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Disznótor

Vasárnapi mozi

a Táborhegyi Népházban.

December 16-án, 17.00 órakor,
Martin Scorsese:
Krisztus utolsó megkísértése /1988/
Január 13-án, 17.00 órakor,
Martin Scorsese: Dühöngô bika
/1980/
Január 27-én, 17.00 órakor,
Martin Scorsese: A pénz színe /1985/
(Részletek a 3. oldalon)

2012. január 26-án,
szombaton, 7.00 órától
(Részletek a 11. oldalon)

Programok:
Mikulás a Népházban
Mikulás a Virágos-nyeregben
Fotókiállítás
Vasárnapi mozi
Vasárnapi mozi
Disznótor
Vasárnapi mozi

dec. 9. vas. 10.00
dec. 9. vas. 16.00
dec. 14. p. 18.00
dec.16. vas. 17.00
jan.13. vas. 17.00
jan. 26. szo. 7.00
jan. 27. vas. 17.00

A következô Óhegy-hírek lap
megjelenésének idôpontja: 2013. február 1.

Határtalan
természet
címmel

Czeczei József fotókiállítása nyílik
december 14-én, pénteken 18:00 órakor
a Táborhegyi Népházban
A kiállítást megnyitja: Herczeg Szabina
(Részletek a 3. oldalon)
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Közösség zene által
Till Ottó zenekart szervezett a
III. kerületben a zeneiskola
növendékeibôl 1954-ben. A zenekar és a tagok fejlôdtek, ebbôl lett
az Óbudai Kamarazenekar. Az elmúlt 58 évben többszáz hangversenyen nyújtott élményt Óbuda
zeneszeretô közönségének és
még számos helyen az országban.
Különleges közösség alakult a
zenekar aktív tagjaiból, a régi tagokból, barátaikból. Érdekes,
hogy igen jól megvannak együtt itt
a diák korosztály képviselôi, aktív
dolgozók és nyugdíjas korban
lévôk, autósok és kerékpárosok,
hívôk és ateisták. A közös zenélés
élménye biztosan fontos tényezôje
a közösségi kapcsolatoknak, de
nyilvánvalóan az alapítónk és
mesterünk csodálatos személyisége is meghatározó volt. Nagyszerû
zenepedagógus volt, de tanulhattunk tôle ﬁlozóﬁát, irodalmat,
emberséget, hazaszeretetet, mások megbecsülését is.
Till Ottó már egy éve átköltözött a másvilágra. Neve az

Önkormányzat bejáratánál a márványtáblán ott szerepel a díszpolgárok listáján. Nem véletlenül
kapta elsôként az „Óbuda
Kultúrájáért” kitüntetô címet. Most
észleljük igazán, hogy milyen
örökséget hagyott ránk. Nem eltékozolható vagyont, hanem egy
közösséget, egy kultúrát, amelyet
nem csak megôrizni, hanem fejleszteni, terjeszteni kötelességünk.
Az Óbudai Kamarazenekar
számos tagja, barátja, együttmûködô mûvésze él hegyvidékünkön. Ottó bácsi – ahogyan
legtöbben hívták – sokszor és
szívesen sétált itt a hegyen.
Minden tavasszal lelkesen mesélte, hogy kivirágoztak a mandulafák. Akkortájt még nem a sûrû
tujafák uralkodtak a kerítések
mentén.
November 18-án vasárnap 19
órakor az Óbudai Kamarazenekar
nagy sikerû hangversenyén sokan
jelen voltak az hegyvidék lakói
közül. Mûsoron szerepelt Corelli
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Polaris
Csillagvizsgáló
III. kerület, Laborc u. 2/c

D-dúr concerto grosso, Machaud:
Kyrie a Nostre Dame misébôl,
Bach d-moll kettôsverseny és
Händel Vizizene. A hegedû szólókat tagjaink közül Balázs János és
Renkecz Kálmán játszotta, vezényelt Gazda Péter. A hangverseny
utáni beszélgetésen felvetődött,
hogy hozzuk el zenénket a
Táborhegyi Népházba is. Ezt a
zenekar meghívásnak tekinti, remélem, hogy megvalósul és akár
hagyománnyá is válhat.
Takács György

Karácsony
közeledtével
ajánljuk kiadványainkat csillagászat iránt érdeklôdôk ﬁgyelmébe. A Polaris Boltban
számos érdekes és tartalmas
csillagászati könyv várja azokat, akik szeretteiket csillagászati könyvvel, térképpel,
vagy MCSE-tagsággal szeretnék megajándékozni.
Kiadványaink a honlapunkon megtekinthetôek. Az adventi idôszakban heti öt estén
vagyunk elérhetôek.
Elôzetes telefonos egyeztetés után nappali idôszakban is
állunk barátaink rendelkezésére.
Mizsér Attila
+36-70-548 9124
www.mcse.hu

Találkozás és Búcsú
Egy jól sikerült badacsonyi szüret után, négyen lementünk a
partra, hogy élvezzük a csodás
októberi napsütést, amely olyan
csábító volt, hogy nem tudtunk
ellenállni a fürdésnek sem.
A strand teljesen üres volt már,
ezért meztelenül szertelenkedtünk
a télre készülôdô tó alig hûlt vizében. Pillanatok ezek, melyekben
összeér a fent és a lent, és azt
hisszük csalókán, hogy ez értelme
életünknek.
Aztán szótlanul szárítkoztunk,
melegedtünk. Mire éppen felöltöztünk, mint egy látomás jelent
meg, úgy ötven méterre a víz
szélén egy nôi alak. Hosszú lába-

ival bokáig gázolt a vízben, le és
föl a parton. Mozgása maga volt a
harmónia.
Végül nem messze tôlünk,
háttal nekünk, leült egy padra. És
mint sokszor ily esetben, elfelejtve, hogy az idô már eljárt felettem, megszólalt a hang, hogy: Itt
valamit tenni kell!
Körülöttem a kiszáradás jeleit
mutató tómederben, gyönyörû
hangafüvek
virágoztak.
Szakítottam egy csokorra valót és
elindultam, mint Don Quijote a
nagy hódításra. A puha homok
eltompította járásom hangját, így
két méterig közelíthettem, meg,
míg megfordult. Egy gyönyörûen

ápolt hetvenéves arccal találtam
szembe magam.
Zavaromban mély meghajlással, szótlanul köszöntöttem, és
átadtam a virágokat. Hogy mégis
történjék valami – engedélyt
kértem, hogy elmondhassam
Apollinaire: Búcsú címû versét.
Egy mosollyal jelezte, hogy lehet.
Letéptem ezt a hangaszálat
Már tudhatod az ôsz halott
Ó idô szaga …….
Ekkor megálljt parancsolva felemelte gyönyörû mívû kezét.
- Barátom, egy sort kifelejtett –
mondta.
Látva zavaromat, mosolyogva

biztatott, hogy - Próbáljuk meg
együtt. És mondtuk.
Letéptem ezt a hangaszálat
Már tudhatod az ôsz halott
E földön többé sose látlak
Ó idô szaga hangaszálak
És várlak téged tudhatod.
/Vas István ford./
Még nagyobb meghajlással búcsúztam el és visszaindultam társaimhoz. Útközben így fohászkodtam: Köszönöm Uram, hogy
megint ﬁgyelmeztettél, és ezzel
eszembe juttattad V. Henrik,
Falstaffhoz intézett szavait.
„Nem ismerlek vénember. Nem
illik ôsz haj a bohócnak”
Pirchala István

hogy ünnepeljük meg, hogy nagyobb baj nem esett, amibe ô bele
is egyezett. Áthívtuk Dénes
szomszédékat, segítsenek be. A
vígasztalás részeként tudálékos
kérdéseket szegeztünk Dezsônek.
Kiderült,
a
szokásos
évi
ellenôrzésnél
a
régészkedô
kéményseprô
kezdetben
a
kémlelônyílást tárta fel, majd az
ásatások tégladarabokat, egyet s
mást a felszínre hoztak, de aztán
egy nagyon érdekes leletre bukkant a szerencsehozó. Egy XXI.

századi, kiskerti kaszára. Nyél
nélkül. Ez már csakugyan érdekes!
Töprengtünk hosszasan, majd
másra terelôdött a szó. Dénes
kisunokáinak legutóbbi terveire:
csillagászat,
gyermekorvos,
ügyeske, okoska. Mindig is
lenyûgözött Dénesék türelme,
amivel vidáman visongó unokáik
felé fordultak. Énekeltek, zenéltek
a kicsikkel, bújócskáztak, kerti
kastélyt építettek velük, eléggé
tagadva és rejtegetve életkoruk
korlátait. Hanem Dénes szomszéd
egyszer csak felcsattant:
- Lehet, hogy megvan az eltûnt
kaszánk? Néhány éve a kerti asztal-

ról elveszett, azt hittük tolvaj járt
arra.
- Talán szarka koma járt arra és
megtetszett neki a fényes, csillogó
tárgy. Kaszát akar a szarka, de nem
bírja a farka. Felkapta, de elejtette,
vagy el akarta rejteni. A kasza meg,
nagy ügyesen, befordult és leesett
a kémény aljába.
Ez volt a közös tippünk.
Elégedetten szürcsöltük a limonádét, mi, a szomszédok, akik megoldottunk egy nagy rejtélyt, együtt,
összegyûlve az egyik fa alatt, itt
fenn, az Olimposzon, ahol kerítés
nincs a szomszédok között.
Molnár Andrea

Szarkavád
Dezsô szomszédommal egy
délután összetalálkoztam. Olyan
arckifejezéssel sétálgatott a kertjében, mint aki a sors minden
megpróbáltatását
egykedvûen
tûri. Kiderült, a legújabb sorscsapás a kéményseprôk váratlan
verdiktje volt: kéménybélelés, de
azonnal! Azonban szomszédomat
egy talány elgondolkodtatta, miután a munkát megrendelte, a
maisztrókat
beengedte,
a
ﬁzetendôt összeszedte. Így maradt
ideje a töprengésre. Javasoltam,
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A Vasárnapi mozi vendége:

