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Szülinap - 25 éves az Egyesület
Az Egyesület Elnöksége szeretettel meghív minden kedves tagot és érdeklôdôt, a

2014. november 21-én, pénteken, délután 19.00 órakor
kezdôdô ünnepségünkre. Kiállításon mutatunk be részleteket az elmúlt 25 év eseményeibôl,
Alerton klub rövid mûsorral lepi meg a jelenlévôket, majd gondolatok hangzanak el
történetünkrôl, jövôbeli terveinkrôl. Köszöntô hangzik el egy pohár pezsgô és süti mellett,
majd megköszönjük támogatóink, segítôink fáradozásait.
A találkozóra szeretettel várjuk alapítóinkat, egykori vezetôinket és tagjainkat, támogatóinkat.

Az Óbudai Kamarazenekar ôszi koncertjét tartotta a Táborhegyi Népházban nagyon nagy sikerrel

Bea lent, Flóra fent.
Bontják a vakolatot károsító vadszôlôt.

Számos segítôtársunk fogott ecsetet, és festette újjá a Népház kerítését, feláldozva szombatjukat.

Programok

Vasárnapi mozi

MUKSÓ MONDÓKA

Vasárnapi mozi
november 2. v. 17.00
Vasárnapi mozi
november 16. v. 17.00
25 éves szülinap
november 21. p. 19.00
Vasárnapi mozi
november 30. v. 17.00
Mikulás a Népházban
december 7. v. 10.00
Mikulás a Virágos-nyeregben december 7. v. 16.00
A következô lap megjelenésének idôpontja:
2014. december 4.

Stephen Gaghan: Sziriana /2005/
november 2-án, 17.00 órakor
Barry Levinson:
Amikor a farok csóválja /1997/
november 16-án, 17.00 órakor
Andrew Niccol: Fegyvernepper /2005/
november 30-án, 17.00 órakor

Hétfônként 10 órától ismét rendszeres
gyerekprogram lesz a Táborhegyi Népházban.
A félórás foglalkozásra minden mondókázni
vágyó babát és mamát szeretettel vár
Pribojszki Adri
a Muksó Mondóka vezetôje kisleányával, Emmával.

(Részletek a 7. oldalon)

Az elsô alkalom: november 17-én, 10 óra.
Belépés novemberben díjtalan.
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Virtuózok

„Én már ide tartozom”

Szeptember 16-a, alig múlt
dél és hosszú napok óta most
elôször kisütött a nap. A
levegô még párás, de a sugaraknak már ereje van. Idén
keveset sétálgattam a hegyen
a sok esô miatt, pedig szeretek barangolni a hegyen. Sok
kedves emlék elevenedik
meg ilyenkor, s most a lábam
szinte
öntudatlanul
a
Jablonka útra vitt, megálltam
a háznál, hol mesterem,
Zsurzs Éva lakott. Halála elôtt
itt készítettem vele interjút az
Óhegy-hírekbe, még 1997
decemberében. Az apropó
akkor a Mikszáth évforduló

volt és elsôsorban a Fekete
Város sorozatról beszélgettünk. Felidéztünk sok kedves
emléket a 102 nap forgatásáról. Asszisztensként dolgoztam a ﬁlmben és televíziós
mesteremnek „Zsurzsanyót”
tartom, ahogy mindig emlegettük. Hálás vagyok neki
sok bölcs tanácsáért, mely
elkísért rendezôi pályámon.
Most készültem el Zsurzs
Éváról szóló albummal,
melyben sok-sok képpel,
színész interjúkkal, kritikákkal tisztelgünk a magyar televíziózás nagy alakja elôtt. Az
Abigélt, A fekete várost, a
Glóriát rendszeresen ismétlik
a televíziók. Könyvemhez
most keresek szponzorokat
és kiadót, és remélem a karácsonyi könyvvásárra megjelenik. Szép karácsonyi ajándék lehet. Ezen a derûs ôszi
napon itt ácsorogva háza
elôtt idézném mit mondott
újságunk számára.
„Mióta lakik itt?” – kérdeztem miközben az örvendezô
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kutyáktól botladozva igyekszem befelé.
„Ennek idestova 15 éve. Én
bennszülött pesti vagyok, és
az unokák kedvéért hoztam
meg ezt az áldozatot, kertes
házba költözöm. Eleinte igen
furcsa volt a természet közelsége. De már el se tudom
képzelni máshol az életemet,
annyira
megszerettem
Óbudát, mintha bennszülött
lennék. Azért olvasom a
hegyvidék újságját is, mert
magaménak érzem. Én már
ide tartozom”
Babiczky László rendezô,
Zsurzs Éva
egykori asszisztense

Az MTVA által meghirdetett, és péntekenként az M1-en látható „Virtuózok” címû
egyedülálló komolyzenei tehetségkutató
mûsor célja a klasszikus mûvészek felfedezése
hazánkban. A mûsor készítôi azokat a ﬁatalokat kutatják fel, akik kiválóan játszanak a
klasszikus zenei hangszerek valamelyikén,
vagy a klasszikus énekben nyújtanak
kiemelkedô teljesítményt. A versenyzôk teljesítményét nemzetközileg elismert öttagú
szakmai zsûri értékeli.

A versenyen ifjú hegyi szomszédunk,
Pál Szilveszter gitármûvész is beválogatásra
került sok-sok jelentkezô közül. Muzsikálásához, eddigi munkájához, kedves
megjelenéséhez és fellépôi stílusához sok
szeretettel gratulálunk. Kívánunk Szilveszternek olyan szép zenészi pályát, ami ôt is, és
hallgatóit is örömmel tölti el.

Választási eredmények - képviselôink
Szeretettel köszöntjük újra választott
fôpolgármesterünket Tarlós István Urat, polgármesterünket Bús Balázs Urat valamint hegyvidékünk választott képviselôit. Elért eredményeikhez gratulálunk, tevékenységük során sikeres
városfejlesztô munkát, hozzá kellô anyagi hátteret kívánunk.
„Meggyôzô volt az a többség, amivel engem
megválasztottak,
illetve
azoknak
a
képviselôknek is bizalmat szavaztak, akik támogatják politikámat. Tizenhat körzetbôl most
tizenöt körzetet nyertek meg a Fidesz-KDNP
képviselôi. … Ez egy nyugodt munkát tesz

Bús Balázs
Óbuda-Békásmegyer polgármestere
Tel: 437 8500; 437 8696
bus.balazs@obuda.hu
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lehetôvé, de ahogy az elôzô ciklusban, az ellenzéki képviselôket ez után is be fogjuk vonni
a munkába, és a civil szervezeteknek sokkal
nagyobb szerepet szánok a bizottsági munkában.” - mondta Bús Balázs polgármester úr, az
eredményt értékelô riportjában.
Hegyvidékünket három választókerület érinti, mindegyik csatlakozik, valamely Bécsi úttól
keletre esô területhez. A 4. számú választókerületben képviselônk Farkas Balázs, ô a Perényi
lejtôtôl délre esô lakótársaink ügyét képviseli.
Az 5. számú választókerületben Stollmayer
Ákos a képviselô, aki a Perényi lejtô, Zúzmara

Farkas Balázs
4. számú választókerület képviselôje
Tel: 20-410 6909
farkasbalazs4vk@gmail.com

utca, Farkastorki út, és Táborhegyi út közötti
terület lakóit, amíg a 8. számú választókerületben Rácz Andrea a választott képviselô, aki a
Zúzmara utca, Farkastorki út, és Táborhegyi
úttól északra esô területek lakóit képviseli.
Mindannyian a Fidesz-KDNP jelöltjei.
Gratulálunk eredményeikhez, és szívesen
adjuk át helyi tapasztalatainkat, környezetünk
problémáit, vágyait, ezzel is segítve munkájukat. A következô számainkban - riportok révén
- közelebbrôl is megismerhetik képviselôinket.
Felcsuti László - elnök
Egyesület Vezetôsége nevében

Stollmayer Ákos
5. számú választókerület képviselôje
Tel: 367 8791
stollmayerakos@ﬁdesz.hu

Rácz Andrea
8. számú választókerület képviselôje
Tel: 20-200 0017
racz.andrea@ﬁdesz.hu
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Ejha!
Ha nem látom, nem hiszem.
Otthon, éppen azon törtem a fejem, mit illik tenni két nappal a
névnapom elôtt, ami az idén pont
az ökv-t, azaz, az önkormányzati
választást megelôzô napra esik.
Milyen különös. Ilyen egybeesés
századonként sem akad. Erre is
gondoltam fejtörés közben, ám így
sem sikerült semmit kiötölnöm arra
a szombati napra. Aztán, egyszer
csak felrémlett valami, hogy valaki
kitalált valamit, épp’ arra a szombatra. A ködlô közelmúltból kezdett
kisejleni egy elnöki ülés, ahol
Felcsuti Laci azt mondta:
- Lassan elkészül a „Népház és
környéke” nevû telek pompás portálja, aminek egyetlen baja van,
hogy egy gaztenger szélére és a
kornyadozó, a szinte mûemlék
jellegû épület, a Népház utcai
homlokzata elé sodródott. Azt
gondolom, hogy sürgôsen ki kéne
gazolni a terepet, azaz, vagyis, 11én, szombaton reggel, 9-re mindenki legyen ott! Az is jöjjön el, aki nem
jön el!
Nem kellett tehát tovább törnöm
a fejem. A nevezetes szombaton
mégis csak lesz valami, felmehetek
a Népházhoz, és a ﬁúktól megtudhatom mi is lesz.
Cihelôdtem is aznap, és pontban
10 órakor (lehet, hogy korábbra
kellett volna?) megérkeztem a
Népházhoz. Némi meglepetésemre,
a Népház eltûnt, teljesen belepték a
sáskák. Pontosabban, inkább, egy
sáskaszerû populáció egyedeinek
halmazát láttam meg, ami itt-ott
hasonlított
emberi
csoportulásokhoz. Hogy tisztábban lássam, amit látok, lépésnyire megközelítettem a jelenséget, mire hirtelen
majdnem neki ütköztem Zsári
Zsuzsi kerítést mázoló ecsetjének.
Zsuzsi, - bal kezében festékes bödönnel, jobbjában fekete pamacsú
ecsettel, egy fekete-zöld, átmeneti
mintázatú pálcakerítés mögül nézett
rám. Ô belülrôl, a kertbôl, én
kívülrôl, az utcáról csodálkoztunk
egymásra. Zsuzsi, most épp egy fél
fordulatot készült tenni a ház felé,
mikor, zavaromban, lazán megkérdeztem tôle:
- Mondd, nem láttad valahol, véletlenül azt a ﬁrkászt, azt a Szász
Kálmánt?
- De, mintha láttam volna - mondta Zsuzsi félmosolya mögül. - Az
elôbb még itt volt, de most nincs.
Megérezhette talán a munkaszagot,
és ilyenkor az ilyen Szász Kálmán
félék, rendszerint, szeretnek köddé
válni.
Nos, én nem válaszoltam, és ne-

