
 ÓBUDA HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK LAPJA • XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM • 2017. FEBRUÁR

ÓHEGY--HÍREKHÍREK
Bortúra

Agárdra, a Csóbor Pincészethez.

Indulás kisbusszal

február 17-én, pénteken 

16:00-kor,
a Táborhegyi Népház elôl.

A pincészet borai korcsolyával

5000 Ft/kóstoló.

Jelentkezés február 10-ig, 
Varga Bélánál, telefon: 250 2644

Parlamenti látogatás
országgyûlési képviselônk, 

Varga Mihály miniszter úr 

ismételt meghívására

2017. február 26-án,

vasárnap, 15:00-kor,
tekintettel az érdeklôdôk nagy számára:

jelentkezés február 18. szombatig.

(Részletek a 11. oldalon)

Nincs téli szünet!

Hegyvidéki Séta-Kör
Indulás minden szombaton 9:30-kor 

a Viharhegyi út/Erdôalja út 

találkozásától.

További infó: 20 590 2975

(Részletek a 2. oldalon)

Vasárnapi mozi
Richard Ayoade: Submarine /2010/

február 5-én, 17.00 órakor

Baltasar Kormakur: 101 Reykjavík 

/2000/

február 19-én, 17.00 órakor

ÓHEGY FARSANG
a Táborhegyi Népházban (1037 Óbuda, Toronya utca 33.),

február 25-én, szombaton, 19 órától.

A rendezvény háziasszonya:

Benyó Dóra.

Mûsor:

„MADONNA TRIBUTE SHOW”„MADONNA TRIBUTE SHOW”
Szigeti Szilvia színésznô látványos show-mûsora.

 „KALINKA”
Elôadják az „Alerton Klub” táncoslábú hölgyei.

(Tanár: Holup Orsolya)

GYERMEK JELMEZVERSENY

FELNÔTT JELMEZVERSENY

TOMBOLA

A mûsor után: zene, tánc, büfé.

A zenét d.j. Sugár Gyuri szolgáltatja.

Kérjük kedves vendégeinket, hogy lehetôleg jelmezben érkezzenek a bálba!

Belépô: felnôtteknek 1200 Ft, tagkártyával 1000 Ft, gyerekeknek (12 éves korig) 

500 Ft. A jelmezben érkezôket egy pohár pezsgôvel látjuk vendégül!

A rendezvényt támogatja:

a Pizza Paradicsom Étterem, a KOCH Cukrászda, az AURA Keleti Ajándékbolt.

Mindenkit sok szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége!

(Részletek a 3. oldalon)

Amikor befi zetett adójának 1%-a fölött rendelkezik, kérjük, jelölje meg:

Kedvezményezett neve:

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Adószáma:

18088476-1-41
A kapott összeg a közérdekû céljaink megvalósítására, 

és kedvezôbb mûködési feltételeink megteremtésére használjuk fel.

Programok
Vasárnapi mozi febr. 5. vas.  17.00

Gyermekfarsang febr. 19. vas.  16.00

Vasárnapi mozi febr. 19. vas.  17.00

Óhegy Farsang febr. 25. szo. 19.00

Bortúra febr. 17. p. 16.00

Parlamenti látogatás febr. 26. p.     15.00

Állandó programok  11. oldalon

A következô lap megjelenésének
idôpontja: 2017. március 2.

Itt a farsang, áll a bál…

Gyermek - jelmez - parádé
a Táborhegyi Népházban,

február 19-én, vasárnap délután 16:00 órai kezdettel.

Népi játékok és táncház Póta Melinda néptáncos vezetésével.

A kétórás programon a gyerekeket várja még:

Csomor Kata és Gáspár Aranka.

Lesz csillámfestés, kézmûves foglalkozás, zsákbamacska,

és a szuper jelmezes felvonulás.

Gyertek el minél többen,és érezzük magunkat nagyon jól!

Belépô 500 Ft, kaphatók elôvételben a Táborhegyi Népházban, és a helyszínen.
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Viharos szél tombolt december 
11-én, advent harmadik vasárnap-
ján. Ennek ellenére sokan éltünk 
Raffi  meghívásával és 6 órára meg 
is töltöttük a nagytermet.

Jó volt ismerôs és ismeretlen 
arcokat látni, akik úgy gondolták, 
hogy kicsit abbahagyják a karácso-
nyi lázas készülôdést, és eltöltenek 
egy kis idôt versek és kórusmûvek 
hallgatásával. Tudtuk, hogy mire, 
miért jövünk. Egy kicsit elcsende-
sedni, egy kicsit meghatódni, egy 
kicsit szeretni. Benyó Dóri 6 óra 10 
perckor meggyújtotta az adventi 
koszorún a harmadik gyertyát és …

…és elkezdôdött a varázslatos 
este. Megszólalt a kamarakórus, 
megszólaltak a versek, az áhítat 
tökéletes volt. Egyszercsak nagy 
sötétség borult ránk. Úgy véltük 
ez megint Raffi  fantasztikus ötle-
te, de hamar kiderült, hogy Szél-
vihar, a „Nagy úr” intézkedett, és 

megszüntette az áramszolgáltatást 
az utcánkban. Ültek az elôadók, 
ült a közönség, a koszorún égett 
a három gyertya, és ekkor valaki 
elkezdte énekelni a „Mennybôl az 
angyal-”t. Az elôadók és a közönség 
szinte összekovácsolódott.

