
20 éves az Óhegy-hírek

Szülinapi koccintás
a Táborhegyi Népházban

november 18-án, pénteken 18 órakor.

Szeretettel meghívunk mindenkit, 

akik érdeklôdéssel forgatják az újságot, 

vagy akik a javaslataikkal, cikkeikkel, 

vagy éppen tevékenységükkel 

részt kívánnak venni a szerkesztôség 

további munkájában.

(Részletek a 9. oldalon)

Nyári emlék
címmel

Márton Luca Anna
kiállítása nyílik 

a Táborhegyi Népházban

november 4-én, pénteken, 

18:00 órakor.

A kiállítást megnyitja:

Novotny Tihamér
mûvészeti író.

A kiállítás látogatható november 16-ig.

(Részletek a 3. oldalon)

Hegyvidéki Séta-Kör
Novemberben a másfél órás szombati 

,,edzések” változatlan találkozási helye 

és idôpontja: a 137-es busz

Erdôalja úti végállomása, 9.30.

Decembertôl az indulás helye változik.

(Részletek a 9. oldalon)

Vasárnapi mozi
Paolo Sorrentino: Ifjúság (2015)

november 13-án, 17.00 órakor

Giuseppe Tornatore: Senki többet (2013)

november 27-én, 17.00 órakor
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Programok
Kiállítás - Nyári emlék november 4. p. 18.00

Vasárnapi mozi november 13. v. 17.00

Óhegy-hírek szülinap november 18. p. 19.00

Zsó-Ka-Ta Bál november 19. szo. 17.00

Ádventi koszorúkészítés november 20. v. 10.00

Kamarazenekari koncert november 25. p. 19.00

Vasárnapi mozi november 27. v. 17.00

Mikulás a Népházban december 4. v. 10.00

Mikulás a Virágos-nyeregben december 4. v.  16.00

Állandó programok  9. oldalon

A következô lap megjelenésének idôpontja: 

2016. december 1.

Zsó - Ka - Ta Bál
Táborhegyi Népházban (Budapest III., Toronya utca 33.)

november 19-én, szombaton 17–22 óráig.
Élô zenét szolgáltatja:

Napsugár Band
ritmusgitár-orgona-ének, bendzso: Józsa Norbert /Berti

szólógitár: Tonka László, basszusgitár: Hanti Jenô, a dobokat püföli: Hadvári Gábor

Belépô 1000,- Ft, 12 éves korig ingyenes.

(A díjjal tisztelt vendégünk a Népház fenntartásához hozzá!)

Szeretettel várjuk a Zsókákat, Katákat, és mindenkit a 60-70-80-as évek zenéivel.

 Hozzátok a barátokat, ismerôsöket! Jó buli lesz!

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete Vezetôsége

(Részletek a 3. oldalon)

Minden hónap 3. vasárnapján,

„Családi vasárnap”
a Táborhegyi Népházban.

(1037 Bp., Toronya utca 33.)

Adventi koszorút 
készítünk

A kicsinyeknek közben rajzfoglalkozás

november 20-án, 

vasárnap 10 órakor.
Belépés ingyenes, a koszorú kellékeinek 

ára 1200 Ft.

Szeretettel várjuk felnôttek és gyermekek 
érkezését.

Készítsünk együtt adventi koszorút!

(Részletek a 3. oldalon)

Óbudai 

Kamarazenekar

ôszi koncertje
a Táborhegyi Népházban

november 25-én, 19.00 órakor.

Mûsor:

Vivaldi: E-moll concerto 4 hegedûre,

Bach: III. Brandenburgi verseny,

Vivaldi: h-moll concerto 4 hegedûre,

Mozart: B-dúr Divertimento K. 137.

Szólisták:

Renkecz Kálmán, Angster Erzsébet,

Székely Sándor, Gálfi  Mariann.

Vezényel: Gazda Péter

(Részletek a 3. oldalon)

JÖN A MIKULÁS
december 4-én, vasárnap

Délelôtt, 10.00 órakor a

Táborhegyi Népházhoz,
(a kicsiny gyermekekhez)

délután, 16.00 órakor a

Virágos-nyeregbe.

(Részletek a 3. oldalon)
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Az adventi koszorú hagyománya az ôsi 
idôkbe nyúlik vissza. A ma ismert adventi ko-
szorú készítése a 19. században jött divatba. Egy 
hamburgi lelkész az otthonában egy hatalmas 
fenyôkoszorút erôsített a mennyezetre, melyen 
24 gyertya volt, minden adventi napra egy-egy. 
Késôbb csak négy gyertyát helyeztek el a ko-
szorún, szimbolizálva azt a 4000 évet, mialatt az 
emberiség a krisztusi világosság eljövetelét 
várta. Három gyertya lila színû, egy pedig ró-
zsaszín. A lila a várakozást, a böjtöt jelenti, a 
rózsaszín az örvendezést. Minden adventi va-
sárnapon eggyel több gyertyát gyújtottak meg, 
a rózsaszínt a harmadikon, az örvendezés va-
sárnapján. Az a vasárnap többek között Mária 
várandósságára, valamint Keresztelô Jánosnak, 
a Megváltó elôhírnökének örömhírére emlé-

keztet. A gyertyákat vörös és arany szalagokkal 
díszítették, az élet és fény jelképeivel.

November végén mi is összejövünk. Amíg a 
nagyobbak szüleikkel vagy a nagyival a koszo-
rút készítik, addig a kisebbek a várakozás ün-
nepéhez kötôdô rajzfoglalkozáson vehetnek 
részt. Ha a koszorúk elkészületek, egy hét 
múlva az elsô gyertyát meg is gyújthatjuk ott-
honunkban.

A belépés ingyenes, a kellékek ára koszorún-
ként 1200.- Ft. Elôzetes bejelentkezést szívesen 
fogadunk a +36 20 994 1431 telefonszámon, 
hogy a szükséges kellékek mennyiségét is fel 
tudjuk becsülni. Szeretettel várjuk a felnôtteket 
és a gyermekeket egyaránt, készítsünk együtt 
ádventi koszorút!

Egyesület Vezetôsége

Egyesületének 2016. június 3-i, Helytörténeti 
Kiállítás megnyitóján írásbeli javaslatot nyújtott 
át Népessy Noéminek, a Települési Értéktár fel-
adatainak ellátásával megbízott Óbuda Múzeum 
igazgatójának, amelyben Óbuda-Hegyvidékiek 
Egyesülete Kádár József tégla- és cserép-
gyûjteményét, mint nemzeti értéket, Óbuda helyi 
értéktárába való felvételre javasolja.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ugyan-
is a „magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról” szóló rendeletnek megfelelôen 
2013-ban létrehozta Óbuda Települési Értéktárát, 
melynek gondozásával az Óbudai Múzeumot 
bízta meg. 

A benyújtott dokumentumokat megvizsgálva 
a Múzeum a javaslatot - a magyar nemzeti érté-
kek és hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletnek meg-
felelôen - Óbuda Önkormányzatának képviselô 
testülete elé terjesztette, amely a 2016. október 
21-i ülésen az Értéktárba történô felvételt egy-
hangúlag megszavazta.

A nemzeti értéknek minôsülô tégla-
gyûjteményben ma mintegy 3100 db tégla van. 
A gyûjteményhez katalógus tartozik, amely 
mintegy 6500 bélyeges tégla adatait tartalmazza, 
az óbudai téglákon túl más magyarországi téglá-

két is. Nemzeti érték a tetôcserépgyûjtemény is, 
amely 540 cserepet tartalmaz, a hozzá tartozó 
katalógusban közel 800 cserép tétele van. Az 
Óbudán gyártott, többségében feliratos csere-
pek szinte teljes körûen szerepelnek a római 
kortól, a mezôváros téglagyárainak gyártmánya-
in keresztül, napjainkig.

Mindkét gyûjtemény különleges értékét jelen-
ti az, hogy Óbuda téglagyárainak termékeit mind 
idôben, mind a gyárak helyeit, és a cserépfajtá-
kat illetôen teljes körûen feltárja, szakszerûen 
katalogizálja, és a nagyközönség számára köz-
érthetôen bemutathatóvá teszi.

Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy javas-
latunkat elfogadta, és a gyûjteményt a Települési 
Értékárába felvette. Gratulálunk Kádár Józsefnek, 
hogy az évek során kitartóan és szakszerûen 
gyûjtött, ipartörténetünket is hûen ábrázoló 
gyûjteménye nemzeti értékké vált.

A hatalmas gyûjtemény Kádár József házának, 
kertjének dísze, de egyben terhe is, néhol a 
rendeltetésszerû használat akadálya is. Célunk 
az, hogy e gyûjtemény az érdeklôdôk számára 
valamilyen központi, közösségi helyen könnyen 
elérhetôvé, megtekinthetôvé váljék, nem csak a 
jelen kor, hanem utódaink számára is.

Felcsuti László

Jön tehát a Mikulás a Táborhegyre 
is, és a Virágos-nyeregbe is! A ki-
csiny gyermekek délelôtt 10 órától 
a Táborhegyi Népházban  közös 
énekléssel várják a Mikulást, akivel 
beszélgethetnek és verset mond-
hatnak. Ott közel kerülhetnek 
hozzá, és nem kell hazafele sötét-

ben lebotorkálniuk a nyeregbôl. A 
nagyobbak pedig 16.00 órakor a 
Virágos-nyeregben, tábortûz mel-
lett várják majd a lovon érkezô 
Mikulást. Akik közösen szeretné-
nek felsétálni a nyeregbe, azokat 
15.15-kor várjuk az Erdôalja úti 
buszvégállomásnál. Mindenki hoz-
zon magával lámpát, meleg ruhát és 
alkalmas cipôt.  Mi nagyon készü-
lünk a Mikulás fogadására, majd 
húszan vigyázunk, hogy el ne té-

vedjen. Reméljük, sokan eljönnek 
majd. 