Martin Scorsese
Nagy tartozását törleszti a Vasárnapi ﬁlmklub az elkövetkezendô hónapokban. A három
éves fennállása óta ugyanis egy ﬁlmet sem
vetített, korunk legelismertebb és elfogadottabb rendezôjétôl, Martin Scorsesetôl. Eddig.
Az amerikai független ﬁlm fenegyerekének
neve a karácsonyi vetítéssel kapcsolatban
merült fel; próbáltunk olyan ﬁlmmel
elôrukkolni - ha már az utolsó decemberi vetítés idôpontja közel esik szentestéhez – aminek témája kötôdik az ünnepekhez. Így esett,
hogy december 16-án Krisztus utolsó megkísértése címû ﬁlmjét láthatják a ﬁlmklub nézôi.
A rendszerváltás évében Oscar díjra jelölt ﬁlm
története - Nikos Kazantzakis regényének
adaptációja - azt a jelenetet állítja középpontjába, amikor a Sátán utoljára kísérte meg Jézust
a kereszten. A ﬁlm annak idején nagy port
kavart a bibliai történet sajátos értelmezésével.
Az újévben január 13-án jelentkezünk
elôször, a Dühöngô bikával, amiben már
együtt látjuk játszani Robert de Nirót Joe
Pescivel. A késôbbiekben emlékezetes alakítást nyújtanak a rendezô talán két legismertebb
mûvében, a Nagymenôkben és a Casinóban is.
Érdekesség, hogy az amerikai boksz legenda,
Jake La Motta életét feldolgozó ﬁlmben, a
címszerepet játszó De Niro közel 20 kilót hízott
a szerep kedvéért. Fáradozásaiért az Oscar díj
átadó gála zsûrije a legjobb férﬁ színésznek
járó aranyszobrocskával jutalmazta.
Január 27-én a Pénz színe lesz mûsoron,
amiben Paul Newman és Tom Cruise fognak
össze, hogy meghódítsák a környék biliárdszalonjait és kicsalják a játékos kedvû cowboyok
zsebébôl az utolsó centeket. Szeretettel várunk
minden ﬁlmkedvelôt.
Varga Szabolcs

2012. december

Mindenkire szükségem van!
A karácsony a szeretet ünnepe-e? Karácsony-e a szeretet
ünnepe? Ünnep-e a szeretet?
Igen, a szeretet maga ünnep,
akár ha csak egy mosolyban,
egy mozdulatban, egy gondolatban bújik is meg. Mennyire
gyászos érzés a hiánya! Ha
nincs, ha elmarad, ha nem
adják, ha mellôzik! Vagy, ha
reklámrigmusokká üresítik
Rikkancs Tanácsadók, akik a
pénzünket segítenek elkölteni. És mennyire huncutul el
tud bújni a szeretet! Morcos,
zord ráncok közé, zajos ordibálás pillanatnyi szüneteibe,
hideg kô hajszálrepedései közé, a szikár pedantéria merevségébe, a szegénység legüresebb zsákjába, a kevély kíváncsiságba, az egyszerûség szalmavirágjába, a naív tudatlanságba, az indulat mögé, a féltés
rémült sikolyába, vagy épp a
csendbe, a metszô hallgatásba!
Onnan elôhozni mûvészet.
De
mi
mindannyian
mûvészek vagyunk. Nap mint
nap, percrôl percre alkotunk.
Otthon, munkában, boltban,
úton és útfélen, szomszédban.
Mûvünket akkor is újra kezdjük, amikor egy jött-ment vihar mindent elsöpört. A vihar
jöhet menetrend szerint, de
van bôven különjárat is. Ideigóráig kedvünk szegi, rombolja
nyugalmunkat, gyötri erônket
gyarlósággal vagy balsorssal.
De ki nem töri magát, hogy

ezeken felülkerekedjen? Hogy
békítse a Kedvest vagy nevettesse a szomorút, hogy odategye a hetedik krajcárt, hogy
megtöltse az elhagyott templomot? Van köztünk, ki erôn
felül teszi. Van, akit kérni kell.
Az mindegy. Nincs mérce,
még az eredményben sem.
Nem ajánlatos kudarcot vallani, inkább türelemmel ki kell
várni, míg az apró öltések
nyomán seb begyógyul, szorítás ernyed, láb elindul, a szem
csillogni kezd.
Az persze, nem baj, ha úgy
szeretünk, hogy az a többinek
jó legyen. Úgy szeressenek,
ahogy én szeretném. Itt aztán
vannak kudarcok, ezt elismerem, lendületesen tudjuk építeni a pokolba vezetô utat. És
mindenhatók sem vagyunk,
engednünk kell fájni, aminek
fájnia kell.
Így a tél sötétjében mindônk

tapogatózik. Ki a hitében, ki a
hagyományaiban, ki a holnap
reményében, ki égôsorok
csillogásában leli a rövidebb
utat a tavaszig. Segítsünk
egymásnak ebben egy picurit.
Majd mi is örülünk a fény újjászületésének, a Hanuka fényének, a jászol ragyogásának, vagy a fenyôillatú csillagszórónak, ha látjuk a másik
ember örömét, kinek-kinek a
magáét. A karácsony a szeretet ünnepe? Nem, ez így kevés. Inkább ilyenkor többet és
jobban engednünk kell, had
jöjjön lélekmelengetô kollégáival, rokonaival együtt tôlünk
is és hozzánk is ez az érzés.
Ellenérték?
Viszonzás?
Igenis, jár nekünk! Csak ki kell
tudnunk várni. Nagyon szép
karácsonyt kívánok minden
Hegylakónak és minden
Nyájas Olvasónak!
Molnár Andrea

Határtalan természet
Czeczei József fotókiállítása december 14-én, pénteken 18:00-kor
A kiállítás képei egy fa részeit jelenítik meg, nyugalmat, harmóniát
árasztanak. A fotókon látható,
Margitszigeten élô narancseperfa az
1838-as jeges árvíz idején, amikor a
víz szintje mintegy 2,5 méterrel ellepte a szigetet, ﬁatalon megdôlt és úgy
fejlôdött idôs fává. A 21. század rohanó világában ezek a képek felhívják
a ﬁgyelmünket arra, hogy az életben
mekkora szükség van a nyugalomra.
Arra is, hogy ﬁgyelni kell a részletekre.
Édesapám – a fotós – az elsô kiállításával
szeretné átadni a hegyvidék lakói részére azt a
szemléletet, hogy a modern világ és társadalom
bûvöletén kívül még inkább szükség van néha
megállni az igazi csodák, a természet csodái
mellett, és idôt szentelni az életnek, az életrôl
szóló gondolatoknak. A fotók mindenki számára mást mondanak, különbözô gondolatokat
ébresztenek. Így ezeknek a képeknek a megﬁgyelése egy jó önismereti gyakorlat is. A kiállí-

tással, a képekkel a hegylakók egymáshoz is közelebb kerülhetnek,
jobban megismerhetik és megérthetik
egymást.
Édesapámat négy évtized köti
Óbudához. Fiatalkora óta hobbija a
fényképezés, a természetben rejlô
örökkévalóságot, végtelenséget keresi. A hegyvidék élôvilága számos képét ihlette, ugyanakkor portrékat,
gyermekfotókat is szívesen készít.
Imádja megﬁgyelni a mindennapok eseményeit, az emberek viselkedését, és azokat életképekben megörökíteni. Keresi az összefüggéseket a természet, az emberi alkotás és az egyén
aspektusaiban. Képeinek témái gyakran a generációkon átívelô emberi alkotások. Ezzel a
kiállítással egy kis ízelítôt szeretne nyújtani a
látogatóknak sok éves munkájából, és átadni
egy keveset azokból a csodákból, amit az élet
nyújt nekünk.
Czeczei Andrea

KARÁCSONYI
CSALÁDI NAP
A KISCELLI MÚZEUMBAN
1037 Kiscelli u. 108., tel: +36 1 430 1076
December 8. szombat, 10.00-13.00
Családi délelôttünkön kincset keresünk
a múzeum elvarázsolt szoborcsarnokában,
majd színes papírdobozokat és újragondolt
gömbdíszeket készítünk az ünnep jegyében.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Belépô 700 Ft/fô, családi jegy: 2100 Ft
(szülôk + összes gyerek).
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Kiscelli Kálvária
felújítása
A két szakaszra tervezett felújítás elsô szakasza – a stációsor
felújítása – még az idén beindul.
A kôfaragó munkák elvégzésére,
több lehetôség közül választva,
az Épkô Kft.-vel, a helyszíni
munkákra a Minipeti Kft.-vel
szerzôdtünk. A stációképek elkészítésére
Bráda
Tibor
festômûvészt kértük fel.
A III.-tól XIV. stáció bontása és
mûhelybe szállítása december
elsô hetében megtörténik, és ha
az idô engedi, az alapozásuk is
még az idén elkészül. Az I. és II.
stációk bontása januárban várható a daruzás miatt szükséges útlezárási engedély idôigényes beszerzése után.
Az eredeti kövek restauráslva
kerülnek vissza a helyükre. A
beton és mûkô elemek helyett
újak készülnek. Mivel az eredeti
ezüsthegyi kôanyag ma bányászható minôsége nem alkalmas a
ﬁnom tagozatok faragására, ezért
a követ a szomszédos budakalászi bányából szerezzük be.

