannak. (Ez a vörösborok értékét növeli.)
Természetesen elsôsorban gyümölcsként
fogyasztjuk, de ﬁnom csemegék is
készíthetôk belôle.
Egyszerû szôlôs lepény. 30 dkg liszt, 1
dkg élesztô, 1 kis kanál cukor, langyos tej,
pici só, 5 dkg ôrölt dió, 60 dkg szôlôszem,
5 dkg fahéjas cukor, 1 dkg porcukor, 6 dkg
vaj, 1 csésze liszt. A könnyû kelt tésztát
kikent tepsibe nyomkodjuk és kelesztjük. Majd ráterítjük a szôlôt, a diót, a szôlôre morzsoljuk a cukrot, a
vajat és a lisztet és így sütjük.
Habos szôlôtorta, sütés nélkül: 10 kétszersült, 5
dkg vaj, 1 púpozott evôkanál porcukor, 1 kiskanál fahéj, 5 dkg fehér, ôrölt mandula, 1 kg túró, 20 dkg
porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 2 citrom leve, 3
likôrös pohár konyak, 40 dkg szôlô leve langyosan,
amiben 2 dkg zselatint oldunk, ½ liter tejszínhab, 30
dkg kék és fehér szôlôszemek. A tortaforma karikáját
a tortatálra állítjuk és sütôpapír csíkkal kibéleljük
(magasabb legyen, mint a forma). A megôrölt kétszersültet eldolgozzuk a vajjal, porcukorral, fahéjjal, mandulával. Kibéleljük vele a tortaformát. Az áttört túrót
elkeverjük a krém többi hozzávalójával, hozzáadjuk az
oldott zselatint, majd a tejszínhabot. Beletöltjük a tortakéregbe és színek szerint változó körökben a színes
szôlôszemeket belenyomkodjuk a habba. Kb. 2 órára
hûtôszekrénybe tesszük, majd óvatosan lebontjuk a
tortakarimát és a papírt.
Jó étvágyat és jó egészséget kívánok!
Stollmayer Ákosné

A kék galamb

lamb, akkor aztán vigyázzunk rá, tegyünk
érte mindennap. Ha azt szeretnénk, hogy
örök vendég maradjon a portánkon, akkor
lesz tennivalónk. De higgyük el, megéri!
A saját jól felfogott érdekében ezt mindenki nagyon is tudja.
Minél több szeretetet adunk szeretteinknek, annál többet kapunk vissza - persze, ha jól választottuk meg partnerünket - ahogy a drága jó Nagyanyám
hagyta örökül.
A nôknek a legjobb kozmetika, ha ôszinte szívvel
szeretnek bennünket. Megszépülünk tôle, a szeretet a
szívünkben megsokszorozódva visszaszáll a családunkra.
Tessék hát kipróbálni. Ha pedig már vele élünk,
kényeztessük nap mint nap.
A kék galamb pedig, a jó Isten áldásával, legyen
féltett, mindennapos vendég minálunk.
W. Grass

Az ifjúság kék madara. A boldogság kék
madara. A béke jelképe is a galamb. Ilyesféle
gondolataink támadnak elsô hallásra, ha ez a
madár szóba kerül.
Idén nyáron feltûnt itt, a Hegyen, többen látták is.
Sajnos a fészkelôhelye nem ismeretes. Talán jobb is. A
mi utcánkban a szederfánkon csemegézett, a Jablonkán
lakók is említették.
A nyáron a tévében hallható volt egy érdekes
elôadás arról, hogy ez a madár az egész világon kihalófélben van, szép hazánkban sem túl gyakori. A
hangjára lehet elsôre felﬁgyelni. Mélyebb, mint a gerléké, nagyon kellemes, megnyugtató tónusú. Kicsit
nagyobb testû, mint a balkáni gerle, talán inkább a
házigalambhoz hasonlatos. És tényleg, csodaszép kékes tolla van.
Az ember ahogy elnézegeti mi minden szépség van
a Jóisten kertjében, csak elámul. Nem véletlen, amikor
a boldogság kék madaráról beszélget, nótázik vagy ír
valaki. Akár azt is elmondhatjuk, hogy a „boldogság
kék madara” nálunk, a közvetlen környezetünkben, a
Hegyen él.
Nos, hogy aztán ki hogyan találkozik vele? Fôleg,
hogyan tartja meg, ha már egyáltalán kaphatott a boldogságból? Ez aztán már valóban rajtunk is múlik.
Ha tényleg olyan csodásra sikeredik a boldogságunk, mint amilyen szépséges teremtmény a kék ga-
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Kerti dolgaink
Dolgos ôszi hónapok jönnek a
kertben. Persze öröm is van, hiszen nyílnak még virágok, és érik
a gyümölcs is.
Kezdôdik az almák, körték
érése. Fontos, hogy az utolsó
permetezésnél, mikor a gyümölcs még a fán van, vegyük ﬁgyelembe a szer élelmezési várakozási idejét. Itt jegyzem meg,
hogy a szedés után is ajánlatos
még a permetezés varasodás, és
pajzstetû ellen.
A lehullott gyümölcsöt ne
hagyjuk a fák alatt. Diófák alatt
vágjuk le a füvet, könnyebb lesz
a termést összeszedni. A hónap
végétôl ültethetünk új gyümölcscsemetéket.
A szôlô sok gondot okoz az
idén. A rendkívüli csapadékos
idôben sok a betegség. Igen nehéz a védekezés. Itt is ﬁgyelni
kell a permetezésre! Tárolásra
csak laza fürtöket válogassunk,
és szedjük ki a beteg szemeket.
Lehetôség szerint gyûjtsük össze
a lehullott beteg leveleket. Ezzel
a késôbb érô fajtákat óvjuk a
kórokozóktól.
Ez a hónap alkalmas az örökzöldek, fenyôk ültetésére. A már
meglévôket még öntözzük.
Fejezzük be viszont a díszbokrok
díszfák öntözését, hogy a vesszôk
érjenek meg a hideg beállta elôtt.
Szaporíthatjuk évelô virágainkat,
és ebben a hónapban kell földbe
kerülni a tavaszi virágú hagymásoknak is. Hóvirág, krókusz, tulipán, jácint, nárcisz, stb. a kardvirághagymát viszont fel kell
szedni.
,,Nyaraló” szobanövényeinket
lassan be kell hordani. Elôtte
gondosan nézzük át, levéltetû,
pajzstetû, takácsatka lehet rajtuk.
Ezek cserepében sem hagyjunk
lehullott leveleket.
Gyepeinket nyírni, és az idôtôl
függôen öntözni kell.
Abban a reményben, hogy az
idôjárás szélsôségei nem rontják
kedvünket, jó kertészkedést kíván.
Ort János kertész
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Óbuda iparosai