hogy véletlenül meghazudtoljam
Zsuzsit, eloldalogtam, és óvatos
léptekkel kószálni kezdtem a kertben.
Ám, amint a kert, vagy a ház
bármelyik részére néztem, nem is
annyira sáskákat, inkább ügyes pókokat és nyolckarú polipokat fedeztem fel. Épp’ amikor odapislantottam, látom, hogy az egyik polip
fejjel lefelé lógva a háztetôrôl, cibálja, gyûri maga alá az ott szétterülô
borostyán- és vadszôlôindákat,
közben ezeket a tetô szélén és sajátmagán is átemelve, gyömöszöli lefelé egy másik, létrán álló polip
karjaiba, hajába, szájába. (Az indák
befurakodtak a tetôszigetelés alá, és
így a csapadékvíz beszivároghatott
a tetôfödémbe.) A két polip-artista,
szemüket meg sem rebbentve lebegett, ég és föld között órák óta. Bár
szemben álltam a Nappal, hunyorogva is úgy láttam, mintha
Várkonyi Bea és leánya, Flóra, adta
volna elô a lélegzetelállító mutatványt. Megszeppenve, és megcsodálva a látványt, fejemet a nyakamba húzva osontam el a következô
attrakcióhoz. Ezt a mûsort Rácz
Andris (már megint ez a Rácz
Andris, ez mindig, mindenütt ott
van) és csapata, Babiczky Laci és
Pirchala István, a neves szakácsmester adta elô. A mutatványban, Andris
hatalmas csákánycsapásokkal, gyökerestül forgatta ki a Viharhegyi út
melletti kerítésnél álló, és abba bele
is nôtt bokrokat. István pedig irtókapával és seprûvel letisztította a
kerítéslábazatot, fedlapokkal együtt.
Követte ôt a táncoslábú festôcsapat
Csige Magdi, Kántor Ildi, Révész
Rozi, Sebestyén Ila, velük Szentesi
Anikó is. A portál fém elemeit valamint a kerítés pálcatagjait Gáspár
Tibi a gondnok és családja mázolta
zöld-fekete foltosból tiszta feketébe.
Besegítettek ebbe Ottliczky Nóri,
Rajnák Laci, Szabó Ádám, nameg az
ír barátunk Dónal Ó Néill, és felesége László Saci, meg néhány liternyi
fekete festék. Volt köztünk egy hivatásos festô is - vagy festômûvész?
- igazi szakember Kisari Feri, aki
szakmailag elirányította a lelkes
csapatot.
A föld- és kerítésmunkák végeztével még, Felcsuti Laci és Szalkai
Hédi kipucolta a ház melletti, kerti
folyókát és elsimította a kerítés
mellett kialakított rézsû felszínét.
Ja, és megjelent Szolga Bea, Beszi
a világhírû tornatanár. Most nem a
ﬁúk lányok izmait trenírozta, hanem
szorgalmasan takarított, ott ahol
éppen kellett.
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Minden jó népházi munkának jó
a vége, ha véget ér. Errôl a
végkifejletrôl a mindnyájunk számára mindig mosolygó Kiss Kati gondoskodott.
Etelközi
Péter
elôkészítette a fazékbavalót, de
többen lettünk, mint azt gondolták.
Molnár Andi leszaladt hozzávalókért a piacra, Kati aztán vágta, aprította,
mosta
a
leendô
paprikáskrumpliba való krumplit,
zöldséget, szafaládét. A munkája
dandárját az adta, hogy az
elôkészített fazékba igyekezett volna betuszkolni az ennél több fazéknyi fôznivalót, és ez, valamiért, nem
ment. Nosza, nagy sokára csak
elôkerült egy bogrács, amibe aztán
belefért minden, a még szükséges
egyfazéknyi krumplival együtt.
Innen kezdve, aztán, hirtelen felgyorsultak a konyhai események,
de persze nem annyira, amennyire
azt a nyálcsorgató siserehad hitte
volna. Katinak kellett türelemre intenie a népet, és ezt ô meg is tette e
képen:
- Sicc innen! Majd egy óra múlva!
Bármennyire is szerettük volna, a
bográcsos színû, meghitten rotyogó
paprikáskrumpli nem sietett.
Betartotta az idejét. Aztán a csalogató, „Ebéééd!” kiáltásokat követve,
Kati, a végére csurig telt bográcsba
meríthette nagykanalát, és púpozva
adagolhatta a menázsit mindenkinek. A hosszú asztal mellé
besündörgô, kipirult arcú, hegyi
csapat, a mosolygó kenyérszeletek
és a gyöngyözô borfröccsök kíséretében, jóízûen belakmározott a
megszolgált ebédbôl.
Ort Noémi az utolsó pillanatban
beszaladt kutyájával, nameg néhány
üveg borocskával. Sáringer Erzsike
nem jött el. A családi szôlôben
szüretelt. De mégis megjelent közöttünk a nekünk küldött, jólismert
sós Döbrögi sütijének, és érett vörösborának
ﬁnom
ízeiben.
Köszönjük neki mindezt és mindenkinek a szorgos kezeket, akár ásót
vagy kapát, festéket és ecsetet,
fôzôkanalat vagy zöldségdaraboló
kést tartottak bennük naphosszat, a
munka hevében.
Bizony, ez mind így volt, ahogy
elmondtam. Ha nem láttam volna,
nem mondhattam volna el.
Szász Kálmán
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Mátyáshegyi út felújítása
Folyondár utca – Kolostor út közötti szakaszon
A Mátyáshegyi út felújítása során a teljes pályaszerkezet-cseréjét végezzük el, ezért az építés
idején a teljes útszakaszt két
ütemben lezárjuk. A munkálatok
ideje alatt az arra közlekedô 165ös autóbuszok nem érintik a
Kolostor utcai megállót. Másfél
hónapig a 165-ös busz terelve
közlekedik a Mátyáshegyi út felújítása miatt
2014. október 1., szerda
A 165-ös busz terelôúton közlekedik 2014. október 6-án (hétfô)
az elsô járat indulásától várhatóan
november 20-ig, mert útépítés miatt a Mátyáshegyi utat lezárjuk a
Kolostor út és a Folyondár utca
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Csatornázás a Hegyvidéken

között, a Virág Benedek utcától a
Kolostor útig a Kolostor út felé
pedig egyirányúsítjuk.
Az útépítés ideje alatt a 165-ös
autóbusz a Remetehegyi út felé a
Szépvölgyi út–Virág Benedek utca–Mátyáshegyi út módosított útvonalon közlekedik. A Mikoviny
utca megálló kimarad, a Kolostor
út megállóhelyet pedig kb. 25
méterrel elôbbre helyezzük.
A buszok az alábbi ideiglenes
megállókban állnak meg:
• Virág Benedek utca: a 65-ös
autóbusz megállóhelyén;
• Szélvész utca: a 65-ös autóbusz megállóhelyén.
BKISZ ügyfélmenedzser

A 44. héten folytatódik a szennyvízcsatornázás
a
Budapest
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt keretében
Óbudán. A kerületben összesen
20 kilométernyi csatorna épül
2015-ig.
A szennyvízberuházás keretében zajló munkálatok következtében a kivitelezô tájékoztatása szerint novemberben a következô
forgalmi változásokra lehet számítani.
Célforgalom biztosítása mellett
teljes útzár lesz érvényben:
- a Verhovina utca a Laborc utca
és a Farkastorki út között,
- a Domoszló közben
- a Körtvélyes közben

- és az Erdôszél közben az
Erdôszél utca és a Testvérhegyi út
között.
A reggeli és az esti órákban a
célforgalom biztosított. A keresztutcák átjárhatók.
A munkálatokból fakadó kellemetlenségek miatt a beruházó
Budapest Fôváros Önkormányzata
– a közös cél érdekében – köszöni a lakosság türelmét és megértését.
További információ és tájékoztatás az ingyenesen hívható zöld
számon: 80-205 412 (hétköznapokon 8-18 óráig), valamint a www.
bpcsatornazas.hu honlapon kapható.
BKISZ ügyfélmenedzser

