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Programok
Vasárnapi mozi nov. 7. vasárnap

Látogatás a Golf Klubban nov. 14. vasárnap

Kata-Zsóka Bál nov. 20. szombat

Vasárnapi mozi nov. 21. vasárnap

Berecz András adventi estje nov. 26. péntek

Készülôdés Karácsonyra nov. 27. szo. 11 ó.

Varázsütés ünnepi koncert  nov. 27. szo. 12 ó.

Készülôdés Karácsonyra dec.   4. szombat

Mikulás a Népházban  dec.   5. vas. de.

Mikulás a Virágos-nyeregben dec.   5. vas. du.

Kata–Zsóka Bál
a Táborhegyi Népház felújított nagytermében,

november 20-án, 19 órai kezdettel.

A bált megnyitja: Menczer Erzsébet országgyûlési képviselô.

Katalinokat és Erzsébeteket köszöntô táncmûsor:

 „Körbeszíntiszta-tánc” gyermektánccsoport elôadása

  Caliente Tánciskola mûsora

Céili – ír tánc bemutató

Shaaby vidám arab tánc

Közremûködik ír zenével:

Rat Boys együttes

Utána:

parkett-avató tánc, tánc, tánc.

Belépés ingyenes. 

(Aki a nagyterem felújítását támogatja, az emlék-parkettlécet vásárolhat 1000.-, 5000.-, 

és 10 000.- Ft-os áron. Ezzel hozzájárul a még ki nem fi zetett számláink fedezéséhez.) 

Hamisítatlan golfízelítô!
Academy Golf Club megtekintése

november 14-én, 10 órakor

Remetehegy, Perényi út 6.

(Részletek az 3. oldalon)

Vasárnapi mozi
a Táborhegyi Népházban.

November 7-én, 17.00 órakor
Woody Allen: Kasszandra álma /2007/

November 21-én, 17.00 órakor
Jacques Tati: Nagybátyám /1958/

Készülôdés Karácsonyra
Kézmûves foglalkozás Népházban,

Zsigmond Ágnes vezetésével,

november 27-én, 

szombaton 11.00 órakor,

majd december 4-én, és 11-én.

Az 1-1 órás foglalkozásokon 

karácsonyfadíszt készítünk az otthoni 

fára, vagy ajándéknak. 

Részvételi díj 500 Ft.

Varázsütés
XILOTON Ütôegyüttes ünnepi 

hangversenye november 27-én, 

szombaton, 12.00 órakor

Belépés ingyenes.

(Részletek a 3. oldalon)

Suliváró

ovis foglalkozás
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.

november 18-án, 16.00 órakor.

Szeretettel várjuk a szülôket és nagycsoportos 

gyermekeiket kézmûves foglalkozásra,

Szappanos Erika és Katona Ági néni
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idô eddig is, hiszen április óta már 
nem csak önkormányzati, hanem 
országgyûlési képviselôként is 
végeztem a munkám. Szerintem a 
két felelôsségteljes feladat nem 
elválasztható, s sokszor elônyére 
válik egy országgyûlési képvi-
selônek, hogy saját települése 
problémáit, megoldásra váró fel-
adatait a legapróbb részletekig 
ismeri és képviselni is tudja. Én itt 
élek a kerületben és ugyanolyan 
problémákkal küzdöm a minden-
napi életben, mint bárki más. 
Ismerem az Óbuda-Békás-
megyeren élôk mindennapi gond-
jait, megoldásra váró feladatait, 
megôrzendô értékeit, fejlesztésre 
szoruló területeit s reményeim 
szerint tenni is tudok majd önkor-
mányzati és parlamenti kép-
viselôként a tudásom legjavát ad-
va. Szolgálatnak tekintem a 
képviselôséget, s egyetlen célom 
van, mindent megtenni azért, 
hogy cselekedeteimmel a kerület 
javát szolgálhassam.

Sáringer Kálmán körzetének 
részét képezi hegyoldalunkon a 
Bécsi út – Táborhegyi út - 
Farkastorki út – Zúzmara utca- 
Erdôalja út - Királylaki út és a 
városhatár által körülzárt terület. 
Ön képviseli Testvérhegy és 
Csúcshegy lakóit.

Hogy látja? Mi az, ami a terü-
letén elsôként orvoslásra szorul? 
- kérdeztük a Képviselô urat.

Köszönöm a lehetôséget a 
megszólalásra, és ezúton is köszö-
nöm a választók bizalmát. A most 
alakult új képviselôtestület egé-
szen más légkörben, egy új 
fôvárosi vezetés alatt kezdheti a 
munkáját, ami reményeim szerint 
jó hatással lesz a kerület életére 
is.

Körzetem túlnyomó része - a 
Gyógyszergyár úti lakótelep kivé-
telével - a kertvárosi övezethez 
tartozik. A legnagyobb probléma a 
közterületek, legfôképpen az utak 
állapota. Ez sajnos a kerület egész 
területére is vonatkoztatható.

Bármerre járunk a hegyvidé-
künkön, szomorú látni a 
gyönyörûen gondozott kertek és 
a borzasztó állapotban lévô utak 
közötti bántó különbséget. Az át-
lagosnál sokkal több csapadék 
miatt még a látszólag jó állapotú 
aszfaltozott részeken is találunk 
beszakadásokat. Csoda, hogy 
nincs baleset. A rossz burkolatú, 
vagy burkolat nélküli utcák még 
rosszabb állapotban vannak. A 
lezúduló víz például a Harsány 
lejtôn hosszában méter mély árko-
kat vágott, a jármûvek közlekedé-
sét megakadályozva. Az útszakasz 
sorsa egyébként a mellé tervezett 
lakóparkkal van szoros összefüg-
gésben.

A Csúcshegy, a választókörzeti 
határok változása folytán, most a 
körzetembe került. A térség ma 
fejlesztésre kijelölt kiskertes, rek-
reációs terület. A távlati célok még 
nem ismertek, de véleményem 
szerint, az útjavítások mellett, egy 
átfogó rendezési tervre van szük-
ség az utak kiszabályozására, a 
telekalakítási szempontok megha-
tározására.

A hegyoldalon vannak más te-
rületek, ahol már az elôzô ciklus-
ban is valamilyen pozitív változást 
szerettem volna létrehozni. Ilyen 
többek között az Erdôalja úti isko-
la elôtti borzasztóan rossz állapo-
tú útszakasz, az Erdôalja köz hi-
ányzó csatornájának megvalósítá-
sa, a Testvérhegyi lejtô és a 
Testvérhegyi út járdanélküliségé-
nek megváltoztatása, vagy a 

Képviselôink

Királylaki út-Hedvig utca sarok 
végleges rendezése. Talán most 
lesz megoldás.

Szepessy Tamás körzetének 
részét képezi hegyoldalunkon a 
Bécsi út – Szépvölgyi út - 
Hármashatárhegyi út (városhatár) 
- Remetehegyi árok - Perényi 
lejtô- Perényi út - Bécsi út által 
határolt terület, lényegében a 
Mátyás-hegy és Újlak I. bányate-
rület az azt érintô Remete-hegy 
lejtôivel.

Hogy látja? Mi az a probléma, 
ami elsôként kezelni kell? - kér-
deztük a Képviselô urat.

Szerintem a hangsúlyt a közle-
kedés, utak helyzetének javításá-
ra, közterületek rendezésére, jár-
daépítésre kell helyezni.

A Remetehegyi út hiányzó, 
Újlak I bányaterület feletti szaka-
szának közmûveit most építik, az 
út elkészülte november végéig 
várható.

Fontos közlekedési csomópont 
a Kiscelli, Kolostor utca csomó-
pont, ahol körforgalom kialakítása 
szükséges. A 2011-es költségve-
tésben kell biztosítani az ehhez 
szükséges forrást.

A Praktiker fölé tervezett, a 
Kiscelli út, Váradi út összekötése 
jelentôsen segítene a hegy forgal-
mán, tehermentesítené a Kiscelli 
utcát is, a Perényi lejtôt is. Azt 
gondolom, hogy ehhez a kerületi, 
a fôvárosi, valamint az Angol 
Iskola összefogása szükséges.

Az iskola reggeli illetve délutáni 
forgalmát is rendezni kell, úgy, 
hogy az ne lehetetlenítse el a 
Kiscelli köz lakóinak életét.

Felcsuti László

(Képviselôk fogadóóráit lásd 
11. oldalon)

Menczer Erzsébet Sáringer Kálmán Szepessy Tamás

Egyesületünk Vezetôsége levél-
ben gratulált Bús Balázs polgár-
mester úrnak, és a megválasztott 
képviselôknek a sikereikhez. A 
Hegyoldalt három választási 
körzet is érintette, így három 
képviselônk is van. Bízunk abban, 
hogy ez elônyt jelent, és abban, 
hogy jó képviseletünk lesz az ön-
kormányzatban. Röpke inter-
júnkban a jövôrôl faggattuk 
Menczer Erzsébet, Sáringer 
Kálmán és Szepessy Tamás 
képviselôinket.

Menczer Erzsébet körzetének 
részét képezi a Hegyoldalunkon a 
Bécsi út - Perényi út - Perényi lejtô 
– Remetehegyi árok, a Királylaki 
út - Erdôalja út - Zúzmara utca- 
Farkastorki út - Táborhegyi út által 
határolt terület, lényegében az 
Újlak II. bányaterület az azt övezô 
Remete-hegy és Tábor-hegy 
lejtôivel.

Hogy látja? Melyek azok a leg-
fontosabb ügyek a területen, 
amelyek fokozott odafi gylést igé-
nyelnek? - kérdeztük a Képviselô 
asszonyt.

Kiemelt feladat kell, hogy le-
gyen ebben a ciklusban a hegyvi-
dék közlekedési problémájának 
orvoslása, mert a meglévô utak 
rosszak és keskenyek. Így például 
gondolok a Perényi lejtô szélesíté-
sére, amely mára már, elodázha-
tatlan feladata az Önkor-
mányzatnak. Természetesen a 
járdaépítés sem maradhat ki a 
feladatok sorából.