Mirôl is van szó?

A Gittinger kereskedôház

’És mégis
csöpög a víz’

Néha a régi Óbudáról, kislánykoromról álmodom. Sietve kortyolom a forró teát – jólesik a hûvös
reggelen –, és a reggeli utolsó falatját már az utcán nyelem le.
Rohanok, mert már látom a 18-as
villamost, amelyet okvetlenül el
kell érnem, hogy idôben érkezzem
a pesti iskolába, amelynek már
második gimnazista tanulója vagyok. Egy idôben érkezem a
megállóba a villamossal, boldogan
huppanok le az egyik ülésre.
Elégedetten bámulok kifelé az
ablakon az ismerôs vidékre. Igen,
Szamek bácsi és a Stühmer kisaszszonyok üzletének még zárt
redônyei bámulnak rám vissza,
nem nyitott még ki a Körtvélyessy
áruház sem, de a Gittingerék üzletének redônyét éppen most húzza
fel egy álmos kisinas.
Igen, a Gittinger kereskedôház.
Mi idôsebbek még emlékszünk a
Vörösvári út – Flórián tér sarkán

álló impozáns emeletes épületre,
amelynek teljes földszintjét az üzlet
és a hozzá tartozó raktár foglalta
el.
A Gittingerék ôsei Mária Terézia
hívó szavára jöttek Óbudára valahonnan Bajorországból. Ezt az ôst
Paulust még Güttingernek hívták,
késôbb az „ü” betûbôl „i” betû lett
valahogyan, így lettek mára már
Gittingerek. Paulus ﬁa Georg még
nem tudni mivel foglalkozott,
feltehetôen szôlômûveléssel, mint
a többi Braunhaxler. Valamivel
többet tudunk az ugyancsak Georg
nevû ﬁáról /1842-1885/, akinek
Magdalena Ritterrel /1849-1917/
1868-ban kötött házasságából hat
gyermek született. Az apa ﬁatalon
meghalt, felesége egyedül nevelte
tovább a gyerekeket, soha nem
ment újra férjhez. A Flórián téren a
Szentháromság szobornál ôgyelgô
munkanélküliek, a nép által
„Flórián huszároknak” nevezett

emberek közül felfogadott néhányat
napszámosnak,
velük
mûveltette a család megélhetését
biztosító szôlôföldet.
A hat gyerek közül kettô választotta a kereskedelmet foglalkozásként.
István
/1877-1956/
fûszerüzletet
és
vendéglôt
mûködtetett, Györgyé /1877-1956/
volt a Flórián téri nagy üzlet. Szép,
vörösréz tartályokban illatoztak
nála a különféle pörkölt kávék,
nagy ﬁókokban pedig a különféle
távol-keleti fûszerek, no meg persze a hazai termékek is. György
nagyobbik ﬁának szánta az üzletet,
de a háború közbeszólt, a ﬁú a
háború áldozata lett. Az üzletet
1952-ben államosították.
A hat gyermek 15 ma is élô
utódot hagyott hátra. Kettô közülük itt él a hegyen. Ha lenéznek,
ma is eszükbe jut, hogy hol is volt
az a ház, ahonnan elindultak.
Gálosfai Jenôné

Tisztelt Óhegy-hírek Szerkesztôsége!
Az itt élô, általában naiv módon jóhiszemû társaink ,,okulása” végett, azt hiszem, nem lenne hiábavaló, ha
leközölnék az alábbi három esetleírást. Ezek a dolgok személy szerint velem történtek meg, a leírtak
valóságáért kezeskedem.