A mikulásjegyeket 700 Ft-ért lehet 
kapni november 15-tôl az Erdôalja 
úti ABC-ben, az Erdôalja úti 
Iskolában Kádár Esztertôl, vagy a 
Táborhegyi Népházban Gáspár 
Tibortól. A jegy magában foglalja a 
Mikulás csomagot is a részt vevô 
gyermek számára.

Kérjünk, vegyék meg mielôbb, 
lehetôleg hó végéig gyerrmekeiknek 

a mikulásjegyeket a délelôtti vagy a 
délutáni rendezvényre, hogy kellôen 
felkészülhessünk.

Reméljük, fent a nyeregben jó idô 
lesz. Hideg ellen kínálunk forró teát, 
forralt bort, aki pedig megéhezik, az 
a rendezvényt támogató, Vörösvári 
úti Pizza Paradicsom étterem kínála-
tát kóstolhatja.

Minden kicsi és nagy gyermeket, 
felnôttet és családot szeretettel vár

az Egyesület Vezetôsége

Idén korán beköszöntött az ôsz. Október elsô 
napjaiban hûvösre fordult az idôjárás. Hiába 
ácsingóztunk egy derûs, napfényes, jólesôen 
melengetô „indián nyár” után, az istenek nem 
voltak kegyesek hozzánk. Napfény ugyan még 
elvétve akadt egy-egy napon, de hûvös szelek 
rázták a fákat, s nyomukban úgy hullottak a 
száraz falevelek, mint könnyû nyári zápor 
esôcseppjei a tikkadt talajra. Tél tábornok hadse-
rege, a köd, a nyirkos levegô diadalmasan fog-
lalta el a tájat. Nem is titkolta, ezúttal ô diadal-
maskodott a melegre vágyó emberek felett.

Mi emberek mit is tehetünk ellenükre? 
„Fedezékbe” vonulunk, behúzódunk otthonunk-
ba. Ilyenkor jól esik esténként befûteni a kandal-
lóba és egy csésze illatos tea és egy jó könyv 
társaságában élvezni a tagjainkban szétáradó 
meleget. Vagy csak üldögélni az esti félhomály-
ban, és hagyni, hogy a gondolataink ide-oda 
csapongjanak, mint tarka lepkék a réten.

Igen, az ôsz a lassítás, a megpihenés ideje. Az 
elgondolkodásé, az elmúlásé is. Ilyenkor nem 
árt, ha mi is lassítunk, s a nagy nyári rohanás, a 
szórakozások hajszolása után kicsit megpihe-
nünk, elgondolkodunk. Emlékezünk…. Mirôl? A 
múltról. Meg a jövôrôl. A magunk és a gyereke-
ink, unokáink jövôjérôl. Ezeken a félhomályos, 
szürke délutánokon elôbukkannak múltunk ár-
nyékai. A már gyakran elfeledett, pedig akkori-
ban oly nagyon szeretett nagyszülôk, szülôk. 
Akik gyerekkorunkban körülvettek bennünket 
szeretetükkel, óvó gondoskodásukkal. A roko-
nok, jó barátok, pajtások. Hová tûntek ezek az 
embere mi lett a sorsuk? Sokuk már örökre eltá-
vozott. Mi maradt meg belôlük bennünk, bölcs 
tanácsaikból, és mit adunk tovább ezekbôl?

Egy bölcs mondás szerint egy ember addig él, 
amíg van, aki gondol rá e földön. Vajon a mi 
elhunyt hozzátartozóink élnek még? Gondolunk 
olykor-olykor rájuk? Mesélünk róluk gyermeke-
inknek, unokáinknak? Mi lesz velünk? Ránk 
gondolnak-e majd, ha mi is egy más dimenzióba 
távozunk? És meddig? Megannyi kérdés, amire 
nehéz a válasz. Vagy nincs is…

Közeledik november, a halottak napja. Szálljanak 
gondolataink a temetôben nyugvó elhalt szerette-
ink felé. Emlékezzünk rájuk, elevenítsük fel alakju-
kat a még élô szeretteinknek, meséljünk róluk 
kedves emlékeket, történeteket, tegyük alakjukat 
mindennapi életünk részeseivé. Menjünk ki leg-
alább most, egy évben egyszer a sírjukhoz, s he-
lyezzünk rá virágot. Gyújtsunk mécsest, hogy fénye 
melengesse szívüket a másvilágon is, hogy érezzék, 
kései utódaik nem feledkeztek meg róluk.

Emlékezzünk, hogy rólunk se feledkezzenek 
meg!                                     Gálosfai Jenôné

Nemzeti Érték

Kádár József téglagyûjteménye

„Családi vasárnap”

Adventi koszorút készítünk
a Táborhegyi Népházban. (1037 Toronya utca 33.)

November 20-án, vasárnap 10 órakor.

Jön a Mikulás!
December 4-én, vasárnap

Beköszöntött az ôsz
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Örök rejtélyeket és kimondha-
tatlan igazságokat kutat a Pszeudo 
vs. szenzitív címû kiállítás két 
mûvésze. Koltai-Dietrich Gábor a 
fény természetét vizsgálja fi nom 
árnyalatokkal dolgozó, sejtelmes 
képeivel, amelyek lecsupaszított 
mûvészi nyelven mesélnek a vilá-
got mozgató energiáról. Török 
Gábor ezzel szemben az idô di-
menzióját elemzi változatos tér-
plasztikáival. Központi elemként a 
percek múlását mérô óraszerkeze-
tet használ, alkotásai mégis az 
idôtlenség és az állandóság lenyo-
matát hordozzák. A közös kiállítás 
december 1-ig látható.

Németh Géza
mûvészeti vezetô

www.artezi.hu

 2000. május 30-án születtem, 
Dunakeszin élek szüleimmel és 
három húgommal. Azóta rajzolok, 
mióta csak meg tudom fogni a ce-
ruzát. Fôleg embereket, a saját 
magam által kitalált alakokat, fantá-
ziavilágot, képregényt.

Szunyoghy András grafi kusmû-
vész irányításával kezdtem el komo-
lyabban is foglalkozni a rajzolással. 
Jelenleg a Képzô- és Iparmûvészeti 
Szakgimnáziumban tanulok grafi ka 
szakon, késôbb rajzfi lmeket, animá-
ciókat szeretnék majd készíteni. Ez 
az elsô kiállításom, amelyen grafi ká-
im, linómetszeteim és néhány akva-
rell festményem mellett anyai 
nagymamám, Mohos Judit 
belsôépítész utóbbi idôben készült 
munkái is megjelennek.

Márton Luca Anna

Az Óbudai Kamarazenekar idén ôsszel is eljön 
hozzánk, hogy megörvendeztessen, elgondolkodtas-
son bennünket komolyzenével. Barokk esténk lesz, a 
végén rokokóval. A Verdi- és Wagnerszeretôket kér-
jük, várakozzanak türelemmel, amíg a Népház nagy-
termét kibôvítjük.

Vivaldi mester (Antonio Lucio Vivaldi, 1678-1741) 
négy hegedûre írt concertóival jelentkezik ezen az 
estén. A négy hegedû szólama fog egymással és a ze-
nekarral társalogni négy tételen keresztül. Az e-moll 
concerto ünnepélyes kezdése után a h-moll concerto 
friss indítása komoly különbséget jelent majd a fülnek, 
táncos üzenet az 1710-es évekbôl. Kicsit talán a Négy 
évszakra, a Vörös Papként is emlegetett zeneszerzô 
leghíresebb versenymûvére is emlékeztethet.

A két versenymû között hallgassunk majd egy kis 
Bach zenét, szintén concertót, az egyik Brandenburgi 
versenyt. A sorozat átfogja az ódon hangulatot épp-
úgy, mint az újító kedvet. Johann Sebastian Bachot 
(1685-1750) a szokásos napi munkák nem elégítették 
ki, így az akkor divatban volt barokk zenei irányzato-
kat bemutató koncertsorozatot komponált 
Brandenburgban 1720 körül. Hallgassuk a III. 
Brandengurgi versenyt.

Kövesse mindezt Mozart (Wolfgang Amadeus 
Mozart, 1756-1791) játékossága, egy B-dúr diverti-
mento. A bécsi klasszikusokhoz tartozó szerzônek ez 
a darabja is kicsit azt a várakozást ébreszti bennem, 
hogy a mester mindjárt odalép közénk, kosztümös 
öltözékében, hegedûvel a kezében, beül a zenekarba, 

Gazda Péter vezénylete alá. Azért gondoljunk bele: a 
mûvek 300 évesek és még mindig uralkodó helyük 
van a pódiumon.

Az Óbuda kultúrájáért díjas Óbudai 
Kamarazenekar Gazda Péter vezetésével a 
legújabbkori negyedik évad második koncertjét fogja 
adni a Táborhegyi Népházban. A versenymûvek 
szólistái Renkecz Kálmán, Angster Erzsébet, 
Székely Sándor, Gálfi  Mariann lesznek.