Nagyon fontos számomra a 
zöldterületek védelme. Szorgal-
mazni fogom, hogy az Újlak-II 
bányaterületen kiépülô park min-
denki megelégedését szolgálja.

S azért, hogy ne csak a hegyvi-
déki problémákról beszéljünk, így 
említenék egy másik kiemelten 
kezelendô problémát is: a 
Vörösvári úti területen fontos a 
térfi gyelô rendszer teljes körû ki-
építése, és a panel felújítási 
program folytatása.

S talán egy, az egész kerületet 
egységesen érintô kérdést sem 
hagyhatunk fi gyelmen kívül, ez 
pedig a közbiztonság javításának 
sürgôsen megoldásra váró felada-
ta.

Ön parlamenti képviselô is. 
Marad-e kellô ideje ügyeink kép-
viseletére?

Köszönöm a kérdést, megval-
lom számítottam rá. Természetesen 
jut idô a kerületi ügyek intézésére, 
képviseletére, mint ahogy jutott 
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Végéhez közeledik Woody Allen munkássá-
gával foglalkozó vetítéssorozatunk, melynek 
záró darabja a 2007-ben készült Kasszandra 
álma november 7-én kerül képernyôre, dél-
után 5 órakor. Minden érdeklôdôt szeretettel 
várunk az eseményre.

Allen termékeny rendezôi tevékenységé-
nek közel 50 mozifi lm az eredménye. Ezek 
közül 4-et kiválasztva próbáltunk, próbálunk 
betekintést nyújtani az alkotó világába. A 
korábban vetített Annie Hall (1977) és 
Manhattan (1979) karrierjének kezdeti sike-

rei és stílusát megteremtô darabjai. A két fi lm 
rendkívül hasonló, nemcsak a mondandó, a 
történet is közel megegyezô, a késôbbi 
Manhattan kiegészítése és fi nomítása az 
Annie Hallnak. A legutóbb bemutatott Match 
Point (2005) a sorozatunk záró darabjával, a 
Kasszandra álmával (2007) mutat közössé-
get. Itt a bûn és bûnhôdés központi témája 
alapozza meg a hasonlítgatást. A Kasszandra 
álmában - szórakoztató háttértörténet kereté-
ben - egy londoni testvérpár száll szembe a 
maga saját bûnös lelkiismeretével. A hasonló-
ságoknál csak a két-két fi lm közti különbsé-
gek érdekesebbek. Míg a korábbi két alkotás 
egy stílust épített fel, olyannyira, hogy ha 
Woody Allen nevét említjük mindenki a 
fi lmbôl jól ismert ironizáló, szatirikus önmagát 
sajnáltató komikusra gondol, aki minden 

mûvében maga játssza a fôszerepet, addig a 
késôbbi fi lmjei abszolút lerombolják ezt a 
képet, ha egyáltalán tudjuk, hogy Woody 
Allen darabot nézünk. Hiszen nemcsak hogy 
hiányzik a mester a vászonról, de minden 
említett, rá jellemzô stíluselemet is nélkülöz-
nek ezek a mûvek. Mitöbb a humor helyébe 
a tragikum lép, a megszokott napos New 
York-i miliôt, esôs londoni díszlet váltja. De 
nem kell aggódnia a Woody Allen rajongók-
nak, ezek a stílusváltozások nem elvesznek, 
inkább hozzáadnak a fi lmélményhez. Az al-
kotó kiforrottabb, precízebb oldalát ismerhe-
tik meg a Kasszandra álma megtekintésével. 
Akik pedig nem kedvelték a különc rendezô 
fi lmjeit, most itt a lehetôség, hogy megváltoz-
tassák véleményüket.

Varga Szabolcs

Vasárnapi Mozi
Woody Allen akkor és most

Mint ismeretes az Újlak I. téglagyári bánya 
területén közel két éves munkával megépült 
az Academy Golf Club pályája és klubépülete. 
A változatos vonalvezetésû, 9 lyukú, 1602 
méter hosszú PAR 30-as, executive pályán 
kezdôk és haladók is játszhatnak. A három 
Par4-es és a hat Par3-as szakaszt jelentôs 
szintkülönbségekkel, megôrzött természetes 
növényzettel, bunkerekkel és vízakadályok-
kal építették meg. Különlegesség az Academy 
Golf Étterem, ahol nem csak a golfklub tagja-
it fogadják. 

Az étterem igényes konyhájával kimagasló 
gasztronómiai élményeket nyújt. Ideális 
helyszín üzleti ebédhez, romantikus vacsorá-
hoz télen és nyáron egyaránt. Ideális helyszí-
ne kisebb tárgyalásoknak, családi ünnepek-
nek, csapatépítô tréningeknek, vagy 
esküvôknek, üzleti vagy privát rendezvények-
nek egyaránt. Ebben a magas színvonalú ok-
tatóközpontban, a magyar golfélet is új lendü-
letet kaphat!

Ide látogatunk el november 14-én vasárnap 
10 órakor. Jöjjön mindenki bátran, jó idô lesz. 
Ha mégsem, úgy más alkalmat keresünk. 
Vendéglátóink bemutatják a pályát golfautó-
kon utazva. Azoknak, akiknek kezében még 
nem volt golfütô, golfbemutatót tartanak, 
majd maguk is kipróbálhatják az ütôtartást, 
ütéseket, a lyukra gurítást. Ezt követôen rövid 
versenyen veszünk részt.

Találkozó Perényi út 6., a Stop & hop áru-
ház feletti bejárónál, az Academy Golf Club 
parkolójában. Kérjük a kedves érdeklôdôket, 
hogy a látogatásra mielôbb jelentkezzenek 
be, de legkésôbb november 11-én, csütörtök 
délig.

Bejelentkezés Mikes Krisztánál (délutánon-
ként) a 20-886 4045 telefonszámon, vagy 
Gábris-Baczakó Judit koordinációs vezetônél 
a recepcio@agc.hu e-mail címen, vagy a 630 
9213 telefonszámon. Bejelentkezésnél az 
Óhegy Egyesületre hivatkozzanak.

A XILOTON Ütôegyüttes 
egy éves évfordulója alkalmá-
ból koncertet ad nálunk, a 
Táborhegyi Népházban, 
amelyre a belépés díjtalan. 
Gyertek, ünnepeljünk együtt!

A hattagú zenekar alapítói 
többségében fi atal, többgyer-
mekes apukák. Így pontosan 
tudják a receptet arra, hogy 
mitôl derül jókedvre, és mitôl 
képes tágra nyílt szemekkel 

fi gyelni még a legelevenebb 
gyerkôc is.

Varázsütés címû mûsoruk 
játékos kirándulás az 
ütôhangszerek izgalmas, 
sokszínû világába. A közön-
ség gyermekdalokon, pezsgô 
táncritmusokon, többek kö-
zött afrikai és ázsiai hangzás-
világon keresztül belekóstol-
hat a közös muzsikálás élmé-
nyébe is.

Várunk szeretettel!
Az együttesrôl további in-

formáció olvasható, és a 
mûsorból ízelítô található a 
www.xilotonegyuttes.hu hon-
lapon.

M.K.

„Varázsütés”
November 27-én, szombaton,12 órakor

Hamisítatlan 

golfízelítô
Academy Golf Club, Perényi út 6. 

november 14-én, 10,00

Sok gyerek várta izgatottan 
a Népházban rendezett 
Halloween mulatságon, hogy 
kié lesz a legötletesebb jelmez 
és a legfélelmetesebb töklám-
pás. A kaszás és a szellem 
holtversenyben gyôztek és egy 
vicsorgó töklámpás végzett 
elôkelô helyen. A zsûri a gye-
rektársaságból állt össze, min-
denki egyéni szavazatával fe-
jezhette ki tetszését. A nyere-
mény egy-egy társasjáték és 
sok-sok édesség volt.

Ezen a szép ôszi délutánon 
nem kis meglepetésünkre a 
gyerekekhez szülôk is csatla-
koztak és együtt farigcsáltak 
csemetéikkel zenehallgatás 
közben. Néhányan rajzon örö-
kítették meg a Halloween 
népszerû kellékeit, a hûtô 
mágnes készítését szinte min-
den gyerek kipróbálta Mikes 
Kriszta segítségével. A 
kézmûves foglalkozás közben 
a felnôttek teát, kávét kóstoltak, 
a gyerekek pedig gyümölcslé 
és fi nom péksütemények közül 
választhattak. Kipróbáltuk az 
almahalászatot, egy vízzel teli 
edénybôl szájjal vettük ki a 

gyümölcsöt az angol hagyomá-
nyokat felelevenítve. A tombo-
lán mintegy tizenöt ajándék-
csomagot nyertek a lurkók, a 
Honfoglaló társasjáték volt a 
fônyeremény, amely sok gye-
rek szívét megdobogtatta. Egy 
anyuka a délután végén meg-
kérdezte, hogy hagyomány 
teremtônek szántuk-e a ren-

dezvényt. Mivel a mulatság jól 
sikerült, a válasz igen és remél-
jük, hogy elôbb is találkozunk 
a környéken élô gyerekekkel!

Köszönjük az Óbudai 
Intersparnak, a Varázskuckó 
Játékboltnak és az Óbudai 
Sütôipari Zrt.-nek, hogy támo-
gatták a rendezvényt.

Eszes Andrea

A kaszás és a szellem gyôzött!
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Itt jön Tauner Tibor!...Csak most nézzed!... Itt 
kiérnek a híd alatt!

Na? - Aha tényleg, ezek gyerekek. Tutajon! 
Kajibás tutajon, a Dunán! Négyen! Öregem! 
Odanézzetek!

Hánykódott és sodródott az a tutaj a Fekete-
tenger felé, Tiborral, a kamasz Tauner Tiborral 
és vagány barátaival a fedélzetén.

Errôl eszembe jutnak az ôsök, ahogy 
Württenbergából jönnek, az a sok - sok szekér 
a Zichyek idején. Jöttek svábjaink, szôlôs-
gazdának, iparosnak Óbudára: Alt Ofen, 
Klein-Mariazell.