Sötétebb árnyalatúakat, mert
azok jobban hasonlítanak az
eredeti kôszínhez, felületük végleges megmunkálása is hasonló
lesz. A megoldást a Kulturális
Örökségvédelmi
Iroda
képviselôje helyszíni szemlén elfogadta.
Terveink szerint a stációoszlopok képekkel együtt Húsvét elôtt
kerülnek a helyükre.
A munkálatok anyagi hátterét a
Nemzeti Kulturális Alap pályázaton elnyert támogatása, meg a
Kiscelli Koncert kapcsán beérkezett támogatások biztosítják,
amelyhez még további adományok gyûjtésén dolgozunk.
A felújítás második szakasza a
golgota szoborcsoport restaurálása lesz, amelynek elôkészítését
megkezdtük. Ha az egyházi, az
önkormányzati intézményeknél,
valamint más pályázatokon kellô
sikereket tudunk elérni, akkor a
szobrok felújítását 2013 nyarán
megkezdhetjük.
Felcsuti László
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Gépjármûvek közterületi tárolása
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat közigazgatási területén
megnôtt a jogtalanul tárolt
gépjármûvek száma. A „letárolt”
autók célpontot nyújthatnak az autófeltörést elkövetôknek, illetve
rongálóknak is.
Felhívjuk a lakosság ﬁgyelmét,
hogy a 30/2010.(VI.4.) Fôváros
Közgyûlési rendelet 49.§(1) bekezdése
alapján
üzemképtelen
jármûvek
közterület-használati
hozzájárulás nélkül közterületen
nem tárolhatók, kivéve mellékútvonalon, és legfeljebb 10 napig.
Közterület-használati hozzájárulás
fôútvonalra és tömegközlekedés
által járt útvonalra egyáltalán nem
adható ki, mellékútvonalra is csak
legfeljebb 90 napra, díj ellenében.
A közterület-használati hozzájárulást a gépjármû üzemben tartója a
tárolás helye szerint illetékes önkormányzattól kérheti.
A vonatkozó törvény alapján
közterületnek minôsül tulajdonformától függetlenül minden olyan
közhasználatra szolgáló terület,
amely mindenki számára korlátozás
nélkül igénybe vehetô, ideértve a
közterületnek közútként szolgáló
és a magánterületnek a közforga-

lom elôl el nem zárt részét is.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat Képviselô-testületének
30/2004. (VII.1.) rendelete kimondja, hogy üzem-, vagy forgalomképtelen az a jármû, amely mûszaki
állapota miatt üzemképtelen, vagy
rendszámmal, vagy érvényes okmányokkal nem rendelkezik.
Érvényes okmánynak minôsül a
tulajdonos nevére írt érvényes forgalmi engedély, az érvényes
mûszaki vizsga, a gépjármûadó
beﬁzetését igazoló irat.
A közterületen tárolt gépjármûre
elôször piros, felszólító matricát
helyezünk fel, majd levélben keressük meg a tulajdonost/üzembentartót.
Amennyiben a két felszólítást
követôen is közterületen található a
gépjármû, és nincs érvényes forgalmi engedélye vagy továbbra is forgalomképtelen állapotú, abban az
esetben hatósági elszállításra kerül
sor.
Kérjük, minden gépjármûtulajdonost vagy üzembentartót ellenôrizze
gépjármûve iratait, mûszaki állapotát
fentiek megelôzése céljából.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Kerekesszékkel Óbudán
Cikksorozatom második részében a kulturális lehetôségeket
vettem sorra, természetesen nem
teljes körûen.
Kora tavasszal, amikor még
hûvösebbek voltak a napok, a zárt
térben zajló elôadásokat kerestem.
Találtam is egy nekem tetszô
programot
a
Csillaghegyi
Közösségi Házban, nosza felkerekedtünk a párommal, s irány a
Mátyás király útja. Amíg odaérkeztünk minden rendben volt, még
remek parkolóhelyet is találtunk. A
bejáratnál kicsit kétségbe estem,
mert az ajtóhoz vagy 5-6 meredek
lépcsô vezetett, kerekes székkel
megoldhatatlannak látszott a feljutás. Szerencsémre meglátott két
segítôkész, izmos ﬁatalember, akik
szorult helyzetemet látva a
levegôbe kaptak és székestül a
küszöbre tettek. Így azután nem is
volt akadálya, hogy a kiválasztott
érdekes programon részt vegyek.
Végül a bejutásomhoz hasonló
módon jutottam ki az épületbôl az
elôadás végén. Hálát adtam sorsomnak, hogy ilyen segítôkész
emberekre találtam, no, de mi van,
ha éppen nem botlok ilyenekbe?
Bevallom, másodszorra már nem
terveztem oda programot magam-
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nak. Az illemhelyek használatáról
a késôbbiekben kívánok szólni,
csak annyit jegyzek meg, ebben a
mûvelôdési házban egy szintnyi,
félig csigalépcsôn lehet eljutni a
mosdókhoz. Kerekesszékkel megoldhatatlan a lejutás.
A meteorológusok hosszú, forró
nyarat ígértek 2012-re, ideje volt
tanulmányozni a szabadtéri programokat. Óbuda napja, Óbudai
nyár, megannyi ígéretes szórakozási lehetôség a Fô téren. Arról
nem is beszélve, hogy a Fô téren
keresztül lehet eljutni az önkormányzatra vagy akár az Óbudai
Múzeumba is.
Mondanom sem kell, számos
probléma vetôdik fel, már a tér
megközelítése közben is. Aki a tér
megközelítésének lehetôségeit kitervelte és magát a tér burkolatát
tervezte, bizonyos, hogy soha nem
ült kerekes székben, így az oda
kényszerült emberek közlekedéssel kapcsolatos gondjait sem ismerte igazán.
Vegyük elsônek mindjárt a parkolást. A gépkocsikat kitiltani a Fô
térrôl ésszerû gondolat volt. Az is,
hogy az önkormányzat dolgozóinak a Laktanya utcában, munkahelyükhöz közel biztosítsanak parko-

lási lehetôséget. A mozgáskorlátozottak is megkapták a magukét a
Polgár téren. Vajon gondolt-e arra
valaki, mekkora erôfeszítés lehet
egy beteg embernek végighajtani a
Kórház utcán a Fô térig? Már az is
leküzdhetetlen a számukra, hogy a
nem akadálymentesített járdákra
fel- vagy lehajtsanak! Arról nem
beszélve, hogy a számukra kijelölt
két parkolóhely mindig foglalt és
csak a jó Isten tudja, hol találnak
parkolóhelyet maguknak Még akkor is problémát jelent a közlekedés, ha kísérôvel vannak. Nem
könnyû megbillenteni a tolókocsit
a benne ülôvel együtt, hogy feltolhassák a járdaszintre vagy letolhassák onnan. Különösen nem a
vizes, pláne jeges, latyakos
idôszakban. Mert akkor is lehet
dolga valakinek az Önkormányzatnál.
Na jó, tegyük fel, tolószékesünk
eljutott a Fô tér szélére. Akkor találkozik a második problémájával.
A tér arculatát a tervezô sikeresen
megoldotta. A ma oly népszerû,
régi idôk hangulatát idézô szürke
kockakôvel. Kedves Járókelô,
megnézett már közelebbrôl egy
ilyen burkolatot? Ugye nem, miért
is tenné. Ezek a kövek nem alkot-

nak az aszfaltéhoz hasonló sima
felületet, az egyiknek kicsit lejjebb
van a felülete, a másiknak a sarka
3-4 cm-rel magasabban áll, ettôl
szép az egész. Igen ám, de a tolókocsi úgy van tervezve, hogy a
kereke az út legkisebb mélyedése
vagy kiszögellése esetén azonnal
leáll és a rá ható erôk hatására a
kocsiban ülô pillanatokon belül
úgy terül el a földön, mint egy
béka. Sajnos, ezt én is megtapasztaltam egyszer, komoly zúzódásokat szenvedve és egy hétre ágyban
fekvésre kényszerülve. Azóta nagyon félek az ilyen burkolatoktól.
A Fô téré pedig ilyen. A megoldás
igen egyszerû lehetne. A tér közepén nem kellene ezt az egyébként
szép burkolatot bántani. Csak a tér
négy oldalán kellene kb. 1,0 m
szélességben sima aszfaltburkolatot készíteni. Akkor kerekes székkel is vígan lehetne eljutni az
Önkormányzathoz, a Múzeumba,
vagy akár a téren lévô két étterembe is. Élvezni lehetne nekünk is az
Óbudai Nyár hangversenyeit, rendezvényeit.
További kalandozásaim történetét a kultúra területérôl a következô
részben folytatom.
Gálosfai Jenôné
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Újlaki Karácsonyi Vásár
Elsô alkalommal kerül megrendezésre december 6-23. között az
Újlaki Karácsonyi Vásár. Az újonnan elkészült Óbudai Promenádon
kézmûvesstandok, széles gasztronómiai kínálat, állatsimogató,
számos zenei program és az Üvegtigris-lakókocsi várja a vendégeket.
November közepétôl karácsonyig Budapest
legszebb terei bámulatos karácsonyi vásárrá
alakulnak. A mézeskalács, a sült gesztenye, a
forralt bor és a forró puncs illata különleges
ünnepi hangulatot ébreszt az odalátogatókban.
Az Újlaki Karácsonyi Vásár idén elôször
nyitja meg kapuit december 6. és 23. között a
gyönyörûen újjávarázsolt Óbudai Promenádon.
A város vadonatúj közösségi terét a vásár
avatja fel: az esemény látogatói lehetnek az
elsôk, akik megcsodálhatják a díszburkolatot,
az új padokat, lámpákat. A Budai Karácsonyi
Vásár mintegy 40 különbözô árusító standján
karácsonyi ajándékokat, karácsonyfadíszeket,
édességeket, különleges ételeket és forró italokat kínálnak az idelátogatóknak. A rendezvény ételeiben is próbál egyedi lenni. A
SYMBOL étterem különlegességekkel készül

csak és kizárólag a vásár idejére. A család
legapróbb tagjait különösen izgalmas programok várják, hiszen a fôváros legnagyobb állatsimogatója, a Mini Zoo is nyitva áll számuk-

ra, ahol szamarakkal, nyulakkal, bárányokkal,
kecskékkel, sôt még lámákkal is találkozhatnak a gyermekek. Kísérôprogramként olyan
népszerû hazai zenészek varázsolnak karácsonyi hangulatot, mint Tóth Vera, Pély Barna,
Kovácsovics Fruzsina, Nyári Károly, Rakonczai
Imre, Nika, a Stereotone, a Pedrofon és sokan
mások.
Az eseményen az Üvegtigrisbôl ismert lakókocsi is zarándokhellyé válik. Ezen kívül jótékonysági ruhagyûjtést is karácsonyfavásárt is
szerveznek a Magyar Vöröskereszt javára.
Az eseményre való belépés, illetve az összes
program is díjtalan. Az Óbudai Promenád a
fôváros minden részérôl könnyen elérhetô: a
helyszín környékén parkolóhelyek állnak
rendelkezésre az autóval érkezôknek, és a
Promenád tömegközlekedéssel is jól
megközelíthetô: mindössze néhány lépésre áll
meg a 86, 109, 160, 206, 260 jelzésû busz
(Galagonya utca megálló), de a vásár a 17-es
villamos Kolosy téri, valamint a HÉV
Szépvölgyi úti megállóhelyétôl is csupán pár
percnyire van, így mindenki számára nyitva áll
a lehetôség, hogy belekóstoljon az elsô Újlaki
karácsonyi vásár nyújtotta élményekbe.