Még a villanyoszlopokat is, dúsan
virágzó muskátlik díszítik. És a virágokat rendszeresen ápolják, locsolják Ilyen gesztusok mellett mindenki, gondoskodást érezne, jó kedvûen
sietne a dolgai után. Érdemes lenne
átlátogatni a szomszédba egy kis
konstruktív eszmecserére. Ha mást
nem tapasztalnánk csak azt, amit az
ismert sláger is mond: „Mindenki
másképp csinálja…” A szép színes
látvány, pedig munkába menet, meg
napközben is, jó hangulatot ad
mindenkinek Érdemes erre költeni
ez nem is kérdés.
A másik ötlet szerint a fenti, remélt
bevételbôl a Vörösvári, a Szentendrei
úti kisboltosoknak bérleti- illetve
adókedvezményt nyújtani, azért
hogy a „Tisztább Óbuda” keretében
a boltok elôtt tisztán tartanák a járdákat. Illetve színes növényeket ültetnének, ápolnának a járdák, és az
úttest közötti sávban. Biztos lenne
rá, jó szándék, mert igény volna rá.
Már most láthatunk erre jó példákat.
Így megvalósulhatna a „Vörösvári úti
Promenád”. Hátha még adódna néhány padocska is?
Régi panasz a Vörösvári úti Iskola
elôtti buszmegálló szemetes járdáján
álldogálni
szinte
életveszély.
Amennyiben a hatalmas sárgabu-

szok elszáguldanak a közeli megállójukba, az arcunkba zúdítják a felgyülemlett szemetet. Elgondolható
az utasokat ez hogyan is érinti.
Lehetne több buszmegálló „bódét” telepíteni. Eklatáns példa erre a
Bécsi u. – Farkastorki úti buszmegállónk. Itt is nagy szükség lenne,
kifejezetten védelmet jelentene egy
ilyen „házikó”. Létesítésére számtalan korábbi ígéretünk is volt. Hegyi
szomszédjaink panaszolják: évtizedekben mérhetô az igény. Aki nem
hinné el, bárki kipróbálhatja szakadó esôben, hóban, nyáron meg az
izzó napsütéstôl szenvedni milyen
megpróbáltatás
Lehetne tetézni az „élményt” kicsi
gyermekekkel, idôs, egészségi gondokkal küzdô, lakótársainkkal
együtt várakozva.
Más. Gölöncsér utca környéki
nagymamák kérnék szeretettel az
utcájuk alatt elterülô szép mezôn a
dús vegetáció úgy mint méteres
parlagfû és egyebek lekaszálását. A
grund a gyermek kerékpározók
kedvenc helye lenne. A kutyasétáltatók is örvendeznének, ha a bozóton át lehetne haladni. Kéretik tehát… Mesélik a nagymamák a napokban járt ott egy kisbusz, néhány
gereblyézni szándékozó emberrel.
Azon tanakodtak, itt kaszálni kellene, mivel itt nincs mit gereblyézni.
Így hát a buszból nézegették a fel-

merült gondot. Oda jutottak a gereblye nem kasza. Azóta sem látta ôket
senki.
Az ötletek közé sorakozhatna
még a napi ügyintézések gondja.
Szintén buszbéli „info” az igény.
Azoktól jönne a gondolat, akik, mint
a nagy többség, a hivatalok nyitvatartási ideje alatt valamilyen munkahelyen dolgoznak. Akiknek pedig
nincs jó nénikéje, sem pedig genetikailag jól motivált, megbízólevéllel
felcicomázott öregapja az nem tud
ügy intézni. Fôleg így ôsszel, amikor
már kimerült mindenféle szabi-keret. Ezért hát minden hivatal, közszolgálati intézmény úgy tudná a
polgárt szolgálni, szolgáltatást nyújtani, ha hétvégeken, bizonyos szabadnapokon, lenne nyitva, amikor is
a polgárok lehetôséget kapnának az
ügyintézésre.
Most ne jöjjön senki azzal, hogy
csütörtökön este hatig van nyitva a
hivatal. A mai ﬁatalok java része
este hétig, fél nyolcig dolgozik. Az
lehetne a jó megoldás, amit már
korábban említettünk lapunk hasábjain a múzeumok, a ﬁlmek, a fürdôk,
stb. éjszakája analógiájára legyen
„hivatalok éjszakája” is.
Remélhetô a felsorolt néhány ötlet
a közös gondolkodás jegyében
született, legalább is a megoldásokat
lesz hívatott elômozdítani.
W. Grass

Ötletek
Szeptemberi újságunkban megjelent „Élhetô Óbuda” gondolataihoz,
csatlakozva segítô szándékkal reflektálnánk az Önkormányzat által
felvetett kérdések megoldására. A
hegyi szomszédok szerint „a megvalósításhoz szükséges források
elôteremtése és koordinációja” igen
egyszerû. Többen felvetik itt a
Hegyen is, jó ideje szeretnék tudni
nekünk Óbuda lakosainak jó-e a
Sziget Fesztivál? Szívesen beleolvasnának a szerzôdés milyen feltételekkel jött létre. Ha van bevételünk, azt
mire fordítják? Magyarán mit kap
érte Óbuda. Mert ugye a fesztivál
résztvevôi a mulatozók elszélednek,
hazamennek, elégedettek. Nyilván
ezért jöttek. Módjukban van kialudni
magukat. Mi meg napokig kimerülten ásítozunk. Más kerületekben élô
munkatársaink nem értik mi van
velünk. Fél éjszaka leizzadva forgolódtunk A kispárnánk alatt is azt
hallottuk gôzerôvel „nyomatják” a
decibelt. A Sziget utolsó éjjeli dühöngését tapintatlanság vasárnapról
hétfô éjjelén rendezni. Rémes éjjel
háromkor a hihetetlen erôs hangorkánra ébredni. Van, aki addig el sem
tudott aludni. És ugye másnap reggel munkába kell menni.
Így aztán direkt ajándék számba
menne, ha a remélt bevételbôl tellene az élhetôbb Óbuda égisze alatt
megvalósuló „Virágos Óbuda” projektre. Jó lenne látni az utcák, a
parkok hirtelen ápoltak lettek Régi
vágy a „Virágos Óbuda” Most lehetne érte tenni. Számtalan ötlet mutatkozik a lakosság részérôl. Valaki
példaként említi, amint kihaladunk
a 2o6-os busszal Óbudáról, már a
Zsigmond térnél, a második kerület
határán virágmezôket láthatunk.
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Varga Mihály miniszter,
országgyûlési képviselô megbízásából

DR. KÔVÁRI BÉLA ÜGYVÉD
INGYENES JOGSEGÉLYT TART
a Táborhegyi Népházban(Toronya utca 33.)
minden hónap második csütörtökén 18-20 óráig.
Legközelebb november 13-án.
Bejelentkezés nem szükséges.
További információ a 20-200 0017 telefonszámon.

Lelki Egészség-ôrzô Klub
a Táborhegyi Népházban

minden páros héten,
kedden, 19.00 órától
A klubban ismeretterjesztô elôadások mellett
a részvevôk választ kaphatnak kérdéseikre,
megoszthatják véleményüket.
A klubot vezeti: Iszlay Zsuzsa life coach.
A részvétel ingyenes.
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Barátságos koncert a Népházban
Ôszi koncertjét tartotta az Óbudai
Kamarazenekar a Népházban 2014. október
17-én este. Ez már a negyedik volt így az újabb
idôkben, bátran nevezhetjük hagyományosnak
az ôszi muzsikálást. Szívesen jöttek az Óhegy
Egyesület hívására, örömmel zenéltek és örömet szereztek nekünk, hallgatóknak.
Nem gyôzöm hálálkodni a sorsomnak ezekért az estékért, amikor is odahaza, tömeges
közlekedés nélkül, parkolási csaták nélkül,
akár gyalogosan is elérek egy remek komolyzenei koncertre.
Most barokk estén voltunk vendégül látva,
Händel és Bach mesterek mûvei szakították
meg hétköznapi zakatolásunkat és intettek
csendes pihenôre, nyugalmas gondolatokra.
A barokk a hódítás, vagy éppenséggel a reformáció miatti visszahódítás céljától vezérelve
pompás alkotásokat kért zeneszerzôitôl és
meg is kapta. A mai nagyzenekari élet, a mai
operák világa akkoriban alakult ki. Hja, kérem, könnyû a nagy operákat új köntösben,
csiri-biri díszlettel, neon színû jelmezben a
színpadra dobni! De megalkotni ezt a világot
minden technikai, távközlési segítség,
közremûködés nélkül, mégis úgy, hogy a
nagy mesterek ﬁgyeltek és hatottak egymásra,
hogy kôszínházak épültek és bôvültek, hogy
kíváncsi közönség tódult ezek kapuin a zenét
csodálni, az egy teremtés volt. Márai gondolatot idézek egy kicsit torzítva, amikor azt
mondom, hogy a nagypolitika embertelen
vérfürdôi és hódításai az európai mûvészet
pazar válaszainak kiváltóiként is szolgáltak. A
viharok elmúltak és jöttek újabbak helyettük,
a zenei alkotások megmaradtak. És most mi
ott ülhettünk egy közösség házában, annak is
a 70-80 fôs nagytermében és barokk zenét
hallgattunk egészen közelrôl. Így azért más.

