
Közügyek 
munkacsoport
Mindenki számára nyitott találkozó

a Táborhegyi Népházban.

december 13-án, 

18:00 órakor
(Részletek a 7. oldalon)

Hegyvidéki 

Séta-Kör
Decembertôl változott az indulópont:

Viharhegyi út/Erdôalja út 

találkozása.

December 3-án irány az új 

Hármashatárhegyi kilátó.

(Részletek a 7. oldalon)

XVI. Dezsô halála
Disznótor a Táborhegyi Népházban.

2017. január 21-én, 

szombaton, 7.00 órától.
(Részletek a 7. oldalon)

Vasárnapi mozi
Coen fi vérek: Nem vénnek való vidék 

(2007)

2017. január 8-án, 

17.00 órakor

Denis Villeneuve: Sicario - A bérgyilkos 

(2015)

2017. január 22-én, 

17.00 órakor

Advent
a Hegyen

Táborhegyi Népházban

December 11-én, 

vasárnap 18.00 órakor

Elôadók:

Óhegy Felolvasó Színpad 

tagjai,

Equinoctis Kamarakórus

(Részletek 3. oldalon)

Parlamenti 
látogatás
országgyûlési képviselônk, 

Varga Mihály 
miniszter úr meghívására

2017. január 15-én,

vasárnap 15.30-kor.

Jelentkezés 

január 7. hétfôig.

(Részletek a 7. oldalon)
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JÖN A MIKULÁS
december 4-én, vasárnap

Délelôtt, 10.00 órakor a

Táborhegyi Népházhoz,
(a kicsiny gyermekekhez)

délután, 16.00 órakor a

Virágos-nyeregbe.

Jegyek kaphatók 

az Erdôalja úti ABC-ben

Programok
Hegyvidéki Séta-Kör  december 3. szo. 10.00

Mikulás a Népházban december 4. v.  10.00

Mikulás a Virágos-nyeregben december 4. v. 16.00

Advent a hegyen december 11. v.  18.00

Közügyek munkacsoport december 13. k. 18.00

Vasárnapi mozi január 8. v.    17.00

Parlamenti látogatás január 15. v.    15:30

Disznótor január 21. szo.   7.00

Vasárnapi mozi január 22. v.    17.00

Állandó programok   7. oldalon

A következô lap megjelenésének idôpontja: 

2017. február 2.
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Már a Gergely naptár bevezetése elôtt is 
december 13-át (Luca neve napja) tartotta a 
néphiedelem az év legsötétebb és legrövidebb 
napjának. Valami oknál fogva, mindig is össze-
kötötték sötét, titokzatos dolgokkal. Kis ha-
zánkban „gonoszjáró napnak” is hívták ezt a 
napot. Ki ne ismerné a dátumhoz kötött szoká-
sok közül a Luca széke történetet, hol jól, hol 
rosszul (tehát pontosan mennyi és milyen fából 
kell elkészülnie az említett bútordarabnak), 
amelyet sajnos szintén a boszorkányokkal kö-
töttek össze. Itália napfényes földjén azonban 
Szent Lucia napja egyben a jegyesek, házasu-
landók ünnepe, hiszen az említett hölgy a há-
zasságkötés szentje is. Fontos információ ked-
ves nôtársainknak: december 13-án, Luca 
napján, szigorúan tilos mindennemû konyhai 
tevékenységet folytatniuk! Természetesen bele-
értve a fôzést is. Ezt vagy elôzô napon kell 
megoldaniuk, vagy kénytelennek lesznek „elvi-
selni”, hogy ilyenkor szeretô párjuk viszi a 
konyhát. De félretéve a tréfát, e naphoz jelleg-
zetes ételek is kötôdnek. Vegyük például a 
rontás és egyéb boszorkányos varázslatok leg-
jobb védekezési módszerét és ételét, a fokhagy-
mát. Ilyenkor bizony sok konyhában került és 
kerül az asztalra a fokhagymából készült ételek 
egész sora, a legkülönbözôbb levesektôl 

kezdve egészen a brassói aprópecsenyéig. 
Szívesen készült ilyenkor sült hurka, kolbász is, 
hiszen faluhelyen már hajnaltól jártak házról 
házra az úgynevezett kotyolók, akik egy 
idôsebb fi ú vezetésével kívántak a háziaknak jó 
szerencsét, bô termést, áldást és sok tojást. 
Persze ilyenkor meg is kellet kínálni a 
kotyolókat, különben elmaradt az áldás. 
Gyakori étel volt a gombóc is ezen a napon. A 
lányok a gombócokba egy kis cetlit is dugtak, 
amelyre legények neveit írták. Amelyik gom-
bóc utoljára jött fel a fôzôvízben, az a fi ú lett a 
farsangi partnere az étel készítô leánynak. Más 
változatban üres gombóc volt, amennyiben ez 
maradt utoljára, a leányzónak még egy évet 
kellett várnia álmai lovagjára. A mákkal töltött 
gombóc is közkedvelt volt, amely lényegében 
egy „legényfogó” ételnek számított (arról nem 
is beszélve, hogy a mák közismert afrodiziá-
kum). Különféle pogácsák is készültek e napra. 
Volt olyan hely, ahol madártollat dugtak az 
ételbe a leányok. Akinek legelôszôr megégett 
a tolla, ott a jövendölés szerint sajnos a 
következô évben valamilyen baj fog történi. Baj 
ide, vagy oda, fôzzünk bátran Luca napján mi 
férfi társaim, vagy melegítsük fel a boszink által 
már elkészített ételt. 

Horváth Péter

November, ez a rosszkedvû, morózus 
vénember itt ténfereg még az utcákon, kertek 
alatt. Vén, aki már ott is áll, akaródzik még 
neki. Nagy úr a megszokás, és ôkelme igen-
csak hozzászokott az elmúlt napokban, hogy 
minden és mindenki úgy táncol, ahogyan ô 
fütyül.

Neki engedelmeskedik az idôjárás, paran-
csára köd lepi el a tájat, a zúzmara a kertek 
bokrait és faágait, intésére jeges szél fütyül a 
fák között és csonttá fagyott madarak 
hullanak az ágakról. Még az emberek is fejet 
hajtanak uralma elôtt és kabátjukat összefog-
va fázósan, vacogva sietnek otthonukba, s 
keresnek menedéket elôle a szobákban du-
ruzsoló meleg kályha mellett.