Trükkös brigantik az MDF piacon
1. ,,Ajándékozós”
Kb. két éve, a PLUS - ma SPAR - melletti átjáróban
történt. Vászonholmival csurig megrakott honﬁtársunk
- azelôtt sohasem láttam - jön szembe, majd széles
mosollyal a nyakamba borul “Tesókám, de rég láttalak!” szöveggel. Két-két mondat elhangzása után a
kerekes szatyrából elôránt egy csomag zoknit, és
,,Fogadd el a találkozásunk örömére!” felkiáltással a
bevásárló szatyromba dugja. Én erre a ,,Ha nem akarod, hogy körülrajzoljanak, most rögtön kiveszed, és
eltakarodsz a francba!” szöveggel válaszoltam, így is
történt.
Epilógus: az üzlet sarkánál láttam, ahogy három, jól
megtermett “ember” - mert az ilyen szerintem nem az,
- sanyargat egy öregasszonyt egy megszólalásig hasonló zokni-csomaggal hadonászva, mondván, hogy
ezt a testvérüktôl lopta, és ha nem akarja, hogy rendôrt
hívjanak, azonnal ﬁzesse ki (2000.- Ft.). A szerencsétlen már adta volna a pénzt - gondolom, kb. 3-4 napra
esô nyugdíját -, ha sanyargatóit az áruház egy ismerôs
biztonsági ôrével nem bírjuk jobb belátásra.
2. ,,Lemerült a mobilom”
Kb. másfél hónapja történt, ugyancsak az MDF piacon, a zebránál.
Egy ﬁatalember jószerivel mindenkit, aki a piros
lámpánál várakozott, leszólított ugyanazzal a szöveggel: “Itt árultunk a piacon, és most, hogy indulni
akartunk, szétesett a verda, a mobilomban meg nincs
egység, nem tudom felhívni a tesót, hogy jöjjön értünk. Egy hívásra kölcsön adnád a mobilodat?
Kiﬁzetem!” - és egy 1000-est lóbált.
Persze, a legtöbben elhajtották, csak egy szerencsétlen, idôs hölgy szánta meg, vesztére. Én az út túlolda-
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láról láttam, hogy a ﬁckó átveszi a mobilt, nyomogatja, beszél - majd fénysebességgel távozik, telefonostul
(sajnos, nem bírtam utolérni).
Ez az úriember kb. 190-195 cm magas, feltûnôen
vékony testalkatú, szôke, kék szemû volt (csak arra az
esetre, ha netán valaki találkozna vele).
3. ,,Segítsen, ha Istent ismer, kifogyott a benzinünk, a család két kisgyerekkel ott ül az autóban a tûzô napon, nincs pénzünk, még egy ásványvizet sem tudok venni!”
Ez az eset idén nyáron történt, úgyszintén az MDF
piacon.
Bevásárlás utáni, jól megérdemelt sörömet szopogattam a kínai vendéglô teraszán, amikor - minden
írott és íratlan szabályt áthágva - odajön az asztalomhoz egy relatíve jól öltözött ember, a fenti szöveggel,
hozzátéve:”Az árusok adtak itt 250-300 Ft-okat.
Segítsen rajtunk!”
Amikor megkérdeztem, hogy a néhányszor 250 Ftból hogy nem telik legalább egy liter benzinre a
benzinkútnál, ahol állítólag a családja nyomorog, futtában megátkozott, majd eltûnt. (A ﬁckó kb. 175 cm
magas volt, vékony testalkatú, világosbarna hajú, kékesszürke szemû, kerek képû - ha valaki netán találkozna vele.)
Tisztelt Szerkesztôség, ha csak egy potenciális áldozat is elgondolkodik a fentieken, és hasonló helyzetekben megfelelôen cselekedve megvédi magát a
kifosztástól, már nem hiába ültem fél órát a gép
elôtt.
Színvonalas munkájukhoz további sikereket kívánva, tisztelettel:
G. A.