- Tibor! - Nagyszüleid is Baden Württenbergbôl 
jönnek, gazdálkodnak. A Filoxera teszi ôket 
tönkre. Dédapád Budafokon barackost vesz, és 
ott letelepedik. Édesapád itt marad Óbudán. 
Iparos lesz.

- Tudod Tihamér, az a Duna, az a Duna-part, 
a víz a csillogás gyerekkorom vadregényes 
Hajógyári-szigete. A gyertyás alagút keresé-
sek…ezekre gyakran gondolok, és persze a 
tutajra amivel ifjonti hévvel kalandoztunk. Baja 
elôtt kaptak el a folyami rendôrök. Gondolhatod, 
mit kaptam otthon…

- Aztán késôbb a pufajka betakarta az eget. 
Köd ült a környékre. A Sztálin-híd építésénél 
útban volt a Szentháromság szobor. - Hát elvit-
ték.

- Telt az idô… Lassan családom lett. Napi 
gondok között éltem. A svábság Krumpli-
búcsúkat rendezett a Margit körúton. Ezt aztán 
áthoztuk a Szépvölgyi útra. Tudni kell, hogy az 
itteni szôlôhegyekrôl vitte a helyi németség a 
nagy árvíz idején a krumplit és zsírt a károsul-
taknak. Innen a krumplibúcsú. 1981-ben már 

én rendeztem. E zenés összejö-
vetelek körül kialakult egy sváb 
közösség. Dr. Fehérváry 
Józseffel, Dr. Dedics Imrével 
közösen 1994-ben megalakítot-
tuk a Braunhaxler 
hagyományôrzô Egyesületet. 
Feledhetetlen ügybuzgalommal 
Neubrandt István szervezte és 
vezette elôttem a közösséget. 
Késôbb Óbuda Díszpolgára lett 
posztumusz.

Milinger Alfréd alelnökünk-
nek köszönhetôen Billigheim - ahova a kitele-
pítettek javarészt mentek - testvérvárosunk 
lett.

- Mesélhetnél arról is Tibor, mit éreztetek a 
pápai nuncius gratulációja közben, azon a ta-
vaszi napon, mint egy húszezer ember elôtt, 
amikor felújítva állt Óbuda fenséges 
Szentháromság szobra.

- Tarlós István az egyesület díszelnöke, az 
akkori kerületi polgármester mondott avató 
beszédet.

- A Szentháromság kôemléke után eltökélt 
célod, hogy a Flórián szobor is régi helyéhez 
közel felállításra kerüljön. Darabjai már ké-
szek.

Folyamatosan gyûjtitek a még fellelhetô né-
met népdalokat. A dalkörötök, mely javarészt 
ezeket énekli Drávusz János vezetésével, a 
bácskai sváboktól a Stájer-Alpokig járja a vidé-
ket. E kórus a négyéves minôsítôn kiemelt ezüst 
fokozatot kapott.

Kiemelkedô a svábságról szóló könyvkiadás 
patronálása is. Talán Gálosfalvi Jenôné 

népszerû mûvét említhetnénk 
a bevándorlásról. A híressé 
vált Óbuda búcsút, - a két-
százötven éves hagyományt 
az egyesület hozta vissza. Az 
ország különbözô helyeirôl 
10-14 német tánccsoport és 
dalkör léphet itt föl. A III. Civil 
és Nemzetiségi Napon átve-
hetted a sok éves 
hagyományôrzô munkátok 
elismeréseként az Év Civil 
Szervezete Díjat is 

polgármesterünktôl. Gratulálunk Tibor!
Azt mondjuk, romokban vannak a stációk a 

Kiscelli parkban. Nem is lennének már, ha ti 
kilencvenhatban nem újítjátok föl. Most sem 
menne nélkületek. Felújításuk közös ügy lett.

Az azóta fôpolgármesternek megválasztott 
Tarlós Istvánt ügyünk fôvédnökének talán nem 
lesz nehéz megnyerni. Bús Balázs készséggel a 
védnökünk lett.

A szakmai felügyeletet, iránymutatást a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vállalta. Az 
archív dokumentáció felkutatásában a Budapesti 
Történeti Múzeum fôigazgató helyettese Dr. 
Farbaky Péter támogatását bírjuk. Ez egy újabb 
összefogás Óbudán. Példátok sokat segít.

***
Lokálpatrióták ti, akik megtehetitek, segítse-

tek törekvésünkben, támogassátok a Kiscelli-
domb stációinak és Golgotájának felújítását!

Álljanak hát a szobrok ôseink hitére; álljanak 
bizonyságul…

Vízi Tihamér
egyesulet@ohegy.hu

A Játék-Kuckó a Testvérhegyen, 
a Jablonka úton található.

Bölcsi – Ovi. A gyerekeket 1-3 
éves korig fogadjuk a családi 
napközinkbe, 3 éves kortól pedig 
óvodánkba, ahol színes progra-
mokkal várjuk ôket.

Az épületben három csoport-
szoba van. Családias légkörû, kis 
létszámú csoportokat indítottunk. 
A szülôkkel együttmûködve 
elôzetes beszélgetés alkalmával 
érdeklôdünk a gyermekek egyéni 
szükségleteirôl, szokásaikról. 
Minden fejlesztô tevékenységet, 
foglalkozást játékos formában 
valósítunk meg.

Udvarunk tökéletesen alkalmas 
a gyermekek mozgásigényének 
kielégítésére, nagy területen, ma-
ximálisan biztonságos játékeszkö-
zök (hinta, csúszda, kéttornyú vár 
mászó felületekkel „Jungle-Gym”, 
homokozó és sok-sok játék) talál-
hatóak, ezen kívül nagyon büsz-

kék vagyunk a hatalmas, jól felsze-
relt tornatermünkre.

Programok: Foglalkozásaink 
az egészséges életmódra nevelés 
és a mûvészeti programok köré 
épül. A zeneovi-foglalkozások és 
a mozgásfejlesztés a játékkal 

megfelelô arányban kombinálva 
áthatja napi tevékenységeinket.

Kirándulások: Minden csütör-
tökön kirándulást szervezünk a 
közeli kis erdôbe.

A gyermekeknek napi négysze-
ri étkezést biztosítunk, az étlap 

összeállításánál kiemelten ügye-
lünk a korszerû, egészséges táp-
lálkozás szempontjaira. Igény 
szerint diétás, egyéni menü ösz-
szeállítását is vállaljuk. A kis cso-
portlétszám mellett gondozóink a 
legkisebb korosztályra is külön 
ügyelnek.

Baba-Mama programok: 
Baba-Mama délelôtti program 
keretében játszóházat indítottunk 
azoknak a családoknak, akik 
szeretnének kisközösségben a 
gyermekükkel együtt játszani

A legapróbbakat is igyekszünk 
bevonni, persze az életkori sajá-
tosságaikat fi gyelembe véve. Még 
ha csak szemlélôi is ezeknek a 
különleges alkalmaknak, a meleg 
családias hangulatot és az ünnepi 
készülôdések örömét ôk is meg-
érzik, átélik.

Családi napközink és óvodánk 
iránt érdeklôdôknek szülôi érte-
kezletet tartunk, telefonon való 
bejelentkezés alapján.

email: szinekvi@t-email.hu
Honlap: www.szinekvilaga.hu
1037 Bp., Jablonka út 126/B

T: 367-3620, 20-262 2430,  20-
262 2440 2060

Álljanak hát a szobrok

Megnyitottuk Játék-Kuckó 

Családi Napközinket!
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Brezovits László

Elmentél…
Ül a madár ringó fûzfa ágon
Körülötte virágzik a rét
Nem dalol már, nincs is hova szálljon
Eljött a perc, hosszú útra kél

Itt állunk, csak emlékezve, némán
Mert nincs rá szó, úgy hiányzol nekünk
Nevetésed tovaszáll a széllel
De mosolyod az itt maradt velünk

A mosolyod, mely maga volt az Élet
A ragyogó, a tiszta szeretet
S ha könnyes szemmel felnézünk az égre
A napsugárból mindig ránk nevetsz

Annyi jóság gyûlt Tebenned össze
A földi szívbe nem fért már bele
Kitört tested bársony tarsolyából   
S felszökött a Mennyek kertjibe.

Elmentél, mert szólított a végzet
Megszólalt az égi harsona
S bánatból vont szivárványt az égre
Az érted hulló könnyek zápora

Most itt állok, és reménykedve várom
Hátha feltûnsz mégis hirtelen
Rám mosolyogsz: Nem volt ez csak álom
Na gyere menjünk, fogd meg a kezem…

Gyimesi nap
a Csillaghegyi Közösségi Házban

(III. ker. Mátyás Király út 11 – 15.)

2010. november 13-án, 

10.00–15.00 óráig

Közremûködôk:

Zerkula zenekar, Sára Ferenc, 

Gyimesközéploki táncosok.

Program:

Kiállítás, Elôadás és fi lmvetítés Gyimesrôl, 

Viselet- és táncbemutató, énektanítás, 

táncház, tánctanítás kicsiknek–nagyoknak, 

madzagszövés: bernyóc készítés.

Egész nap: 

gyimesi ételek a büfében: túrós puliszka, 

vinete, zakuszka.

A belépés díjtalan!

Gyimesi bál
Békásmegyer

– Ófaluban, a Szent József házban.

(III. ker. Templom utca 20.)

2010. november 13-án, 

19 órától

A bálon a közremûködôk tiszteletdíjáért 

kalapozunk!

„Az elmúlt évek legjobb vá-
rostörténeti kiállításán jár-
tunk.” - Magyar Hírlap

„Érdemes belépni, mert 
odabent hangulatos és értékes 
új kiállítást láthatunk.” - 
Népszabadság

Felbuzdulva a pozitív hangú 
kritikákon úgy döntöttünk, 
hogy megtekintjük a 3. b osz-
tályos gyerekekkel az új állan-
dó kiállítást, melynek címe: 
Óbuda - egy város három ar-
ca.