Érzi ugyan a vén zsarnok, hogy át kell 
adnia hatalmát az új jövevény, a December 
elôtt, aki már ott is áll, szolgáitól, a fürge kis 
manóktól körülvéve a küszöbök elôtt, de 
csak megpróbálja, hogy rémisztô, ködöt 
lehelô vigyorával ráijesszen – hátha el tudja 
zavarni.

Nem tudja, persze, hogy nem tudja, öreg 
ugyan December apó is, mégis egészen más. 
Ô magával hozza az embereknek az újrakez-
dés, a születés ígéretének reményét, a hitet a 
jobban, nemesebben és szépben. Árasztja 
magából az optimizmust és a kis Jézus világ-
rajövetelével valóra váltja ígéreteit. Erôsíti az 
emberek hitét. A csendesen hulló karácsonyi 
hóeséssel együtt a lélek békéje száll az em-
berekre és szebbé-jobbá válik a világ, ha csak 
ideig, óráig is.

Ezekben a decembert váró, kellemetlen 
novemberi napokban én sem teszek egyebet, 

mint behúzódok meleg szobámba, s lélekben 
kezdek készülôdni az eljövendô ünnepekre. 
Olvasok. Kezembe került egy régi, az 1800-as 
években íródott, lapjaira hullott szakács-
könyv, azt lapozgatom. A könyv nyelvezete 
igencsak régies, a felhasználandó anyag-
mennyiségek megmosolyogtatók. Egy re-
ceptjét mégis közlöm, annyira megtetszett. 

Íme:

„Christmas cake” 
(Karácsonyi keksz)

Mikor még békében élt az angol a búrral
És nem szövetkezett ellene Hadúrral,
Mikor békepipát szívott Krüger apó,
Kevés övéi között élt még Krüger anyó,
Akkor még kedveltem a John Bull nemzetét,
Érintkeztem vele, ha tehettem szerét.
Egy angol barátnôm tanított meg rája,
Híres Christmas-Cake-jét
hogy és mint kreálja:
Egy fél kiló vajat szép habosra kavar,
Hozzá tesz ezután három tojást hamar,
Egy fél kiló cukor, mazsola is annyi,
Lisztbôl meg egy kilót szokott hozzáadni.
Végül még feloldott negyed liter tejben
Öt kávéskanálnyi sütôport is egyben
A tömeghez vegyít és azután szépen
Két óráig süti vajjal kikent pléhbe.”

Áldott, szép karácsonyi ünnepeket kívánok 
mindenkinek.

Gálosfai Jenôné

A saját konyhánkból áradó, frissen 
sülô kenyér illata olyan pillanata lehet 
életünknek, melyet érdemes minél 
többször megtapasztalni. Testet-lelket 
gyönyörködtetô élvezet lehet a hosszú 
téli estéken, vagy borús hétvégeken. 
Szívbôl ajánlom annak, aki még nem 
próbálta, és kicsit már járatos a konyhai 
mûveletekben, hogy bátran vágjon bele 
a kenyérsütésbe.

Az egész sokkal egyszerûbb, mint 
gondolnánk. Nem igényel beruházást, ne 
dôljünk be a kenyérsütô gépet forgalma-
zók reklámjainak. Az „instant” megoldás 
itt sem igazi. Meglévô gáz/villany 
sütônkben ugyanúgy megsüthetjük ke-
nyerünket, a tésztadagasztás „mûvészete” 
pedig csak a türelmünkön múlik. Hosszú 
perceket érdemes rászánni, miközben 
saját energiánkból is átadunk valamit. A 
tészta fogásán már érezhetô, hogy szinte 
életet lehelünk bele – de ez már egy 
másik téma lehetne.

A leírás meglehetôsen részletes, de a 
konkrét munka vele nem több, mint fél 
óra. A többi várakozás, azaz lehet köz-
ben olvasni, takarítani, stb. ízlésünk 
szerint. Nálunk tehát így készül a tön-
kölykenyér:

Vegyünk 1 kocka élesztôt, egy kis 
langyos vízben, kis kanál mézzel/cukor-
ral futtassuk fel. Adjunk hozzá 500 g 
teljes kiôrlésû tönkölylisztet, egy teáska-
nál sót, 1 teáskanál ôrölt köményt, 2 
evôkanál olívaolajat. Kevés tökmag, 
vagy napraforgó mag is mehet bele, 1-2 
kanállal. Kb. 300 ml langyos vizet foko-
zatosan hozzáadva dolgozzuk össze. 
Rövid dagasztás után a tésztának puhá-
nak, de kicsit rugalmasnak is kell lennie, 
a víz mennyiségével szabályozva állagát. 
Semmiképp nem lehet ragacsos. A kidol-
gozott tésztát letakarva, kb. másfél órát 
kelesztjük, nagyjából kétszeresére kell 
nônie. 

Az idô lejártával két cipóba vesszük, 
kicsit átgyúrjuk, és sütôpapírral bélelt 
tálakba tesszük. Ekkor a tetejét kicsit 
bevagdoshatjuk, és még félórát keleszt-
jük. Közben a sütôt is 220 fokra melegít-
jük, és a megkelt tésztát kb. 40 perc alatt 
megsütjük. Félidôben a tetejét kevés 
vízzel megkenjük, hogy jobban piruljon. 
Ha nem akarjuk, hogy nagyon kemény 
legyen a héja, akkor a sütés idejére egy 
kis fémedényben vizet teszünk a sütô 
aljára.

Ha szép piros, kitesszük hûlni. 
Érdemes minél hamarabb sütôpapírral 
együtt kiemelni a forró tálból, elôbb fo-
gyasztható. Két óra múlva szeletelhetô 
– ha ki tudjuk várni.