(Galileo Galilei és Jókai Mór
után, szabadon)
Aki nem tudja, kedves olvasóim,
ki az a barkács, annak megmondom. A barkács az a merész ember,
aki mindenféle szakmai képzettség
hiányában is, bátran nekilát mindenféle, gyakran komoly szakértelmet igénylô építô, szerelô, javító
tevékenységnek otthon, telken,
nyaralóban. Néha a szomszédnál is.
Sôt nemcsak nekilát, hanem
idônként a végére is jár, azaz befejezi. Legjobb esetben abbahagyja.
Végülis, mivégre mindez a
bevezetô, mirôl is van szó?
A minap átszólt a szomszédból a
ﬁam, mert csöpögött a mosdószifonja. Megkért, nézzem meg és ha lehet, próbáljuk megjavítani.
Nosza: szerszámos láda, mosdórögzítô ki, mosdóláb el, szifon le.
Mind a szifon, mind az egész lefolyó
a falig telis-teli trutyival. Trutyi ki,
szifon és csövek kimos, szifon fel,
mosdóláb vissza, mosdórögzítô be.
Csöpög a víz a szifonnál. Mosdórögzítô ki, mosdóláb el, szifon le. A
mosdólefolyót a szifonnal összekötô,
vékonyfalú rézcsô szétmállott. Az
elôbb is ott folyhatott, csak a szifonnál csöppent le. Fürdô vízelzáró el,
reggel Széna tér, Vasedény, odébbköltözött, 9-kor nyit 7 helyett, odébb
9-kor, csô kapható, csak le kell
vágni belôle, otthon levágunk
belôle, szifon fel, mosdóláb kinn
marad, mosdórögzítô be. Csöpög a
víz a szifonnál. A mosdólefolyó pereme mellett? Mosdórögzítô ki, szifon le, tanakodás, tömítéskeresés,
találás, behelyezés, szifon fel, mosdóláb
még
mindig
nem,
mosdórögzítô be. Csöpög a víz a
szifonnál. Mosdó-rögzítô ki, …..lehet, hogy nem is volt tömítés, legyen
hát kóc, kóc be, szifon fel,…..
Csöpög a víz a szifonnál. Szifon
le,…. a víz nem a mosdólefolyó pereme mellett folyik, hanem az új
összekötôcsô peremén bukik át.
Nagyobb átmérôjû tömítés a régi
bôrkabát ujjából, peremen felhajlít,
szifon fel, mosdóláb, für alle felle,
még nem, mosdórögzítô be. Semmi
nem csöpög. A szifon fali csatlakozásánál visszafolyás van. Szigszalag.
Ha, akkor! De nem! Mosdórögzítô
ki, mosdóláb be, mosdórögzítô be.
Egyik barátom azt mondta, úgy fejezzem be ezt az írást, hogy „Soraim
írása közben, még mindig csöpög a
szifon”. De ez nem igaz.
Szász Kálmán
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Szüreti szabályok
1. Sose kezdjük borivással a napot! A reggeli bor megfekszi a
gyomrot, rátelepszik a mozgásközpontunkra, azon kívül kettôslátás is
kialakulhat. Tapasztalt szüretelô
törkölypálinkával indítja a reggelt
féldecis kiszerelésben, ennek kiváló
az értágító hatása, meg a muslincák
sem jönnek ránk annyira, mint a bor
esetében.
2. Lehetôség szerint keveset tartózkodjunk napon. Az ôszi napsütésnek még ereje van, könnyen
okozhat szédülést, kóválygást,
egyensúlyi zavarokat. Ha tehetjük,
vonuljunk a pince hûvösébe, a
megfáradt, kitikkadt szervezet itt
tud igazán akkumulálódni.
3. Ernyôt, botot sose vigyünk
magunkkal a pincébe, ez tudniillik
a lépcsôn való lezuhanásunkban
akadályozhatja a biztos talajfogást,
plusz a poharakat is leverhetjük
vele, ami újabb bajforrás lehet (vágásos sérülések stb.).
4. A lopót mindig egy kézzel
fogjuk, így szabad kezünkkel megtámaszthatjuk szüretelô társunkat.
5. Sose vedeljük a bort, csak
hörpöljük, kortyolgassuk. A vedelô
borivó unesztétikus, beárnyékolja
az egész szüretet, azonkívül a saját
kezére is rá szokott lépni.