A három nagy korszak: a 
középkor, amikor Óbuda kirá-
lyi, királynôi székhely volt, a 
Zichy grófok idejétôl a szaná-
lásig tartó korszak, valamint a 
város mai arca.

Álljon itt pár gondolat a 
gyerekek fogalmazásából, 
hátha többeknek kedvük tá-
mad megnézni az értékes kiál-
lítást!

Mikes Kriszta

„Szerintem a középkor azért 
volt érdekes, mert voltak kas-
télyok, templomok és az utcá-
kon lovakkal lehetett közle-
kedni. A múzeumban láthat-
tuk, milyenek voltak Óbuda 
utcái régen, hogy nézett ki a 

vegyesbolt, és milyen játékok 
voltak akkoriban. Nekem na-
gyon tetszett az ásós játék, és 
az is, hogy pecsétrôl satírozás-
sal másolatot tudtunk készíte-
ni.”

Zsiga Kristóf, 3. b oszt. 
tanuló

„A mi csoportunk egy gaz-
dag kereskedô család konyhá-
ját nézte meg. Megnéztük a 
szekrényben, a polcokon és a 
fi ókokban elhelyezett régi 
használati tárgyakat. A 
tárlatvezetô nénitôl kaptunk 
egy feladatlapot, különféle 

tárgyak képeivel. A csopor-
tunk közösen megkereste a 
képen látható eszközöket és 
kitaláltuk, hogy mire használ-
ták ôket a konyhában. Nekem 
a kávédaráló tetszett a legjob-
ban. Otthon, amikor elmesél-
tem Anyukámnak, hogy mit 
láttunk a múzeumban ô meg-
ígérte, hogy megkeressük a 
padláson a nagymama kávé-
darálóját. Veszünk kávét és 
megdaráljuk, így használat 
közben is megismerem ezt a 
régi eszközt.”

Máté-Tóth Zsófi a, 3. b oszt. 
tanuló

Látogatás az Óbudai Múzeumban

•  Moliére: Tartuffe nov. 9. kedd 18 ó. 
nov. 25. csütörtök 18 ó.

•  Phaedrus-mesék nov. 10. szerda 15 ó.
•  Levél a föld alól - In memoriam 

Hervay Gizella  nov. 12. péntek 19 ó.
•  Szophoklész: Antigoné nov. 16. 

kedd 18 ó.
•  Pinkó és a szegényember - bukovinai 

székely népmese nov. 18. csütörtök 15 ó. 
nov. 19. péntek15 ó.

•  Páskándi Géza: A vigéc nov. 18. 
csütörtök 19 ó.

•  Mimus Hungaricus - Karsai János 
pantomimmûsora nov. 21. vasárnap 15 ó.

•  Bornemisza Péter: Magyar Elektra nov. 24. 
szerda 19 ó.

•  Eugéne Ionesco: A kopasz énekesnô nov. 
26. péntek 19 ó.

•  Mirkó királyfi  - színjáték Benedek Elek 
meséje nyomán nov. 29. hétfô 15 ó.

•  Weöres Sándor - kalandos játék Weöres 
Sándor mûve nyomán: A holdbeli csónakos 
nov. 30. kedd 15 ó.

Belépôdíj: 1800 Ft, a gyerekelôadásokra 800 Ft, 
Ügyintézés: Térszínház, tel./fax: 388-4310; 
Honlap: www.terszinhaz.hu; E-mail: terszinhaz@ 
mail.datanet.hu; Közönségszerve-zés, jegyren-
delés: Zanotta Veronika, 30-327-8791.

Térszínház novemberi mûsora
1033 Budapest, Fô tér 1. Zichy-kastély

Hát persze, hogy jön. Ha törik ha szakad, 
pláne ha hózik, jön.

De jön a Táborhegyi Népházba is. Ott a ki-
csiny gyermekek is közel kerülhetnek a 
Mikuláshoz, nem úgy, mint fent a nagy tömeg-
ben, és nem kell hazafele sötétben lebotorkál-
niuk a hegyrôl, a rossz úton.

A kicsiny gyermekek tehát délelôtt 10 órakor, 
a Táborhegyi Népházban találkozhatnak a 
Mikulással, és kaphatják meg ajándékcsomag-
jaikat. A nagyobbak pedig szokott helyen és 
idôben, 16.00 órakor a Virágos-nyeregben.

Természetesen mindenki szabadon döntheti 
el, hová megy, lehet akár két helyre is. A 
részvételi jegyeket ennek megfelelôen kell 
megkérni. A jegyek ára idén is 400 Ft, melyek 
az Erdôalja úti ABC-ben, és az Erdôalja úti 
Általános Iskolában, Zsigó Eszternél 
igényelhetôk.

Ügyeljenek, hogy kellô idôben szerezzék be 
jegyeiket, mert a következô újságunk december 
2-3-án kerül a postaládákba, és akkor már nem 
tudunk felkészülni a fogadásukra.

(az Elnökség)

Jön a Mikulás?
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Ismerjük fel

és óvjuk természeti kincseinket!

Kerti dolgaink

A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet 
értelmében avar és kerti hulladék égetése 
Óbuda-Békásmegyer egész területén október-
ben, novemberben, valamint februárban, már-
ciusban, csütörtökön és szombaton 10-tôl 15 
óráig megengedett a tûzvédelmi elôírások be-
tartása mellett. Párás, ködös, szeles idôjárás 
esetén az égetés tilos!

Az ingatlanon keletkezô - a rendszeres sze-
métszállítással el nem szállítható vagy nem 
komposztálható - kerti hulladék elszállíttatása 
az ingatlantulajdonos, illetve a bérlô, valamint 
a telek használójának feladata és kötelessége.

Aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti hul-
ladékot éget, vagy a nyesedék elhelyezésére és 
elszállítására vonatkozó elôírásokat megszegi, 
szabálysértést követ el, mely cselekményért 
30.000 forintig terjedô pénzbírsággal sújtható.

obuda.hu

Az értékes téli gyü-
mölcseink közül, most 
az almáról olvasha-
tunk.

Nemes alma (Malus 
domestica L.) Eurázsiai 
fajok hibridje. Igen sok 
fajtáját termesztik. 
Rózsaféle virágait ápri-
lisban, májusban hoz-
za. A méhek szívesen 
látogatják. A magház 
körül a vacok elhúso-
sodik (áltermés), ezt 
fogyasztjuk. Elva-
dulhat. Ez a vadak 
kedvenc csemegéje. 
Az éretlen almában 
sok pektin van. Ez a 
sejtek kötött „ragasztó” anyagaként szerepel. 
Élelmiszer-, gyógyszer-, kozmetikai ipar fontos 
alapanyaga. Mivel szénhidrátként nem bontha-
tó le, a belôle készült zselék diabetikus készít-
ményekben (lekvár, gyümölcstorták stb.) is 
használhatók. A gyomorban, belekben igen 
fontos hatása van. Ezért igaz a közmondás, 
hogy „Naponta egy alma az orvost távol tart-
ja”. Termését, gyümölcshéját vérszegénység és 
hasmenés ellen, láz, légcsôhurut, máj- és vese-
betegségek, csúz esetén használják. Vértisztító 
élvezeti tea. A bibliai édenkertben a „tudás 
fája” almafa volt, amirôl az Úr megtiltotta, hogy 
az ôsszülôk egyenek. Éva Ádámot almával 
csábította a parancs megszegésére! Az ember, 
sajnos a tudást nem mindig jóra használja, az-
óta sem!

A pektinen kívül a 
vitaminjai (E, B1, B2, 
biotin, folsav, C), ásvá-
nyi anyagai (kálium, 
kalcium, magnézium, 
foszfor, vas) és érett 
állapotban is magas 
rosttartalma teszi egész 
télen fontos táplálé-
kunkká. Régi magyar 
almafajtánk a téli piros 
pogácsa. Az idôsebb 
korosztály még talál-
kozhatott vele. A 
Jonathán fajtát 1800-
ban az USA-ban kezd-
ték termeszteni. 
Európában, hazánkban 
termesztik a legna-

gyobb mennyiségben. Az országos állomány 
nagyrészt Szabolcs-Szatmár (46%) és Bács-
Kiskun (14%) megyékben találhatók. 
Hasznosítása sokféle: friss gyümölcsként hazai 
és külföldi piacokra léalmának, pektingyártásra, 
erjesztésre (bor, ecet). A szabolcsi almapálin-
ka – hungaricum!

Elsôsorban nyersen együk az almát, de 
befôttet, lekvárt, levest, süteményt (almás le-
pény, almás rétes – amelyek magyar speciali-
tások) is készítenek belôle. Sülve is nagyon 
fi nom: keresztbe bevágott almából kivesszük a 
magházat és helyére ôrölt diót vagy mandulát 
tegyünk mézzel keverve. Fogyasztás elôtt 
süssük puhára! Finom vendégváró csemege!

Jó étvágyat és egészséget kívánok!
Stollmayer Ákosné

A november is tartogat munkát a kertészkedô 
hegylakónak.

- Még ültethetôk gyümölcsfacsemeték, és 
bokrok. 

- Ilyenkor már ajánlatos a töveket felkupa-
colni, hogy egy hirtelen érkezô fagy ne tudjon 
a gyökerekhez lehúzódni. A megjelenô farontó 
taplógombát törjük le, helyét vágjuk ki, és ke-
zeljük sebet. 

- Ha az összegyûjtött lombot lepermetezzük, 
megkönnyítjük a jövô évi növényvédelmi 
munkánkat. 

- Köszméte és ribizlibokrainkat lombhullás 
után ritkítsuk meg, és elkezdhetjük a gyümölcs-
fák metszését is.

-  A még kint maradt fagyérzékeny hagymá-
kat, gumókat szedjük fel. A késôn érkezett, de 
még elültetett, tavasszal nyíló hagymásakat 
pedig takarjuk le fenyôággal, vagy 
tôzegkorpával. - Tavirózsatálakat vigyük fagy-
mentes helyre, és a sekélyvizû kerti tavakat 
takarjuk le légpárnás fóliával. 