Minden éven két alkalommal jön a Népházba a Till 
Ottó indította zenekar, óbudai kötôdésû tagjaival. 
Néhányukat szomszédaink közt tudhatjuk itt a he-
gyen. A zenekari tagok jobbára civilben más foglal-
kozást ûznek, péntekenként van közös próbájuk, de 
otthon is elbíbelôdnek a hangokon. A zenekar köz-
hasznú egyesületi keretben mûködik, ennek minden 
nehézségével és küzdelmével a mai Magyarországon, 
Budapesten. Honlapjuk: www.obudaikamarazenekar.
hu, koncertjeiket az Óbudai Társaskörben vagy más 
óbudai helyszínen, illetve Sopronban rendezik, 
amúgy szerény teltházzal..

A koncertre a belépés ingyenes – a késôn érkezôk 
az oldalsó bejáraton jöjjenek, az csöndesebb! Ahogy 
szokott, a koncertet egy szerény, ásványvizes, pogá-
csás állófogadás követi, sok beszélgetéssel. Hegyi 
borok, hegyi sütik is a meghívottak listáján vannak, 
szeretettel fogadjuk ezeket is. Az Óhegy Egyesület 
Vezetése hívja és várja a nagyokat és a kicsiket szere-
tettel.

Molnár Andrea

Még gimnáziumi évek alatt 
kezdtünk zenélni, természetesen 
nem ebben az összeállásban - 
alapító tag jómagam voltam. Ekkor 
még Vega együttes néven kezdtük 
el zenei pályafutásunkat. A Vega 
együttesben csak jómagam és 
Józsa Norbert (Berty) volt a másik 
alapító tag.

Késôbb átalakultunk - Turmix 
együttes néven - már többször ze-
néltünk a Népházban. A Turmix 
együttesbôl kb. 2006-ban Bertyvel 
kiléptünk, internet segítségével 
rátaláltunk 2 új zenésztársunkra 
Hanti jenôre és Tonka Lacira.

A II. kerületben élek, elôször 
kertes házunk földszinti részében 
kezdtünk el próbálni (Napsugár 
u.). Így lett a nevünk: Napsugár 
Band. A zenekarunk tagja Józsa 
Norbert (Berty), akinek keze alatt 
megszólal a ritmusgitár-orgona-
ének, bendzso, Tonka László a 
szólógitáros, basszusgitáron Hanti 
Jenô játszik. A dobokat magam 
püfölöm.

Természetesen mindannyian 
,,hobbyzenészek" vagyunk, hiszen 
egyik tagunknak sem ez a megél-

hetési forrása. Fellépést csak bará-
ti felkérésre - minden anyagi ellen-
szolgáltatás nélkül - saját és mások 
szórakoztatására vállalunk.

Retro örömzene - ez vezérel 
minket. Reméljük, november 19-
én minden résztvevô ugyanezt az 
örömöt átéli velünk együtt. 
Mûsorunkat a rock- és beatzeneka-

rok számaiból állítottuk össze. 
Kedvenceink: Beatles, Rolling 
Stones, Shadows...

Szeretettel várjuk a Katákat, 
Zsókákat, és mindenkit a 60-70-80-
as évek zenéivel. Hozzátok a bará-
tokat, ismerôsöket! Jó buli lesz!

Hadvári Gábor
zenekarvezetô

Nyári emlék
Márton Luca Anna kiállítása

a Táborhegyi Népházban

november 4-én, pénteken,

18:00 órakor. Megnyitja: 

Novotny Tihamér mûvészeti író

Pszeudo

vs. Szenzitív
Török Gábor és Koltai-Dietrich Gábor 

kiállítása az Artezi Galériában 

(1037 Budapest, Kunigunda útja 18.)

Megnyitó: 2016. november 5. 

(szombat) 17:00 

Megnyitja: Sipos Endre

Ismét: Koncert a Népházban
2016. november 25-én este 7 órakor, 1037 Budapest, Toronya utca 33.

Zsó - Ka - Ta Bál
Táborhegyi Népházban november 19-én, szombaton 17–22 óráig

Az élôzenét szolgáltatja a Napsugár Band
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A kezdeti beszélgetések, a vá-
gyak és félelmek feltérképezése 
után egyre konkrétabb formát 
kezdett ölteni, hogyan is kellene 
kinéznie, mit kéne tartalmaznia a 
terveknek, nyár közepétôl pedig 
már tájépítész is segítette a mun-
kánkat. Ha nem tudtunk találkoz-
ni, az interneten és kérdôívek se-
gítségével haladtunk elôre, a terve-
zésen felül házirendet is alkottunk, 
de a fi zikai munkától sem riadtunk 
vissza: a telket is közösen tisztítot-
tuk ki, együtt nyírtuk le a füvet, 
hogy az már a tervezéseinknek is 
helyszínéül szolgálhasson. Így ju-
tottunk el 2016. október 20-ig, 
amikorra elkészültek a tervek.

Ekkor a Táborhegyi Népházban 
közel 100 fô gyûlt össze a prezen-
tációra, illetve az azt követô véle-
ménynyilvánító szavazásra. 
Utóbbira azért volt szükség, mert a 
terület közvetlen környezetében 
élôk közül sokan ellenezték, hogy 
játszótér kerüljön a szomszédsá-
gukba. A rendezvényen végül a 
megjelentek 83%-a szavazott a ját-
szótér megépítése mellett. A 

szervezôk – a Városfejlesztô kö-
zösségi tervezésért felelôs csapata 
- errôl, illetve az írásban és szóban 
egyaránt elhangzott információk-
ról tájékoztatta a kerület vezetését, 
majd megszületett a döntés.

A döntés értelmében az önkor-
mányzat megépítteti a játszóteret, 
ami így várhatóan - az idôjárás 
függvényében - jövô év elejére 
készülhet el.

Döntés született arról is, hogy az 
önkormányzat megpróbál az érin-

tettekkel közösen megoldást talál-
ni a tervbemutatón felmerült, a 
leendô Ilonka utcai játszótérhez 
közeli részét érintô út- ill. közmû-
problémákra. Ennek folyamatát 
mostantól a Városfejlesztô fogja 
koordinálni annak érdekében, 
hogy átfogóan lehessen kezelni ezt 
a rendkívül zavaros, jogi és meg-
valósítási anomáliákkal terhelt 
ügyet.

A játszótérrel kapcsolatos friss 
híreket  facebook oldalunkon ol-
vashatnak az érdeklôdôk.

Lukácsházi Gergely
kommunikációs vezetô

Óbuda-Békásmegyer 
Városfejlesztô Nonprofi t Kft.

Október 20-án mérföld-
kôhöz értünk az Ilonka utcai 
játszóterünk tervezésében. Az 
igazság az, hogy már a szava-
zást megelôzô napok is izgal-
makkal teltek, hiszen sok más 
„hegyi” családdal együtt azon 
igyekeztünk, hogy minél több 
emberhez eljuttassuk az infor-
mációt: csütörtök este 7-kor 
találkozzunk a Népházban és 
álljunk ki a játszóterünk mel-
lett.

7 óra elôtt tíz perccel – ami-
kor megérkeztem családom-
mal – még csak hatan képvisel-
tük a támogatók csapatát, de 
fél óra elteltével megtelt a 
Népház nagyterme. Végig-
nézhettük és hallgathattuk a 
folyamatot, ami bemutatta ho-
gyan is jutottunk el idáig. 
Ekkor mindenki láthatta, az 
önkormányzat tényleg komo-
lyan gondolja a közösségi ter-
vezést. A prezentáció után 
pedig megrohamoztuk a sza-
vazólapokat és lelkesen aláír-
tunk. Jól mutatja mennyire 
drukkoltunk a számunkra ked-
vezô eredményért, hogy még 
este 9-kor is hívtuk egymást az 
Anyukákkal, ki mit érez, ki mit 
látott, tapasztalt.

A végleges döntéstôl függet-
lenül elmondhatom, hogy az 
elmúlt egy évben több család-
dal is szorosabb lett a kapcso-
lat a közös tervezésnek 
köszönhetôen, egy remek 
csapatot ismerhettem meg a 
Városfejlesztôk személyében, 
és végeredményben egy estére 
mindenképp összehoztuk a 
hegyi családokat egy közös, jó 
ügy érdekében. Remélem az 
ellenzôkkel is sikerült béké-
sebb mederbe terelni a kap-
csolatunkat és egy kölcsönö-
sen jó viszony lesz ennek az 
eredménye.

Luter Kriszta

A táborhegyi játszótérrel kapcso-
latban az elmúlt egy évben a közös-
ség érzést, támogatást, felkarolást 
éltem meg. Amikor felmerült ben-
nünk – elsôgyerekes anyukaként – 
a vágy, hogy milyen jó lenne séta-
távolságban egy játszótér, hogy 
megismerjük a közelben lakó többi 
anyukát – gyereket, hamar kiderült, 
hogy ezzel nem vagyunk egyedül. 
Sokan élik meg most az izoláltságot 
a hegyen, és már évtizedek óta 
vágynak egy közösségi térre.

Az Óhegy Egyesület kezdettôl 
támogatólag állt ügyünkhöz, és 
közösen kerestük a megoldásokat.

2015 novemberében felkerestük 
a Városfejlesztô kollégáit, akik 
azonnal személyes találkozóra is 

meghívtak minket, és kiderült, 
hogy már elôttünk is kaptak meg-
kereséseket a hegyrôl játszótér 
ügyében. Mivel év vége volt, csak 
annyit ígérhettek, hogy megpróbál-
ják a 2016-os költségvetésbe beten-
ni legalább a tervezését – de már ez 
is több volt, mint amennyit vártunk. 
2016 elején kiderült, hogy nem csak 
a tervezés, de egy szerényebb ját-
szótér kivitelezése is bekerült a 
költségvetésbe.