6. Ne kívánd meg felebarátod
borát, ott a tiéd!
7. Óránként, kétóránként jöjjünk
fel a pincébôl, nézzük meg, hol tart
a szüret, mire jutottak az asszonyok
és a gyerekek. Ha a tôkék között
szemlélôdünk,
kapaszkodjunk
erôsen a karókba, lábunkat próbáljuk meg ciklikusan egymás elé
rakni.
8. Az éneklés (Részeg vagyok,
rózsám...), a szavalás (Ej, döntsd a
tôkét...) jótékonyan hat a tüdôre,
szívre, növeli az együvé tartozás
érzését, sôt még a seregélyek is elmenekülnek a környékrôl.
9.A házassági ígéretekkel csínján
kell bánni, ez másnap rossz közérzetet okozhat.
10. Szüreti összeszólalkozásoknál
bicskát, hordódongát nem illik
használni, kínáljuk meg óborral az
ellenfelet, az majd leteríti.
11. Ha beszédünkben már túlságosan sok a mássalhangzó, taglejtésekkel is kifejezhetjük magunkat.
Ennél kifejezôbb, ha csak ülünk a
sarokban támasztva a falat.
12. Reggel ne ijedjünk meg a
táskás szemû, piros orrú embertôl a
tükörben. Megvan szegénynek a
maga baja…
zotyo
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A szerzôdés módosítása
Az elmúlt három számban már
szó esett a szerzôdésrôl általában,
illetve a szerzôdés létrejöttének
szabályozásáról,
valamint
a
szerzôdések megtámadási lehetôségeirôl. A mai számunkban azt
vizsgáljuk, miként lehet a már
megkötött szerzôdést módosítani?
Az ügyvéd válaszol:
A szerzôdés módosításának igénye akkor vetôdik fel, amikor egy
már megkötött szerzôdés értelmezésével, teljesítésével kapcsolatosan jogvita keletkezik a felek között. A felek közös megegyezéssel
bármikor módosíthatják a szerzôdés
tartalmát, megváltoztathatják annak lényeges elemeit, így a teljesítés módját, idejét, helyét, sôt a
jogcímét is.
Amikor jogvita alapján kerül sor
a szerzôdés módosítására és mind
a két fél közös akarattal enged saját
álláspontjából, akkor egyezséggel
történik a szerzôdés módosítása.
A szerzôdés-módosítás keretében a felek között mindig új jogviszony keletkezik, ezért úgy kell
tekinteni a módosított okiratot,
mintha eredetileg is az jött volna
létre, és a módosítás idôpontjától
kezdôdôen kizárólag a módosított
szerzôdésben rögzített kötelezett-

ség vállalások érvényesek. Annak
ellenére, hogy a módosítással a
felek között egy új jogviszony jön
létre, a jogfolytonosság megmarad.
Amikor a felek a szerzôdésnek
csak egy részét módosítják, akkor
a módosítással nem érintett részek
változatlanul érvényben maradnak.
Amennyiben
az
eredeti
szerzôdésben zálogkötelezett vagy
kezes volt, és e szerzôdésben súlyosítás történt, akkor a súlyosítás
nem hat ki a zálogkötelezettre és a
kezesre. Kivéve akkor, ha a zálogkötelezett vagy a kezes a súlyosabb
feltételekkel is vállalja a kötelezettséget.
Van, amikor a szerzôdô felek
nem tudnak megállapodni, ilyenkor a Bíróságnak is van lehetôsége
a szerzôdés módosítására. A
Bíróság akkor módosíthatja a
szerzôdést, ha a felek között tartós
jogviszony van, és idôközben
olyan körülmény áll be a felek
jogviszonyába, amelyik valamelyik
fél lényeges, vagy jogos érdekét
sérti.
Dr. Krzyzewsky Miklós
Telefon: 30-942 6535
info@krzyzewsky.hu

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET, KEDVES HEGYVIDÉKIEK!

TESTVÉRHEGYI
GYÓGYSZERTÁR
EuroCenter
1037 Budapest, Bécsi út 154.
Telefon: 437-4618
www.testverhegyi-gyogyszertar.hu
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8-20 óráig, szombat: 8-14 óráig

FOLYAMATOS AKCIÓINKKAL VÁRJUK A KEDVES VÁSÁRLÓKAT!
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Gólyák az Erdôalján

Tanévnyitó az Erdôalján

Szeptember elsején reggel tartottuk a tanévnyitó ünnepséget. Nagy izgalommal készültek
a kis elsôsök, akik már a gólyatáborban megismerkedhettek egymással és a tanító nénikkel.
A mûsort a negyedik és az elsô osztályosok
adták, nagyon aranyosak voltak. Sok szülô is
elkísérte gyermekét az elsô napon. Tanítóik
Komjáthyné Ignácz Klára és Rátkay Judit, illetve
a napközis nevelôik Rabné Kondacs Katalin, és
Till Csaba. Szokatlanul sok új kisdiák kezdi a
mi iskolánkban a tanévet. Nekik kívánjuk, hogy
minél hamarabb sajátítsák el az itteni szokásokat, legyenek hasznos és sikeres tagjai új osztályaiknak.
Idézet az igazgatónô beszédébôl:
„Az új tanév küszöbén kérek minden
jelenlevôt a következô tanévben, közös akarattal munkálkodjunk azon, hogy tovább növeljük
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola jó hírét.