Dcember 6-23. Kolosy tér. Nyitva: H-CS, V: 12:00 – 20:00, P-SZ: 12:00 – 22:00
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Ismerjük fel és óvjuk természeti
kincseinket!
A mákról lesz szó, amely igen sokféle hasznosítású növény.
Kerti mák (Papaver somniferum L.).
A mákfélék családjába tartozó lágyszárú, egyéves, termesztett élelmiszer- és
ipari növény. Óriási virágai (fehér,
rózsaszínû, lilásak) gyönyörûségessé
varázsolják a „máktáblákat”! Számos
fajtáját nemesítették ki élelmiszer- és
ipari célokra. Az étkezési mák apró
„kékes” magjait használjuk (lásd
késôbb). Az ipari célra termesztettfajtáit az alkaloida (ópium) tartalma miatt
termesztik. Feltételezik, hogy elôször
Egyiptomban termesztették és onnan
terjedt el Kis-Ázsiába, a Földközi-tenger
országaiba (innen került hazánkba), Perzsián keresztül Indiába, Kínába. Az afganisztáni háború hátterében is a mák ópiumtartalmát kell keresnünk. A régi
görögök Morfeuszt, az álom istenét máktokkal ábrázolták. A nyers ópiumot, amelyet az éretlen
toktermésbôl kifolyó „tejbôl” (amely levegôn beszárad) kis „pogácsákká” formálják, amelyeket bonyolult
módon szívható ópiummá alakítják. Ezt ópiumpipákból szívják. Hosszú idô alatt, morﬁummérgezésnek
megfelelô módon teszi tönkre „élvezôjét”. Az ópiumból gyógyászati célból állítják elô a fô alkaloida
összetevôit (morﬁn, kodein, papaverin stb.).
Hazánkban Kabay János (1896-1936) gyógyszerész,
a tiszavasvári Alkaloida Gyógyszergyár alapítója,
módszert dolgozott ki a zöld máknövény, majd
mákszalmából való fontos gyógyszerek elôállítására.
Tiszavasváriban utcát neveztek el Kabayról. A privatizált gyár egy multinacionális cég része lett!
A magját a magyar konyhában kiterjedten használjuk! Összetevôi és különleges íze miatt nem lehet
csodálni. Olajos magja 38,2 g zsírt, 10,8 g élelmi
rostot tartalmaz 100g-ként. Vitaminjai E, B6, biotin.
Ásványi anyagai: kálium, kalcium, magnézium, vas,
foszfor.
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Kerti dolgaink

Ôrölve, cukrozva a mákos tészta
a gyerekek kedvence! A Dunántúlon
újévkor a mákos guba és a lencse
leves elmaradhatatlan. Karácsonyra
is ﬁnom csemege.
Mákos guba: 1,5 kg liszt, 2 dkg
élesztô, tojásnyi zsír, 1 tojás, 1
bögre tej, csipetnyi só, 20 dkg mák,
tojásnyi vaj, 2-3 evôkanálnyi méz.)
A lisztbôl, tojásból, az élesztôbôl a
tejjel kalácstésztát készítünk. A
megkelt tésztából hüvelykujj vastagságú rudakat sodrunk, a tepsi
hosszára vágjuk, lisztben meghempergetjük és liszttel kihintett tepsibe
ritkára rakjuk. Megsütjük, jól kiszárítjuk. A megsült rudakat 2 cm hosszú darabokra
vágjuk. Forró tejjel leforrázzuk, szûrôtálba öntjük és
lecsepegtetjük. A forró vajban a mákkal és a mézzel
elkeverjük. Forrón tálaljuk.
Karácsonykor a mákos bejglirôl se felejtkezzünk
meg!
Bármikor tálalható a máktorta. 1 egész tojás, 2 dl
cukor, 2 dl darált mák, 2 dl tej, 2 dl rétesliszt, 1
zacskó sütôpor, 1 citrom héja, 2 evôkanál narancsdzsem, 2 evôkanál meggydzsem, 10 dkg
fôzôcsokoládé, 4 dkg vaj, csipetnyi só, 3 dkg vaj és
kevés liszt a formához. A tojást, cukrot, darált mákot,
sütôport, tejet és a lisztet habosra keverem, majd a
sóval, reszelt citromhéjjal fûszerezem. A kikent, lisztezett formába öntöm és mérsékelten meleg sütôben
megsütöm. Míg a tészta sül, a csokoládét egy dl
vízzel felolvasztom, a vajjal habosra keverem. A
megsült tortát három lapra vágom. Az egyik lapot
megkenem narancsdzsemmel, a másodikat meggydzsemmel. Majd ráborítom a harmadik lapot.
Rákenem a csokoládé krémet és alaposan lehûtöm.
Jó étvágyat, egészséget és kellemes ünnepeket
kívánok:
Stollmayer Ákosné

Decembernek sokféle arca van.
Lehet derült, hideg, enyhe, esôs,
vagy havas, mindig találni tennivalót a kertben.
Fagymentes idôben metszhetjük, igazíthatjuk a fákat, és bokrokat. Kivéve természetesen a tavaszszal virágzókat. Vághatunk vázába
is. Elôször a fûz, a nyír, és a mogyoró nyílik ki. Fogyasztásra érik a
birs, és a naspolya is. Fáink közt
járkálva szedjük le a hernyófészkeket, és az ottmaradt múmiákat.
Kerti dísznövényeink közt lehet
olyan, amelyik takarásra szorul. Ne
feledkezzünk meg róluk (pl. a
frissen ültetett évelôk is). Enyhe,
száraz idôben öntözzük meg
örökzöldjeinket, mert ezek ilyenkor is párologtatnak.
Ha van kerti homokozó, fedjük
be. Ne maradjon szerszám kint a
kertben, mert a hótól eltakarva balesetet okozhat. Vízinövényeinknek
már védett tárolóban a helye.
Nem kerti munka, de kapcsolódik a kerthez az adventi koszorú.
Ha van alapunk - bár készíthetünk
is -, szépen feldíszíthetô különbözô
fenyôágakkal, lombos örökzöldjeink leveleivel, mint babérmeggy,
magyal, borostyán, és színes bogyókkal, vadrózsa, tûztövis ilex.
Mivel látni mindenféle gyertyákat a koszorún, a ,,hivatalos” 3 lila,
1 rózsaszín. Örömtelibbé teszi a
várakozást kezünk munkája.
Ne feledkezzünk meg madaraink ünnepi asztaláról sem.
ÁLDOTT KARÁCSONYT, ÉS
BOLDOGABB
ÚJESZTENDÔT
KÍVÁN:
Ort János - kertész

A már kiszáradt nagy mandulafa
ágáról Lujza és Döme, kedvenc
gerlepárunk sandít le rájuk. Ôk is
évek óta vissza-visszatérô kosztosaink, ôk fegyelmezetten várnak sorukra. Az évek folyamán már megtanulták, amíg a cinkék nem laknak
jól, számukra nem terem sok babér,
akarom mondani mag. Kegyetlenül
nekik támadnak, ha meg akarják
közelíteni az etetôket és bizony sok
cinke gerlét gyôz.
Amikor a cinkék is és gerlepárunk is jóllakott, a maradék morzsához néhány veréb óvakodik oda.
Szépen feltakarítják az ott hagyott
morzsákat, mintegy felszólítva minket, „tiszta az ebédlô, lehet újból
teríteni. És mi rohanunk is, kis
vendégeink óhaja parancs.
Megjelennek a szarkák is, némelyük a fák legmagasabb ágaira telepszik, mások az eresz szélén
egyensúlyoznak. Ôk nem kérnek a
kikészített magokból, inkább azt

mérik fel, ez a madárcsapat vajon
hány tojással fogja „megörvendeztetni” ôket jövôre. Csodálom kecses,
csillogó testüket, de nem szeretem
ôket. Már megint nagyon sokan
vannak a környékünkön, ellepik a
kerteket, s bizony mióta így ellepték
a hegyet, azóta nem csicseregnek
nyári hajnalokon a rigók kertünkben. A szarkák kiirtották jövendô
generációikat, tojásaikat.
Várjuk, mikor tûnnek fel csapatostól a többi madárfajták, a
meggyvágók, ôszapók, zöldikék is
még ki tudja milyen fajták.
Boldogan etetjük ôket, tudjuk,
meghálálják gondoskodásunkat
jövô tavasszal, nyáron. Közeleg a
karácsony, békét árasztanak a havas
ágakon idôzô kedves madarak.
Csituljanak el a lélek indulatai és
költözzön minden hegylakó szívébe ez az áldott, békés karácsonyi
hangulat. Boldog ünnepeket.
Gálosfai Jenôné