Mikóné Ormos Márta

Luca napi konyhai fortélyok

Karácsonyi készülôdés Süssünk 

kenyeret!
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Kedves Hegylakó! Állj meg egy órára velünk 
a Táborhegyi Népházban december 11-én, 6 
órakor. Tedd félre -pihenésképpen- karácsonyi 
teendôidet, ülj le közénk, és hallgasd meg a 
Ház Felolvasó Szinpadának Adventi Mûsorát. 
Juhász Gyula, Szép Ernô, Tóth Árpád, Ady 
Endre, Weöres Sándor, Kosztolányi Dezsô, 
Márai Sándor, Cseh Katalin, József Attila és 
Nagy László lesznek velünk ezen az estén. Nagy 
szeretettel és lelkesedéssel készülünk a találko-
zásra. Ezen az estén az Equinoctis Kamarakórus 
tagjai is velünk együtt készülnek, hogy dalaik-
kal emeljék az est ünnepi hangulatát.

A mûsor után illatos teát kortyolgatva, apró 
sütiket ropogtatva még egy kicsit örülünk 
egymásnak. Belépôjegyet nem szedünk, de ha 
hozol egy kis sütit, az jó lesz. Várunk 
Benneteket:

Raffi nger Éva

Advent
a Hegyen
December 11-én, 

vasárnap 18:00 órakor

a Táborhegyi Népházban

Brezovits László

Advent

– Várakozás
Újra felragyogtak az adventi fények
Az utcán vásározók, árusok, zenészek
Mindenhonnan szól a karácsonyi dallam
A Lényeg hallgat csupán a nagy forgatagban

Advent: várakozás a boldogságos napra
Hol arany kapu tárul röpke pillanatra
Azután sokáig nehéz szívvel várunk
Míg gondok között sodor rohanó világunk

De miért várunk mindig, 
       miért nem teszünk érte?
Miért nem viszünk lángot lelkünk sötétjébe?
Hol az önzés fáján csak fájdalom terem
Nyíljon megbocsájtás, béke és szerelem

Mert a jó és rossz bizony egy forrásból fakad
Csak bennünk válik ketté, mint ágazó patak
S ha nem vigyázunk buzgón 
        a fényt adó lángra
Sötét fátyol borul a színes világra

Ültess jóság-magot minden gondolattal!
Ne bánts soha senkit tettel vagy szavakkal
Bár ha csillogó dísz nem is lóg a fákon
Így lesz az egész év Ünnep és Karácsony!

S mikor felragyognak az adventi fények
A szívben ôrzött lángok sorra összeérnek
Mint a gyertyaszálak egymás közelében
Eggyé olvad minden a szeretet tüzében

Ôszi koncert élményei

Világhírû zenei óriásokat hozott vendégség-
be az Óbudai Kamarazenekar a Népházba. Telt 
ház mellett adták koncertjüket most Katalin 
napkor. A zenetörténetben is rendhagyó mó-
don fél vonó távolságra ült a közönség elsô 
sora a muzsikusoktól. A közelség a bensôséges 
kapcsolat mellett azt az érzetet is megadta, 
hogy mi magunk is részesei, tagjai vagyunk a 
zenekarnak. A koncert során fényesen szárnya-
ló Antonio Vivaldi (1678-1741), a mindent 
elsöprô hatású Johann Sebastian Bach (1685-
1750) és az édeskés Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) játékos zenéjében a négy szólista, 
Renkecz Kálmán, Angster Erzsébet, Székely 

Sándor, Gálfi  Mariann tündökölt. Gazda Péter 
karmester jó tempóban fogta össze a zenekart 
és a szólistákat. Vivaldi e-moll és h-moll 
concertoja, Bach III. Brandenburgi versenye és 
Mozart D-dur divertimentója a világ zenei 
színpadain is repertoáron vannak, itt nálunk is 
osztatlan sikert arattak. A közönség kérte, és 
meg is kapta a ráadást.

A koncert után szerény és barátságos állófo-
gadással folytatódott a program, a közönség 
ottmaradó része és a zenekar tagjai beszélgettek 
zenei és világi dolgokról. Gazda Péter karmester 
úr megígérte, tavasszal ismét eljönnek hozzánk.

Molnár Andrea

Az Óbudai Kamarazenekar szokásos adventi koncertje december 17-én, este 1/2 8-tól lesz az 
Óbudai Társaskörben, ahova Vivaldit, Bachot és Mozartot Haydn is elkíséri.

Belépôjegyek egységesen 800 Ft-ért válthatók, helyfoglalás érkezési sorrendben. A várható 
nagy érdeklôdésre tekintettel javasoljuk a minél korábbi érkezést.

A kamarakórus nôikari elôzmények után 
2007-ben alakult meg, mára vegyes kórussá 
bôvült. Az amatôr zenebarát közösség családta-
gokból és baráti körökbôl verbuválódott, jelen-
leg 17 aktív tagja van.

A kórus repertoárja kezdetektôl fogva válto-
zatos. A reneszánsz és barokk mûvek mellett XX. 
századi népdalfeldolgozások, valamint kortárs 

magyar és nemzetközi, egyházi és világi zene-
mûvek is gyakran elôadásra kerülnek. A kórust 
Tóth-Cseri Marica karnagy vezényli.

Szeretettel várjuk mi is Önöket december 11-
én, vasárnap 18:00 órakor, a Táborhegyi 
Népházban megrendezésre kerülô Advent a 
Hegyen rendezvény alkalmával.

Halmágyi Edit

Musica Equinoctis Kamarakórus
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A gyertya fénye varázslatos hangulatot ad a 
karácsonyestének. Ám a gyertyagyújtás, 
tûzveszély forrása is egyben, ezért célszerû az 
alábbiakat megfontolni.
•  Két égô gyertya között legalább 7 cm távolság 

legyen.
•  A karácsonyfán, és adventi koszorún lévô 

díszítôanyagok véletlenül se érjenek a gyer-
tya lángjához.

•  A gyertya kanóca ne legyen 10 mm-nél 
hosszabb, vágjunk le belôle ollóval.

•  Az égô gyertyát ne mozgassuk.
•  Égô gyertyát ne tegyünk huzatos helyre.
•  Égô gyertyát soha ne hagyjunk felügyelet 

nélkül.
Tûzvédelmi szempontból semmiképpen 

nem javasolt a gyertyák karácsonyfán való 
meggyújtása. Ha leesik, illetve véletlenül disz, 
vagy a fenyôág meggyullad minden, ami körü-
lötte van, azonnal lángra kap (ez a csillagszó-
róra is igaz). Ha mindenképpen fontos a hagyo-
mányos gyertyagyújtás, szerezzünk be egy 
tûzoltó készüléket, aminek kezelését még ka-
rácsony elôtt célszerû elsajátítani.