Törekedjünk arra, hogy az év folyamán minél
több tanulónk érjen el a versenyeken, központi méréseken szép sikereket, hogy az év végén,
a tanévzáró ünnepélyen, eredményes tanévrôl
számolhassunk be. Köszönöm a szülôk segítségét, bizalmát, köszönöm a fenntartónak
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának,
hogy az oktató-, nevelô munkánkhoz szükséges feltételeket erre a tanévre is biztosítja.
Kívánok valamennyiünknek jó egészséget,
eredményekben és sikerekben gazdag tanévet.
Zárszóként Szepes Mária szavait ajánlom
mindenki ﬁgyelmébe:
„A csodálkozást soha ne feledd!
Akard a szépet, a jót mindig megtedd!”
E gondolatokkal iskolánk 61. tanévét megnyitom.”
Marótiné Horváth Gizella

Sóstó 2010
Idén nyáron, június 23-tól június
30-ig, 46 erdôaljás nyaralt Sóstón.
Táborozóink között minden
korosztály képviseltette magát, az
alsósok 18-an, a felsôsök 28-an
voltak. Idén is jöttek velünk régi
tanítványok.
A gyerekek az együtt töltött 9
nap alatt változatos programokon
vehettek részt. Nagyon jól sikerült
az egész napos kirándulás Tihanyba. Mindenkinek tetszett a kompozás, a kisvonat, és a közös fagyizás.
Megnéztük az apátságot és a múzeumot. Kipróbáltuk a tihanyi visszhangot, és „mûködött”, de csak akkor, ha együtt kiabált mindenki…
Három alkalommal szerveztünk
kerékpártúrát, amire mindig akadtak lelkes jelentkezôk. Elôször
Siófokon voltunk. Bicikliztünk az
Aranyparton, a Jókai parkban, sétáltunk a mólón, és persze a lelkes
sportolók fagyit is kaptak. A második kerékpártúrán Aliga felé tekertünk. Az alsósok buszos kirándulást
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tettek Siófokra. Sokat játszottak a
gyönyörû új játszótéren, sétáltak a
parkokban, fagyiztak.
Rita nénivel kerékpáros ügyességi versenyt rendeztünk a kisebbeknek, majd a környéken rövid kerékpártúrán is kipróbálhatták tudásukat.
Jó idôben sokat strandoltunk,
megcsodáltuk a balatoni naplementét az esti fürdések alkalmával,
és a nagyokkal nem hagytuk ki az
éjszakai fürdést sem.
Csilla néni kézmûves foglalkozásain szebbnél szebb dolgokat készítettek kicsik és nagyok egyaránt.
A kisebbek körében legnépszerûbb
a szövés volt. Szinte mindenki vihetett haza emlékbe egy kis
rongyszônyeget. A gyöngyfûzésbe
a nagyok is szívesen bekapcsolódtak, és szebbnél szebb „ékszerek”
készültek.
Edit néni gondoskodott róla,
hogy minél többet sportoljanak a
gyerekek. Tanulóink sikeresen
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Persze senki ne madártani megﬁgyeléseket
várjon az elkövetkezô pár sorban – ezek a gólyák az ôsz kezdetével nem el – éppen hogy
beköltöznek szeretett iskolánkba!
Augusztus utolsó hetében – keddtôl csütörtökig – gólyatábort szerveztünk a leendô
elsôseinknek. Reggel 9 órakor a tanítók és
napközivezetôk már a bejáratnál fogadták a kisebb-nagyobb udvartartással érkezô ifjoncokat.
Kíváncsian lestük, lesz-e sírás-rívás, nehézkes
búcsúzás, elválás. Szerencsére nem volt, legfeljebb néhány elmorzsolt könnycsepp, egy kis
csend, de már kezdôdhetett az elsô iskolai nap.
Az osztálytermekben elôszöris megismertük
egymás nevét, majd bejártuk a zegzugos iskolát.
Beró bácsi sasfészkétôl a mozaikos ebédlôn át a
mélyen rejtekezô tornaöltözôkig.
Ezután kis csapatokban fel kellett kutatni és
hazaterelni az épületben elkóborolt plüssállatokat, elôbb-utóbb mindenki megkerült.
Ebédig színezés, majd mesehallgatás, foci az
udvaron, és már itt is a három óra, - jöttek a
szülôk. Kedvezô benyomást tehettünk, mert az
elkövetkezô két nap is hiánytalan számban jelentek meg a „gólyáink”.
Jártuk velük a határt: szuszogva kapaszkodtunk fel a barlangig, ahonnan letekintve a
Mátráig nyílt meg a táj. Kutyagoltunk a ligetben,
a most még zöldellô mezôn (ami télen s hóban
elsôrangú szánkópályánk), felriasztottunk három fácántyúkocskát, akik riadtukban is megelégedéssel nyugtázták: jobb, hogy mi csörtettünk
arra, s nem egy róka lepte meg ôket…
Örültünk, hogy nevettek a vicceken, odaadással ﬁgyelték a meséket, színeztek, lelkesen rúgták a bôrt… A tábor végén így búcsúztak: „Ez jó
volt, nagyon várjuk az iskolakezdést!”
Mi is, a nevelôik!
Till Csaba