A játszótér számára kiválasztott 
telek kompromisszumos: mivel 
meglehetôsen kicsi telekrôl van 
szó, egy szûk utcában – ami az utca 
ellenzését is kiváltotta –, viszont a 
Táborhegy „közepén” fekszik: 
vagyis lentrôl is, föntrôl is viszony-

lag kevés szintemelkedéssel 
megközelíthetô, a jó levegôt pedig 
nem is kell említenünk. A közössé-
gi tervezési alkalmak és az együtt 
gondolkodás során folyamatosan 
kovácsolódott össze egy közösség, 
melynek kicsúcsosodása az októ-
ber 20-i szavazás volt. Majdnem 
százan jelentünk meg a Népházban, 
hogy véleményt nyilvánítsunk: tá-
mogatjuk-e a játszótér megépítését.

Örültünk, hogy nagy arányban 
kapott támogatást a megépítés, és 
mindent megteszünk, hogy az ag-
gályokra is kielégítô válaszok szü-
lessenek.

Reméljük, hogy a játszótér tény-
legesen megépül, és ezáltal a hegyi 
közösség is tovább épül!

Köszönünk minden támogatást 
és felkarolást!

Cziria Kata

Örülünk a játszótérnek, hisz egyre több kis-
gyermekes család él a Hegyvidéken. Fontosnak 
tartjuk, hogy egymással megismerkedjenek, 
köztük kapcsolatok alakuljanak ki. Ennek egyik 
bizonyítottan kiváló fóruma a Táborhegyi 
Népház, de sajnos az nem tudja a kisgyermekek 
játszótéri élményét pótolni.

Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy a 
játszótér építésének ne legyen káros hatása az 
amugy is rendezetlen környezetre és az  ott la-

kókra. Ezért örömmel tölt el az a tény, hogy az 
Önkormányzat már most megpróbál az érintet-
tekkel közösen megoldást találni a tervbemuta-
tókon felmerült, út- ill. közmûproblémákra is. 
Ezek ugyanis valóban vannak és nem is kevés.

A játszóteret megközelítô út néhol magánte-
rületen megy keresztül, néhol pedig a kerítés 
épült közterületre. A csatornaépítés is félbema-
radt, több telket nem lehet bekötni a félkész 
hálózatba. De van, hogy házi csatornavezeték 
közterületre épült. Néhány tulajdonos közterü-
leten tárolja gépjármûvét, pedig azt a telken 
belül kell megoldani. Az Ilonka köz burkolatlan, 

nem járható, pedig a játszótér megközelítését 
biztosíthatná. Ha megvalósul a játszótér, továb-
bi gondot okozhat a parkolás, de szerencsére 
arra több kedvezô forgalomtechnikai megoldás 
is kínálkozik. Ha nem valósul meg a hatályos 
szabályozási terv, akkor zsákutca lesz az Ilonka 
utcából, ahol a visszafordulás mûszakilag 
megoldhatatlan.

Úgy látjuk, a Városfejlesztô Kft.-nél jó kezek-
ben van a téma, és biztos, hogy átfogóan kezeli 
majd ezt a valóban rendkívül zavaros, jogi és 
megvalósítási anomáliákkal terhelt feladatot.

Felcsuti László

Anomáliák

Ilonka utca játszótér

Épülhet a játszótér

Ilonka utcai játszótér Szorosabb lett 
a kapcsolat
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Tisztelt Olvasó!
Az alábbi írást vitaindítónak szánom.

Van egy jogszabály, amely tiltja a közterüle-
ten való alkoholfogyasztást. Gyakorlatilag az 
utcai ivást. Nagyon helyesen. Századokkal 
ezelôtt megszülettek a sörözôk, kocsmák, res-
taurantok, nevezzük akárhogy. Ezek célja az 
volt, hogy a megszomjazót kiszolgálják.

Az árpa és komló házasságából született 
édes-keserû gyermek, a sör megérdemel any-
nyit, hogy tisztességes körülmények között 
igyuk meg.

Nyáron az utcát járva, jólöltözött nôket lát-
tam, akik kisebb-nagyobb palackokat lóbáltak 
és pár méterenként belekortyoltak. Ôket miért 
nem bünteti meg a rendôr? Cselekedetük 
ugyanolyan visszataszító, mint a járdán iszoga-
tó csövesé. Miért e kettôs mérce?

Nem az ital színe, vagy a palack formája 
visszataszító, hanem az önfegyelem hiánya.

Hogy nem tud valaki parancsolni a szomjú-
ságának addig, míg elér egy vendéglátó helyig, 
ahol emberi méltósággal ihat valamit.

Tudom, tudom, az emberek sietnek, mert 
sok a dolguk. El kell érni a szoláriumba, a fi t-
neszbe. Hova rohantok, emberek? A nagy 
semmibe rohantok, ahol a tartalom silány, a 
forma rettenetes.

Pirchala István

Jávor Pál korának híres sztárja, a nôk bálvá-
nya, aki élt-halt a cigányzenés mulatozásért, ezt 
mindannyian tudtuk, akik október 15-én beül-
tünk a Magyarországi Szerb Színház kamara 
elôadására a Népházba. Az elôadás végére vi-
szont már sokkal többet tudtunk róla (és a korról 
is, amelyben élt!), amelyeket ô maga mesélt el 
magáról a darabban, életének – és kórházi ke-
zelésének – utolsó napjaiban, még egy utolsó, 
cigányzenés, borozós, dalolós mulatozásban. 
Küzdelmét és hôsies erôfeszítéseit, hogy színész 
lehessen, a pálya nehézségeit, a partnereket és 
parnernôket, akikkel szerepeiben – és magán-
életében – is találkozott. Dalolt feleségéhez, aki 
élete nagy szerelme volt és semmilyen fenyege-
tés hatására nem volt hajlandó elválni tôle, vál-
lalva ezért az igen súlyos következményeket. 
Dalolva mesélt a hatalom felé irányuló erôszakos 
megnyilvánulásairól és eldalolta, hogy 
Amerikából egyfolytában hazavágyott „Húzd rá, 
cigány!...” – igen, Jávor „Pali” tényleg megadta 
mindennek az árát! Egy nagy színészt és egy 
nagyon érzékeny lelkû, tehetséges embert is-

merhettünk meg ezen az estén, akinek a beteg-
ség sajnos már nem engedéyezett sok idôt az 
itthoni színpadokon, hazatérése után. Köszönjük 
a felejthetetlen élményt Benkô Péternek, aki 
teljes átéléssel (mondhatnánk azt is, hogy átlé-
nyegüléssel) alakította a szinész-legendát, és 
zenész társainak: Lakatos Mihály prímásnak és 
Rusz Márk Milánnak, a Szerb színház igazgató-
jának, aki amellett, hogy a színdarab szerzôje, 
virtuóz tangóharmonika játékával is elvarázsolt 
bennünket, nézôket. Hárman, teljes összhang-
ban, a színészi teljesítményt a zenével is 
megerôsítve megható, felemelô és elgondolkod-
tató élményben részesítették a közönséget. 
Nehéz lett volna ezután rögtön hazamenni, így 
az elôadás után – stílszerûen – 1-2 pohár pezsgô 
mellett még egy kicsit elbeszélgettünk a 
mûvészekkel a darabról és Jávor „Paliról”.

Akik nem tudtak eljönni, igazán sajnálhatják, 
de szívembôl ajánlom, hogy ne mulasszák el 
megnézni ezt a különleges elôadást!

Benyóné Dr. Mojzsis Dóra,
az egyik hálás nézô

A hegyi utcánkon az alatto-
mos kátyúval történt sajnálatos 
találkozásom, balesetem után 
az egyik éjjel arra ébredtem, 
minden porcikám erôsen fáj. 
Fájdalomcsillapítóra volt szük-
ségem. Amíg hatott a gyógy-
szer, bekapcsoltam a TV-t. És 
mit láttak szemeim? Elmesélem.

Reggel van. A képernyôn 
festôállványt látunk. A vászon a 
nézôknek háttal áll. A festô is 
látható, aki éppen elmerülten 
alkot. Mellette érdektelen me-
zei út fut el. Közelben magasra 
nôtt kukoricás, hátrébb kordo-
nos szôlôültetvény.

Háttér: diszkrét madárcsi-
csergés. A festô azt hiszi, ihlete 
lesz a csendben. Várja. Ezzel 
szemben állandóan jön valaki, 
valami. Zavarják.

Elôször egy cserkész jön. 
Tájfutó. Kérdezi, hol van ô 

most. A festô nem tudja. Ô is 
most van itt elôször. Nemrég 
érkezett. A fi ú tájolót vesz elô. 
Beméri a helyet. Leül a festô 
mellé. Beszélgetnek. Aztán fü-
tyül a többi kiránduló, a fi út 
elhívják. A gyerek elköszön.

Egy mélynövésû tacsikutya 
érkezik. Megáll. Néz. Felfelé a 
képre. Vakkant egyet. Ez lehet a 
véleménye. Lesprickolja az áll-
vány lábát, majd peckesen el...

Csend.
Megáll egy kis furgon. Keresi 

a szôlôsgazdát. Hol lehet a 
farm? Festô nem tudja. Int, talán 
ha továbbmegy. Itt feljebb le-
het. Autó tova …

Elhalad egy erôsen puffogta-
tó romos motoros. Megy-megy-
mendegél. Ideinteget. Közben 
a festô állandóan vörös festéket 
ken a palettájára. Fest, néz, 
méreget. Ahogyan az dukál.