Nagy János

A család életében fontos az ünnepek szerepe, 
másként éli meg ezeket a napokat, mint a hét-
köznapokat. Az ünnepi szokások többsége egy-
házi szertartásokból ered, viszont egy részük 
évszázadok óta népszokásként él napjainkban. 
Az év jeles ünnepe a karácsony. A karácsonyi 
szokások nagy része római és germán eredetû. 
Az idevonatkozó szakirodalom szerint, kará-
csonyfát kb. a 16-17. századtól állítanak. 
Természetesen, ez a szokás azóta sokat változott 
úgy a karácsonyfa díszítését, mint jelentését, jel-
képét illetôen.

Lakásunk, házunk és kertünk „ünnepi világítá-
sa”, karácsonyi díszítése, december elején már 
elkezdôdhet. A hangulatos gyertyafényeket ma-
napság már izzó- vagy LED sorokkal helyettesí-
tik.  Napjainkban már nemcsak a karácsonyfát 
világítják ki év végi ünnepeink alkalmából, ha-
nem a házak éleit, a fák koronáját, stb. Mindenki 
vásárolhat ízlése szerint ezekbôl, díszítheti házát, 
lakását, ahogy kedve tartja, világítástechnikai 
követelmények, elôírások e tekintetben nincse-
nek. Tûz-, és érintésvédelmi okokból csak üzlet-
ben, szakkereskedésben érdemes vásárolni ki-
próbálásukat követôen. Az interneten rendelt 
termékek minôsége kétséges.  Ezeket többnyire 
távol-keleten gyártják, ám nem mindegy a meg-
vásárolt áru minôsége. Az üzletek csak olyan 
termékeket forgalmazhatnak, amelyek biztonsá-
gi szempontból megfelelôek. Mûködés közben 
nem okozhatnak zárlatot, a foglalatuk önkioltó 
mûanyagból készült, villásdugójuk szigetelô 
gallérral ellátott, és a vezetékek keresztmetszete 
a teljesítménynek megfelelô. Valamennyi elekt-
romos árammal mûködik, szakszerûtlen szerelé-
sük, üzemeltetésük során fennáll az áramütés és 
a tûz okozás veszélye.

Amire mindenképpen érdemes odafi gyelni, 
hogy a felszerelt díszítô világítás fénye ne kápráz-
tasson, inkább hangulatossá tegye környezetün-
ket, mint hivalkodóvá. A külsôtéri ünnepi fények 
szerelésénél fi gyeljünk oda a szomszédokra is, 
hogy a világítással, annak villogtatásával 
lehetôleg ne zavarjuk nyugalmukat. Késô este 
energiatakarékossági, fényszennyezési, tûz-
védelmi és birtokvédelmi szempontok miatt is 
célszerû kikapcsolni az ünnepi díszítô világítást.

Az elsô használat során ellenôrizzük az izzók, 
illetve LED-ek hômérsékletét. Nem forrósod-
nak-e nagyon az izzók, a LED-ek, nem olvad el 
a mûanyag foglalat, esetleg a bura. Amennyiben 
az elmúlt évrôl megvan és mûködôképes a 
díszítô világításunk, úgy azt még karácsony esté-
je elôtt ellenôrizzük szemrevételezéssel, elôször 
feszültségmentesen, a szigetelés és érintkezések 
tekintetében. Majd bekapcsolva nézzük meg, 
világít-e minden fénypont.

A külsô térben használható díszvilágítási füzé-
rek csak legfeljebb. 24 V-ról üzemeltethetôk, 
transzformátorral csatlakoztathatók a 230 V-os 
hálózatra. A transzformátort belsô térben, vagy 
vízmentes, védett helyen kell elhelyezni.

Javításkor mindig húzzuk ki a füzér villásdu-
góját a hálózati csatlakozó aljzatból! Ez alól csak 
az az eset lehet kivétel, amikor a fénypontok 
egyesével történô megmozgatásával keressük a 
hibát. A LED-ekbôl készült fényfüzérek élettarta-
ma hosszabb. Érintkezési hiba ritkán fordul elô, 
viszont LED-meghibásodás annál több.

Soha ne hagyjuk hosszabb ideig felügyelet 
nélkül, illetve egész éjszakára mûködésben 
ezeket a világító berendezéseket!

Amennyiben komolyabb kültéri díszítô világí-
tási berendezéssel akarunk tisztelegni téli ünne-
peink elôtt, úgy azt célszerû szakemberre bízni, 
saját biztonságunk érdekében.

Nagy János

Kedves szomszédjaink talán 
még emlékeznek, évekkel 
ezelôtt megjelent újságcikkünk-
re, melyben arról a két kis 
„gyöngyszemrôl” tudósítottunk, 
melyeket egy ismerôsünk fede-
zett fel. Jó lokálpatrióta módra 
fi gyelmünkbe ajánlotta ezeket.

„A hegy lábánál hánykolódik 
a bokrok, cserjék takarásában 
egy nagyon szép kis díszkút az 
Érc utca sarkánál.

Próbáltunk keresni valakit, 
aki felvállalná a díszkút sorsát. 
Ezek után jöttünk-mentünk, 
ajánlgattuk itt-ott, de csak nem 
akadt gazdája. Illetve a pénz 
hiányzott mindenütt.

Mostanában viszont azt hal-
lottuk, életre kelt a hajdanvolt 
romos kis díszkút. A Kiscelli 
Múzeum karolta fel az ügyet. A 
kis csoda-kút felújítva, 
mûködôképes állapotban van 
jelen Óbuda életében. Így hát, 
ha látni akarjuk – és miért ne 
tennénk – menjünk el a múze-

umba. Legyen ez egy szép ki-
rándulás. Rajta hát!

Valaki azt meséli, ô már látta 
is a kis remeket. Korábban fel-
merült egy olyan terv is, talán a 
Vörösvári úti nagy patika elôtti 
szép kis téren lenne. A hely 
adja magát. Örültünk volna, ha 
naponta láthatjuk. Azonban, 
amint megtudtuk, sajnos a hét-
köznapi gyakorlat szerint az 
ilyen kis „ékszert” hamar meg-
rongálják oktalan ismeretlenek. 
Mindenesetre tekinthetjük kará-
csonyi ajándéknak is régi ál-
munk megvalósítását.