Gyönyörû a Zeneakadémia. Zseniális alkotás
a Müpa. De azért egy Vízizenét úgy hallgatni,
hogy karnyújtásnyira vannak a zenészek, akik
immáron kedves ismerôseink, nagyon jó élmény.
Mellbevágó volt számomra a Fúga
mûvészete. Ez Johann Sebastian Bach
(Eisenach, 18685 – Lipcse, 1750) utolsó
mûveinek egyike, egy összefoglaló munka a
tudományok alkalmazásának játékosságáról,
vagy a játék tudományosságáról, méltóságteljesen, rejtélyesen, talán befejezetlenül.
Meggyôzôen és természetességgel közvetíti
azt a folytonosságot, biztonságot, azokat a
kapcsolatokat, összefüggéseket, amikre a
mindennapi életünkben szükségünk van, és
amik talán öröktôl fogva léteznek. Ettôl lényegesen könnyedebb volt a két Händel darab.
Zenekar táncos köszöntôvel fogadott bennün-

ket, egy magyar tánccal, Rózsavölgyi Márktól.
Ez mûsoron kívüli köszöntô, amit meglepetésnek vettünk. Annak is szánták, a törzsvásárlók
számára járó meglepetésnek. A darabok
megválogatásában, a darabok és keletkezésük
bemutatásában vezetô szerepet játszó Gazda
Péter karmester otthonosan mozgott már közöttünk, épp a kedvünkre való mûsort állított
össze és dirigált.
A koncert után most sem maradhatott el a
szerény fogadás, a pogácsás, ásványvizes
traccsparti a zenészekkel, köztük zenész
szomszédainkkal. Hívjuk a Zenekart a
következô alkalomra is, ami jövô áprilisban
lesz. De hívjuk Hegylakótársainkat, Nagyokat
és Kicsinyeket a közelbôl és távolabbról, jöjjenek és legyenek részesei ennek a koncertélménynek.
Molnár Andrea

Az Óbudai Kamarazenekar következô koncertje az Óbudai Társaskörben lesz december 7-én, vasárnap 19.00 órakor.
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Ismerjük fel és óvjuk természeti kincseinket!
A legfontosabb élelmiszer növényünk a burgonya! Egész évben
kapható és igen változatos ételek
készíthetôk belôle.
A
burgonya
(Solanum
tuberosum L.) Dél-Amerikából (az
Andokból és a chilei tengerpartról)
származik, burgonyaféle. Tehát a
család róla kapta a nevét
(Solanaceae). Rokonai közé fontos
élelmiszerünk (paradicsom, paprika, padlizsán) és mérgezô növény
(pl. a dohány) tartozik. Fehér, vagy
lila virágú évelô, bogyó termése és
minden zöld része mérgezô.
Földbeli hajtásrendszere a gumó
(ezt esszük) és a tarack. Feltöltéssel
a gumó fejlesztésre serkentjük és
megakadályozzuk, hogy bezöldüljön! Sok alakja, fajtája ismert. A
parás gumóhéj színe és a gumó
alakja változatos. Keszthelyen van
a magyarországi fajtanemesítô
központja, ahol a fajta beltartalmi
értékét és a betegségei iránti ellenálló
képességét
alakítják.
Gumójának sok ellensége van (vírusok, baktériumok, mikrogombák). Zöld részének is számos
kártevôje (gombák, rovar) van.
Ilyen a burgonyabogár, amely
tetszetôs sárga csíkos állat, de igen

nagy kárt tud okozni. A beteg gumókat, zöld részeit ne tegyük a
komposztba!
Élelmezési
jelentôsége mellett fontos a szeszipar, keményítô gyártás, glicerin
elôállítás stb. valamint takarmányozási célból. Gyógynövényként
is
használják!
Gumóját
a
légcsôhurut, savtúltengés és hasmenés gyógyítására. Táplálkozási
értékei közül a magas szénhidrát
(20g/100g), tartalmát a cukorbetegek és a fogyókúrázók vegyék ﬁgyelembe! Vitaminjai: B1, B2, B6,
folsav, és C. Ásványi anyagai: magas kálium (340 mg/100g), magnézium, foszfor, vas, cink.
Igen sokféle élelmiszert készítenek belôle! Jó íze, könnyû
elérhetôsége, télre való tárolási
lehetôsége és megﬁzethetô ára a
szegény ember kenyerévé tette.
Amit híven tükröz például Móricz
Zsigmond és Tamási Áron
mûveiben a „pityóka”.
Bográcsban készíthetô étel a
pásztortarhonya. 10 dkg füstölt
szalonna, ¼ kg tojásos tarhonya,
80 dkg burgonya, 1 nagy fej vöröshagyma, 1 kávés kanál pirospaprika, kevés só, 1-2 zöldpaprika, 1 kis
paradicsom, kevés füstölt kolbász.

Miért ütköznek ablaknak
a madarak?
Nem látják az üveget? – tehetjük fel a kérdést, amire a válasz
– bármilyen meglepô is – az,
hogy nem. Pontosabban nem
úgy, mint mi! Az üvegnek két
olyan tulajdonsága van: az átlátszóság és bizonyos fényviszonyok esetében ezzel éppen
ellenkezôleg, a tükrözôdés okozta átlátszatlanság, ami a madarak
számára veszélyessé teszi ezt az
anyagot.
Merôlegesen nézve a víztiszta
üvegablak, fôleg ha mögötte egy
másik ablakon keresztül át lehet
látni a házon, különösen veszélyes a repülô madarakra nézve,
mert szabad átrepülésre alkalmas
képet látnak, és ha a keret és
egyéb jelek alapján nem tanulták
meg felismerni az üveget, teljes
sebességgel nekirepülnek az ablaknak, és az esetek jelentôs százalékában halálos sérülést szenvednek.
Szerencsére a madarak ütközéskor sok esetben csak elkábulnak, és rövid vergôdést követôen
az ablakpárkányon vagy a földön
gubbasztanak.
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Tegyük az ilyen állatot egy
szellôzônyílásokkal ellátott, biztonságosan lezárható papírdobozba vagy letakart madárkalitkába,
és a lakás egy csendes, kiegyenlített hômérsékletû zugában hagyjuk így pihenni egy-két órát. Enni,
inni nem kell adni neki, a legfontosabb, hogy az állat a sötét,
nyugodt környezetben kipihenhesse a megrázkódtató élményt.
Amennyiben néhány órán belül
nem tud elrepülni, a pihentetést
érdemes egy-két napon keresztül
folytatni. Ebben az esetben a madarat már kalitkába kell tenni (itt
már ne takarjuk le) és enni- és
innivalóval ellátni. Ha a madár
ezek után sem repül el, illetve
furcsán viselkedik (leesik az
ülôrúdról vagy nem is tud megülni ezen; rázza, forgatja vagy lógatja a fejét), a sérülés valószínûleg
súlyosabb és akár maradandó.
Ilyenkor az utolsó lehetôség,
hogy
eljuttatjuk
valamelyik
madármentôhelyre.
Orbán Zoltán
Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület

Apróra vágjuk a szalonnát, a vöröshagymát, karikára szeleteljük a
burgonyát. A szalonnát addig sütjük a bográcsban, amíg a zsírját
kiengedi, ebbe tesszük a tarhonyát
és aranysárgára pirítjuk. Majd a
hagymát is hozzá keverjük.
Megszórjuk a pirospaprikával, és
kb. 1 dl vízzel felöntjük. Elkeverve
beletesszük a burgonyát és ízlés
szerint sózzuk. Hozzáadjuk a
zöldpaprikát, a paradicsomot.
Állandó keverés mellett felöntjük 8
dl vízzel és a karikára vágott kolbászt belefôzzük. Ha már forr, el-

oltjuk a tüzet és lefedve a bográcsot
saját gôzében tovább fôzzük.
(Ezzel az „étekkel” elsôk lettünk az
osztályommal az iskolai fôzôversenyen. Alig maradt nekünk
belôle!)
Töltött burgonya – nyers burgonyából. 8-10 db egyforma burgonya, 30 dkg darált hús (legjobb, ha
van maradék pörkölt), 5 dkg zsír, 5
dkg liszt, ¼ l tej, 2 dl tejföl, 1 késhegynyi pirospaprika, só.
A burgonyákat nem kell feltétlenül meghámozni. A belsejüket
kiskanállal kiszedjük. A húst a kikapart burgonyával megdaráljuk
és a mélyedésbe tesszük. Jól kizsírozott tepsibe rakva, forró sütôben
világos pirosra sütjük. A lisztbôl
fehér rántást készítünk, föleresztjük tejjel, beletesszük a pirospaprikát, tejfölt. A töltött burgonyákra
öntjük a forró mártást és tálaljuk!
Jó étvágyat kívánok:
Stollmayer Ákosné
Helyesbítés az októberi pasztinák tárgyú cikkhez:
ˇ
„… Ðelak” - helyesen Celak.
Teljes neve Ladislav Josef
ˇ
Celakovský
(1834-1902) cseh botanikus.

Automata öntözôrendszerek
téliesítése
Az öntözôrendszerek építô
elemei talajszint alatt csupán 2030 cm mélységben helyezkednek
el. Hidegebb teleken tartós fagyos idôszakban a rendszer elemeiben maradó víz megfagyhat
és súlyosan károsíthatja, esetleg
tönkre is teheti az öntözôrendszereket.
A rendszerek egy részét automata víztelenítô szelepekkel látták el. Ezeknél csak a víz betápláló fôcsapot kell elzárni és a
vezérlôt „System Off” állásba kell
kapcsolni. Az óvatosság itt sem
árt, az ún. drének, amik a víztelenítést vannak hivatva végezni,
hosszú távon (10-15 év alatt) eldugulhatnak.
A rendszerek többségét a fagyok beállta elôtt kompresszorral
ki kell fúvatni. A magas nyomású
levegô a maradó vizet kifújja a
rendszer elemeibôl.
A téliesítést a vezérlô kikapcsolásával és a rendszer indító
csapjának (fagycsap) elzárásával
kezdjük. Ezt az esetek nagy részében a vízaknában vagy az
épület valamely pince helyiségé-