Ezután a dús szôlô közül 
elôjön egy nô. Avíttas otthon-
kában van. Innen jön a szom-

szédból. Keresi a macskáját. 
Megbeszélik.

Közben este lesz.
A festô felajánlja: motorján 

hazavinné a nôt. Esteledô tele-
pülés-széli hangulatban halad-
nak. Hazaérnek. A nô felszalad 
a háza lépcsôin. Aztán meg-
gondolja magát és visszaszalad 
egy puszit adni a fuvarért.

Nem történik semmi. A festô 
hazahajt a motorján.

Másnap megmutatja a bará-
tainak az alkotását. A vásznat a 
nézôk felé fordítja. így aztán 
kiderül: olívzöld alapon egy jó 
nagy pirospöttyös teásbögrét 
(esetlég impozáns billikomot?) 
festett!

Az éjszakai fi lm ismeretlen, 
idegen nyelven ment. Közben 
a hang sem mûködött egy idô 
után.

Jó derû szállta meg a lelkemet. 
Hamar el tudtam aludni. 

No comment.
W. Grass

Köszönettel vettem kedves Tagtársaim jókí-
vánságait. Jólesett a biztatás gyógyulásomat 
illetôen. Mosolyogva olvastam lapunkban a 
kedves M. Béni aggodalmát és fi gyelmeztetését, 
amennyiben vigyázzunk magunkra és ne szá-
guldozzunk a rozoga utcáinkon.

Drága Barátaim, ha az én koromban még az 
áldott fi atalkori tempóban tudnék iparkodni (?) 
szívesen venném.

De azért köszönöm én is. Ígérem, ezután fi -
gyelmesebb leszek. Egyelôre a callus-képzést 
igyekszem erôltetni teljes hittel és elánnal.

Szeretettel köszöntöm azokat, akik jó szívvel 
emlegetnek.

W. Grass

Ui.: Gyalogos szomszédaink és a magam 
nevében is nem adnám fel a reményt, hogy 
egyszer a szép hegyi utcáinkon létesülnek járdák 
is. Ettôl kezdve nem kell a kátyús, (télen még 
jeges is) úttesten botladoznunk. Kéretik, aki errôl 
dönthet, legyen irányunkban konstruktív!

Jávor „Pali” utolsó mulatása

Pantomim

Köszönettel

Utcai ivás evés

Tius

Tengerészet
az van elöl, ahová a kapitány mutat

de beszopja, ha odaér, mert megint

mutatnia kell valahová

ráadásul oda se ért. esetleg.

dupla szopás. esetleg.

de minimum szimpla.

úgyhogy én nem irígylem a kapitányt

hadd mutogasson

(Vigyázz: nem hiba, tartalom!)
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…de már egyre kevésbé. Egészen 
addig, amíg engedi a természet, 
amíg jólesik a mozgás a jó levegôn. 
Szinte mindig akad tennivaló a 
kertben. Aki hasonló cipôben jár, 
úgyis tudja, aki (még) nem, azt fel-
tétlenül biztatnám. Ha van 
lehetôségünk, ne csak pázsitot 
„termeljünk”, hanem virágot, 
fûszernövényt, vagy kis konyhaker-
tet mûveljünk. Mindenkinek a maga 
ízlése szerint: bármit, ami sikerél-
ményt nyújt, kikapcsol, mozgásra 
serkent.

Kert híján egy erkélyláda, vagy 
nagyobb cserép is jó lehetôségeket 
nyújt a kreatív elmének. Mert a ter-
mészet részei vagyunk, legyünk te-
hát részesei, teremtô lényei szûkebb 
környezetünk alakításának.

Nem vagyunk egyformák – sze-
rencsére –, ezért sokan vannak, 
akik nem osztják lelkesedésemet a 
téma iránt. Az a tapasztalat azért 
megérintett legtöbbünket, hogy a 
friss gyümölcs, zöldség íze nagy-
ságrendekkel eltér a féléretten le-
szedett, több napig tárolt, szállított 
társaitól. Kert híján a friss ízek 
elérhetô lelôhelye a piac lehet. Ha 
ismerjük a megfelelô árusokat, ak-
kor jó eséllyel hozzájuthatunk a 
kívánt áruhoz. Ha idô, lehetôség, 

stb. hiányában ez nem megoldható, 
sajnos be kell érnünk a nagykeres-
kedésekbôl származó „egyen” ter-
mékekkel.

Mondhatnánk azt is, hogy most, 
ôsz végén, tél elején nem idôszerû 
fenti érvelésem. De ne is gondol-
junk erre, mert az igazság ennél 
megint árnyaltabb. Ugyanis, amikor 
beszorulunk a lakásba, eljön a csí-
ráztatás szezonja. Ha egyszer sike-
rül rájönni a számunkra mûködô 
módszerre, kihagyhatatlan vitamin-
forráshoz jutunk a tél végéig. 
Néhány napos csíráztatás után a 
magok bármilyen salátába, joghurt-
ba, szendvicshez kitûnô kiegészí-
téssel szolgálnak.

Egy csíráztató edény, vagy álta-
lunk összeállított társának használa-
ta igényel némi rendszerességet, 
ráfi gyelést. Szerintem ez az idô, 
energia nem több, mint egy esetle-
ges betegségnél a gyógyszeradago-
lásra történô koncentrálás. Ráadásul 
a csírák rendszeres fogyasztásával 
utóbbit el is kerülhetjük.

Nem kertelek tovább: aki még 
nem kertészkedik bármilyen szin-
ten, ideje elkezdeni. Saját tapaszta-
lataim alapján csak ajánlani tudom. 
Jobb késôn, mint soha!

Mikóné Ormos Márta

A vastag hótakaró és sokmínu-
szos cudar idôjárás nélkül is 
kezdôdhet a téli madáretetés. Van 
még kint rovar, de már egyre keve-
sebb, az utóbbi hetek szárazsága is 
nehezítette a vadon élô madarak 
életét. Zöldikék és rigók, minden-
féle cinkék, ôszapók, rozsdások, 
verebek, harkályok, meggyvágók, 
szajkók, gerlék kérik a megszokott 
ellátást. Senki ne féljen attól, hogy 
éhen halnak ha nem etetjük ôket 
minden nap, mert az erdô közelsé-

gében és annyi szomszéd etetô-
jében megtalálják a madarak a 
napi betevôt.

Az etetô lehet pazar madárpalo-
ta, vagy kisebb fedett építmény, de 
mûanyagpalack is, de azt is megta-
lálják, ha egyszerûen egy tálkába 
kiszórjuk a magot.

Leginkább szotyolát kérnek. 
Volt, aki a napraforgót tányérostul 
akasztotta a kerítésre, onnan is el-
csipegették. De a szotyi jöhet még 
a kisboltból is, vagy a piacról, 
elôszezoni kedvezményes áron, 
vagy 200 Ft körül kilónként, de 
szezon végén több is lehet. A dió-
ból a szottyadt, a férges, a túl sötét 
mind mehet a madaraknak, almát 
is szívesen vesznik. 

Jaj, de bizony még fontosabb a 
víz. Azt megköszönik, még akár 
fürödni is láthatjuk ôket. A tollasok 
itt a hegyen ezúton kérik tollatlan 
kétlábú barátaikat, hogy bátran 
fogjanak az etetésbe és itatásba. 
Ort János kertész szerint meghálál-
ják, mert nyáridôben visszajárnak 
majd a kertjeinkbe, hogy összefog-
dossák a kellemetlenkedô rovaro-
kat.

Molnár Andrea

A hegyvidéken elhelyezkedô 
házainkat körülölelô kertek esti 
képét, látványosságát fokozni le-
het megfelelô világítás kialakításá-
val. Kellô gondossággal kiválasz-
tott és elhelyezett lámpatestek 
káprázatmentesen, élvezhetôvé 
varázsolják kertünket.

Fontos, hogy mindig a látási 
feladathoz válasszuk és telepítsük 
a világítótesteket, lehetôleg olya-
nokat, amelyek fényszennyezés 
mentesen mûködnek, azaz fényük 
a megvilágítandó felületre irányul 
és nem fölfele az égboltra. Ezt a 
hatást leginkább a lapos burás, 
csak lefele világító lámpatestekkel 
lehet elérni, de a gömbburásokkal 
és a földbeépítettekkel már nem. 
Környezetvédelmi okok (fény-
szennyezés) és a nehéz karbantart-
hatóság miatt érdemes mellôzni a 
talajba süllyesztett világítótestek 
használatát. Megfontolandó kül-
téren a mozgásérzékelôs, vagy az 
idôzített kapcsolású világítás sze-
relése, ezáltal villamosenergiát ta-
karíthatunk meg és környezetünk-
re is odafi gyelünk.

Amennyiben kisállat vagy kutya 
is van az udvaron, akkor a moz-
gásérzékelô beállításánál ezt fi gye-

lembe kell venni. A járdák és tera-
szok világítása 40 cm, de legfeljebb 
1 m magas lámpatestekkel a legha-
tékonyabb. Amennyiben széle-
sebb a járda, vagy nagyobb 
kiterjedésû a terasz, akkor érde-
mes 3 méter magas oszlopokra 
szerelni a világítótesteket, ezáltal 
nagyobb felületen biztosított a 
megvilágítás. Az egyenletesség 
céljából érdemes odafi gyelni a vi-
lágítótest fényeloszlására és annak 
megfelelô osztástávolságba telepí-
teni azokat. A kellemes látási 
komfort megteremtése érdekében 

fontos, hogy a világítótestek sem-
miképp ne kerüljenek szemmagas-
ságba, illetve álló vagy ülô helyzet-
ben látóterünkbe, mert zavaró 
káprázást okoznak. 