A másik ilyen jeles ajándé-
kunk az a rózsaszín márvány-
tábla, mely a Czabán Samu isko-
la falán látható. A buszmegálló-
ban állva, láthatjuk, szeretettel 
emlékezhetünk nap mint nap. 
Ezt az emléket is szóvá tettük 
lapunkban egy korábbi 
idôpontban. Amikor megszûnt 
a „Remiz”, az Óbudai villamos 
garázs, maradt a lebontás után 
egy sárgatéglás központi épület, 
ennek az oldalfalán volt erede-
tileg a márványtábla. Ezen ol-

vashattuk a hajdanvolt fi atal 
háborús áldozatok névsorát, 
akik az értelmetlen elsô világhá-
borúban, oktalan célokért adták 
életüket.

Ôk valamilyen „Beszkártos 
fi úk” voltak. (Valamikor a 
BSZKRT volt a közlekedési vál-
lalat neve, köznyelven Besz-
kárt.)

Olvashatunk több ismerôs 
nevet is. Nyilvánvaló a hegyrôl 
is. többen dolgozhattak a cég-
nél. A hozzátartozóknak, ha 
még élnek itt rokonaik, ez az 
emléktábla családi gondolato-
kat ébreszthet. Ötleteinket ked-
ves barátnônk Szabó Magdolna 
gondoskodó szeretete ápolta. 
Figyelemmel kísérte mindkét 
kis csoda sorsát. 

Mindezekért köszönetünket 
fejezzük ki. Nem elôször tapasz-
taljuk jóindulatát a Polgármesteri 
Hivatal nevében is.

Mi pedig örvendezhetünk: 
ötleteinkkel, cselekvô szerete-
tünkkel jelen voltunk megint 
Óbuda mindennapjaiban.

W. Grass

A gyertya

Ötven évvel ezelôtt tartottuk szalagavatón-
kat egy kisvendéglôben. Mi, az osztály, és 
Osztályfônökünk. A szigorú férfi  „kegyesen 
megengedte”, hogy egy pohár sört rendeljünk 
magunknak. Ezután meglepetésként, idô-
mértékes versben – pedig matektanár volt – 
sorban jellemezte az osztály tagjait. Mi dôltünk 
a nevetéstôl.

Egy életre szóló élmény volt. Majd kegyes-
kedett még egy sört megengedni.

Két sör kétszer két forint tíz fi llér, az négy-
húsz plusz a ruhatár ötven fi llér. ez négy-ki-
lencven.

Mai áron ötszáz forint. Ennyibe került ne-
künk egy életre szóló élmény.

Ma egy vidéki város gimnáziumában szalag-
avatót terveznek. Nagyokos anyukák és még 
okosabb tanárok, életre szóló élménnyé 
akarják tenni a szalagavatót. 

Betanított keringô. /a megkérdezett diákok 
hetven százaléka púpnak érzi a hátán/ 

Ezek a gyerekek az életben soha nem fog-
nak keringôzni. Egy ruha kölcsönzése huszon-
ötezer, abronccsal harminc. Egy tizenkilenc 
fôs osztály számára százötven fôs termet bé-
relnek. A rokonok mellett, akik muszájból 
mennek el, még a szomszéd pulikutyájának is 
kell hely.

Ez az ôrület már sok éve tart. Egy kisebbség, 
akiket egy humoristánk a szülôi munkaközös-
ség hiénáinak nevez, ráerôlteti rongyrázó 
életformáját a szerényen meghúzódó, normá-
lis többségre. Sajnos pedagógusaink is részt 
vesznek ebben, pedig az ô feladatuk a normá-
lis életre, a jó ízlésre és a mértékletességre 
nevelés lenne.

Pirchala István

Tisztelt Olvasó!

Az alábbi írást vitaindítónak szánom.

Szalagavatók

Ünnepi fények

Ajándék
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Az ECE, Európa legnagyobb 
belvárosi bevásárlóközpont üze-
meltetôje 20 éves üzleti tevékenysé-
gét ünnepli Magyarországon. Az 
ECE Projektmanagement Budapest 
Kft. 1996-ban történt alapítása óta öt 
bevásárlóközpontot fejlesztett és 
üzemeltet Magyarországon, ame-
lyek bérbe adható területe összesen 
210.000 m², és jelenleg több mint 
130 embernek biztosít az országban 
munkahelyet.

A 20. születésnap alkalmából a 
cég munkatársai Óbuda-Békás-
megyer területén 20 fát ültettek, 
melyeket az ECE Budapest vezetése 

november 23-án jelképesen átadott 
Bús Balázsnak, Óbuda-Békás-
megyer polgármesterének.

A fákat Budapestnek abban a 
kerületében ültették, ahol az ECE 
egy újabb bevásárlóközpont fejlesz-
tését tervezi. A bevásárlóközpont,- 
csakúgy, mint a fák -, szintén hoz-
zájárul a kerület fejlôdéséhez. Az 
ECE Magyarország a fenntartható, 
hosszú távú gondolkodás jegyében 
folytatja azt a karácsonyi hagyomá-
nyát, amely szerint az üzleti partne-
rek megajándékozására szánt ösz-
szeget a hatodik egymást követô 
évben is jótékonysági célokra 
használja fel.

Biár Gabi

E hasábokon gyakran lehet ol-
vasni a különbözô hulladékok be/
összegyûjtésérôl. Most egy újabb 
probléma megoldásán kezdtünk el 
ügyködni, melyhez kérjük minél 
több helyi lakó véleményét, támo-
gatását.

Nevezetesen a kutyaürülékrôl, 
illetve annak összegyûjtésérôl lesz 
szó az alábbiakban. Terveink sze-
rint ennek lehetne kulturált formá-
ja az a megoldás, ami Budapest 
több kerületében már mûködik, de 
Óbuda egyes részein is. Miért ne 
lehetnének ilyen gyûjtôládák a mi 
közvetlen környezetünkben, a 
hegyi utakon is?