ben találhatjuk. A fagycsap elzárásakor az alján pár liternyi víz,
egyre csökkenô intenzitással
folyhat, de perceken belül el kell
állnia.
Figyelem! a fagycsapot ütközésig zárjuk-nyissuk, mert ha a zárás nem lenne teljes, a csap a
budapesti vízhálózatot próbálja
leengedni. Ez persze nem fog
sikerülni, viszont igen sokba kerül. A fentiek után a rendszer
vízbetápláló részét kössük össze
egy kompresszorral és az
öntözôkörök egyenkénti megnyitásával fúvassuk ki a maradék
vizet.
Szivattyús megtáplálású rendszerek esetén a szivattyút télire
áramtalanítsuk és gondoskodjunk a kúttól a szelepszerelvényig
(ami zöld fedelû, talajszinten elhelyezett aknában van) történô
víztelenítésrôl is!
Aki nem biztos magában, inkább szakemberrel végeztesse el
a mûveletsort.
Bökény Attila
okl. kertészmérnök
V. 31 Kft
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Az illuzókeltés
mesterei
Mielôtt még valaki Houdinit
vagy Copperﬁeld Dávidot vizionál a képernyôre, elôre szólunk,
hogy nem a bûvészet lesz az e
havi ﬁlmklub témája, hanem valami kevésbé vidámabb ám annál
súlyosabb tematikát választottunk.
Nagy hiba lenne azt gondolni,
hogy cirkuszba kell menni ahhoz, hogy szemfényvesztés tanúi
lehessünk, elég csak a napi politikára gondolnunk.
Gyakran érezzük, hogy amit a
médiában
hallunk,
az
valószínûleg nem felel meg a
valóságnak, ugyanakkor azt is
sejtjük, hogy az igazságot sohasem fogjuk megtudni. A ﬁlmek
világában azonban bekövetkezhet a lehetetlen és bepillanthatunk a kulisszák mögé, hogyan is
történhetnek az események valójában. November 2-án a Sziriana
címû ﬁlmben az amerikai olajipari vállalatok közel-keleti ténykedésébe folyhatunk bele, és
George Clooney-val együtt megtudhatjuk, hogy a korrupció nem
csak hogy jelen van, de egyenesen az tartja mûködésben, a
kormányzat által teljes vállszélességgel támogatott gépezetet.
Talán a téma aktualitását nem
szükséges hangsúlyozni.
Két hét múlva, 16-án az Amikor
a farok csóválja címû ﬁlm kerül
terítékre, amiben Robert de Niro
és Dustin Hoffman egy politikai
szatírában minden illúzióval leszámol a híradások hitelességét
illetôen. Elképesztô azt feltételezni, hogy valaki háborút indít csak
azért, hogy népszerûségét növelje, de hogy azt egy stúdióban
forgatja le, és valóságként állítja
be a hírekben, az még is csak
hajmeresztô és jelen esetben felettébb szórakoztató. És mivel a
novemberre ilyen sok vasárnap
esik, ezért egy harmadik ﬁlm is
felkerül a listára, mégpedig a
Fegyvernepper, amit november
30-án vetítünk, és amibôl megtudhatjuk,
hogy
melyik
bûnszervezet látja el munícióval
a világ fegyveres konﬂiktusban
álló feleit.
A fátylat szemünk elôl
fellebbentô élményhez nem vérontás vagy kiemelkedôen sok
erôszak vezet, inkább mindent
átszövô korrupcióra és mocskos
intrikákra tessék készülni.
Varga Szabolcs
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Drótszamáron a Loire völgyében
A Diákok és Véndiákok
Túrakerékpáros
és
Szabadidôsport Egyesület
évtizedek óta szervez kerékpártúrákat Magyarország és a környezô országok területre. Az idei
nyáron, július elején
Franciaországba
utaztunk, hogy Orleans-tól
Azay-le-Rideau-ig bejárjuk a Loire völgyét.
Iskolánk három családdal
képviseltette magát a túrán. Az odaút két módon
történt: autóbusszal, és
aki akarta, repülôgépen.
A két csoport Párizsban
találkozott, és a városnézés után innen indultunk
Orleans-ba, Jeanne D’Arc
városába.
A kerekezés elsô napján nemcsak a kemping

zuhanya alatt vagy az izzadságtól lettünk vizesek,
hanem az egész nap szakadó esôtôl is. Néhol ellenszél is nehezítette a
haladást, de mindenki baj
nélkül célhoz ért, és délutánra a nap is kisütött,
így a sátrak környékét ellepték a száradó holmik.

A csapadékos idôjárás
végigkísérte az egész túrát, de ezt – és az egyéb
kellemetlenségeket – ellensúlyozta a Loire völgyének gyönyörû látványa, valamint a csodás
épületek. A résztvevôk
egyénileg dönthettek arról, hogy mely kastély-

(oka)t nézik meg: Beaugency, Blois, Chambord,
Cheverny, Chenonceaux,
Amboise,
Chaumont,
Villandry, Ussé, Azay-leRideau volt a kínálat.
Számomra a túra csúcspontja a Loire mellékfolyójára, a Cherre épült
Chenonceaux kastélya és
Villandry káprázatos kastélyparkja volt.
Tours városában megtekintettük Franciaország
védôszentjének,
a
Savariában született Szent
Márton püspöknek ereklyéit a Saint-Gatien katedrálisban és a Szent-Márton
bazilikában.
A hazaindulás után
még útba ejtettük Ussé
Csipkerózsika kastélyát.
Nagy Árpád

A forrásra épült Szent Vér kápolna
A Kiscelli Kálvária stációi a volt
trinitárius kolostor alatt indulnak és
a kápolnánál érnek véget. A szakrális utat záró kápolna 1812-14 között épült egy bôvizû forrás felett.
Tiszteletre méltó gondolat hitünk szent helyszínét életet adó
forrás felé emelni. Szakmailag
azonban kimondható, hogy e
helyszín számtalan hiba forrása is
állapítottuk
meg,
mikor
Egyesületünk a kápolnát felmérte.
A közel 7 m-es fölbevágás alatt
álló épületet rétegvizek támadják,
melynek következtében ázott az
alaptest, és az 1,0 méteres földbevágásban lévô szentély fala. A falon
ezért méter magasságban befolyt a
víz, elárasztva a szentély padlóját.
Elpenészedett a vakolat, pára támadta az ajtót, az ablakot.
Egyesületünk éppen egy éve, a

golgota szoborcsoport restaurálásakor nyújtott be pályázatot az
Emberi Erôforrások Minisztériumához, sikerrel. Szivárgót építettünk a kápolna körül, lecsapolva a
rétegvizeket, leszigeteltük kívül a
lábazatot, injektálással szigeteltük a
falazatot. A víz már nem támadja a
falakat, de mivel az alaptest a
szentély padlójának szintjén van, a
víz továbbra is fáradhatatlanul folyik, de most már a padló alá. A
pályázati pénz elfogyott, munkánk
eredménye igen jelentôs - ezt a kiíró is elismerte - de nem teljes.
Horváth Sándor egyetemi tanár
szakvéleményét is kikérve, paplanszivárgót készítettünk a szentély
alatt. Leástunk 50 cm mélyre és
drénnel vezettük a vizet az oltár
alatti kútba, majd kulékaviccsal
feltöltve a gödröt, aljzatot készítet-

tünk a kôburkolatnak. Vártunk egy
hónapot, hogy munkánk eredményét megtapasztalhassuk. Sikerült,
ezért új páraszellôzô vakolat készült
a levert penészes vakolat helyén.
Várunk még egy hónapot, vajon
megjelenik-e a víz a már tiszta vakolaton. Egyelôre úgy tûnik, nem.
Ezért következô lépcsôben kimeszeljük a templomot, elkészítjük a
kôburkolatot, és a kaput. Ha újabb
vizesedés nem jelentkezik, idén a
munkálatokat befejezzük.
A befejezô munkák költségeit
Óbuda Önkormányzat által biztosított pénzeszközbôl fedezzük.
Felcsuti László

Öntözôrendszerek téliesítése, kifúvatása
Ôszi lemosó, sebzáró permetezés
Kertfenntartás: fûnyírás, sövénynyírás,
metszés, fakorona alakítás, permetezés,
gyomlálás, avartakarítás stb.
Mérnöki mûvezetés referenciákkal, garanciával,
22 éve itt a hegyen
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Valóság
Nyár kellôs közepén jártunk. Úgy gondoltam, hogy
kipihenem a napi munkám
és a paraszt wellness fáradalmait. Igen rendesen
dolgoztam napközben, hajnalonként piacra jártam
gyümölcsért, a reggeli napsütésben
pucoltam,
magvaltam a teraszomon,
miközben a gyümölcsvitaminos pakolás ﬁatalította
bôrömet.
Esténként
befôztem, éjszakánként pakoltam a stelázsit a keményített csipkeszegéllyel.
A lekvár és a lecsó szezon
között kiválasztottam magamnak egy délutánt és egy
hatalmas diófát, alatta lócával és lerogytam. Azt gondoltam, lesz néhány órám,
amikor csak ülök és nézem,
hogy nô a fû. Egyszer csak
vékony hangú sipítozást
hallottam, ami egy papírdobozból jött. A doboz a fészer fala mellett volt, lent a
földön. Kisvártatva megérkezett egy határozottan csinos és szép macska, elegáns
mozgással és hopp, beugrott a dobozba. Nemsokára
kiugrott kecses mozdulattal,
utána bájos esetlenséggel
két apró kölyök macska
kaparászott kifele. Üggyel,
bajjal és lelkesedéssel ôk is
kijutottak. A macska egy
ideig körülvette a kölyköket, aztán otthagyta ôket. A
két kismacska egymáson is
átbukdácsolva nekiindult,
hogy fölfedezze a világot,
ami a doboz környéke volt.
Ekkor odaloholt hozzám
Foltos, a szertelen, félig fo-