A lépcsôket oldalfalba épített 
világítótesttel a legjobb megvilágí-
tani, amennyiben erre van 
lehetôség. Ha nincs oldalfal, akkor 
lépcsôbe süllyesztett lámpatestet 
használjunk, de csak olyant, 
amelynek fénye lefele a járófelület-
re irányított és nem elôre, mert 
akkor kápráztat.

A gépjármû-behajtók és nyeles 
telkek esetében, ahol hosszabb 
utat kell megtenni a gépkocsival, 
érdemes 1 m, de legfeljebb 3 m 
magasra helyezni a lámpatesteket. 
Ebben az esetben is a fényszeny-
nyezés mentesség fontos szem-
pont, azon túlmenôen, hogy a 
szomszédot sem illik zavarni a vi-
lágítással. A világítótestek kiválasz-
tásánál és telepítésénél ezeket a 
szempontokat kell fi gyelembe 
venni, mert megúszhatunk egy 
esetleges birtokháborítási pert.

A bokrok és díszcserjék esti 
megvilágítása kellemessé és szép-
pé teszi környezetünket. Ezeket 
soha ne hátulról világítsunk meg, 

azaz ne a nézési iránnyal szembe 
telepítsük a lámpatesteket. 
Egyrészt azért, mert a látvány ak-
kor szép, ha elölrôl világított a 
cserje, másrészt azért, mert esetleg 
ránézve kellô takarás hiányában 
zavaró káprázást okozhatnak. 
Ebben az esetben a látvány szép-
sége elmarad.

A tervezés és telepítés során fi -
gyelembe kell venni, hogy a vilá-
gítási rendszer 230 V névleges 
feszültségen mûködik. Bármi-
nemû improvizálás, ideiglenes 
megoldás balesetveszélyes lehet. 
Csak biztonságos, jó védettségû 
(IP 65) világítótesteket szabad 
külsô terek világítására szerelni. A 
mûanyagból készült termékeket, 
ha van kutya, szétrághatja, ezzel 
károsítva a tömítéseket, rontva a 
védettséget és szigeteléseket. A 
balesetveszélyen kívül a világító-
testek beázhatnak, ami miatt rö-
vidzárlat is keletkezhet. Az utóbbi 
idôben a boltokban kapható 
kisméretû napelemes kertvilágí-
tók, igazából csak jelzésértékû 
fényt bocsátanak ki környezetük-
be, igazán szép látványos kertvi-
lágításra alkalmatlanok.

Nagy János

Kertek és járófelületek világítása

Még mindig kertelek… Kezdôdhet a téli madáretetés
új etetôket is keresünk!
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Bár Óbuda közbiztonsága sokat javult az el-
múlt években, ez a baleseti adatokról sajnálatos 
módon nem mondható el. A baleseti adatok 
alakulásában a kerületi, illetve az agglomeráci-
óban élô lakosoknak igen nagy a felelôssége, 
hiszen pusztán csak a KRESZ-szabályok betar-
tásával a balesetek jelentôs része elkerülhetô 
lenne.

Összeállítottunk egy listát azokról a 
szabályszegésekrôl, melyek nagymértékben 
hozzájárulnak az óbudai baleseti adatok alaku-
lásához:

1.  Elsôbbségadás szabályainak megsértése,
2.  Szabálytalan sávváltás,
3.  Követési távolság be nem tartása,
4.  Tolatás, illetve parkolás szabályainak 

megsértése.
Természetesen a gyorshajtás önmagában is 

fokozza annak kockázatát, hogy a sofôr végül 
mégsem tudja a megfelelô követési távolságot 
tartani, illetve hogy rosszul kalkulálja  a sávvál-
táshoz szükséges útszakasz hosszát.

Ebben az évben szinte folyamatosak voltak 
a kerületünkben vagy a kerületen átmenô for-
galmas útszakaszokon az olyan útfelújítási, te-
reprendezési munkálatok, melyek tovább nö-
velték a reggeli dugókat, és a megszokottnál is 
nagyobb türelmet igényeltek a közlekedés 
résztvevôitôl. A balesetek bekövetkezésében 
van olyan tényezô is, melyre kevés befolyásunk 
van: ez pedig az idôjárás. Esôs, lucskos idôben 
ugyanis a szokásosnál is többen veszik elô az 

autóikat, köztük olyanok is, akik nem rendel-
keznek megfelelô vezetôi tapasztalattal. A 
kedvezôtlen idôjárási körülmények és a kellô 
vezetési rutin hiánya így együttesen jelentkez-
nek, ami a balesetek szempontjából fokozott 
kockázattal jár.

A legfontosabb tehát, hogy a vezetés során 
legyünk fi gyelmesek és – fôleg – türelmesek. 
Ha sietünk, induljunk el idôben, és az otthon 
elvesztegetett értékes perceket ne a reggeli 
csúcsforgalomban próbáljuk meg behozni!

Felelôsséggel tartozunk továbbá azért is, 
hogy megfelelô mûszaki állapotú jármûvekkel 
vegyünk részt a közlekedésben. 

A tél közeledtével fontos jármûvünk 
téliesítésére is idôt és energiát (no meg persze 
némi pénzt is) áldozni. Az elsô és legfonto-
sabb: a nyári gumiról téli gumira váltás. +7 
fok alatti hômérsékleten a nyári gumik tapa-
dása már nem megfelelô, ami növeli a balese-
tek kockázatát, mellyel nem csak a magunk, 
hanem a közlekedésben részvevôk értékeit, 
testi épségét is veszélyeztetjük. Ne felejtsük 
ellenôriztetni továbbá a fékeket, a 
hûtôfolyadék-rendszert, illetve az ablakmo-
sót téli szélvédômosó folyadékkal feltölteni, 
esetleg az elkopott, sérült ablaktörlô lapátot 
kicserélni. Ellenôrizzük továbbá a fényszóró-
kat is, hiszen a korai sötétedés miatt mostan-
tól egyre többet kell használni azokat. A 
„látni és látszani” program keretében az akci-
óban résztvevô szervizekben 2016. október 
15-tôl december 10-ig ingyenesen átvizsgál-
tathatják gépjármûvük világítását és 
szélvédôjét.

A hideg idôre, valamint a váratlan havazás 
miatt az autóban mindig tartsunk hókaparót.

Ha hosszabb útra indulunk az autónkkal, 
mindig legyen nálunk meleg pléd, víz, össze-
csukható hólapát. Sohasem tudhatjuk, mikor 
tesznek nekünk jó szolgálatot.

Kívánunk mindenkinek balesetmentes köz-
lekedést!

Trenkáné Csom Henrietta c. r. alezredes
           értékelô-elemzô tiszt

           bûnmegelôzési elôadó

Vegyük sorra immár ôshonosnak 
nyilvánított kutyafajtáink eredetét! 
Vajon „magyarságukat illetôen ve-
lük is akadnak problémák”? 
Kezdjük a sort a legismertebbel, a 
pulival:

A magyarság pásztorkodó 
ôseinek terelô kutyája. Egyesek 
szerint nevét megtalálhatjuk az ôsi 
szabír rovásírásos leleteken, továb-
bá a sumér agyagtáblákon is. Egy 
hatezer (!) éves gyereksírban 
(Eridu nevû sumér város föltárása-
kor) elhelyezett fehér ala-
bástromkôbôl faragott puli szob-
rocska került elô. Mezopotámia 
északi részén az egykori Assa-Ur 
város területén föllelt agyagtáblák 
szövege szerint:

„Puli ugatásának mindig oka 
van”

„Szôrén át is messzebb lát a puli 
nálad”

Nem kívánjuk magyarázni sem a 
szabír-magyar, sem pedig a sumér-
magyar történelmi kapcsolatokat. 
Az azonban kétségtelen tény, hogy 
a puli sok száz (vagy sok ezer?) éve 
szolgálja a magyarságot. Nem kí-
vánjuk a világ legôsibb kutyafajtá-

jának kikiáltani, annak ellenére 
sem, hogy ma már divattá vált 
számos kutyafajta esetében sok 
évszázados, sôt évezredes hôsi 
múltat hirdetni (alig hihetô magya-
rázatokkal). Megesett például az is, 
hogy óegyiptomi dombormûveken 
ábrázolt galléros páviánokat nyírott 
uszkároknak minôsítettek.

Mellesleg már hallottam olyan 
itthoni elméletet is, mely szerint a 
puli az uszkártól származik. Az 
uszkárt német nyelvterületen „pud-
li”-nak is hívták, tehát innen ered a 
puli szó és maga a kutyafajta is. 
További bizonyítékként állítják, 
hogy az ápolatlan uszkár szôrzete 
egészen hasonló a puli 
szôrköntöséhez. (Ez utóbbi állítás-
nak van ugyan valóság tartalma, de 
egyrészt ez még jó néhány kutyafaj-
tára elmondható, másrészt ez csak 
a zsinóros jellegû puliszôrre igaz, az 
ôsi jellegû szalagos szôrzetre nem.)