Madarak
Ahogy beköszöntöttek a hûvösebb
novemberi napok, úgy lepték el
csapatostól kerti madáretetôinket a
madarak. Elnézegetem ezeket a kis
repülô jószágokat és elgondolkodom, pici testükben milyen
jelzôberendezés tudatja velük, hogy
most már ne a fákon, a szél által
kupacokba hordott avarban keressék napi betevô falatkáikat, hanem
keressék fel az emberek által már
korábban gondosan elôkészített
etetôiket, s ha még nem lenne terítve
számukra az asztal, csapatos röptükkel ﬁgyelmeztessék ôket kötelességükre. Hé, kedves gazda, ideje
megterítened a számunkra”.
Mi is csak arra ﬁgyeltünk fel,
hogy kis vendégeink fáradhatatlanul repkednek az etetôk körül, nosza igyekeztünk is, hogy a már elôre
beszerzett magvakból bôven terít-
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sünk számukra reggelire, ebédre és
vacsorára. Bizony órát lehetne igazítani hozzájuk, olyan pontosan érkeznek hozzánk kosztosaink.
Elgondolkodom, micsoda észnek
és szervezô erônek kellett lennie
ahhoz, hogy világegyetemünket,
annak minden egyes kis porszemét,
teremtményeit ilyen gondosan,
pontosan megteremtse és mûködtethesse valaki, Teremtô Urunk.
Jönnek elsôsorban a cinkék, van,
amelyiknek sárga mellénykéjét középen fekete csík választja ketté,
van, amelyiknél nem zavar be a
sárga mellénybe egy más színû folt.
Egyesével érkeznek, alig landol az
egyik és kap fel csôrébe egy-két
szemet, sarkában már ott toporog a
másik, a harmadik. Nagy ritkán
egy-egy ôszapó csapódik közéjük,
de hamarosan el is tûnik.
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Életminôség
Napjaink felgyorsult, teljesítmény-centrikus világában egyre
inkább keressük azokat a tereket,
terepeket, lehetôségeket, ahol kicsit megnyugodhatunk, társra találhatunk, önmagunk mûködésére
rátekinthetünk.
Aggódunk gyermekeinkért: mi
lesz velük? Mit hoz a jövô számukra? Hogyan, miképp segíthetjük elô, hogy sikeres karriert
építsenek, mitôl, hogyan tudjuk
megóvni ôket, ha nehézségeik
vannak, hova forduljunk, hogy
hatékony segítséget kapjunk?
Hogyan támogathatjuk azt a folyamatot, mely a boldogulásukhoz vezet?
A hegyen mûködô Ampók kuckó (Remetehegyi út 106/A) olyan
hely szeretne lenni, ahol ezekre a
kérdésekre a különbözô életkorú,
családi állapotú emberek válaszkeresésükben segítséget kaphatnak. A munkavállalóknak egyéni
vagy csoportos szupervíziót, a
felnôtteknek
önismereti
pszichodráma csoportot, szülôklubot ajánlok, nevelési kérdések
esetén egyéni konzultációt vagy a
gyerekeknek számára önismereti
vagy terápiás jellegû pszichodráma
csoportot.
Janda Zsuzsanna
06 30 8233729
(www.jandazsuzsa.shp.hu)
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Imára
…kulcsolódó kezünk jelzi, ha
valamit kérni akarunk. A Világ
bármely pontján. Akkor is, ha „nem
egy-isten hivô” vallásokról van szó.
Ha kétségbeesünk, összetett kézzel
esdeklünk a megoldásért, a megbocsátásért. Akár egymás között, családon belül is. Mert hibát vétettünk,
de akarjuk a békét, kívánjuk a szeretetet. Ha imádkozunk, összetett
kezünk megerôsítést, reményt ad a
boldoguláshoz. Az adott kérés
megértésre talál – reménykedünk.
És akkor is imára emeljük összekulcsolt kezünket, ha hálát érzünk, ha
megköszönünk valamit.
Advent idején, a mostani napokban, mindenki a szeretet ünnepére
koncentrál, bármilyen vallás tanításait követi is. Igyekszünk megbékélni, megbocsátani. Jobban ﬁgyelünk a kimondott szó erejére.
Ahogy a mondás is ﬁgyelmeztet: a
megtartott szó arany, a kimondott
ezüst.
A szeretet ünnepére készül a
Világ. Jön a Karácsony. Mindenkinek jól esne, ha az angyalkák
hagynának valami ajándékot a karácsonyfa alatt. Ha csak jelképesen,
akkor is.
No igen, most jön szóba az
ajándékozás kérdése. Hogy s mint
legyen ebben a nem könnyû, világválságos idôkben. Amikor nap,

mint nap azt halljuk Európa-szerte
is, csökken a foglalkoztatottság, alig
van munkalehetôség. Így aztán
igen csak megcsappantak az anyagi
javak.
Szívünk szerint jól tudjuk az
ajándékozás
elsôsorban
a
gyermekekrôl szól. Olyan nincs,
hogy ne leljenek valami meglepést,
ajándékot a karácsonyfa alatt.
Reményeink szerint, ott még nem
tart a világ. Nekünk felnôtteknek
pedig úgy is a drága aprónép, a
kisangyalok öröme a legfôbb.
Ennél nincs is nagyobb ajándék.
Legyen az elég, amikor még
olyan szerencsésnek mondhatjuk
magunkat - Isten áldásával -, hogy
a karácsonyfa köré állva együtt
imádkozhatunk, egymás kezét
fogva énekelhetjük a karácsonyi
énekeket. Amikor még minden
szívünkhöz közelálló családtagunk
egészséges lehet. Amikor átölelhetjük egymást, mindenki jelen lehet,
akit szeretünk. Kellemes hangulatú,
jól fûtött szobában, szépen terített
asztalnál fogyaszthatjuk az ünnepi
vacsoránkat.
Óriási ajándék ez, csak gondoljunk bele. Mindig mondjunk érte
hálaimát.
Amikor imára kulcsoljuk kezünket, ne feledjük el azokat sem, akik
a baráti körben, vagy a közeli

Egyszerû dióssütemény recept
Különös vonzalom fûz a dióhoz, egyik kedvenc
csemegém. Ezt nevem is indokolja, ami szláv nyelvrôl
fordítva Dióskát, Diósit jelent. Rágcsálom nyersen, de
sütve is szeretem. A legtermészetesebb számomra
ôszi reggel arra ébredni itt fenn a hegyen, hogy diós
sütemény lesz vacsorára. Így volt ez most is. Dió egy
szem sincs a házban, már mindet bedaráltam a pocakomba, de ez itt nem akadály.
Ilyen esetre a recept a következô: Kiállok a házikóm egyik sarkába és elrikkantom magam: kérek
szépen diót! Darálni kell, a friss még túl nedves, az
beragadna, nagyon jó lesz a tavalyi is! Isteni
szomszédaim itt az Olimposzon mindjárt szaladnak is,
húsz perc múltán két zsáknyi csonthéjas csörög az
ajtóm elôtt. Elôszedem az ósdi diódarálót, megemlékezem egykori gazdájáról, Berta nagynénémrôl és
diós sütijeirôl nagy tisztelettel, majd az összes dióbél
királyﬁt beletessékelem a darálóba. Mindezt, persze,
kint, a ház ajtaja elôtt. Az a kellemes, átható dióillat,
ami ott terjeng ilyenkor, odacsalogatja a cinkéket.
Erôsen bizakodnak, hogy ﬁnom ebédjük lesz, csak
állnék már odább, addig nem merészkedhetnek közelebb! Meg is teszem. A tollas takarítóbrigád azonmód nekiesik a munkának, széjjelhordják a lehullott,
elszóródott csemegét. Egyik-másik bekukkant a
konyhaablakon köszönteni. Vagy kér még?
Rafﬁkánk, hegylakótársunk, akinek ezúton is enyhülést kívánok lábfájásaira, nagyon hasznos tanácsokkal járult a dolog sikeréhez, a süti állagához. Hat tojás

sárgáját tizenöt deka cukorral kikeverek, a fehérjét
külön felverem. A dióba bizony a sütôport belekeverem. Az egészet ﬁnoman összeforgatom, majd kellô
minôség-ellenôrzés után egy kis rumot is belelottyintok.
Egy ôzgerincformát kivajazok, beleegyengetem az
illatos, világosbarna masszát. Betakargatom alufóliával. A villanysütôben egy rövid ideig kétszáz fokos
hômérsékleten sül a tészta. Azalatt a sütôpor felhúzza
jó magasra azt az én ennivaló sütimet. Aztán már csak
százhetven fokon sül tovább az édes, de szól magától,
amikor már annyira megsült, hogy az alufóliát levehetem róla. Ez szûkösen egy óra.
Azalatt a stellázsiról leveszek egy üveg lekvárt. Én
a dióhoz a baracklekvárt szeretem a legjobban.
Katicát meghívom, hogy majd vonja be a tortámat.
Ha épp nincs itthon, sem a kisboltban, akkor kakaóport, kis cukrot, vajat olvasztok fel és kutyulok össze
pici vízzel. Amikor megsült a tészta, kiveszem a
sütôbôl. Ha kicsit kihûlt, kihívom a formából.
Félbevágva megkenem lekvárral, a tetejét és a fél
konyhát összekenem a csokimázzal. Összepakolok
egy jóadagot és elbandukolok vele azokhoz, akik a
Kiscelli Kálvária felújításáért összefogva a múltkori,
mindenképp nagy sikerû jótékonysági koncertet támogatták. Magamnak csak a lehulló óriásmorzsákat
hagyom. A receptet Rafﬁnger Évi, Berta nagynéném
és közvetlen jó szomszédaim után lejegyeztem itt az
Olimposzon én:
Orehovszky Vali.

szomszédságban egyedül ünnepelnek a sors akaratából. Akiknek sosem lesz már fényes a karácsony,
mert nemrég vesztették el egyetlen
gyermeküket. És a veszteséget
egyedül maradva nem képesek
feldolgozni lelkileg. Nemrég volt
egy ilyen eset is – mesélte valaki itt
a Hegyen.
Adhatunk ajándékot úgy is, ha
megállunk, és mosolyogva hallgatjuk meg közeli ismerôseinket, ha
beszélgetni akarnak, elmondhatják
gondjaikat, bánatukat valakinek.
A mosoly nekünk is jót tesz. Itt
van nálunk, korlátlan mennyiségben, és semmibe sem kerül szeretettel ajándékba adni.
Legyen hát szép, békés, boldog
karácsonyunk, olyan örömökkel,
boldogsággal, egészséggel, amit
csak elképzeltünk, szeretnénk.
Tegyük hozzá, az ünnepektôl függetlenül is, az egész elkövetkezô
esztendôben, ne szûkölködjünk
mindezekbôl.
Adja Isten, hogy így legyen!
Ui. Azért nem ártana – nagyon
halkan – egymás fülébe suttognunk, azt a kedves kérést, amit az
idôs „tejesember” a Jóistenhez intézett.
Hátha – remélt – bôséggel
mindannyiunknak „bejönne”?!
W. Grass