xi, félig szomszéd kutya
Észrevette a kölyköket,
oda-oda sandított feléjük,
de engem próbált meg rávenni, hogy váljak kutyává
és csaholjunk együtt. De
nekem más dolgom volt.
Erre csendesen eloldalgott
és szemügyre vette a kismacskákat. Hosszú-hosszú
perceken keresztül orrát
egész közel dugva hozzájuk, követte bukdácsolásukat, nekem úgy tûnt, hogy
vigyázza minden mozdulatukat.
Békésen ücsörögtem és
néztem az idilli jelenetet, de
talmi volt a nyugalom.
Valaki belülrôl kinyitotta a
fészer ajtót váratlanul és kiderült, a kutya valójában
vadászott. Ugyanis a nyíló
ajtó mindenki ﬁgyelmét elterelte az övén kívül és nagy
hirtelen nekiesett az egyik
kölyöknek. Fogai közé kapta, megroppantotta. Ott termett a macskamama és én is
odarohantam csatakiáltással, de Foltos csak rázta a
fogai közé vett kölyköt.
Addigra odaért Zsömle, a
rozoga tízen sokéves vizsla
is és rekedt brummogással ô
is becsatlakozott a sokadalomba. Foltos jobbnak látta
elengedni a kölyköt, de tulajdonképpen neki ennyi is
elég volt, mert a vadászösztöneit ezzel már kiélte.
Arrébb állt és csak egy kicsit
zavarta, hogy aznap egész
nap mindenki ordibált vele.
A kölyökmacska, ahogy a
kutya elengedte, lezuhant
egy kôre és kétségbeesett

mozdulatokkal kereste magát. A mamája ott állt mellette és nyalogatta. De pillanatok alatt kiderült, hogy
menthetetlen a helyzet. A
kicsi ott feküdt élettelenül. A
macska mama ott ült percekig, egész közel a kis testhez. Lehet, hogy ôk így
siratják kölyküket? Közben
hazaérkeztek a háziak, a
tetemet és Foltost elrendezték.
A macska mama jobbnak
látta megmaradt egy kölykének azonnali beiskolázását. Leült öt lépésre a doboztól, ahol a kicsi volt,
majd határozott, félre nem
ismerhetô hangon a doboz
felé fordulva hívta a kölykét. Meg is jelent a buksi,
egybôl 3 osztályt elvégzett a
kis tanonc. Volt benne menekülés, vadászat, lapulás,
nekiiramodás, eltûnés. Az
órák szüneteiben a mama
megszoptatta kölykét és
nem gyôzött mérges pofával sziszegni Zsömle felé,

aki a fejébe vette, hogy
innentôl kezdve ô védi meg
a megmaradt macskacsaládot. Ezt már újra a diófa alatt
ülve néztem végig. A kicsi
elfáradt, így a macska mama
saját dolga után nézett.
Egyszerre csak lopakodásba fogott, sôt, lapuló, vadász testtartásban mereven
nézett elôre. Ahova nézett,
az egy tenyérnyi poros
földterület volt, amit a diófa
lombján keresztülfurakodó
napsugarak felmelegítettek.
Ott játszott, fürdött a porban
egy kisrigó, macskamama
leendô áldozata ….
Hanem én ebben a pillanatban úgy gondoltam,
hogy szûk félóra leforgása
alatt ennyi nekem elég, de
a háziasszony mellém telepedett tûvel és cérnával a
kezében. Tulajdonképp ô
se pihenni jött, hanem a
felkavart lelkemet akarta
nyugtatni.
- Tudod, mondta, ez a
macskamama nagyon hasz-

A Hármashatár-hegy születése
Élt valamikor Óbuda hegyvidéki
részén egy jóságos boszorkány a
három szolgájával, akik nagy barátságban voltak egymással.
Nevük: Farkas, Róka, Medve.
A boszorkány nagyon szerette
az ô kedves cselédeit: a Medve
erôs volt, a Róka okos, a Farkasnak
pedig nagy szíve volt. A boszorkány nap mint nap elmondta nekik, hogy elégedjenek meg a
hellyel, ahol most élnek, és ne
menjenek tovább a határvonalon.
A lakóhelyük gyönyörû volt. A
boszorkány szépen gondozott
kertjében virágok nyíltak. Mindig
volt friss zöldség, bár néha kiszá-
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radt a kút, és ilyenkor esôért
imádkoztak.
A boszorkány jósága kisugárzott
az ôt szolgálókra is, így azok soha
nem voltak éhesek.
– Miért ne hagyhatnánk el a
helyünket? – kérdezte Róka.
– Az erdô vonalán túl él egy
rettenetesen gonosz varázsló –
válaszolta aggódva a jó boszorkány.
Teltek-múltak a napok, mindenki végezte a munkáját. Medve segített fát vágni és hordta a téli
tüzelôt. Róka ismerte a növények
titkait, ismerte a különleges gombákat, gyûjtögetett is belôlük ren-

desen. Farkasnak volt egy különleges képessége: ha meg akart védeni valakit, óriásira tudta növelni a
saját és védencei méretét.
Történt egyszer, amint az
erdôben kószált a három barát,
tévedésbôl az ellenkezô irányba
indultak el. Nagyon szomjasak
voltak, szerencsére találtak egy
friss vizû forrást. Farkas arra gondolt, ha megnövesztené a méretét,
akkor a szájában annyi vizet vihetne haza, amivel egész évre megtölthetné a kútjukat.
Az erdôbôl kiérve már sejtették,
hogy baj lesz: rossz irányba indultak el, de már késô volt. Az ereik-

nos nekünk, ügyesen megfogja az egeret. Meg csinos
is, kandúr szemmel legalábbis egész biztos, mert
évente kétszer kúráltatja
magát
a
környékbeli
macskaﬁakkal. Van bizony,
hogy annyi kölyke születik,
hogy be kell segítenünk,
mert egyszerre szegény
úgyse tudna annyit ellátni
és sokat mondón bólogatott
hozzá, kezével facsarintó
mozdulatot téve.
- Hát, mondok magamnak, tuggyafene merre
megy ez a világ, no, idáig
úgy vót, hogy a tévéﬁlm
után, ha felálltam, azt
mondtam, hogy véres, meg
hogy kegyetlen, de úgyse
igaz, meg hogy ott van
mindig a hepiend. De ez a
valóság volt és fél óra alatt,
évezredek óta ismétlôdve.
Csak elszoktunk ettôl ottan
a ﬂaszteron, ahol a fû se nô,
a macskát elgázolják, a rigó
oda se dugja a csôrét.
Molnár Andrea

ben meghûlt a vér. A gonosz varázsló ott állt velük szemben és bûvölte
ôket. Az óriásra dagadt Farkas torkából csordogált az elcsent forrásvíz, már arra sem volt ideje, hogy
megnövessze az éppen harcra
készülô Medvét. Róka agyában
megfagytak a gondolatok.
A varázsló mindhármukat
kôbálvánnyá varázsolta, hogy
örökkön örökké emlékeztessenek
rá mindenkit, hol van a határ: így
keletkezett a Hármashatár-hegy.
Esôzés idején a kôvé meredt
Farkas szájából néha túlcsordul és
patakokban zúdul le a víz, hogy
elöntse a hegyvidék utcáit, nem
kímélve a pincéket, garázsokat.
Moldován Richárd
6. osztály
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Emlékezés
Száz év, hosszú idô. Van, akinek
csak száraz történelem évszámokkal csatákkal, városnevekkel.
Vannak, akiknek még ma is fájó
emlék…
Nem vagyunk már sokan, akiket
személyesen érintettek ezek a régi
történések, de még vagyunk, létezünk és egész életünkben hordoztuk, hordozzuk magunkban következményeit.
Mi vagyunk azok a gyerekek,
unokák, akik apa, nagyapa nélkül
éltük le életünket. Mi vagyunk
azok, akiket soha nem vezetett egy
apa, egy nagyapa kézenfogva az
óvodába vagy az iskolába, nekünk
nem mondott soha mesét egy jóságos férﬁhang, nem éreztük egy
frissen borotvált férﬁarc melegét
arcunkon, soha nem éltük meg,
hogy milyen érzés, ha a nagyapa
esti puszival altat el minket.
Ha szabad személyes élményeimrôl is szólnom, én egy
nagyapát és egy nagybácsit veszítettem el. Egyikük sebesülten tért
haza, s a szétlôtt tüdejével még egy
évig halódott szerettei szeme láttára, mire lelke örökre távozott.
Szerettei, szülei, ﬁatal felesége és
két apró gyermeke szeme láttára
fogyott ereje, tört meg a hajdan
erôs, ﬁatal férﬁ.
Másikuk nevetô szemmel, lelkesen vonult be, mint oly sok félre-

vezetett ﬁatal, akik azt hitték,
akikkel elhitették, hogy a háború
csak játék, pompás, férﬁas mulatság. Ó soha nem tért haza, teste
Isonzónál tért örök nyugovóra.
Siratták szülei, testvérei és én, az
ôt már soha meg nem ismert unokahúg, aki egy szeretô nagybácsi
hiányával nôttem fel.
Felnôttként gyakran gondolok
rájuk és gondolkodom azon, mit
érezhettek az édesanyák, a nagymamáim. Hogyan dolgozták fel
magukban az eseményeket? Az
egyik végignézni kényszerült szeretett ﬁa hanyatlását, halálát, de
talán megnyugvásra lelt, mikor
sírja felett a virágokat rendezgette.
A másik soha nem látta viszont ﬁát
és soha nem tudott virágot rakni a
sírjára, soha meg nem tudta, hol
nyugszik a ﬁa. Csak annyit tudott,
hogy valahol, idegenben, valahol
az Isonzónál. Talán még azt sem
tudta, mi ez az Isonzó, falu, víz,
síkság?
Nekem már csak meséltek róluk, s én csak azt érzem, hogy valamivel megrövidítettek, nélkülük
nem lett teljes az életem. És bevallom, néha irigykedve néztem
unokáimat, akik mindkét nagyapjuk szeretetét élvezik még ma is és
talán nincsenek is tudatában annak, hogy milyen nagy kincs birtokában vannak. Ismerik mind a

négy nagyszülôjüket! A világ ma
erre a 100 éves évfordulóra emlékezik. Emlékezik, de nem tanult
belôle. Gondoljunk csak bele, ezalatt a 100 év alatt végigsöpört
Európán egy újabb világháború és
sok gyerek élte át azt amit én, apa,
nagyapa nélkül nôtt fel. És azóta
sincs nyugalom. Helyi háborúk,
véres csaták tizedelik ma is a világ
népességét. Az újságok címoldalán
szinte minden nap véres összecsapások, értelmetlen robbantások,
kivégzések híreit olvashatjuk.
Gyerekek játék helyett fegyvert
ragadnak és ölnek. Mindegy, hogy
kit, csak ropogjon a fegyver, s
dôljön holtan el, akit eltalál. A világ
nem tanul, öl, ahelyett, hogy teremtene, felvirágoztatna.