Elôzôekkel ellentétben egyes 
nyugati szerzôk az un. „ôsuszkárt” 
kelet- európai pásztorkutyával 
azonosítják, mások vizslák és gön-
dör szôrû pásztorkutyák keresz-
tezésébôl eredeztetik. Nevébôl 

(pudli) következôen vízi vadásza-
tokon használhatták.

A puli-pudli azonosságot nem 
érdemes tovább boncolgatni, te-
kintsük ezt a puli ôstörténetéhez 
gyártott „fi nn-ugor elméletnek”.

A puli legközelebbi rokona a 
Tibetbôl származó tibet terrier, 
mely csupán a nevében terrier, 
valóságban pásztorkutya (volt).

A puli elsô hazai leírását 
1708-ban olvashatjuk. Jellegében az 
idôk folyamán több-kevesebb vál-
tozáson ment át, de a pásztorok 
kezén fennmaradt. Ôk nem nagyon 
törôdtek kutyáik küllemével, vi-
szont annál fontosabbnak tartották 
az okossággal párosult munkakész-
séget. Egymás között egy-egy jó (jól 
dolgozó) kutyáért csaknem egy 
éves bérüknek megfelelô összeget 
is megadtak. A pásztorok a jó kutyát 

nagyon megbecsülték, barátnak, 
értékes segítô társnak mondták 
„aki” nélkül a juhász még fél ember-
nek sem érezhette, tarthatta magát. 
Ugyanakkor, ha egy kutya nem vált 
be, azt könyörtelenül selejtezték. 
Egykor a nagysága sem volt ennyire 
egyöntetû, mint manapság. A nyáj 
mellett 40 cm körüli, a gulya és 
konda melletti szolgálatra 40-50 cm 
közötti egyedek váltak be, míg az 
50 cm fölötti marmagasságú pulikat 
a rendôrség a két világháború kö-
zött ôrzô-védô szolgálatra is alkal-
mazta, szép sikerrel.

Az utóbbi száz év során a puli a 
pusztai nyájak mellôl a falvakba, 
városokba, sôt lakásokba szorult, 
mozgástere, feladata leszûkült. Ma 
már olyan hosszú a szôrzete, hogy 
az eredeti munkájában gátolná. 
Azelôtt, tavasszal nem csak a juha-
it, de a terelôkutyáit is megnyírta a 
juhász.

A fajta méltán világhírû, az egyik 
legokosabb kutyafajtának tartják. 
Rajongói állítják és hirdetik: „A 
puli az nem kutya, az puli!”

Hódosi József
FCI nemzetközi küllembíró

Elôzzük meg a baleseteket Óbudán!

Még egyszer a magyar kutyafajtákról

A puli
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Ôszi takarítás. Az Óhegy Egyesület szervezésében, az Önkormányzattól kapott eszközökkel, idén is takarítottuk a hegyoldal utcáit. A Népház 
kertjébôl indultunk, íme a fénykép, majd ott is végeztük Kiss Kati kínálta virsli mellett. Az Erdôalja iskola tanulói nagyobb létszámban jelentek 
meg, mint az elôzô évben. Az 5. b osztály mintegy tíz gyermekkel vett részt környezetünk karbantartásában, de más osztályokból is érkeztek 
diákok szüleikkel tanáraikkal.

Az ôsz hivatalosan elsô hónap-
jában negyedikeseink a Vasarely 
Múzeum „2D 3-ra változik” címû 
programján vettek részt. Az isko-
lánkba érkezô múzeumpedagó-
gussal négyzetekre vágott puzzle 
darabokból raktak ki néhány jól 
ismert Vasarely-képet.

Már október volt, amikor a 
Fôvárosi Közterület Fenntartó 
Vállalat munkatársa szintén osz-
tálytermi foglalkozáson népszerû-
sítette a szelektív hulladékgyûjtés 
gyakorlatát. Reméljük, hogy 
érdekfeszítô elôadása a hétközna-
pokban is hasznosul.

Zajlanak a fogászati és egyéb 
orvosi kezelések, az aktuális oltá-
sok beadása.

A MÜPÁ-ban köszöntöttük a 
Zene világnapját. Kis virtuózok 

mutatták be képességeik legjavát, 
és a közönség is hangot adhatott 
érzelmeinek az éjszaka hangjainak 
megidézésével. A mozgékonyabb 
osztályok a Zikkurátot is meg-
mászták a délelôtt folyamán, így 
testi-lelki harmóniájuk helyre áll-
hatott a roppan hûvös, szeles, de 
napfényes hétfô délelôttön.

Tanítványaink remekül helytáll-
tak a Pest megyei Bolyai matema-
tika csapatversenyben. A 3-osok 
bekerültek az elsô 10 közé, míg a 
többi indulónk is a közép-
mezônyben végzett.

A Madách Táncmûvészeti Iskola 
a Honvéd Kulturális Központ, le-
ánykori nevén a Stefánia Palotában 
fogadta alsósainkat. A Gulliver 
utazásai címû történetet nagyszerû 
színészi és táncmûvészeti képessé-

gekkel adták elô a gyermek-
szereplôk. A teljes jelmez és szín-
padkép már felnôtt elôadások ko-
moly felkészültségét tükrözte. 
Különös élmény, amikor csak 
mozdulatok által ismerünk meg 
egy eseményt. Így negyedikese-
inknek remek elôtanulmány volt 
ez a következô tanulmányi évek 
balladairodalmának könnyebb 
megértéséhez. Talán jobban el 
tudják majd képzelni a napjaink-
ban balladai homálynak nevezett 
jelenséget, amely hiányt az 
ôsiségben tánccal töltöttek ki.

A Népmese napját remek pályá-
zatokkal köszöntötték tanulóink. 
Az aulában olvashatóak, és e lap 
más hasábjain is.

Az október 6-i nemzeti gyászna-
pon az iskolarádión keresztül su-

gárzott mûsorral emlékeztünk meg 
a 13 aradi vértanúról, és a további 
több száz általunk ismert névvel és 
név nélkül szabadságunkért áldo-
zatot vállaló elôdünkrôl.

Nyolcadikosaink élôképes 
elôadásban állított méltó emléket 
az ’56-os hôsöknek.

Izgatottan várjuk az október 
28-i mosonmagyaróvári Futura 
parkba tervezett kirándulásunkat. 
A felsôsök többsége ezzel indul 
neki az ôszi szünetnek.

Novemberben népdaléneklési 
háziversenyünk lesz, és a magyar 
nyelv napját idén is játékos ver-
sennyel köszöntjük 13-án.

A Bûvösvölgy Médiaértô Köz-
pont kreatív egész napos program-
ja tavaly nagy népszerûségnek ör-
vendett, így nagyon készülnek az 
idei negyedikesek is a közelgô 
programra.

Kádár Eszter

Iskolai hírek

Meseírók Erdôalján: Az idei szeptemberben is 
meghirdetésre került a már hagyományosnak 
mondható meseíró verseny. A gyermeke számos 
jobbnál jobb mesét fogalmaztak meg. 
Kiemelkedett közülük Moldován Richárd 8. 
osztályos tanulónk Julcsi és Bodri címû meséje, 
mely a zsûri különdíját érdemelte ki. Az 
eredményhirdetésen a verseny szervezôi, 
Rátkay Judit és Till Csaba értékelték a beérke-
zett alkotásokat, és adták át az okleveleket.

Volt egyszer egy kislány: Julcsi, volt egy kis 
foltos kutyája: Bodri. Nagyon szerettek együtt 
labdázni a réten, a kutyus mindig visszahozta 
kedvenc játékát.

Egy szombat délután Bodri nagy lendülettel 
ugrott és eltörte a lábát. Gazdája ölbe vette, 
szaladt vele az állatorvoshoz, és kérte, gyógyít-

sa meg az ô Bodriját.
- Meggyógyítom én 

mondta a doktor – ha 
a csodaszert hozol a 
patikustól. Futott 
Julcsi a patikushoz s 
kérlelte:

- Tessék adni cso-
daszert, azt viszem a 
doktorhoz, és meg-
gyógyítja az én Bodrimat.

- Adnék én, ha lenne varázsfüvem csodaszer-
készítéséhez.

De az csak a kertésznek van - sóhajtott a 
patikus.

Rohant a kislány a kertészhez!
- Kertész bácsi, adj nekem varázsfüvet, azt 

viszem a patikushoz, patikus készít csodaszert, 
azzal az állatorvos meggyógyítja az én kutyus-
kámat.

- Adok én, csak hozz nekem mézet!

Rohant Julcsi a méhekhez! 
- Méhek, méhek! Adjatok nekem mézet, vi-

szem a kertészhez. Kertész ad varázsfüvet, 
amibôl a patikus készít csodaszert. Csodaszert 
viszem az orvoshoz, aki meggyógyítja az én 
Bodrim lábát.

- Adnánk mi mézet, 
ha a medve el nem 
vitte volna – zümmög-
ték a méhek.

Julcsi szaporán meg-
kereste a medvét, 
medve visszaadta a 
mézet, a mézet vitte a kertésznek, kertész cse-
rébe adott varázsfüvet. A patikus készített 
belôle csodaszert.

Vitte Julcsi az állatorvoshoz, de mire odaért, 
Bodri lába meggyógyult.

Ha az eb csontja össze nem forrt volna, az én 
mesém is tovább tartott volna…

Moldován Richárd 8. o.

Julcsi és Bodri
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Akciós fogászati kezelések! Rendelômben minden fogá-

szati kezelésre, fogpótlás elkészítésére és fogfehérítô ke-

zelésre 25 % kedvezményt biztosítok. Dr. Virág Dániel 

(1132 Bp., Szent István krt. 4, III. em. 1. Tel: +3620 522 1700).