A kutyaürülék megjelenése az 
utcán több alkalommal komoly 
konfl iktusokhoz vezetett. Ugyan a 
kutyatulajdonosok igyekeznek a 
„nagydolgokat” hozott nylonzacs-
kójukba gyûjteni, viszont senki 
nem túráztatja szívesen ezeket a 
„csomagokat”, mindenki igyekszik 
minél elôbb szabadulni tôlük. 
„Akció” közben és közvetlenül 
utána a háztulajdonosok árgus 
szemmel fi gyelik, hogy mit csinál 
a gazdi: felszedi? nem szedi? ha 
igen, továbbviszi? Ha felveszi, de 
minél elôbb megszabadul tôle, 
garantáltan kitör a perpatvar. Ez 

senkinek sem jó. 
Míg számos kez-
d e m é n y e z é s 
születik arra, 
hogy a hegylakókat összehozza 
(lásd közösségi ház kitûnô prog-
ramjai), addig egy-egy ilyen eset 
azonnal (gyakran hosszantartó) 
konfl iktust szül. Akadnak olyanok 
is, akik a portájuk elôtti kis térre 
kihelyezik a táblát: „nem kutya-
wc”.

Szerintem nem ez a megoldás. 
Sokkal inkább az, hogy kikerülje-
nek a cikk elején már említett 
ürülék gyûjtôládák, ráadásul hoz-
závaló nylonzacskókkal.

Az Önkormányzatnál járva meg-
tudtuk, hogy nyitott kapukat dön-
getünk. Csupán ki kell munkál-
nunk, hogy hegyoldalunkon me-
lyek azok az utak, azok a pontok, 
ahol kihelyezésük a legcélszerûbb. 
Kérjük, írják meg javaslataikat az 
egyesulet@ohegy.hu címre.

A témában természetesen lesz 
egyeztetés, és errôl mindenkit ér-
tesítünk. Szeretnénk, ha minél 
többeket megnyerhetnénk az ügy 
támogatására, hiszen ez a történet 
nemcsak a kutyákról, hanem ró-
lunk is szól!

D.K.

20 frissen ültetett fa jelképes 

átadása

Környezetünk (további) tisztaságáért

Kutyaürülék-gyûjtôláda

A puli mellett a másik terelô 
kutyafajtánk a pumi. A pulival el-
lentétben a puminál nem tudunk 
több évezredes múltat bizonyítani. 
Kialakulása a XVII-XVIII. századra 
tehetô. A nyugatról behozott, fi -
nom gyapjat adó juhfajtákkal nyu-
gatról származó különbözô 
terelôkutyák is érkeztek hazánkba. 
Ezek itt is maradtak, már egy 
idôszámításunk elôtt élt római író is 
tényként közölte, hogy az eladott 
birkanyáj árában benne van az azt 
kísérô kutyák ára is. Az így beho-
zott francia és német pásztorkutyák 
keveredtek a pulival, és hatásukra 
kialakult a pulinak egy „terrier jel-
leget” mutató változata, melyet 
késôbb pásztorkutya fajtáink név- 
és jelleg-rendezésekor kinoló-
gusaink puminak neveztek el. A 
két különbözô fajtának nyilvánított 
populáció végérvényes szétválasz-
tása a sport-, vagy fajtatiszta te-
nyésztés feladata volt. A szétválasz-
tás nem ment könnyen és gyorsan, 
ezért a két fajta törzskönyvezését 
hosszú ideig az adott alom egyede-

inek fajtajellege alapján is végez-
hették (pl két törzskönyvezett puli 
szülôtôl származó alomban a pumi 
fajtajelleget mutató kölyköket pumi 
fajtához tartozóként törzskönyvez-
hették). A szétválasztás a két fajtára 
eltérô következményekkel járt. A 
puli divatba jött, kultúrfajta lett, a 
pumi elôjogot szerzett a pásztor 
melletti munkára.

A pumi fajta kialakulása tehát 
200-300 évvel ezelôtt történhetett a 
Kárpát-medencében. Legalább 
annyira ôsi magyar, mint amennyi-
re a világhírû skót juhászkutya ôsi 
skót. A collie mára már annyira 
elegáns lett, hogy ôt tartják a legde-
koratívabb juhászkutyának, és alig 
hihetô, hogy valaha egyszerû pa-
rasztkutya lehetett. A XIX. század 
elején készült rajzon (Brown) collie 
névvel megjelölt kutya látható, 
mely - a korábbi ábrázolásoktól 
eltérôen - már hasonlít a mai skót 
juhászkutyára, de a színe nagyon 
sötét. Az ezt követô idôkben alakí-
tották ki mai küllemét, és színezetét 
(orosz agártól kapta a jellegzetes 

megnyúlt fejformát és a tetszetôs 
világos színezettséget). Mindezek 
ellenére senki sem vonja kétségbe 
a fajta angliai, pontosabban skót 
eredetét.

A pumi a pulitól nem csak a rö-
videbb, nem nemezesedô 
szôrzetében különbözik, hanem 
fültartása, a fejarányai, végtagállá-
sai, faroktartása is eltérô. A pulinál 
nagyobb, hosszabb lábú. Fogós, 
igen élénk, nyughatatlan, hangos. 
Értelmes elfoglaltságra van szüksé-
ge, és mindenképpen sok mozgást 
igényel. A pumiban szerencsésen 
egyesült a puli összes jó tulajdon-
sága a keresztezésben részt vevô 
fajták által hozott terrier jelleggel.

Adottságainak köszönhetôen si-
keresen szerepel napjaink népszerû 

kutyás sportjában az agility verse-
nyeken. Egy Miklós nevû fi nn pumi 
sikeresen szerepelt agility világbaj-
nokságon, melynek hatásaként a 
fajta hihetetlen népszerûségre tett 
szert Skandináviában. Ez a folya-
mat még ma is tart. Az agility pálya 
teljesítése erôszakmentes kiképzé-
sen alapul. Inkább rendszeres, mint 
hosszan tartó edzéseket igényel és 
a gazdát is kellô testmozgásra 
készteti. Ez tökéletesen illeszkedik 
a skandináv ember sportos életvi-
telébe, ezért nagy számban vesz-
nek részt agility kiképzéseken 
pumijaikkal.