- Télen virágzó szobanövényeinket pl. az 
amarilliszt, már rendszeresen kell öntözni.

- A gyepek széleit vágjuk körbe. Novemberben 
még egyszer nyírni kell, utána lazítsuk meg, és 
szórjunk rá érett komposztot.

- Elkezdhetjük az ôszi talajmunkákat is. Virág 
esetleg zöldség és fûszer ágyakat, ültetési 
gödröket elôkészíthetjük.

- Kezdjük el a madarak etetését. Ha meg-
kezdjük legyen rendszeres, mert odaszoknak, 
és számítanak rá! Kezdô “madarászok” fi gyel-
mét felhívnám, hogy a kenyérmorzsa nem 
madáreleség, télen kifejezetten káros.

Továbbra is szép színes ôszt, jó munkát kí-
ván:

Ort János
kertész

Avar égetése

www.ohegy.hu
Olvashatja híreinket

rendezvényeinket, böngészhet 

archív cikkeink és fotóink közt.



A kutyákkal kapcsolatosan 
szokásosan emlegetett három fô 
probléma: a kutyapiszok, a kutya-
ugatás és a kutyától való félelem. 
Javaslom, indítsunk az Óhegy 
hírekben vitát, beszélgetést, esz-
mecserét, hiszen kinek ne volna, 
akár kutyatartóként, akár 
kutyaszeretôként/kutyautálóként 
ezekrôl véleménye… Kezdetnek 
javaslom a félelmet, mint a három 
probléma közül talán a legkevés-
bé megoldhatót.

„Nem kell félni, nem harap!” – 
mondhatjuk bárhányszor is: aki 
fél a kutyától, azt nehéz e szavak-
kal megnyugtatni. Van, aki ösztö-
nös félelemrôl beszél, mások az 
újságban olvasott, tévében látott 
esetekre hivatkoznak, vagy ép-
pen saját rossz tapasztalataik 
fûzôdnek harapós kutyákhoz.

Nézzük elôször a veleszületett 
félelmet, amit a szakirodalom 
feltétlen refl exnek nevez(ne, ha 
volna ilyen). Bár a Kutyapostás 
nem szeretne híres etológus sze-
repében tetszelegni – miközben, 
lássuk be, valójában nagyon is 
az… –, de nem nagyon hiszi, 
hogy a kutyától való rettegés 

ösztönös lehet. Mert mi is a feltét-
len refl ex? Öröklött, az egyén 
élete során meg nem szûnô állan-
dóság, ami egy adott ingerre fel-
tétlenül bekövetkezô választ je-
lent. Vagyis: meglátod a kutyát – 
habozás nélkül félni kezdesz. A 
Kutyapostás megmondja azt is, 
hogy miért nem hisz ebben. 
Egész egyszerûen azért, mert az 
állatvilágból egyedül a kutya az, 
aki kiválva természetes 
környezetébôl, az embert válasz-
totta társának; együtt élésünk 
százezer éve alatt a legközelebb 
került hozzánk. Vagyis nincs, nem 
lehet semmi olyan ösztönünkben 
évezredek óta elraktározott emlé-
künk a kutyáról, ami félelmet 
kelthet. Nem úgy, mint például a 
kígyóktól, vagy a nagyra nôtt ro-
varokról; a tudósok szerint az 
ember – de például a majom is, 
sôt, a kutya is – prehisztorikus 
génjeivel „emlékezik” arra, hogy 
ezektôl a szörnyetegektôl egykor 
bizony rettegni kellett. Vagyis e 
lényekkel kapcsolatban igenis 
lehet feltétlen refl exrôl, ösztönös 
félelemrôl beszélni, a kutyával 
kapcsolatban viszont nem.

Marad tehát a másik út, a felté-
teles refl ex kialakulása, amelyhez 
valamilyen rossz tapasztalat, de 
akár a szülôi viselkedésminta is 
elég. Mert minden kisgyerek 
„zöldnek” születik, vagyis a ter-
mészet minden tárgya és élôlénye 
eredendôen kedves számára. E 
„zöld” állapotából nevelik (verik) 
ki aztán az okos szülôk, akik 
szinte mindenre mondanak vala-
mi tiltót. Ki nem látott már hôsies 
anyukát-apukát, aki egy békésen 
közeledô kutyus láttán is odaront 
gyereke elé, s fejhangon visít: 
rohadt dög, takarodj innen… 
Nos, jobb, ha tudja: ebben a pil-
lanatban oltotta csemetéjébe a 
késôbb csak nagy nehézségekkel 
leküzdhetô feltételes refl exet: 
kutya = rettegés. És hát persze 
ilyesmi keletkezhet tapasztalati 
úton is, vagyis akkor, amikor va-
lamiért megtámad, megharap 
bennünket egy kutya. (A kutya-
harapásról, a 42 kutyafog 
veszélyeirôl hamarosan érteke-
zünk majd.)

Végezetül szóljunk azokról is, 
akik valamitôl – esetünkben a 
kutyától – indokolatlan mérték-

ben rettegnek. Ilyenkor többnyire 
egy nem is nagyon ritka pszichés 
betegségrôl, a fóbiáról van szó. A 
fóbia (görög szó, jelentése: 
iszony) irracionális félelem 
valamitôl (tömegtôl, bezártságtól, 
magasságtól, mélységtôl, valami-
lyen állattól, bármitôl), tekintet 
nélkül annak valós veszélyére. A 
társadalom körülbelül egynegye-
de „fóbiás” (a Kutyapostásnak 
ezek közül a klausztro- 
elônevûhöz van szerencséje…); a 
kutyafóbiában szenvedô ember a 
legártalmatlanabb kölyökkutyától 
is retteg, sôt gyakran már attól is 
pánikba esik, ha várható, hogy 
találkozni fog egy kutyával.

A kutyafóbia megszüntetése 
sajnos nem egyszerû feladat, 
ugyanis elképzelhetetlen egy ku-
tya közremûködése nélkül… 
(Ezek szerint a Kutyapostást pe-
dig gyógyulásként bezárják?)

Leveleiket, észrevételeiket vár-
ja:

Szücs Gábor
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Kutyaposta 14.

Nem kell félni, nem harap



2010. november Óhegy-hírek XV. évfolyam, 9. szám

8

A régi Óbudán néhány ki-
sebb pékség mellett két nagy, 
több fi óküzemmel mûködô 
pékség volt: a Pachingeréké és 
a Schödléké.

Pontosan nem tudni, hogy 
Pachingerék ôsei mikor érkez-
tek Óbudára, de az tény, hogy 
az 1800-as évek végén Pachinger 
Ferenc már mûködtette itt pék-
ségét.

Akkoriban még szokás volt, 
hogy valamely szakma fi ataljai, 
ha letették a szakvizsgát, ván-
dorútra keltek, hogy külföldi 
mestereknél dolgozva még 
több tapasztalatot szerezzenek, 
látókörüket bôvítsék. Ilyen ta-
pasztalatszerzés céljából érke-
zett az 1900-as évek elején 
Pachinger pékmesterhez egy 
ifjú Burgenlandból.

Az ifjú nagyon iparkodó, 
szorgalmas legény volt, nagy 
segítséget jelentett az ôszülô 

mesternek. Mivel az ifjú árva 
volt, és kölcsönös volt köztük a 
szeretet és a megbecsülés, az 
idôsödô mester gyermekévé 
fogadta és nevére íratta az árvát. 
Az ifjú immáron Pachinger ma-
gához illô derék feleséget vá-
lasztott magának, házasságuk-
ból két leánygyermek született: 
Tilda és Berta.

Az üzlet jól ment a két férfi  
irányítása alatt, egészen az 
1952-ben bekövetkezett álla-
mosításig.

A fô üzlet a sütôüzemmel 
együtt a Szentendrei út – Vörös-
vári út sarkán álló családi há-
zukban volt. További fi óküzle-
teket tartottak fenn a Bécsi út – 
Vörösvári út sarkán és a Lajos 
utcában. Az árut lovas kocsival 
szállították a sütödébôl. Elsô-
sorban kenyeret, mellette kifl it, 
zsemlyét, kalácsot és egyéb fi -
nom pékárút is készítettek.

Az üzlet fénykorában 14-15 
alkalmazottal dolgozott. 
Érdekességként említem, hogy 
náluk dolgozott egy ideig az 
50-es évek híres-hírhedt politi-
kusa, Marosán György is pékse-
gédként. Buci Gyurit – ahogy az 
emberek az 50-es években a 
politikust maguk közt nevezték 
– már péksegédként is jobban 
érdekelte a politika, mint a ke-
nyérkészítés, így nem csoda, 
hogy a fônök és legénye rövide-
sen búcsút vettek egymástól.

Pachingerék modern embe-
rek voltak, ôk mûködtették 
Óbudán az elsô gôzsütôdét. Ez 
egy nagyon drága, de korszerû 
berendezés volt, lényege, hogy 
a kemencét kívülrôl lehetett 
fûteni, akár szénnel is.

A háború alatt sok nehézség-
gel küszködtek, lisztet csak ke-
veset, kiutalásra kaptak. Le kel-
lett építeniük az alkalmazottak 
létszámát is.

Az államosítás után immáron 
más vezetéssel, de tovább 
mûködött az üzlet.

Gálosfai Jenôné

2007-ben jelent meg, 
Gálosfai Jenôné: Kockás ab-
rosz, jó kadarka c. könyve. 
Igen alaposan dolgozza fel és 
tárja elénk a régi Óbuda 
vendéglôinek történetét. Ha 
nem is a könyv folytatásaként, 
de adódik a feladat, hogy 
nézzük meg, mi a helyzet ma 
ezen a téren. Mostantól min-
den hónapban egy-egy óbudai 
vendéglôt, annak gasztronó-
miai teljesítményét mutatjuk 
be Önöknek, Pirchala István, 
„az Óhegy szakácsa – 2010” 
tolmácsolásában.