Angol, német és magyar tanítás, tolmácsolás és korre-

petálás a Testvérhegyen diplomás tanárnônél. Külföl-

dieknek ügyintézés magyarul. Tel: 20-375 8877  

Angol tanítás, korrepetálás a Testvérhegyen diplomás 

tanárnônél. Tel.: 20-213 1738.  

Bútorklinika a hegyen! Mindenféle bútor javítása, felújí-

tása, antik és stílbútorok szakszerû restaurálása! Tel: 388 

2464, vagy 30-754 3188  

AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

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

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete,

1037 Bp., Toronya u. 33. 

Telefon: 30-230 6994

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, www.ohegy.hu

Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök. 

Szerkesztô: Mikes Kriszta, Dienes Andrea.

Hirdetésfelvétel: 

Óhegy Egyesület. Tel.: 70-325 3416 

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 

Nyomás: Granatalma O.Sz.Sz. 

Megjelenik: 3000 példányban

Hatha Jóga - Balázs E. h., 18.15-19.45

 cs. 18.45-20.15

Lelki Egészség-ôrzô Klub k. páros 19.00-21.00

Mozgásfejlesztô kreatív tánc 

    és balett (kicsiknek) k. 16.30-17.15

Jazz és modern tánc (nagyoknak) k., cs. 17.15-18.15

Átmozgató - frissítô nôi torna k., cs. 18.15-19.15

Átmozgató - erôsítô férfi  torna k., cs. 19.30-20.30

Pilates torna - Tenki T. sz., p. 8.00-10.00

Bridzs klub sze. 18.00-22.00

Egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.00-19.00 h, 

a hét többi napján elôre egyeztetett idôpontban, tel.: 404 

5380. Gondnok: Gáspár Aranka, tel.: 30-899 5320. Bejárat 

a Népház udvaráról.

Képviselôink fogadóórái:

Rácz Andrea 8. vk. minden hónap második csütörtökén 

17.00-18.00 h – Bécsi út 77-79. alatti Fidesz irodában. Tel: 

20-200 0017

Farkas Balázs 4. vk. minden hónap elsô csütörtök 16.00-

18.00 h - Árpád Gimnáziumban. Tel: 20-461 2438

Stollmayer Ákos 5. vk. minden hónap elsô hétfô 18.00-

19.00 h között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdôalja út 5. - 

elôzetes bejelentkezés esetén, Tel: 367 8791

Apróhirdetések

Novemberben a másfél órás 
szombati "edzéseket" változatlan 
találkozási helyen és idôpontban 
tartjuk. Reggel 9.30 – kor indulunk 
a a 137-es busz Erdôalja úti végál-
lomásától.

Decembertôl új útvonalon gya-
logolunk, ezért az indulás helye is 
változik! Találkozó minden szom-
baton 9.30 – kor a Viharhegyi út és 
Erdôalja út találkozásánál.

December 3-án - közkívánatra - 
egy adventi túrát szervezünk. 
Elgyalogolunk a nemrég átadott 
Hármashatárhegyi kilátóhoz. Azon 
a napon a túra teljes hossza kb. 8 
km, ezért az idôtartam friss tempó-
ban kb. 3 óra. További információ:

Halmágyi Edit
20 590 2975

Éppen 20 éve annak, hogy útjára 
indult az Óhegy-Hírek lapunk, 
Egyesületünk 3000 példányban 
megjelenô folyóirata. Szerkesztôk, 
cikkírók, tördelôk, nyomdászok és 
terjesztôk 20 éve dolgoznak azon, 
hogy Remetehegy, Táborhegy és 
Testvérhegy lakóit tájékoztassák 
Egyesületünk életérôl, a Hegyvidék 
örömeirôl és gondjairól. Meg kell 
állni egy pillanatra, és koccintani 
mindenkivel, akinek a munkája 

eredményeként ma születésnapot 
ünnepelhetünk.

Elôkészületeink során találgat-
tuk, miképpen lehetne hangot adni 
az ünnepnek, mikor és hogyan jö-
hetnénk össze, kiket hívhatnánk 
meg. Végül lapunkhoz illô egy-
szerûséget választottuk. Leülünk 
egy asztal köré, és szerény fogadást 
adunk az alkotóközösség tisztele-
tére, meghívva az egykori fôszer-
kesztôket, fellelhetô szerkesztôket 

és szerzôket, támogatókat, vagyis a 
leggyakoribb hirdetôinket, a megje-
lenésen munkálkodó tördelôket, 
nyomdászokat, a mai terjesztôket és 
végül mindazokat, akik ennek a „20 
éves archívum” létrehozásának 
munkásai voltak.

De ne gondolja kedves olvasónk, 
hogy zártkörû rendezvényrôl van 
szó. Szeretettel meghívjuk kedves 
olvasóinkat is, azokat, akik eddig 
érdeklôdéssel forgatták az újságot, 
vagy akik a javaslataikkal, cikkeik-
kel, vagy éppen munkájukkal részt 
kívánnak venni a szerkesztôség to-
vábbi munkájában.

Egyesület Vezetôsége

Hegyvidéki Séta-Kör
Adventi túra

20 éves az Óhegy-hírek

Szülinapi koccintás
Koccintás november 18-án pénteken 18 órakor

Elôször Dr. Kádár Péter a Csúcshegy Menedék 
Egyesület elnöke vetette fel 2011-ben egy a 
Csúcshegy-Táborhegy tanösvény közös megvalósí-
tását. A munkába belevágtunk, de mivel akkor 
minden energiánk a Kiscelli Kálvária felújításának 
elôkészítésére fordítottuk a terv megakadt. A 
csúcshegyi tanösvény 2012-ben megvalósult, míg 
nálunk csupán egy útvonalterv, és a megvalósítási 
projekt leírása készült el, valamint annak szakértôi 
véleményezése. 

Tervünk szerint a tanösvény a Promenádról indul 
ki. Nyomvonala egymást metszô, különbözô hosszú-
ságú, szakaszosan megvalósítható útvonalakat, aktív 
hurkokat tartalmaz, melyek más-más érdeklôdési körû 
és korosztályú turistáknak mutatja be hegyvidékünket 

és környezetét, annak természeti, történelmi és kultu-
rális értékeit, mûemlékeit, szórakoztató élménypon-
tokkal tûzdelve. Az egyes hurkok végpontjai tömeg-
közlekedési eszközök megállóihoz csatlakoznak.

A terv már nem alszik. A Petrik Lajos Szakgimnázium 
idén egy „Lapidem Via” tanösvény útvonalát és 
programját munkálta ki a Hegyoldalunkon, melyhez 
több adatot is szolgáltattunk. Megállapodásunk sze-
rint az iskolával együttmûködve módunk lesz a tan-
ösvény egyes állomáspontjain QR-kód segítségével, 
internetes kapcsolat révén, bôvebb információkat 
szerezni. 

Várjuk a tanösvény iránt érdeklôdô olvasóink leve-
lét az egyesulet@ohegy.hu címen.

Felcsuti László

Tanösvény
Kiscelli domb, Remete-hegy, Tábor-hegy, Testvér-hegy, Csúcs-hegy, Budai hegység

A családi vasárnapon a kis Anna 

ôszi levélképet állít össze lehullott 

falevelekbôl Csomor Kata segítségével.
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Óbudalux 
Ingatlaniroda

E-mail: obudalux@oi.hu
TESTVÉRHEGY, 

TÁBORHEGY, 
REMETEHEGY, 
MÁTYÁSHEGY

150 aktuális ingatlant 
kereső ügyfél, 

300 eladó vagy 
kiadó ingatlan ajánlat

Hívjon bizalommal! 
30-696-696-9, 1-242-1096

1037 Budapest,
Erdőalja út 46.

Forster Judit
irodavezető-építész

HEGYVIDÉKIEK 
INGATLANIRODÁJA

Építési telkek, családi házak, újépítésű és használt 
lakások értékesítése és bérbeadása

www.obudalux.hu, www.obudaihegyvidek.hu

Óbuda Hegyvidék_december_nyomda.indd   1 2009.11.26.   10:21:36

SÁGI MAGDI
INGATLANIRODÁJA

Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
értékesítése, bérbeadása

Sági Magdolna irodavezetô

1037 Bp., Hegyláb u. 5. 

Mobil: 30-378 5113 

E-mail: sagimagdi1@gmail.com

www.sagimagdi.ingatlan.com

A nap 24 órájában teljes étel-ital kínálat várja Önt

cím birtokosa

A már megszokott ételeink mellett 
akcióink alkalmával számos

új fi nomságot kínálunk! 
Házhozszállítás esetén bővebb 

választékkal, hetente több alkalommal 
20-25%-os kedvezményekkel, 

ajándékokkal és 100%-os
ételgaranciával kedveskedünk
régi és leendő vendégeinknek!

Asztalfoglalás: 439-19-88
Házhozszállítás: 430-10-10

Online rendelés: www.pizzaparadicsom.hu

„2009-2011 Óbuda Legjobb Vendéglátó helye” 

Pizza Paradicsom_1.indd   1 2015.01.31.   11:25:35
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Weboldalak készítése,
üzemeltetése, karbantartása
Üzleti Facebook-oldalak készítése, 
menedzselése
Grafi kai tervezés,
nyomdai munkák kivitelezése

06 30 464 3920
petit@upcmail.hu