Lelki zeg-zugok
avagy további ôszi gondolatok
Már javában az ôszben járunk, karnyújtásnyira vannak a hosszú, téli esték, ezért idôszerûnek
látszik a kérdés feltevése: bezárkózni, egyedül
lenni jó-e?
Egyrészrôl:
Igen, egyedül lenni idônként szükséges, sôt
hasznos.
Persze legjobb ezt is tudatosan tenni, azaz:
akkor jó, ha nem a Tv, rádió, számítógép valamelyike szórakoztat közben. Ha elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy saját gondolataink, lelkiismeretünk társaságában is jól érezzük magunkat.
A nappali történéseket agyunk alvás közben
dolgozza föl rendszeresen. Ezzel párhuzamosan
szellemünknek, lelkünknek szüksége van
idônként a napközbeni elmélyülésre, gondolkodásra is. Ha igazán tisztában akarunk lenni saját
személyiségünkkel, akkor célszerû értékelni pl.
saját énképünk és a világból kapott visszajelzés
közötti különbséget. Van-e eltérés, mi okozhatja,
kell, vagy akarok-e tenni valamit ez ügyben?
Céljaink, jövôképünk pontosítása, kidolgozása szintén idôráfordítást igényel. Gondoljunk pl.
a sportolóra, aki akkor tud készülni fel teljes
körûen, ha lelki szemeivel elôre látja magát a
gyôztes dobogón. Az átlagember is akkor képes

legjobban egy meghatározott cél elérésére, ha el
tudja képzelni magát abban a szituációban,
amikor már elérte a vágyott helyzetet, állapotot.
Ez akkor mûködik igazán, ha saját gondolatainkat rendszeresen rendezgetjük, amikor egyedül,
zavartalanul keríthetünk sort rá.
Régebbi emlékeink, gondolataink is visszavisszatérhetnek, és elôfordul, hogy utólag másképp látjuk, másképp reagálnánk dolgokra.
Mindannyian folyamatosan változunk, nyerünk
tapasztalatokat, és jó esetben tanulunk belôlük.
Nem csak a kellemes, hanem a kellemetlen
emlékeket is fel kell tudnunk dolgozni, és a
helyére tenni. Ennek hiányában az esetleg
visszatérô kellemetlen emlékek fognak dolgozni
rajtunk, ami biztosan csökkeni vitalitásunkat, és
gyengíti egészségünket. Aki beleragad a múltjába, az végleg bezárkózhat, és egyedül maradhat.
Nagyban támogatja lelki életünket, ha tudunk/akarunk idôt fordítani a lazításra, meditálásra, imára. Sokat segíthet egy hobbi, vagy
sport, ami újra pozitív energiával tölt fel minket.
Másrészrôl:
Nem, egyedül lenni nem jó, mert az ember
társas lény.
Szükségünk van rokonaink, barátaink, mun-

November van, ilyenkor halottainkra, eltávozott szeretteinkre emlékezünk. Virágot viszünk sírjukra,
szeretettel takarítjuk, szépítjük a
hamvaik feletti sírokat.
Mikor meggyújtjuk az emlékezés apró mécses lángjait, emlékezzünk erre a 100 éves évfordulóra. Emlékezzünk soha meg
nem ismert szeretteinkre, s arra,
hogy jó lenne végre béke, nyugalom a Földön. Alkotni és nem
temetni, építeni és nem rombolni. Ne mondjuk, ne gondoljuk,
hogy kicsik vagyunk, nincs beleszólásunk a nagypolitikába, ez
nem igaz. Ezzel csak kibúvót
keresünk, mentséget a közömbösségünkre. Hiszem, az összefogás, az emberi jóakarat csodákra képes.
Mikor ott állunk szeretteink
sírjánál és imádkozunk lelki üdvükért, szálljanak gondolataink
azokhoz, akik most háborúznak
a világ több pontján is, és akik
talán abban a pillanatban sebesülnek meg, vagy akiknek pont
akkor
oltják
ki
életét.
Imádkozzunk értük, s azért, hogy
gyermekeinknek soha ne kelljen
háborút megérniük és ismerje
mindenki a szüleit, nagyszüleit,
ne csonka családban kelljen
felnôniük.
Gálosfai Jenôné

katársaink, szomszédaink társaságára. Kell lennie legalább egy olyan kapcsolatnak, közösségnek, ahol, akivel jól érezzük magunkat, akikkel
kölcsönösen számíthatunk egymásra. Egy ilyen
mûködô kapcsolat igazi érték, amit folyamatosan ápolgatni kell.
Ha érdeklôdési körünknek, habitusunknak
megfelelô emberekkel tudunk rendszeresen találkozni, máris a pozitív tartományban vagyunk.
Ennek egyik hozadéka a kellemes idôtöltés,
tartalmas kikapcsolódás. Másik, hogy a hasonló
emberek esetlegesen problémái nekünk is
ismerôsek lehetnek, így még tanácsot, segítséget
is közvetlen közelbôl kaphatunk, ha szükséges.
A sport és hobbi, mint közös érdeklôdés kiválóan összekovácsolja az embereket. A civil
szervezetek további keretet adnak a helyi közösségek létrejöttéhez. A „civilek” saját idejüket,
energiájukat adják azért, hogy céljaik megvalósulhassanak, hogy a programokon, összejöveteleken együtt jól érezzék magukat. Egyszóval
igény is van rá, és hajlandóak is tenni érte. Most
túl kézenfekvô lenne itt jó példaként az Óhegy
Egyesület említése, de ennek lehetetlen ellenállni…
Ténylegesen mindannyiunk története más és
más, embertársunk minôsítése helyett célszerû
elôször inkább magunkba nézni. Fordítsunk
elég idôt magunkra, de ne feledkezzünk el a
többiekrôl sem.
Mikóné Ormos Márta
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Rajzverseny
az Állatok Világnapja alkalmából
Októberben rajz pályázat keretében megemlékeztünk az Állatok Világnapjáról.
Mindenki megrajzolhatta az általa legjobban
kedvelt állatot. A technika szabadon választott
volt, így beadásra kerültek: tûﬁlc, zsírkréta,
pasztellkréta, akvarell és színes ceruzarajzok.
Az elkészült képeket az aulában helyeztük el,
ahol nagy érdeklôdés vette körül az alkotásokat, mivel a közönség is szavazhatott az általa
legjobbnak ítélt mûre. Szinte minden szünetben lehetett látni az izgatott kisdiákokat, na
és persze a nagyokat, akik hangosan biztatták
társaikat a szavazásra. A kiosztott 300 szavazócédula összesítése nagy izgalom mellett
történt, a tantestület közremûködésével

meglett a közönségdíjas: Keményffy Aletta
4. o. tanuló személyében. A képe címe:
Pihenô oroszlánok.
A zsûri korcsoportonként még a következô
tanulókat díjazta:
Rónai Natasa - 1. a o. tanuló Állatok a
vadonban c. képe; Jablonkay-Nagy Márton
- 1. b o. tanuló Csapdában c. képe; Sánta
Nikol - 2. o. tanuló Pihenô gorilla c. képe;
Rónai Anna - 3. a o. tanuló Csíkos madár c.
képe; Decsi Veronika - 3. b Bagoly a fán c.
képe; Juhász Áron Csongor - 4. o. tanuló
Jázmin, az elefánt c. képe.
Örülünk, hogy szinte az egész iskola lelkesen részt vett a pályázatban! Színvonalas alko-

tások születtek, gratulálunk minden kis
mûvésznek! Köszönjük, hogy munkájuk egész
október hónapban derût, vidámságot hozott
az iskolánkba!
Faragó Éva

Keményffy Aletta 4.: Pihenô oroszlánok

Juhász Áron Csongor 4.: Jázmin, az elefánt

Decsi Veronika 3b.: Bagoly a fán

A csodafa titka
A Táborhegy oldalán, az Erdôalja
királyságban volt egy csodás fa. E
fa mellé egy pompás kastély épült.
A fának öt ága volt, és minden
ágán varázslatos gyümölcsök teremtek. Az elsô ágon a beszéd és
az írás tudása volt. Errôl az ágról a
bölcs Árpád király, a nyelv és írás
tudója szeretett csemegézni. A
másodikban az éneklés tudása
rejlett. Ezt az ágat Bea udvarhölgy
szerette látogatni. A harmadikban
a fordítás rejtelmei voltak, ezt

Zsuzsa udvarhölgy látogatta rendszeresen. A negyedik ágról Ibolya,
a számok hercegnôje eszegetett.
Az ötödik ág pedig Albert kancellárnak, az ezermesterség bajnokának a kedvence volt.
De nem csak ôk csemegéztek a
fa gyümölcseibôl, hanem messze
földrôl jöttek az emberek, hogy
megkóstolják a tudás gyümölcseit.
Egyszer jött egy tomboló vihar,
és ledöntötte a fát. Nagy volt a
sírás-rívás. Többé senki sem jött a

fához. Olyan szomorú hely lett a
palotából, hogy teljesen elveszett
belôle a nyüzsgés-forgás.
Az egyik éjjel Árpád király egy
csodálatos álmot látott. Álmában
megjelent a fa titokzatos szelleme,
aki azt mondta Árpádnak, hogy
építsen padokat a fa ágaiból, és
hívja el a környék gyerekeit, azért,
hogy megtanítsa ôket az összes
tudományra.
Nagyon megörült a király, mert
igencsak szerette a gyerekeket.