Gigler 

vendéglô
Óbuda vendéglôi ma

A vendéglô a (Föld utca 
50/c) igazi óbudai házban ta-
lálható, kellemes belsô udvar-
ral, ami nyáron kerthelyiség. 
Az étterembe a kapualjból 
léphetünk be. Diszkrét hangu-
lat. A falak mentén egy kivéte-
lével, hatterítékes asztalok áll-
nak, szép Thonet székekkel és 
fogasokkal. A falakon régi fo-
tók, oklevelek, és falikarok.

Vasárnap dél van. Több 
asztalon „Foglalt” tábla jelzi, 
hogy ide vendégeket várnak. 
Mire leülök, már jönnek is, 
jobbára kedves idôs emberek, 
kettesével, hármasával.

Az étlap nézegetése közben 

egy pikolo sört kérek, de saj-
nos csak pohárral tudnak ad-
ni.

Elsôként egy szárnyasragu 
levest kérek csészében. Igen 
jó, hogy tányérral és csészével 
is lehet kapni. A leves kitûnô. 
Minden egyben van, a hús, a 
sárgarépa és a zöldborsó. Egy-
egy kis gombát is felfedezek.

Ha már Óbudán vagyunk – 
szemem megakad az elôételek 
között egy „Sváb knédli, pi-
káns szószban” nevû ígéretes 
ételen. Na, ezt rendelek gyor-
san, hozzá egy pohár olaszriz-
linget. Nem bántam meg. 
Hozzászoktunk, hogy a knéd-
lit egy nehéz generálszószos, 
húsételhez társítják. Itt meg 
egy könnyû tejfeles, fûszeres 
mártással adják, amiben sava-
nyú uborka kockák díszeleg-
nek.

Ha hibája volt az az, hogy túl 
nagy adagot kaptam, és mivel 
egy falatot sem tudtam ott-
hagyni, félnem, hogy képtelen 
leszek többet enni.

Ha egy vendéglô konyháját 
vizsgáljuk – semmiképpen a 
rántott csirkecombot keressük, 
hanem a vadast, a töltött ká-
posztát, szalontüdôt és ahol 
van, a halakat.

Ezért vadasmarhát kértem, 
de fájdalom, nem volt. Beértem 
tehát egy szalontüdôvel. Evvel 
a tüdôvel semmi baj nem volt. 
A tüdô megfelelôen puha. A 

gombóc se nem kemény, se 
nem elázott. Szóval jó.

Én kissé savanyúbban szere-
tem, és nem ártott volna meg 
egy kis reszelt citromhéj, és pár 
szem zúzott borókabogyó.

Ehhez kékfrankost ittam.
Desszertként tejszínes ana-

nászt kívántam meg, de sajnos 
elfogyott, ezért túrós palacsin-
tát kértem. Jó volt. Otthon sem 
tudnám jobban elkészíteni.

Végül is, - elégedetten és túl 
jóllakottan távozhattam.

Nem róhatom meg a hazai 
vendéglôsöket, hogy a vendé-
gek igénye, vagyis igénytelen-
sége miatt hatalmas adagokat 
szolgálnak fel, és ezzel meg-
fosztják ôket attól, hogy hosz-
szabb ételsorokat egyenek vé-
gig. Amíg viszont honfi társaink 
úgy ajánlgatják egymásnak a 
vendéglôket, hogy „Akkora 
adagot kaptunk, hogy alig bír-
tuk megenni.”, addig nem te-
hetnek mást.

Az olaszrizling bár nem volt 
eléggé karakteres, de lédig 
(kimért) kategóriában jó volt. 
Igazán étkezéshez való. Ez el-
mondható a kékfrankosról is.

Ami pedig az ár-érték ará-
nyokat illeti, az példás. Ez a 
vendéglô megmutatja, hogy 
barátságos árakon is lehet 
színvonalas ételeket felszolgál-
ni, jó hangulatú környezet-
ben.

Pirchala István

Ennek, a mi Hegyünknek igen jó híre van, 
messzi földön is. Mármint a jó levegônek nincs 
párja, a túrázási lehetôségek, a friss gyümölcs, a 
szôlô és remek borok hazája és így tovább. Még 
azok is szívesen kimozdulnak otthonukból a hely 
kedvéért, akik tôsgyökeres városlakók. Akik az 
otthoni falak közötti pihenésben hisznek, gon-
dolkodnak. Jönnek is a rokonok, barátok, 
ismerôsök. Errefelé pedig vendéglátó népek 
laknak. Persze esetenként adódnak azért 
gondok is.

Kérdezte is napokban a Juliska néni: megmon-
daná valaki, mit csináljunk - hogy is legyen -, ha 
olyan nevû vendég talál érkezni, aki a kedvenc 
cicusunk vagy kutyusunk nevét viseli?

Az elmúlt nyáron náluk majdnem cifra história 
kerekedett ebbôl. Van nekik egy kismacskájuk és 
ez Berci névre hallgat. Bárkinek lehet kismacská-
ja és nevezheti kedve szerint. Nincs ebben semmi 
különös.

No persze, ki sem találnánk milyen nevû 
kedves rokont sodort erre a jó pilisi „ájer”? Naná, 
hogy Ô is Berci. Isten hozta Berci bácsi! Hogy 
tetszik lenni, hogy tetszik lenni? Mi újság, mi új-
ság? – elsôre ennyire futotta. Reggel érkezett, és 
a mondás szerint arra lehetett gondolni, a regge-
li esô, meg a reggeli vendég nem szokott sokáig 
maradni. Most azonban nem így „esett”. Berci 
sógor mindig is kedvelte ôket. Így hát napokig 
maradt.

No most mi szokott történni? Eleinte nem 
szólítgatták a cicust, pedig hiányzott, mert való-
ságos családtagként tartották a háznál. Mindenki 
tudta be kell szüntetni az efféle szólamokat: 
„Bercikém drága, de megsimogatnálak, ugorjál 
már ide az ölembe! Te angyali kis szôrmók, hadd 
dögönyözzelek meg! De cuki vagy, amikor a 
buta kis pofi káddal idehozol egy egérkét az aj-
tónk elé. Te kis mufurc!”

A Bercike ciiicc-cicc, pedig szóba sem jöhet, 
ez is világos.

Történt aztán, az egyik napfényes, békés dél-
utánon, amikor a vendég javában sziesztázott, 
megérkezett a másik nagymama. Persze hogy Ô 
is szerette a Bercikét, szólítgatni is kezdte. Mivel 
nem jött elsôre, a cicuska, hát jól rázendített, csak 
elôkerül a kedves. Amire felvilágosították már 
késô volt, visszavonhatatlanul késôn.

Talán nem is ez tûnt fel, a Bácsinak. Inkább 
valamelyik gyerek szólhatta el magát? Ám a 
pusmogás, a tanakodás is gyanút kelthetett. 

Ô azonban, nagy, bozontos szemöldöke alól 
virgoncan kacsintott egyet.

„Nem ügy az egész” – mondta. Sokkal jobban 
kedvelte a társaságot, minthogy megbántódott 
volna. Így aztán, amikor hazakészülôdött víg 
ünnepet csaptak, grillezés, nótázás, egyebek.

Drága Juliska néni, ha legközelebb minket 
kérdezne arra bíztatnánk, ne csináljunk a bolhá-
ból elefántot. Ez a tuti nyerô.

W. Grass

A vendégÓbuda iparosai

A Pachinger pékség

www.ohegy.hu
FÓRUM:

írja meg véleményét, szóljon hozzá,
kérdezzen! Utána nézünk, válaszolunk!
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A legutóbbi jogi cikkemben, a 
júliusi számban foglalkoztam a 
szerzôdések érvénytelenségével. 
Abban leírtam, hogy milyen feltéte-
lek esetén állapíthatja meg a bíróság 
egy szerzôdés érvénytelenségét. Mi a 
helyzet azonban akkor, ha a bíró-
ság ezt az érvénytelenséget megál-
lapítja?

Az ügyvéd válaszol:
A kérdés az, hogy az érvénytelen 

szerzôdés hibája orvosolható-e. Az 
érvénytelen szerzôdés esetében 
ugyanis a jogszabály úgy rendelke-
zik, hogy a szerzôdéskötés elôtt 
fennállott helyzetet kell visszaállíta-
ni. Vannak azonban olyan esetek, 
amikor a szerzôdés elôtti helyzet 
már nem állítható vissza, a szerzôdés 
foganatba ment, a felek teljesítették 
szerzôdésben vállalt kötelezettsége-
iket. 

Amikor a szerzôdés érvénytelen-
ségének olyan esetével állunk 
szemben, amikor az érvénytelensé-
gi okot nem lehet kiküszöbölni, de 
azt sem lehet meg nem történtté 

tenni, ami a felek között a szerzôdés 
alapján már megvalósult. Ilyenkor a 
bíróság a szerzôdést a határozatho-
zatal idôpontjáig hatályossá nyilvá-
nítja és gondoskodik arról, hogy 
egyik fél se járjon rosszul és a szol-
gáltatásnak az ellenszolgáltatás nél-
kül maradó részét visszatérítsék. 
Ilyen esetek lehetnek:

- amikor tartós jogviszonyok, 
mint a bérlet vagy használat „vissza 
nem csinálható” vagy

- amikor a szolgáltatás tárgya 
idôközben megsemmisül, elhaszná-
lódik.

Ilyen esetekben a bíróság a 
szerzôdés határozathozatalig terjedô 
idôszakára a szerzôdést érvényessé 
nyilvánítja, és pénzbeli úton rendel-
kezik az arányosság elvének 
érvényesülésérôl. Az egyensúly ki-
alakítása nehéz feladat, ezért a bíró-
ság olykor szakértôket vesz igénybe 
az értékek megállapításánál.