A pumi a világban a pulinál ke-
vésbé ismert ugyan, de tenyésztik 
Európán kívül (USA, Brazília, 
Japán, Ausztrália), nagyobb szám-
ban Európában (Németország, 
Hollandia, Dánia, Skandinávia). 
Sajnos nem itthon a legnépszerûbb, 
hanem Finnországban, ahol a világ 
legnagyobb létszámú és legjobb 
minôségû állománya található.

Hódosi József
FCI nemzetközi küllembíró

Még egyszer a magyar kutyafajtákról

A pumi
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A magyar nyelv napja alkalmából játékos vetélkedôt szerveztünk felsôseinknek. 5 csoportban 26 diák vett részt a 

versenyen. A rengeteg jó élmény, vidám perc és hasznos tudás mellett mindegyikük egy-egy ösztönzô ponttal és 

egy-egy szaktárgyi jelessel is gazdagodott. A gyôztes csapat (Kádár Margit, Borbára Délia, Burány Boglárka, 

Pálinszki Enikô és Palotás Rebeka) tagjai további 1 pontot kaptak, amivel közelebb jutnak majd az iskola alapít-

ványa által fi nanszírozott jutalomkiránduláshoz. K.E.

Csapataink harcban állnak: A 
Bolyai területi Anyanyelvi csapat-
versenyben minden felsôs cso-
portunk bekerült az 1.-10. helye-
zésbe, 3 pedig az 1-6.-ban. A 
Bolyai matematika verseny is si-
kert hozott, 3.b-s csoportunk az 
eredményhirdetésen értesült ar-
ról, hogy a 6. helyen végzett.

A népdaléneklô versenyünk 
sok résztvevôvel zajlott. Ügyesek, 
lelkesek voltak a versenyzôk, 
közülük kiemelt arany díjas 
Bereczki Luca, Pôcze Annamária, 
Szalai Júlia, Andrek Zalán és 
Jakab Kristóf. Arany minôsítésben 
részesült többek között Deli Niki, 
Cseh Janka, Sütô Dorina, Szalai 
Balázs, Tóth Zsolt Bence, Rónai 
Natasa Szentessy Annával, Sebôk 
Dóra, Szénási Kamilla, Mezei 
Mihály Dominiák Marcellel. 
További arany díjas elôadások 
hangzottak el csoportok fellépé-
sével, valamint ezüst- és 
bronzminôsítések is kihirdetésre 
kerültek. 

Várjuk a Mikulást, nagyon. 
Reményeink szerint az iskolában 
is meglep minket a Jó Öreg, és a 
Virágos-nyeregben is találkozhat-
nak vele a gyermekek. Itt a hagyo-
mányos keretek között zajlik majd 
az esemény – hóval vagy anélkül, 
szánnal, vagy lóval, szamárral. Ki 
tudja, idén milyen állat szánja meg 
a nagy, fi nomságokkal teli zsákját 
cipelô Mikulást!

A Luca-nap idén is vidám forga-

tagot ígér Tea-ház, csoki-szökôkút, 
horgolt dísz egyaránt várható a 
mézeskalács, bejgli és – reménye-
im szerint – birsalma édességek 
mellett.

Adventi vásárunk idén is sok 
szép aprósággal, koszorúval, asz-
tali dísszel, kis kosarakkal, dísz-
dobozokkal, csokival és sok 
egyébbel örvendeztette meg a lá-

togatókat, így a siker nem maradt 
el.  December 21-én, szerdán, az 
utolsó tanítási napon karácsonyi 
ünnepséget tartunk a tornaterem-
ben: A Kárpát-medencében honos 
betlehemezés idén is részét képe-
zi a hagyományos megemlékezés-
nek és közös örömünnepünknek 
az iskolában.

Kádár Eszter

Nyolcadikban az embernek arra 
kell törekednie, hogy felvegyék 
álmai gimnáziumába. Ahhoz vi-
szont tanulni kell. Ám sokszor 
olyan unalmas a tankönyveket 
bújni, és szóról-szóra megjegyezni 
a tartalmát. De úgy látszik, meg-
hallgattattak a gyerekek imáit, mert 
felépült a mosonmagyaróvári 
Futura Élményközpont.

Ez az épület négy szintbôl áll, 
melyek témái a négy elem: a tûz, a 
víz, a föld és a levegô. Hogy mire 
jó ez? Minden szinten különféle 
érdekességek, kísérletek és játé-
kok találhatók. A felsô tagozatunk 
lehetôséget kapott arra, hogy ellá-
togasson ide, és megértse, hogyan 
keletkezik a villám, miért nem fáj 
a fakíroknak a szöges ágy, milyen 
eszközökkel lehet imitálni a vihar 
hangját, és még sok más dolgot.

A víz szintjén például volt egy 
nagy asztal, melyben egy hajót 
kellett körbevezetni, és különbözô 
akadályokat lehetett építeni. Itt 
aztán senki sem maradt szárazon. 
Komolyan!

A föld szintje tartalmazott egy 
hatalmas, üvegbe zárt hangyavá-
rost. Itt sokan keresték a királynôt, 
de ez a hangyaboly túl nagy volt 
ahhoz, hogy csak úgy megtaláljuk. 
Kárpótlásul belenyúlhattunk egy 
sötét kis verembe, és kitalálhattuk, 
milyen állat van benne.

A tûz szintje azért volt különös a 
számomra, mert nem igazán a 
tûzrôl szólt. Volt például egy alul 
tükrökkel rendelkezô asztal, ami 
azért volt érdekes, mert ha alul 
bemásztunk, és felül kiemeltük a 
fejünket, akkor csak az látszódott, 
a testünk meg nem. De be lehetett 
menni egy tükörszobába is, ahol 
még a legmagányosabb egyének 
sem maradtak egyedül!

A levegô szintje lopta be magát 
leginkább a szívembe. Volt egy 
hatalmas, lábbal mûködtethetô 
zongora, zöldháttér technika, és 
egy Tesla-transzformátor show is.

Miután végigmentünk az összes 
szinten, és a szabadfoglalkozáson 
is túl voltunk, megnéztünk egy 
elôadást, amelyben különbözô 
kémiai kísérleteket mutattak be.

Végezetül pedig egy mini plane-
táriumban megmutatták nekünk, 
milyen csillagképek vannak az 
égen, és ezek az idô múltával – 
évezredek alatt – hogyan fognak 
változni. Élveztem ezt az 
egésznapos programot, és remé-
lem, hogy még ellátogathatok ide.