Albert kancellár segítségével padokat és székeket készítettek nekik.
Özönlöttek a gyerekek a kastélyba.
A király, a kancellár és az udvarhölgyek pedig minden nap nagy
örömmel fogadták ôket.
Attól a naptól kezdve visszatért
a birodalomba a vidámság és a
nyüzsgés.
A fa tönkje pedig azóta is a felsô
udvaron díszeleg.
Molnár Martin
6. osztály

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

THALÉSZ-KÖR
Az idei tanévben 1956 hôseirôl ünnepi mûsor keretében a 8. osztályosok emlékeztek meg Darabos Eszter osztályfônök vezetésével.
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,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

Idén is jön
a Mikulás

25. szülinap

Ôt nem érdekli, hogy milyen az
idôjárás. Havazhat, eshet, fúhat,
december 7-én, vasárnap jön.
Jön 10.00 órakor a Táborhegyi
Népházba a kicsiny gyermekekhez, de jön 16.00 órakor a Virágosnyeregbe is, ahol a nagyobbak
találkozhatnak a Mikulással.
Természetesen mindenki szabadon döntheti el, hová megy. A jegyek ára idén is 500 Ft, melyek
november 20-tól igényelhetôk a
Táborhegyi Népházban gondnokainknál, Gáspár Arankánál és
Tibornál (tel: 30-899 5320), valamint az Erdôalja úti ABC-ben.
Ügyeljenek, hogy kellô idôben
szerezzék be jegyeiket, mert a
következô újságunk december 4én kerül a postaládákba, és akkor
már nem tudunk felkészülni a
gyermekek fogadására.
(az Egyesület Vezetôsége)

Népház részleges felújítása

Köszönet az 1%-ért
Köszönjük mindazok támogatását, akik 2014-ben a jövedelemadójuk 1%-át Egyesületünknek
ajánlották fel. A kapott 196.989.forintot október közepén a NAV a
számlánkra utalta.
Az összeg mértéke sokak
egyetértését, bíztatását jelenti.
Kötelez arra, hogy munkánkat a
lelkesedés mellett fegyelmezetten
és pontosan végezzük, csakis a
közösség érdekében, hiszen azt
sokan elvárják, és ﬁgyelemmel
kísérik.
A kapott összeget kedvezôbb
mûködési feltételeink megteremtésére használjuk fel.
Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesületének Elnöksége

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.
Szerkesztô:
Mikes Kriszta, Molnár Andrea, Varga Szabolcs.
Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Tel.: 430-1326.
Elôkészítés: Petit Typo Bt.
Nyomás: Granatalma O.Sz.Sz.
Megjelenik: 3000 példányban

Huszonöt évvel ezelôtt, 1989.
november 30-án 17 hegylakó elhatározta, hogy megalakítják az
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületét.
Akik akkor jelen voltak: Ács
Ferenc, Dr. Balogh Zoltán,
Bersényi Iván, Bíró Jenôné,
Dr. Borzsák Benô, Deme Béláné,
Gulyás Géza, Józsa István, Kiss
Albert, Martinez György, Mayer

Ágnes, Nitsch Péterné, Pirochné
Simon Zsuzsanna, Rafﬁnger
Andrásné, Sáringer Kálmánné,
Simkó Rózsa és Sprecher Ottó.
Elnöknek Ács Ferencet választották.
Az Egyesület Elnöksége úgy
határozott, hogy 2014. november
21-én, pénteken délután 17.00
órakor ünnepli meg az évfordulót.

Mint már korábban jeleztük, az Egyesület Vezetôsége az
épület felújításának legszükségesebb javítási munkáit szavazta meg júliusban. A munkák augusztusban megindultak.
Lefestettük az ajtókat, ablakokat, kifestettük az alsó és felsô
elôteret, a nagytermet.
Az elôlépcsô és a bejárat kivitelezésével a tervezettnél kicsit lassabban haladunk, különösen a bejárat felújításával.
Sajnos összetett a feladat, hisz több szakmát érint. A munkában épületgépész, kômûves, lakatos, asztalos, festô, bádogos
villanyszerelô és burkoló szakemberek vesznek részt, köztük
néhányan társadalmi munkájukkal.
Az elôtér alatt már kicseréltük az elöregedett (és sajnos
eldurrant) víz gerincvezetéket, 22 m hosszban. Helyére került
az új, kétszárnyú kertkapu a kerítés pótlásával és az új, kétszárnyú, fa bejárati ajtó. Áll az elôtetô és elkészült a
lépcsôrendszer és a burkolatok alapozása, már csak a
lépcsôburkolás és a lépcsôvilágítás elkészítése van hátra.
A kerítés festése csodával határos módon egy nap alatt
megtörtént. A kertben is számos munka elkészült, de maradt
még tennivaló. Ki kell vágni az elszáradt fenyôfát, alul a tereprendezés egy része is hátra van.
Ha minden összejön, és sikerül további támogatót szereznünk, akkor tatarozzuk az épület külsô homlokzatát is, ha
nem sikerül, akkor csak a Toronya utcai épületrészt. Addig a
termeket leginkább az oldalsó bejáraton keresztül lehet majd
megközelíteni, amiért minden látogatónktól szíves elnézést
kérünk. Reméljük, hogy az Egyesület 25. évfordulóját egy
szépen megújult épületben tudjuk majd megünnepelni.
Az eddigi munkálatok ﬁnanszírozását az Önkormányzat
idei mûködési támogatása, társadalmi munka és több, szinte
önköltséges kivitelezôi vállalkozás tette lehetôvé.
Felcsuti László

A találkozón fotókiállítás keretében mutatja be az elmúlt 25 év
eseményeit, amit az Alerton klub
rövid, vidám mûsora követ. Az
Elnökség a találkozóra meghívja
az egyesület alapítóit, egykori
vezetôit és tagjait, valamint minden érdeklôdôt. Azokat is, akik ez
alkalommal
kívánnak
az
Egyesülettel
megismerkedni.
Reméljük sok régi kedves tagunk
is velünk együtt ünnepel.
(az Elnökség)

Állandó programok
a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.
Torna mindenkinek
h. 19.00-20.00
Lelki egészség-ôrzô klub
k. páros héten
19.00-tól
Balett és Kreatív Tánc
- Játék gyerekeknek
k., cs. 17.00-18.00
Nôi átmozgató torna
k., cs. 18.00-19.00
Férﬁ átmozgató
sebességmérôzô torna
k., cs. 19.30-20.30
Bridzs klub
sz. 18.00-22.00
Rekreációs torna
sz. 19.00-20.00
Pilates torna (Tenki)
sz., cs.,
8.00-10.00
Pilates torna (Naményi) sz., p., 17.00-18.00
Gyerekbalett
sz., p., 17.00-18.00
Játék klub
cs. 13.00-estig
Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.0019.00 h–ig, a hét többi napján elôre egyeztetett
idôpontban, telefon: 430 1326.
Gondnok: Gáspár Aranka, tel.: 30-899 5320.
Bejárat a Népház udvaráról.

APRÓHIRDETÉSEK
• Angol, német és magyar tanítás, tolmácsolás és korrepetálás a Testvérhegyen diplomás tanárnônél. Külföldieknek ügyintézés
magyarul. Tel: 20-375 8877
• Fiatal vegyész technikust keres jól menô
kisvállalkozás. Tel: 20-501 0054
• 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

www.ohegy.hu
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HEGYVIDÉKIEK
INGATLANIRODÁJA
Építési telkek, családi házak, újépítésű és használt
lakások értékesítése és bérbeadása

Óbudalux
Ingatlaniroda
E-mail: obudalux@oi.hu

TESTVÉRHEGY,
TÁBORHEGY,
REMETEHEGY,
MÁTYÁSHEGY
150 aktuális ingatlant
kereső ügyfél,
300 eladó vagy
Forster Judit
irodavezető-építész kiadó ingatlan ajánlat
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SÁGI MAGDI
INGATLANIRODÁJA
Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
értékesítése, bérbeadása
Sági Magdolna irodavezetô
1037 Bp., Hegyláb u. 5.
Mobil: 30-378 5113, tel./fax: 388 5919
E-mail: sagimagdi1@gmail.com
www.sagimagdi.ingatlan.com

1037 Budapest,
Erdőalja út 46.

Hívjon bizalommal!
30-696-696-9, 1-242-1096
www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu
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Ybl Miklós: Operaház – Technika a kulisszák mögött. - A Kiscelli Múzeumban a budapesti Operaház épületéhez készült tervekbôl nyilt kiállítás, amely
megtekinthetô január 18-ig. A korra jellemzô neoreneszánsz stílusú építészeti tervek mellett rendkívül érdekesek az épületgépészeti és a színpadtechnikai berendezések tervei is. Különleges az Operaház hûtô-fûtô szisztémája, a világítás eszközei és a korszak színházépítészetében központi szerepet játszó tûzvédelmi
megoldás is. A kiállításhoz kapcsolódó eseményeink középpontjában a technikatörténeti érdekességek állnak. Operaházi bejárással, ismeretterjesztô programokkal
és családi nappal is várjuk kedves látogatóinkat. Legközelebb november 8-án, szombaton családi alkotó délelôttön vehetnek részt az érdeklôdôk.
Sziray Zsóﬁa - Tel.: 368-7917; Kiscelli Múzeum, www.kiscellimuzeum.hu
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