Dr. Krzyzewsky Miklós ügyvéd
info@krzyzewsky.hu,

30–942 6535

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET, KEDVES HEGYVIDÉKIEK!
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Az érvénytelen 

szerzôdés orvoslása
1888. augusztus 17-én adták át a 

forgalomnak a Filatorigát-Szent-
endre közötti helyiérdekû vonalat. 
A Dunajobbparti Gôz-mozdonyú 
Körvasút 1892-es átadásával, és a 
Filatorigát-Szeszgyár összeköttetés 
közös használatával megindulha-
tott Óbuda üzemeinek vasúti ki-
szolgálása. Erre a célra késôbb 
Filatorigátnál HÉV-teherpálya-
udvar épült, melyrôl a Hévízi úton 
lefektetett vontatóvágányon ke-
resztül a környékbeli üzemek for-
galmát is el tudták látni. A harmin-
cas években a vontatóvágányhoz 
az Újlaki téglagyárba 810 m, a 
Cserépüzembe 796 m hosszú 
iparvágány, a Bohn-féle téglagyár-
hoz 644 m hosszú, míg a HM kato-
nai élelmezési raktárához 246 m 
hosszú iparvágány csatlakozott. A 
legnagyobb kiépítést az ötvenes 
évek elejére érte el (Hunor utcai 
vágány, Óbudai Fehérítô, Vasút-
építô Vállalat).

A II. világháború pusztítása és a 
dunai hidak lerombolása után 

ezekre a vágányszakaszokra, és a 
HÉV belsô vonalára fokozott teher 
hárult. Az esztergomi személyvo-
natok eleinte az Óbuda-Aquincum 
összekötôvágányon át, késôbb a 
gázgyári iparvágányokon 
Császárfürdô HÉV-állomásig köz-
lekedtek. A fôváros szénellátását is 
ezen a vonalon biztosították a 
Dorog környéki bányákból.

1958-ra a vasúti kiszolgálás 
jelentôsége tovább csökkent, az 
5-öst meghosszabbították a Hévízi 
úton át Veder utca végállomásig, 
továbbra is egyvágányú pályán, a 
Bogdáni útnál egyetlen forgalmi 
kitérôvel. A Bécsi út-Vörösvári út 
között új lakótelep épült fel, az 
Újlaki Téglagyárat bezárták. A 
BHÉV 1996. november 15–én be-
szüntette a teherszállítást a vonala-
in, Filatorigát teherpályaudvart is 
felszámolták, a Hévízi úti vontató-
vágány ezzel végleg szerepét 
vesztette. A vágányok a Vörösvári 
útnál ma is láthatók.

Forrás: www.veke.hu

Az óbudai

5-ös villamos
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„…Szombaton reggel kilenc óra 
körül indultunk el egy busszal , 
amire majdnem az egész iskola 
összezsúfolódott. Negyed óra alatt 
megérkeztünk egy nagy focipályá-
hoz. Volt magasság, testtömeg és 
tüdôkapacitás mérés. Majd bemen-
tünk egy fedett térre, ahol fekvôzni 
kellett, majd fölüléseket és has-
izomgyakorlatokat végeztünk. 
Ezután kimentünk a szabadba egy 
kerékpár pályához. Végigbicik-
liztünk rajta, és utána mindenki 
kapott egy karszalagot. Annyira 
tetszett, hogy kunyeráltunk még 
egyet. Ettünk egy kicsit, majd ját-
szottunk. Körülbelül negyven perc 
múlva elindultunk vissza a suliba.”

Zsiros Eszter 5. a

2009-ben ünnepeltük Benedek 
Elek születésének 150. évfordulóját. 
Ebbôl az alkalomból a Petôfi  
Irodalmi Múzeumban emlékkiállítás 
nyílt. Az 5.a osztállyal most ellátogat-
tunk a múzeumba. Két Benedek 
Elek mese elôadásával készültünk, 
melyekhez a gyerekek saját díszletet 
és jelmezt is készítettek. Nagy volt az 
izgalom, mikor beléptünk „Elek 
nagyapó” csodálatos mesevilágába. 
Az elôadások jól sikerültek, és na-
gyon érdekes volt a tárlatvezetés is.

Mindenkinek nagy élmény volt 
ez a közös délelôtt. Úgy éreztem, 
valóban igazak Benedek Marcell 
gondolatai „… a mese a tiszta, 
leszûrt, teljes és tökéletes igazság. 
… Az az igazság, amely mindnyá-
junkat egyesít, ha fel tudunk emel-
kedni hozzá.”

Szánáné Misuth Zsuzsanna
az 5. a osztályfônöke

Iskolánk tanulói nagy számban 
vettek részt az idei Bolyai 
Matematika Csapatversenyen. Az 
5.a osztályosokból álló „Okoskák” 
nevû csapat a Budapest Észak-
Buda körzet (I-II-III. kerület) össze-
sített versenyében 4. helyezést ért 
el 107 induló csapat közül. 
Teljesítményük a III. kerületi általá-
nos iskolák közül a legjobb.

Csapattagok: Zrinyifalvi Eszter, 
Papp Gergô, Erdélyi Dominik, 
Zombori Martin. Felkészítô tanár: 
Márkusné Szanyi Rita. Gratulálunk!

Klugné Vincze Ildikó

„…Nagyon érdekes egy verseny 
volt. Bárhogy is, kilencbôl 
nyolcadikok lettünk. Elôször kémi-
áztunk a természettudományi te-
remben. Az elsô pár perc érdekes 
volt, mert melegítettünk valamilyen 
port, de mûanyag volt a kémcsô. 
Elôször azt hittem, hogy a por lilul, 
de kiderült, hogy a kémcsô ég. 
Élvezetes volt, hiába nem konyítot-
tam hozzá. Kolomphang jelezte, 
hogy menni kell a következô állo-
másra. A biológiánál aranyos ragasz-
tós feladat volt és különbség keresés. 
Ismét kolomp jelezte, hogy mehe-
tünk tovább. A fi zika már nem volt 
piskóta. Ki kellett számolni valami 
bonyolult dolgot. Ehhez a mi csapa-
tunkból senki sem konyított. Szólt a 
kolomp, és átmentünk a könyvtárba, 
a földrajzhoz. Itt bejátszott egy kis 
történelem is.  Jópofa dolgok voltak, 
puzzle meg ilyesmi. Kolomp szólt, 
hogy menjünk eredményhirdetésre. 
Az elsô három helyezett természet-
tudományos magazinokat kapott. Ez 
a nap egy szép nap volt.” 

Csernik-Tihn Szebasztián 5. a

Október 1-jén iskolánkban, a 
természettudományi tantárgyakat 
tanító és ilyen szakot egykor 
elvégzô tanáraink tanulmányi 
versenyt szerveztek a felsô osztá-
lyos diákok számára. Fôleg játékos 
feladatokkal kellett megbirkóz-
nunk, melyek olykor gondolkod-
tatók voltak.

Négyfôs csapatokat alkottunk, 
melyekben mind a négy évfolyam-
ból volt 1-1 tanuló.

Összesen 8 csapat versenyzett, 
négy állomás volt, ahol kémia, 
biológia, fi zika és földrajz kérdé-
sekre kellett helyes választ ad-
nunk.

A fi zikás állomáson a buborék 

sebességét kellett kiszámolnunk 
ahol Beró bácsi volt az, aki a fel-
adatot adta, kémiánál kísérletez-
hettünk, itt Gizi néni fi gyelt arra, 
hogy még véletlenül se robbant-
sunk fel semmit, a földrajzos állo-
másnál Csaba bácsi adott olyan 
hosszú feladatokat, melyek meg-
oldása lehetetlen volt annyi idô 
alatt, és biológiánál Ági néni tette 
próbára a tudásunkat.

A verseny végén a tanárok ösz-
szesítették a pontszámokat és az 
eredményhirdetés következett. 
Rita néni hirdette ki a helyezéseket 
és ô volt a verseny fô szervezôje 
is. Az elsô helyen hármas holtver-
seny alakult. Így 3 csapat kapott 
jutalmat.

Úgy gondolom, mindenki na-
gyon élvezte a délutánt, legalább 
is az én csapatom nagyon, és ezt 
nem csak azért mondom, mert mi 
is benne voltunk a három elsô 
helyezést elérô csapatok között, 
hanem azért is mert tényleg na-
gyon jó volt. Köszönjük szépen!

Marján Gyöngyi 8. oszt. tan.

Ez a nap mindenkinek, aki ott 
volt nagy élményt nyújtott. A 
szervezôknek köszönhetôen kiváló 
programok voltak. Ez mindenkinek 
az iskolai összetartozást jelentette.

Jobbnál jobb programok voltak. 
Pl.: mustkészítés, sportolási 
lehetôségek, gyümölcsbôl lehetett 
karkötôket készíteni, bográcsban 
fôzés és még sorolhatnám.

A tanárok is részt vettek minden-
ben, ez is azt tanúsítja, hogy a tanítók 
és diákok között összetartás van.

Mindenki azt vallja, hogy a suli-
buli az iskola programjai között az 
egyik legnépszerûbb.

Köszönjük a szervezôknek!
Bényei Emil, 7. oszt. tan.

Nagyon sok új, jó ötletet véltem 
felfedezni a bulin.

Ami különösen tetszett, hogy 
lehetôségem volt életemben már 
másodszor: mustot inni!

A hangulat az alsó udvaron na-
gyon kellemes volt, ezalatt gondo-
lok a boldog tömegre, Beró bácsi 
istenien fi nom babgulyásának illatá-
ra és a palacsintasütésre.

Az osztályunkban zenehallgatás 
közben élveztük az asztalon levô 
sok fi nomságot, melynek maradé-
kát hétfôn a szünetekben elfalatoz-
tuk.

A fénypont az volt, amikor a régi 

osztálytársaink megjelentek. Sok jó 
emléket tudtunk feleleveníteni.

Ami nekem nem tetszett, hogy a 
népi elôadás után nem lehetett Ági 
nénire szavazni.

Összegzésképpen: nagyon jól telt 
a nap. Remélem, máskor is lesz!

Kámán Szilveszter, 8. oszt. tan.

Október 8-án, két év után végre 
volt suli-buli az iskolában! Fô téma 
a szüreti mulatság volt. Rengeteg 
szôlô és must volt. A kicsiknek na-
gyon érdekes, szórakoztató progra-
mot szerveztek.