szerepeltek a tábori olimpia összes
versenyszámában. Lányaink nagy
izgalommal és lelkesedéssel készültek a focibajnokságra, ahol ismét elsô helyezést értek el. Az
erdôaljás ﬁúk is bajnokok lettek
fociban. Dobogósok lettünk röplabdában is. Egyéni számokban is
szép eredményeket értünk el. A
tollaslabda-bajnokságon
több
aranyérmet is szereztünk. A szép
eredményekrôl a sok-sok oklevél
tanúskodik, melyeket a búcsúesten
vehettek át sportolóink.
A gyerekek biztos sokáig fognak

emlékezni Rita néni esti diavetítéseire, a közös beszélgetésekre, játékokra, a rögtönzött „színházi
elôadásokra”, a jó hangulatra és a
sok-sok nevetésre. Jó volt együtt
lenni.
A búcsúesten néhányan elérzékenyültek, mikor ismét meggyújtották a SÓSTÓ VISSZAVÁR feliratot. A tábortûznél sokáig együtt
énekeltünk. Sajnos hamar eltelt a 9
nap, de jövôre is lesz Sóstó, és
megfogadtuk, hogy VISSZAJÖVÜNK.
Szánáné Misuth Zsuzsanna
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,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

AZ EGYESÜLET
HÍREI
Bridzs klub hírei

Média ajánlat

A nyár szép volt, jó volt. Van, aki hosszúnak
érezte, van, aki rövidnek. Sokan várták, hogy
végre visszatérjen a szokásos heti menetrend a
bridzséletben. Én úgy érzem, hogy túl hamar
beköszöntött az ôsz, aminek viszont elônye,
hogy a klubélet majd rendszeressé válik, többen leszünk a heti versenyeken, kezdôdhetnek
a kitekintések, indulhatnak a más klubokkal
való találkozások, a versenyek.
Egy nyár eseményeit nehéz néhány mondatba sûríteni, de megpróbálhatom. Ahogyan
Kálmán írásából értesülhettetek, meglátogattuk
ismét a gyönyörû Adriai Raab szigetet. A szokásos nemzetközi bridzsversenyen vettünk
részt, de mi legtöbbször csak a saját körünkben
játszottunk, azt viszont sûrûn, napi rendszerességgel tettük. Nagyon jó érzés játék közben egy
kicsit megmártózni a hûs habokban, vagy egykét pohár sör mellett licitálni. Ez a kirándulás
most is jól sikerült, pedig az idôjárás most már
másodjára szúrt ki velünk, a tenger habjai néha
valóban túl hûsek, hûvösek voltak. A szép
környezet, a jó ellátás és a jó társaság viszont
kárpótolt bennünket mindenért.
A rendszeres itthoni heti versenyeken váltakozó volt a létszám. Miután kevesebben voltunk, a Ház mostanra idôzítette a Nagytermünk
renoválását. Alig várjuk, hogy készen legyen,
mert a Kisterem már nagyon szûk nekünk.
Várjuk, hogy sokkal komfortosabb, kulturáltabb körülmények között folytathassuk a játékot, mint korábban. Ez bizonyára a teljesítményünkre is pozitívan hat majd.
Szinte hagyománnyá vált, hogy nyáron is
összejöjjünk, ilyenkor a meghívás a nyári lakokba szól. Emlékezetes bogrács partik, fürdôzések
színesítik a kis házi versenyeket. Egyszóval, ez
egy jó csapat a klubon kívül is.
Emlékezzünk meg egy szomorú történetrôl
is. Kevesebben lettünk. A nyár elején 62 éves
korában meghalt egy bridzses társunk, Dr.
Csáky István. István hosszú évek óta rendszeresen látogatta a klubot, a hegyen lakott. A
bridzs az egyik kedvenc idôtöltése volt. Amikor,
bridzses barátai értesültek arról, hogy hosszabb
idôre beutalták a Balatonfüredi Szív
Szanatóriumba gyógyulni, szervezkedni kezdtek, és autóval lementek meglátogatni, hogy
egy kicsit játszhasson és elfeledkezhessen a
bajairól. Hiányozni fog a játékból, hiányozni
fog a rendezvényeinkrôl, amelyeken mindig ott
volt. Kicsit szomorkás tekintetét sokáig látni
fogjuk magunk elôtt, hiányozni fog nemcsak a
családjának, de nekünk is.
Augusztusi pezsgôparti eredményei: 1.
Bánlaki Csaba és Harkai Csaba; 2. Lovász Ágnes
és Lovász László; 3. Kiss Katalin és Csige József.
Gratulálunk a gyôzteseknek!
Lovász Marietta