Nyestkutyabajok
A Budakeszi Vadaspark egyik
veterán lakója mostanában nem
volt a régi...
A gondozók azonnal észrevették, hogy valami baj lehet a nyestkutyával, mert gyanúsan sántikált,
furcsa járása arra engedett következtetni, hogy valami nem stimmel
szegény öreggel.
Miután az állatorvos elaltatta,
átfogó orvosi vizsgálatnak vetették
alá, két ﬁola vért vettek tôle, amit
futár vitt a laboratóriumba elemzésre. Az elsôdleges orvosi vizsgálat eredménye szerencsére nem
utal nagyobb bajra, viszont azt
megállapították, hogy ôt is utolérte
a békés öregkort megkeserítô
probléma: az ízületei bizony elég
lazák, melynek következtében hol
itt fáj, hol ott fáj...
Sok pihenést írt fel a doktor bácsi, amivel nem lesz gond, hisz
lustálkodásban a nyestkutya nálunk - bár sántikálva, de - viszi a
pálmát!
forrás: Pilisi Parkerdô
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Máramarosi mesék
Egyik fontos utca itt fenn a hegyen Máramarosról van elnevezve.
Útnak épp nem sugárút, így valahol érthetô is, hogy levették a sebességhatárt 20 km/órára. Arra
kérem a nyájas olvasót, lassítson
velem és nézzen körül, mennyi
mesés kincset fedezhetünk fel
odaát, Máramarosban.
Szenvedésversenyt nyitott a
múlt századi történelem az elcsatolt területek lakói között, ezt tudjuk.
Ebben
a
versenyben
Máramaros dobogós helyezést ért
el. Volt olyan lakója, aki 1991. augusztusában már ötödszörre váltott
állampolgárságot, pedig egy tapodtat sem mozdult szülôhelyérôl.
Sôt, a szomszéd faluba, a rokonaihoz sem jutott el, nem jutott át az
ukrán – román államhatáron.
Határvidék ez, természetes határvidék, kultúrák között, Kelet és
Nyugat között, de határvidék zordon büszke hegyek és bôven
termô síkság között is, gyéren lakott, háborítatlan nyugalom és
nyüzsgô emberi élet között is. Rút
kontármunka volt a történelemcsinálók részérôl ezt hosszába kettévágni egy szenvtelen rajzasztalon!
A Tisza ott zubog lefelé színesen, bájosan a gömbölyûre csiszolt
köveken, mellékfolyóit és patakokat magába ölelve. Úrimuri az ot-

tani kisgyermekek számára a maguk fabrikálta csónakkal, teknôvel
sodródni a vízen. Kicsivel feljebb
még Feketén és Fehéren látjuk a
Tiszát, külön-külön, ahogy a mederfenék kôzete adja. Mégfeljebb,
jobbra, a Hoverla oldalában
mégtöbb patak, erecske jelentkezik a Tisza eredôje címre. Egy alkalommal, mikor ott jártam, a meredek hegyoldalban egy jó ujjnyi
vastag eret mutattak nekem.
Nyáron pásztorok tanyáznak ott.
Ôk úgy mesélik, hogy egy tudós
ember járt erre, Szegedrôl.
Gyûjtögette üvegcséiben a vízmintákat, majd visszajött és kijelentette, hogy a Tisza igazi forrása éppen
az az ér, amit nekem mutattak.
Lehajoltam, hogy megkóstoljam a
vizét, de valami magára vonta a
tekintetemet. Egy meleg, barna
boci szempár mosolygott rám
kedvesen, karnyújtásnyira fölöttem. Azt hiszem, játszani hívott.
Engem,
az
aszfalttyúkot.
Ijedtemben Rahóig szaladtam le,
ahol a piacon épp szezonja volt a
vörös áfonyának. Ha karácsonykor
rohangálok ott, tejben fôtt búzalevest kapok dióval, vagy mákkal,
ünnepi étekként. A Hoverla, ami
Hóvár néven is ismert, a maga
2020 méterével Ukrajna legmagasabb hegye.

Kicsit lejjebb a Tisza egy óriási,
még a parajdinál is nagyobb
sótömb felett csobog. Sajnos, most
már nem csak felette. A gyászos
testvéri pazarlás és ostobaság
hagyta, hogy a víz betörjön a
gondosan tervezett, mûvelt, ôrzött
sóbányába. A bánya már rég nem
mûködik, de veszélybe került a
híres sószanatórium ott lenn, háromszáz méteres mélységben, vele
együtt Aknaszlatina és Máramarossziget is. Pedig IV. Béla idején itt még szigorú rend szerint
vigyázták a sótömböket, Kuni-

gunda királyleányt is elbûvölte a
titokzatos fehér csillogás. Folytathatom-e a mesét máskor? Egy pillanatra hazaugranék, ide a
Máramaros útra. Útközben még
megállnék Szolyván tiszteletet adni, a gyûjtôtábor helyén, ahol
nagyjából minden elhurcolt magyar megfordult. Az enyimek is,
akiket Katalin napkor indítottak
útnak. De nagyon szeretnék még
visszatérni a hegyek, erdôk, vizek
és vad, meg a koronavárosok meséi közé.
Molnár Andrea

Arany Oroszlán patika berendezése
Kiállítás a Kiscelli Múzeumban
Az Arany Oroszlán gyógyszertárat Landerer József pozsonyi
gyógyszerész alapította 1794-ben
Pesten, az egykori Kecskeméti
kapunál. Késôbbi tulajdonosa,
Pecz Samu költöztette a patikát
1810-ben végleges helyére, a mai
Papnövelde és Veres Pálné utca
sarkára. A biedermeier berendezés
az 1830-as években készült, talán
1836-ban, amikor Jurenák József
vette át az üzletet özvegy Petznétôl.
A Szeminárium (ma Papnövelde)
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utca 2. alatti emeletes épületet a
ház tulajdonosa, Ráth Károly
1841-ben Hild József tervei szerint
a ma is látható alakjára átépíttette,
de ez nem érintette az ekkor már
minden bizonnyal elkészült bútorzatot. A patika az épület Veres
Pálné utcai oldalának földszintjén,
az 1970-es években árkádosított
részen volt.
Az Oroszlán patika tulajdonosa
1845-ben Jármay Gusztáv lett, aki
hasonszervi (homeopata) gyógy-

szereket is tartott üzletében. Az
ipart ﬁa, Jármay Gyula is folytatta.
Leghíresebb készítményük az úgynevezett Jármay-féle csoda melltea
volt,
tulajdonképpen
egy
köptetôszer, amelyet köhögés, rekedtség és hurut ellen kínáltak.
Ugyanezt a kettôs proﬁlt – hagyományos és homeopata készítmények árusítását – vitte tovább a
két világháború között a gyógyszertár utolsó tulajdonosa, S.
Szentpétery Pál. Üzletét 1951-ben
államosították, a kiszolgáló helyiség – az ofﬁcina – berendezése
ekkor került a Kiscelli Múzeumba.
A gyógyszertár cseresznyefa
borítású berendezése a stílusjegyek alapján az 1830-as évek
elején készült. A bútor késôbb
több javításon, apróbb átalakításon esett át, míg a tárgyegyüttes
életébe a legkomolyabb beavatkozás 1939 nyarán történt: ekkor
az eredetileg cseresznyefa borítású pultokat linóleummal fedték el,
továbbá a hasábos lábakat linóle-