Minden osztálynak kellett saját 
kezûleg egy madárijesztôt csinálni. 
A mi munkánk elég érdekes lett. Két 
hurkapálcát kereszt alakzatban 
összeerôsítettünk. Egy papírlapot 
galacsinná gyúrtunk és ezt fejnek 
használtuk. Eszter néni hozott né-
hány óriási falevelet és velük kitöm-
tük a bábu testét. Végül egy 
krémszínû anyaggal befedtük és 
narancssárga szalagokkal rögzítet-
tük. Hatalmas gombszemeket, 
szeplôket és mosolygós szájat raj-
zoltunk neki. Feltûztünk egy-két 
sötét sárga színû szálat a fejére haj 
gyanánt. Mikor teljesen készen let-
tünk, elneveztük Lohenzónak. 
Nagyon aranyos lett.

Délután, mikor pontozták a 
munkánkat kiderült, hogy rajtunk 

kívül mindenki óriási madárijesz-
tôkkel versenyzett. De ez nem volt 
probléma. Különdíjasok lettünk és 
kaptunk egy zacskó cukrot, amit 
köszönünk szépen, nagyon fi nom 
volt.

Jó volt a suli-buli még azért is, 
mert nagyon sok régi ismerôssel 
találkoztam.

De mégis a madárijesztô készítés 
hagyott bennem mély nyomot.

Marján Gyöngyi, 8. oszt. tanuló

 „… Nagyon élvezetes volt a 
szüreti mulatság, de a nap fénypont-
ja a suli-buli volt. Minden volt, mi 
szem-szájnak ingere. Volt must, 
szôlô és sok fi nom ôszi gyümölcs. 
És volt egy isteni étek: Beró bácsi 
által készített babgulyás. Táncház és 
madárijesztô-verseny is volt. Az én 
osztályom madárijesztôje Mici. Az 
egész banzáj este hétig tartott.”

Zombori Martin 5. a

Óbudai

egészségolimpia

„Egyszer volt, 

hol nem volt…”

Bólyai

csapatverseny

A természettudományi vetélkedô

Az iskola suli-buli napja
Ahogy az iskolások beszámoltak
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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:  

Mikes Kriszta, Szász Kálmán.

Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. 

Telefon: 430-1326

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 

Nyomás: MédiaPress 1990 Kft.

Megjelenik: 3000 példányban

•  Kerti kisgéppel kertren-

dezést, építést, 

termôföldszállítást, elterí-

tést, gyökértelenítést vál-

lal hegyi vállalkozó. Tel.: 

20-338 1966

•  Fodrász hajvágást vál-

lal! Férfi -nôi, a klasszi-

kustól a divathajig. 

Szükség esetén házhoz 

megyek. Viniczai Sára, 

tel.: 30-457 1021

•  Bútorklinika a hegyen! 

Mindenféle bútor javítása, 

felújítása, antik és stílbú-

torok szakszerû restaurá-

lása! Tel: 388 2464 vagy 

20-378 8017

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

Jóga mindenkinek hétfô 17.00-18.30 h

Zenebölcsi második kedd 10.00-11.00 h

Gyermek torna  kedd, csütörtök  17.00-18.00 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

Társastánc ifi  kezdô szerda 15.30-16.30 h

Társastánc ifi  haladó szerda 16.30-18.00 h

Bridzs klub szerda 18.00-22.00 h
Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.00-20.00 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.

Képviselôink fogadóórái:
Menczer Erzsébet a hónap elsô csütörtökén 16.00-18.00 h - Fidesz 

Iroda, Kaszásdûlô utca 7. (t: 367-8791)
Sáringer Kálmán a hónap elsô keddjén, 17.00-18.00 h - Táborhegyi 

Népházban.
Szepessy Tamás a hónap harmadik szerdáján 16.00-18.00 h - Fidesz 

Iroda, Kaszásdûlô utca 7.

Állandó programok a Táborhegyi Népházban

1037 Budapest, Toronya u. 33.

Legutóbb beszámoltam a Nagy-
kanizsai kiruccanásunkról, amely 
annyira jól sikerült, hogy ott hely-
ben felvetettük, hogy mi is szervez-
hetnénk egy hasonló versenyt. Ezt 
az elhatározást tett követte. Október 
16-17-ei hétvégén megtartottuk a 
Csapatversenyt. A gyôztes egy ván-
dorkupát kap, amelynek birtoklásá-
ért mostantól kezdve minden évben 
újra lehet küzdeni.A versenyen a 
hazai klub 4 csapatán kívül, 
Nagykanizsa két együttese, Duna-
újváros, Jászberény és Tatabánya 
csapatai indultak. A megjelentek 
nagyon elégedetten távoztak. Külön 
öröm, hogy olyanok is jelentkeztek, 
akik eddig még nem próbálták ezt 
a versenyformát. A gyôztesek: 
Nagykanizsa 1-es számú csapata, 
majd a Budai Motorosok (a mi klu-
bunk) két csapata holtversenyben. 
A vándorkupán kívül az elsô, máso-
dik és harmadik helyezettek kisebb 
kupát is hazavihettek.

A vendéglátást nagyon komolyan 
vettük, a csapatokat a játék szüneté-
ben magunk készítette szendvicsek, 
meleg étel, ital, kávé és sok süte-
mény várta. A remekül sikerült gu-
lyást Kiss Kati fôzte, aki ezért még 
megérdemelt volna egy külön kupát 
is.

Készülünk a Hanák Sándor 
Emlékversenyre. Emlékeztetôül, ez 
egy Egyéni verseny, ahol senki sem 
a megszokott partnerével játszik, 
hanem minden leosztást mással. 
Nem könnyû ezt a fajta versenyt 
szervezni, levezényelni, lejátszani 
és értékelni. Reméljük, lesz elég 
jelentkezô, mert az a fajta verseny-
zés létszám függô.

***
Szeptemberi pezsgôparti ered-

ményei: 1. Raksányi György és Ráki 
Zsolt; 2. Minarik Attila és Minarik 
Gábor; 3. Csejdy Bíborka és Csejdy 
Gábor. Gratulálunk a gyôzteseknek!

Lovász Marietta

Bridzs klub hírei Jablonka park 

takarítása
Legutóbb tizen jöttünk 

össze a parkban. Ki-
gazoltunk a kereszt 
körül, és a cserjék alatt. 
Gyomtalanítottuk most is 
a járdát, megmetszettük 
a fákat, elültettünk jópár 
kúszófenyôt, a kereszt 
köré krizanténokat ül-
tettünk. Összegyûjtöttük 
a lehullott falevelet, na 
meg a szemetet. A sok 
felnôtt között egy kisfi ú 
is velünk tartott, aki vé-
gig derekasan dolgozott.

Köszönet az 1%-ért.
Köszönjük mindazok támogatását, akik 2010-ben a jövedele-

madójuk 1%-át Egyesületünknek ajánlották fel. A kapott 491.271.- 
forintot október végén az APEH számlánkra utalta.

Az összeg mértéke sokak egyetértését, bíztatását jelenti. Kötelez 
arra, hogy munkánkat a lelkesedés mellett fegyelmezetten és ponto-
san végezzük, 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

Tagdíj
Kérjük tagjainkat, hogy aki a 

2010. évre még nem fi zetett tagdíjat, 
az fi zesse be Mikes Krisztának (20-
886 4045), vagy utalja át az 
Egyesület OTP Bank Rt.-nél vezetett 
11703006-20032630 számú szám-
lájára, a közleményrovatban „tagdíj” 
megjelöléssel. A tagdíj összege 
2010-ben is 2000.- Ft, nyugdíja-
soknak 1000.- Ft. A beérkezett 
tagdíjak az Egyesület munkájának 
erkölcsi támogatását is jelzik.

Hazai második helyezett csapat
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E-mail: obudalux@oi.hu
Web: www.obudalux.hu
 www.remetehegyi.hu
 www.taborhegyi.hu

Forster Judit

• Lakásokat 150 E Ft/hó bérleti díjig
• Ikerház építéséhez társat, 1050 m²-es telek beépítésére.

Ár 35 M Ft.
• Építési telkeket 60 M Ft-ig
• 1 nappali + 3 hálószobás, újszerú lakást

Egyéb információ
Sági Magdolnától – aki Remetehegy és Mátyáshegy
területén dolgozott – közös megegyezéssel meghozott 
döntésünk szerint különváltak útjaink.

Cím: 1037 Budapest, Erdóalja út 46.
Telefon: +36 30 696-696-9
 +36 30 696-696-5
 +36 30 242-1096

ÓRIÁSI ÁRESÉS!
Jablonka út mellékutcájában ELADÓ egy 
1997-ben épült, panorámás, belsó meden-
cés, 5 szobás családi ház, SOLAR rend-
szerrel és sok egyébb extrával. Ár: 99 M Ft.

Remek közlekedésnél ELADÓ, vagy 
KIADÓ egy 6 szobás, mediterrán jellegú, 
külsó medencés LUXUS öko-ház, csodála-
tos panorámával, hatalmas teraszokkal.
Ár: 135 M Ft. Bérleti díj: 2500 EUR/hó 

1. Testvérhegy:
ABC és Presszó,
Domoszló útja 36.

2. Erdőalja ABC
Erdőalja út 79.

3. AGIP benzinkútnál
Gémeskút u. 12.

4.  NON STOP ABC
Oázis Kifőzde és Pizzéria
Bécsi út 377.

5. Bécsi úti éjjel-nappali 
közért-zöldséges
Üröm határánál

6. Viktória Teniszklub
Testvérhegy
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Iroda: Remetehegyi út 52.
Telefon: 06 30 378-5113

Remetehegyi úti ingatlanirodám
tevékenysége változatlanul Óbuda 

hegyvidéki ingatlanok 
értékesítése és bérbeadása.

Ajánlatom:
Remek adottságú, de felújítandó, nappali + 1 háló-
szobás lakás a Remetehegyen! Ár: 19 millió Ft.
Keresek:
Kp-s ügyfelem részére 1000-1200 m²-es telek, 
bontandó házzal.