Cseh Janka

Futurisztikus 

élményem
Iskolai hírek
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,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

A disznóölés idôszaka András-
naptól január végéig tart. Mivel a 
következô számunk februárban je-
lenik meg, ezért már most meghir-
detjük, hogy 2017 januárjában ti-
zenhatodik alkalommal tartunk 
disznótort. Reggel hétkor kezdünk. 
Aki részt kíván venni a munkában, 
az kötényt és éles kést hozzon 
magával!

Ôsi szokás szerint a disznóölés 
résztvevôi reggel pálinkával kezdik 
a napot, majd a hízott disznó le-
eresztett vérét pirított hagymán 
megsütik, és friss kenyérre kenve 
elfogyasztják. Utána kezdôdik a 
pörzsölés, majd a további munkák. 
Az ebéd toros káposzta. A délután 
a hurka-kolbász töltésével telik. 
Este hatig, a vacsora kezdetéig el-
készül minden.

Hat órakor jellegzetes disznóto-
ros vacsora lesz a sült hurka, sült 
kolbász, hagymás burgonya, vidám 
hangulatban.

Részvételi jegyek kaphatók janu-
ár 12-tôl a Táborhegyi Népházban, 
valamint az Erdôalja úti és a 
Domoszló útjai ABC áruházakban. 
A délelôtti program ára fi nomságok-
kal, toroskáposzta-ebéddel 1500.- 
Ft. A vacsora ára szintén 1500 Ft. A 
gyerekjegy  - 10 éves korig - mind 
az ebédre, mind a vacsorára 700 Ft. 
A résztvevôk - ha marad - hurkát, 
kolbászt vihetnek önköltségi áron.

Mindenkit szeretettel vár
az Egyesület Vezetôsége

Az Óhegy-hírek 20. éves szülinapján megjelent egykori és mai cikkírók, 
szerkesztôk, támogatók érdeklôdve hallgatták a korábbi lapokból felolvasott 
cikkeket „életképeket”. A kiragadott szemelvények hûen ábrázolták, hogy 
az újság nem más, mint a Hegyvidék és az Egyesület elmúlt húsz évének 
archívuma.

Hegyvidéki Séta-Kör
December 3-tól új útvonalon 

gyalogolunk, 
ezért az indulás helye változik!

Indulás 9.30-kor,
Viharhegyi út–Erdôalja út 

találkozásától.

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 tempóban

kb. 3 óra.

További info:
Halmágyi Edit, 20 590 2975

XVI. Dezsô halála
Disznótor a Táborhegyi 

Népházban 2017. január 21-én, 

szombaton, 7.00 órától

Közügyek munkacsoport
a Táborhegyi Népházban. Elsô találkozó: december 13-án 18:00 órakor

Parlamenti látogatás
2017. január 15-én, vasárnap 15:30-kor.

Jelentkezés január 7. hétfôig.

Éppen hat éve annak, hogy az egyesületben 
megalakult az ún. „közügyek munkacsoport”. A 
csoport összegyûjtötte az utakkal, járdákkal, forga-
lomtechnikai veszélyekkel, közmûvekkel, hulladék-
égetéssel, stb. kapcsolatos problémákat, majd az 
Önkormányzat felé továbbította. Azóta - köszönet az 
Önkormányzatnak - több téma megoldást nyert. 
Most újra felvetôdött a munkacsoport szükségessé-
ge, felélesztése, amellyel az Egyesület Elnöksége 
egyetértett.

Melyek ezek az ügyek? Rangsorolás nélkül: kátyús 
Királyhelmec utca, amely balesetet okozott, a Zúz-
mara utca balesetveszélyes lépcsôje, Remetehegyi út 

forgalomtechnikai rendezése a Perényi úttól délre, 
egyirányú utcák káros hatásai, közcsatorna hiánya, 
stb. De vannak tervek is, például egyes buszmegál-
lókban utasvárók létesítése, vagy kutyafuttató meg-
valósítása, kutyaürülék-gyûjtôládák kihelyezése, 
szelektív hulladékgyûjtés módja, stb. Fontos: cél 
nem a „reklamáció”, hanem a megoldások keresése.

Kérjük, akinek észrevétele van vagy balesetet 
okozó hiányosságról tud, jelezze az egyesulet@
ohegy.hu címen, vagy jöjjön is el a december 13-án 
18:00 órára összehívott, mindenki számára nyitott 
találkozóra.

Felcsuti László

Országgyûlési képviselônk, 
Varga Mihály miniszter úr meghí-
vására ingyenes látogatást szerve-
zünk az Országházba. A háromne-
gyed órás parlamenti séta alkalmá-
val idegenvezetô segítségével 
megtekinthetjük az épület 
díszlépcsôjét, kupolacsarnokát, a 
Szent Koronát és koronázási jelvé-
nyeket, felsôházi társalgóját és a 
felsôházi üléstermet, megismer-
kedhetnek továbbá a Ház történe-
tével, építészetével és a benne ta-
lálható mûalkotásokkal.

Találkozó 15:15-kor a Parlament 
északi oldalánál, a Látogatóközpont 
elôtt. Parkolásra a Látogatóközpont 
elôtt nincs lehetôség. 

Jelentkezni lehet január 7. hétfô 
estig az egyesulet@ohegy.hu e-
mail címen, név, lakcím, személyi 
igazolvány szám megadásával. A 
látogatás 6 éves kor alatt nem 
ajánlott. Mivel a csoportlétszám 
kötött, ezért a jelentkezés sorrend-
jében lesz mód a részvételre. 
Várjuk mielôbbi jelentkezésüket:

az Egyesület Vezetôsége

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

Hastánc vas. 18.00-19.00

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.

Állandó programok

a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33.
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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

Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Békés 
Új Esztendot kívánok! Sági Magdolna

Ingatlanbróker

Iroda: 1037 Budapest, Hegyláb utca 5.

Telefon: 06 30 378 5113 | E-mail: sagimagdi1@gmail.com

www.sagimagdi.ingatlan.com

Novemberi családi vasárnapon Várkonyi Bea és Flóra segédletével elkészültek az adventi koszorúk. Volt, aki másokat is segítve díszítette sajátját.

ÓBUDA-HEGYVIDÉK
INGATLANIRODA