umborítású, egybefüggô lábazatra
cserélték. A korábbi döntött írópultos számolóasztalból és az
eredeti nagy pultból L-alakú pultot alakítottak ki.
A gyógyszertár bútorzatának és
edényeinek államosítását követôen
az egykori ofﬁcina berendezését a
Kiscelli Múzeum egyik földszinti
termébe szállították. A bútorzatot
itt az új helyszínhez igazítva állították fel.
A patika restaurálása során
elôkerültek az 1939-es nagy felújítás dokumentumai: asztalos bejegyzések, valamint 1939 júliusából
származó napilapok, amelyeket az
új, L-alakú pult kialakításakor, az
eredeti cseresznyefa felület egyenetlenségeinek kiigazítására használtak fel. A bútorok szétbontásával rekonstruálhatóvá vált a szekrények eredeti összeállítása, ahogyan most a kiállításban is
megtekinthetôek.
Dr. Rostás Péter
fotó: F. Szalatnyay Judit
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Szökik a Dáma!
„Bridzs fesztivál”
Pedig üldözôje impasszt adott rá, de leányszöktetés
történt. Persze, az sem mindegy, hol ült ôlédisége az
esemény elôtt, hova osztották ki. Ha üldözôje elôtt ül,
semmi esélye. De így, mögötte, elegánsan lelép. Ha az
épp aduként regnáló színhez tartozik, végképp nyugodtan meghúzódhat, amíg újra pompázhat egy
ütéssel.
Újabb felbolydulás: az ünneplôs ászomat egy adu
kettessel ellopták! Annyira számítottam, hogy ütök
vele, már azt is elterveztem, hogy utána mit hívok és
tessék! De annyi baj legyen. Különben is, legszebb
öröm a káró négyes, ha épp az adu és én viszem az
ellenfél királyát, mert nekem már nincs pikkem.
Persze, ezt az ellenfél sejthette volna a lejátszást
megelôzô licitbôl. Lehet, ellankadt a ﬁgyelme.
A licit se mindennapi, nem ám az isztambuli bazári
alku, sem nem az árverési összegtorna a most felfedezett és árverezett Csontváry képért. Hanem néhány
szópárban kifejezett erô, szín, ászok és királyok, öszszesen 40 ponttal, 52 lappal, 13 ütésért. Unalmassá
teszem a lejátszást, ha túl keveset mondok, de elrontom, ha túl sokat. Van, amit tudnom kell a válaszokból,
de van, amit csak feltételezek, vagy remélek. Például,
hogy hol ül a dáma, melyik játékosnál.
Két azonos elosztás és lejátszás nincs. Rengeteg a
variáció. Színre szín a követelmény, de a többi mesterségesen eltérített, a játék izgalmáért.
A zöld posztó körül négyen ülünk, ketten-ketten
párban. Zajosan kattogtatjuk agytekervényeinket, nézegetjük a lapokat, keressük a stratégiát. Egy-egy jó
megoldásnál meggratuláljuk a kiagyalóját, ôszinte
örömmel. De jaj! Az elkövetett hiba még több partin
keresztül bosszantja a játékost, sôt, van, hogy éjszaka
is az elszalasztott lehetôségrôl álmodik nyugtalanul.
Itt a hegyen, a Népházban minden szerdán este 6-tól
versenybridzs bonyolódik. Kibicnek és tanoncnak a
hely biztosítva! ½ 7 körül az Aranka-Expresszel megérkeznek a szendvicsek, ami megnyugtató minden
kedves játékostársnak.
Nemrég invitáltak, partnerem 1 -el indult a licitben.
A valódi kérdés az volt, hogy van-e gyenge kettes
válaszom. Van-e hosszú szinem, különösebb erô nélkül? Olyan hosszúság, amivel egyedül semmire se
megyek, viszont biztos hátteret nyújthatok vele a
partneremnek. Épp elôtte befejeztem egy partit, ahol
szép 18 pontom volt ugyan, de semmi támogatást nem
kaptam a partneremtôl. Mehettem én a pontözönömmel a buktába. Azaz, az ellenfeleink a jó leosztással és
jó játékkal megnyerték a partit. Nos, ebben a második
partiban véggondoltam, mennyi mindent jelenthet az
1 indulás, megnéztem a kezemben a lapokat, bemondtam a hatos színemet a két ﬁgurával és most
kíváncsian várom, a partnerem mit mond rá. Ez a két
utóbbi parti nem a kártyaasztalnál volt, hanem a valós
életben, a résztvevôk nem zsugások. Csak épp emlékeztetett a helyzet a bridzsre. Jostein Gaardner
ﬁlozóﬁkus kártyakönyve is eszembe jutott, amit mindenkinek ajánlok.
Nagyon megszerettem ezt a játékot. Nekem kedves,
általam nagyrabecsült emberek játszák, játszották.
Legutóbbi, kellemes felfedezés számomra Ottlik Géza
zseniális bridzsélete. Ô rettegett attól, hogy a bridzsrôl
szóló munkáiban sokan csak a szépirodalmat keresik,
de már csak az eleganciája miatt is érdemes lehet
ezeket böngészni. Igen elégedett vagyok a
jósorsommal a Toronya utcai bridzsélet végett!
Fedák Sári
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Világot teremtô szabályok
Haladjunk tovább a Csodálatos
Kutyadoki, vagyis Cesar Millan Emberképzés
kutyákhoz címû elôadásában, ha nem unják, immár a negyedik rész következik. S
engedtessék meg továbbra is a
Kutyapostásnak, hogy olykor kommentjeivel lássa el ezt a „csodadumát”…
Arról még nem beszéltünk, hogy a szabályok, korlátok és határok kijelölése milyen fontos. És, hogy ezzel már akár a kétháromhónapos kölyköt is érdemes „megkínálnunk”, hiszen az anyjuk is, tulajdonképpen születésük pillanatától kezdve szabályozza kicsinyeit. Sok újsütetû gazdi azonban úgy gondolja: ráér ezzel, várhatunk a
szabályokkal legalább egyéves koráig, ami
bizony komoly bajok forrása lehet. Ugyanis
az egy év tökéletesen elegendô a négylábúnak arra, hogy rájöjjön: akkor inkább ô jelöl
ki számunkra szabályokat, korlátokat és
határokat.
Mi halogatunk, ô meg érzi és tudja, hogy
„szabad a pálya”, vagyis, hogy nincsenek
semmiféle szabályok, nagyjából egészébôl
azt csinál, amit akar. Tehát, ha van
lehetôségünk kölyökkutyát nevelni, akkor
csináljunk mindent úgy, mint ahogy azt az
anyakutya, jobb családokban – értsd:
alomban – az apakutya is tenné. A
kutyaszülôk megtanítják a kicsiket várni,
ôket követni, de például azt is, hogy meddig távolodhatnak el tôlük, az otthonuktól.
Ha az embergazda elmulasztja a szabályok
kijelölését, a kutyája nem fogja tisztelni.
Mindenkinek, minden kutyafajtának szüksége van a szabályokra – int bennünket
Millandoki.
És ebben azért van valami – teszi hozzá a
Kutyapostás. Ha például megtanítjuk a városi kutyának, hogy a járdáról lelépnie
egyedül nem szabad, akkor belátható, hogy
mennyivel szabadabb lesz számára a séta,
mintha pórázon kellene vezetni ôt. (És most

egy pillanatra tegyük félre a többnyire ezt
lehetetlenné tevô, idióta ebrendeleteket,
amelyek nemhogy póráz, de szájkosár nélkül is tiltják már a sétát…) Hogy a szabályok
nemcsak szükségesek, de alkalmasak is lehetnek egy jobb élet megteremtésére, arra
Hankiss Elemérnek, a nagyszerû szociológusﬁlozófus-írónak is van egy szép példája. Ha
odaadunk két gyereknek egy sakktáblát, és
nem mondunk semmit a játékról, akkor vajon mit történik? – kérdi. Kiszedik a bábúkat,
elôbb-utóbb rájönnek, hogy lehet velük
dobálózni, aztán, amikor elfogynak a parasztok és a tisztek, s marad a tábla, akkor majd
az egyik gyerek fejbe veri ezzel a másikat…
De ha elmondjuk nekik a szabályokat –
emeli fel képzeletbeli mutatóujját Hankiss –,
akkor egy egész világot teremtünk nekik: a
sakk, könyvtárakat megtöltô, milliók szórakozását jelentô világát.
És így van ez a szôrös gyerekeknél is…
Sancho nevû kiskutyánk megérkeztével
nálunk is megy a „rendeletgyártás”: a fogad
nem arra való, hogy mindent és mindenkit
széttépjél, a drótokban áram van, amit jobb,
ha nem kóstolsz meg, és a cicák hozzád
képest városi gerillák, tehát jobb, ha nem
üldözöd ôket, s leginkább jobb, ha nem
ugrasz utánuk az erkélyrôl a kertbe…
Szücs Gábor

ADVENT ÓBUDÁN rendezvénysorozat gazdag programmal várja a vendégeket december
23-ig a Fô téren. A december 1-én Bús Balázs polgármester úr nyitotta meg a karácsony
elôtti „várakozás” napjait. Tele volt a Fô tér. A korcsolyapálya elôtt hosszú sorban várakoztak
gyerekek és felnôttek az igen népszerû pálya megnyitására, amely január végéig ingyenesen
látogatható. Az Önkormányzat idén is adventi programokkal, koncertekkel, színpadi
elôadásokkal, vendégváró csemegékkel, forralt borral vár mindenkit a Fô térre. A részletes
program megtekinthetô a www.adventobudan.hu honlapon.
Fotó: Antal István
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„Labdás nap az Erdôalján”
Iskolánk immár harmadik
alkalommal vesz részt az
UniCredit Bank „Passzold tovább” pályázatán. Minden
évben nagyon örültünk – mi
gyerekek
–
ennek
a
lehetôségnek, hiszen az osztályok és a vegyes korosztályú
csapatok önfeledt labdás játékokban mérhették össze
küzdeni tudásukat, ügyességüket.
Az idei labdás napot október 27-én tartottuk, egy
szombati munkanapon. Mivel
az idôjárás már nem kedvezett a kinti mérkôzéseknek, a
ﬁúk legnagyobb bánatára a
focimeccsek
elmaradtak.
Kismé-retû tornatermünkben
folytak
a
versenyek,

mérkôzések
korosztályos
bontásban. Elôször a legkisebbek csaptak össze labdás
váltókban, kidobókban, majd
a két második és a harmadik
osztály mérte össze magát
„szabadulás a labdától”,
„szemkontakt passzolós” játékokban és természetesen
váltóversenyekben.
A negyedik, ötödik és hatodik osztályok zsinórlabdáztak,
zsámolylabdáztak – ez a méta
„Erdôaljás átirata” –, tollasoztak és kétcsapatos kidobóztak.
Ennek a korosztálynak ez az
egyik kedvenc játéka, ahol a
sajátjaiknak passzolni kell,
csak az ellenfél csapattagjait
dobhatják ki. Mindenki játszik,
egyetlen tanuló sem marad ki,

mindenki hozzátehet egy picit
a gyôzelemhez.
Persze mi, nagyok, már komolyabb meccseket vívtunk.
Örömmel állapíthatom meg,
hogy a hetedik osztályosok
magabiztos gyôzelmet arattak
a nyolcadikosok felett a röplabda és a kosárlabda
mérkôzésen is. Még azt is
megengedtük, hogy Beró bácsi
a
nyolcadikosok
osztályfônöke is beálljon
erôsíteni csapatát, de hiába.
Mindent összevetve jól sikerült a nap. Mindenki élvezte a
játékot, bár a vesztesek
idônként szomorkodtak egy
kicsit.
Zsiros Eszter
DÖK vezetô (7. oszt. tanuló)
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A magyar nyelv napja
„Aki szereti anyanyelvét, annak nemcsak
segítôtársa, hanem játszótársa is a nyelv.”
(Grétsy László)
November 13-án ünnepeltük a magyar nyelv
napját. Ez alkalomból játékos anyanyelvi
vetélkedôt rendeztünk iskolánk felsô tagozatos
diákjainak. A lelkes készülôdés már egy héttel az
ünnep elôtt elkezdôdött. A gyerekek a hetedik
osztályosok vezetésével vegyes csapatokat alakítottak. A rendezvényt egy rövid mûsorral nyitottuk,
ahol a csapatkapitányoktól egy-egy szép idézetet
hallottunk a magyar nyelvrôl. Végre elkezdôdött a
versengés. A gyerekek „összedugták a fejüket”, és
együtt próbálták megoldani a kreativitást, gondolkodást igénylô feladatokat. Nagy volt az izgalom,
különösen a szóbeli játéknál, ahol a gyorsaság is
számított. A délután nagyon jó hangulatban telt,
gyorsan elrepült az idô. Az eredményhirdetésre
még néhány napot várni kellett, de annál nagyobb
volt az öröm, mikor a csapatok az oklevelek mellé
a ﬁnom csokikat is megkapták.
Szánáné Misuth Zsuzsanna