Minden kedves érdeklôdônek ajánljuk az
„Óhegy-hírek” címû lapunk hirdetési felületeit
szíves felhasználásra. A lakóközösség iránti
elkötelezettségbôl, ingyenesen szerkesztett,
havonta 3000 példányban megjelenô újságunkat eljuttatjuk a Hegyoldal lakóihoz, hegyi irodákkal rendelkezô vállalkozókhoz, de eljuttatjuk az Önkormányzati képviselôkhöz, és dolgozóihoz is.
Mint bizonyára a kedves olvasó elôtt ismeretes, a lap nyomdaköltségeit hirdetésekbôl fe-

dezzük. Így a hirdetô nemcsak a hirdetését
juttatja el az olvasó asztalára, hanem egyben
megkönnyíti lapunk megjelenését is.
A média ajánlatunk részletei megtalálhatók a
www.ohegy.hu honlapunkon, vagy kérésére
levélben megküldjük.
Itt jegyezzük meg, hogy médiaajánlatunkat a
választási kampányban résztvevôk számára is
megküldtük. Lapzártáig a Fidesz-KDNP kereste
meg szerkesztôségünket.
Szerkesztôk – egyesulet@ohegy.hu

Óbudai Judo Club
Önkormányzatunk Képviselôtestülete szeptember 2-án
úgy határozott, hogy az Óbudai
Judo Club anyagi ellehetetlenülését elkerülendô, díjmentesen használhatja a Farkastorki
út 21. ingatlant. A klub kétszáz
tanítványával a Magyar Judo
Szövetség legnagyobb létszámú egyesülete. Ma a kerület

négy iskolájában valamint két
óvodában tart rendszeresen
judo tanfolyamot, három általános iskolával pedig - köztük
az Erdôalja úti Általános
Iskolával is - szerzôdése van
judo törzsanyagú testnevelés
oktatására.
Az Egyesület vezetése örömmel üdvözli a Képviselôtestület

döntését, hiszen jól tudja,
hogy a döntés az Óbudai Judo
Club számára stabilitást, az
oktatómunkájának folyamatos
fejlôdését teszi lehetôvé.
Ugyanakkor meggyôzôdése,
hogy ezzel az Önkormányzat
tovább erôsíti Óbuda sportéletének gazdagodását.
Elnökség

Nagyterem felújítása
Minden évben javítunk valamit székházunkon,
a Táborhegyi Népházon. Idén a nagyterem parkettája készült el, lecseréltük a radiátorokat és
számtalan fûtéscsövet távolítottunk el a falakról.
Kifestettük a termet, a kistermekkel együtt. Aki a
házba ellátogat, minôségi javulásnak lehet
APRÓHIRDETÉS
• Szakvizsgázott fejlesztôpedagógus vállalja: óvodások iskolára való felkészítését, iskolaérettségi vizsgálatát, komplex fejlesztését, valamint iskolások korrepetálását, dyslexia prevencióját
és redukációját, mozgásfejlesztést. Veresné Szôke Andrea 30400 3494

szemtanúja. Az anyagi hátteret a Nemzeti Civil
Alap pályázatán nyert támogatás, néhány
egyesületi tag anyagi támogatása, a MERKAPT
Épületgépész Kft. és a hegyi mestereink
segítôkészsége, „tûrôképessége” biztosította.
Elnökség

• Kerti kisgéppel kertrendezést, építést, termôföldszállítást,
elterítést, gyökértelenítést vállal
hegyi vállalkozó. Tel.: 20-338
1966
• Fodrász hajvágást vállal!
Férﬁ-nôi, a klasszikustól a divathajig. Szükség esetén házhoz
megyek. Viniczai Sára, telefon:
30-457 1021

Eladó
a Remetehegyi úton
egy 3 szintes, 200 m² -es ikerházfél, 675 m²-es telekrésszel.
Ár: 47, 9 MFt.
Telefon: 06 20 943 3848
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BÚTORKLINIKA
A HEGYEN!
Mindenféle bútor javítása,
felújítása, antik
és stílbútorok szakszerû
restaurálása!
Telefon: 388 2464
vagy 20-378 8017

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:
Mikes Kriszta, Szász Kálmán.
Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület.
Telefon: 430-1326
Elôkészítés: Petit Typo Bt.
Nyomás: MédiaPress 1990 Kft.
Megjelenik: 3000 példányban
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Rimovszky Nóra Diána – mesterfodrász

06 20 328 9524
Női-, férfi-, gyerek hajvágás, aktuális londoni trend frizurák,
hajfelvarrás, hosszabbítás, 3D-s melírozási technikák,
extrém férfi szakállvágás, konty és alkalmi frizura készítés,
fodrász oktatás, továbbképzés.
Molnár Dóra – kozmetikus

06 20 935 8446
Szőrtelenítés, 3D-s műszempilla, kozmetikai tetoválás,
csillámos testdíszítés, smink, füllyukasztás, parafinos
kézápolás, elektrokozmetikai kezelések.
Szeptemberi hónapban férfi arckezelés mellé egy következő
alkalomra szoló arcmasszázs jár. Nap által meggyötört, sérült haj
szerkezetének újraépítésére szolgáló termékek akciósak.

www.rimovszkyszalon.hu • 1037 Budapest, Királylaki út 78.

CSÓKAVÁR
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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
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