ELŐKÉSZÍTÉS,
KORREPETÁLÁS
KÖZÉPISKOLAI
FELVÉTELIRE
(matek, magyar, ﬁzika, kémia)

THALÉSZ-KÖR
a Vörösvári úton, telefon: +36 20-946 2027

www.obudamatek.hu

Kóspallag
Idén a két 5. osztályunkkal ôszi
két napos kirándulást valósítottunk meg. Nem titkolt célunk
volt, hogy hagyományt teremtve
az év többi részében is évfolyam
programokat szervezünk, hogy
így is erôsítsük a barátságokat,
kapcsolatokat a gyerekek között.
A
különbusz
gyorsan
a
Börzsönybe repített minket
Kóspallagra
a
Kisinóci
túristaházhoz. Az erdô fantasztikus színekben tarkállott. Órákon
át számháborúztunk, gátat építettünk a patakra, s gps-sel megkerestük a legközelebbi geoládát. A
sok mozgás jótékony hatással volt
a gyerekek étvágyára. A kiadós
vacsora után a tábortûznél megsütöttük, megettük az összes
kolbászt, hagymát, szalonnát. A
végén a kellemes illatot árasztó
mályvacukor sütögetéssel zártuk
az estét.
Szirtes Csaba
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AZ EGYESÜLET
HÍREI
XII. Dezsô halála

Kis hegyi zene

Disznótor a Táborhegyi Népházban
2013. január 26-án, szombaton, 7.00

Kamarazene teával: Az
Óhegy Egyesület Vezetôsége
nagy büszkeséggel jelenti,
hogy tagjai és a hegylakók
részérôl komoly igény mutatkozik a komolyzenei és a komolyan tréfás zenei délutánokra a Táborhegyi Népházban. Ezért jövôre koncertet
szervezünk két vagy három
alkalommal
az
Óbudai
Kamarazenekar
tagjainak
részvételével.
Vezetôjük
örömmel vállalta. A koncerteken a zenészek, köztük többen hegylakótársaink, egy
csésze tea mellett bemutatkoznak, a zenén kívüli
életükrôl mesélnek a közönségnek. A zenérôl is esik néhány szó és végül a kamara-

Mivel januárban nem jelenik meg az újság,
ezért már most hirdetjük, hogy januárban tizenkettedik alkalommal tartunk disznótort a
Népházban. Az ínyenceknek szóló egész napos
program 7 órakor kezdôdik fogadópálinkával,
a disznó bontásával, majd következik a feldolgozás. Aki részt kíván venni a munkában, az
kötényt, és éles kést hozzon magával!
A menü a nap folyamán, a feldolgozás sorrendjében: orjaleves, toroskáposzta, pecsenye.
Részvételi jegyek kaphatók január elejétôl a
Népházban, valamint az Erdôalja úti és a
Domoszló útjai ABC áruházakban. Ára (az érkezés idôpontjától és fogyasztástól függetlenül)
felnôtteknek 2500 Ft, gyerekeknek 10 éves
korig: 500 Ft. A résztvevôk - ha marad - hurkát,
kolbászt vihetnek önköltségi áron.
Mindenkit szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége!

2012. december

,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

koncert következik. Ismert és
kevésbé ismert darabok, zenei
tréfák érkeznek a Népházba.
Az idôpontokat és a mûsort a
lap következô számaiban jelentetjük meg. A koncertekre
mindenkit hív szeretettel a
Vezetôség. Külön hívogatjuk a
zenélni most tanuló vagy ezen
gondolkodó gyerekeket, akik
itt is barátkozhatnak leendô
hangszeres társaikkal.
Nótaszó
szôlôlével:
Korábban mûködött vidám
dalkör a házban, ezért ugyancsak nagy örömmel kezdünk
a közös éneklés szervezésébe. Tavaly szent Iván éjkor a
Népház kertjében már „megtartottuk a fôpróbát”, igen jól
sikerült. Ezért már most tud-

juk, hogy 2013. szent Iván éjkor ismét találkozunk a
tábortûz mellett, a diófa alatt,
ahol furulyaszó kíséretében
énekelgetünk. De reméljük,
több alkalommal is sikerül
megszólítanunk a valójában
ismert nóták éneklésére, dúdolására. Szövegismeret hiánya nem akadály, hanghiány
pótolható,
kishitûség
leküzdendô.
Az együttlét nagy örömet
fog szerezni mindnyájunknak, ezért ide is hívogatunk
minden kedves Hegylakó
társunkat és Érdeklôdôt! Lehet
már most jelentkezni Molnár
Andreánál a 30-956 5035 telefonszámon.
Vezetôség

Kedves egyesületi tagok!
Szeretettel kérünk mindenkit, hogy aki még
nem rendezte az idei, 2012-es tagdíját, utalja el
az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete, 1170300620032630 számú OTP számlájára, a közlemény
rovatba „tagdíj” megjelöléssel. Vagy ﬁzesse be
személyesen Kiss Katinak a Táborhegyi
Népházban szerdánként, 17-19 óra között. A
tagdíj összege: keresôknek 2.000.-Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak 1.000.-Ft. További adományokat is szívesen fogadunk, sokat segít
vele, hísz ezzel az NCA pályázaton elnyerhetô
támogatás mértékét is erôsen javítja. Köszönjük!
2012-tôl a tagjainknak un. tag-kártyát adunk,
amelynek tulajdonosai egyes rendezvényinken
elôre jelzett kedvezményben részesülnek.
Elnökség

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

h.
17.00-18.30
cs.
9.00-10.30
Társastánc kezdô
h.
19.00-20.00
Társastánc haladó
h.
20.00-21.30
Pilates torna (Tenki T.)
sz., p.
8.00-10.00
Pilates torna (Naményi E.) h.
9.00-10.00
sz., p.
18.30-19.30
Kreatív tánc leányoknak k., cs.
17.00-18.00
Nôi torna
k., cs.
18.00-19.00
Férﬁ torna
k., cs.
19.30-20.30
Zenebölcsi
második k.
10.00-11.00
Bridzs klub
sz.
18.00-22.00
Játék klub
cs.
18.00-22.00
Hastánc
p.
15.00-17.00
Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.00-19.00 h–
ig, a hét többi napján elôre egyeztetett idôpontban, tel.:
430 1326. Gondnok: Gáspár Aranka, tel.: 30-394 0031.
Bejárat a Népház udvaráról.

A Táborhegyi Népházban karácsonyra készülôdtünk, gyerekekkel és szüleikkel kisebb nagyobb
díszeket készítettünk. Zsigmond Ági és Várkonyi Bea mutatta trükköket, igazítgatta a gyermekek kis
kezeit. „Anyukánk számára díszek lesznek a karácsonyfán, meg a koszorúk az ajtón”, - büszkélkedett
egy kisleány!

HAVILAP (MKM 226.674/1998)
Kiadja: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33. Tel.: 430-1326
E-mail: egyesulet@ohegy.hu, web: www.ohegy.hu
Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök. Szerkesztô: Mikes Kriszta,
Molnár Andrea, Varga Szabolcs. Hirdetésfelvétel: Óhegy
Egyesület. Telefon: 430-1326. Elôkészítés: Petit Typo Bt.
Nyomás: MédiaPress 1990 Kft. Megjelenik: 3000 példányban

APRÓHIRDETÉSEK
• Angol tanítás, korrepetálás a Testvérhegyen diplomás tanárnônél. Tel.20 213 1738.
• Kézi és gépi pedikûr a Hegyen! Kérésre házhoz is
megyek! Tel.: 20-243 3154
• Bútorklinika a hegyen! Mindenféle bútor javítása,
felújítása, antik és stílbútorok szakszerû restaurálása! Tel: 388 2464 vagy 30-754 3188
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Óbudalux Ingatlaniroda
Testvérhegy, Táborhegy, Remetehegy, Mátyáshegy
Forster Judit
irodavezető-építész

Nettó jutalékunk: 3% • Hívjon bizalommal! 30-696-696-9
www.taborhegyi.hu

www.remetehegyi.hu

www.matyashegyi.hu

1037 Budapest,
Erdőalja út 46.

Összesített ingatlankínálatunkat itt találja: www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu

Kiemelt ingatlanajánlataink:
• Királylaki úton családi ház, 952 nm-es telken
• Jablonka úton kétlakásos családi ház
1400 nm-es telken, kültéri medencével
• Testvérhegyen bővíthető, 60 nm-es,
újszerű családi ház, 859 nm-es telken
• Királylaki úton, 700 nm-es,
önálló helyszínrajzi számon lévő telek
• Erdőalja úton, 78 nm-es, 1. emeleti,
saját kerttel rendelkező újszerű lakás

53 M Ft
99 M Ft
55 M Ft
49,9 M Ft
39,9 M Ft

Meglévő ügyfeleink részére keresünk:
Bérelhető házakat, lakásokat,
Eladó ingatlanokat:
• 1 nappali + 3 szobás lakásokat
• Új vagy újszerű házakat
• Bontandó házakat telekáron
• Buszmegállóhoz közeli építési telkeket

SÁGI MAGDI
INGATLANIRODÁJA
Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
értékesítése, bérbeadása
Sági Magdolna irodavezető
1037 Bp., Remetehegyi út 52.
Mobil: 30-378 5113, tel./fax: 388 5919
E-mail: sagimagdi1@gmail.com
www.sagimagdi.ingatlan.com

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE

LENS OPTIKA EUROCENTER
1032 Budapest, Bécsi út 154.
Telefon: 06 1 437-4629
www.lensoptika.hu
Nyitva tartás: hétfô-szombat 10-20 óráig, vasárnap10-18 óráig
Egészségpénztári elfogadóhely!
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