Közben elôkerültek a mai tech-
nika csodái, a világító mobiltelefo-
nok, és az elôadás folytatódott mo-
bil- és gyertyafényben. Semmi nem 
törte meg az áhítatot. Köszönet a 
fellépôknek, Equinoctis kamarakó-
rusnak és vezetôjének Tóth-Cseri 
Marica karnagynak, a kórust szer-
vezô Halmágyi Editnek, és az est 
rendezôjének, Raffi nger Évának.

Mûsor után senki sem akart ha-
zamenni. Teát szürcsölgetve, sütit 
majszolgatva élveztük az együttlé-
tet, e hangulat még sokáig tartott. 
És…

…és jövôre Veletek ugyanekkor, 
ugyanitt.

December 3-án – közkívánat-
ra – adventi túrát szerveztünk, 
elgyalogoltunk a nemrég átadott 
Hármashatárhegyi kilátóhoz.  A 
napsütéses délelôttön, a csípôs 
friss levegôn 12 fôvel vágtunk 
neki a kaptatónak. A kilátás 
pompás volt, a Budai hegység 
teljes panorámáját élvezhettük 
odafentrôl. Ezután betértünk a 
szintén újonnan megnyílt, fel-
újított Hangár büfébe. Illatos 
tea és forralt bor mellett egy 
kicsit felmelegedtünk, és örül-
tünk, hogy a kerületünknek is 
van már egy ilyen vonzó turista 
„komplexuma”. A büfé enteriôr-
je, rendezvény- és éttermi kíná-
lata igényes, kellemesen ven-
dégmarasztaló.

Aki nem járt még itt, pótolja. 
Akár a mi körünkben is lesz rá 
alkalma, mert április elején ide 

tervezzük fennállásunk 1. éves 
évfordulója alkalmából a szüle-
tésnapi túránkat, errôl az újság-
ban még hírt adunk.

A szombati „edzéseket” válto-
zatlan idôpontban – 9.30–11.00 
óra között – tartjuk, csapatunk 
elszántsága töretlen, sem a mí-
nuszok, sem a helyenként jeges 
terep nem tart vissza bennünket. 
Az indulás helye változatlanul a 
Viharhegyi út–Erdôalja út sarok 
(Óbudai Ingatlaniroda elôtt). Az 
útvonal a Gréti ösvénynél indul, 
fel a barlangig, ott a kék túraút-
vonalon a Fenyôgyöngye étte-
remig, majd a Remetehegyen át 
a kék jelzésen térünk vissza.

Aki most csatlakozik, csúszás-
mentes bakancsot húzzon, a tú-
rabot kötelezô felszerelés, szere-
tettel várjuk az új sporttársakat.

Halmágyi Edit

Advent a Hegyen

Hegyvidéki Séta - Kör hírek

Kirándulás a Hármashatárhegyre

A felolvasó színház elôadói voltak (balról jobbra): Dienes András, Kántor Béla, Fábry Zoltán, Nagy Ákos, Benyó Dóra, Székely Györgyi, Etelközi Péter.
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Kedves Anyukák Apukák! 
Életemet a balettnak szenteltem, 
örömmel és jó kedvvel. Szeret-
ném a gyerekekkel is megked-
veltetni a mozgást és a táncot, a 
zene szeretetét. Nem gondolom, 
hogy balettmûvészt kell belôlük 
nevelni, csupán fejleszteni test-
tartásukat, ritmusérzéküket, 
fegyelmüket. Ehhez heti egy al-
kalommal, 45 perc elegendô. Ez 
annyi idô, amit még fegyelem-
ben, koncentrációban, érdeklô-
désben is kibír egy kisgyermek. 
Aztán ha úgy alakul, nyártól ez 
heti két alkalomra is bôvülhet.

Eddigi pá-
lyafutásom so-
rán alkalmam 
volt klasszi-
kus modern 
és musical 
t á r s u l a t o k -
nál dolgozni 
h a z á n k b a n 

és külföldön. Megemlíteném a 
Londoni Royal Ballet, a Bécsi 
Vienna Stadtsoper színházakat, 
Japánban a Kyoto Ballet színhá-
zat, de számos hazai és külföldi 
sztár videoklipjében is szere-
peltem, mint például ByeAlex 
- Kedvesem, Wolf Kati, Al Bano 
& Romina klippekben. Jelenleg a 
Madách Színház, a Magyar Szín-
ház, az Erkel Színház darabjai-
ban táncolok.

Szeretném már az ovis és 
alsó tagozatos gyerekekkel is 
megszerettetni a mozgást és a 
táncot, amit szerintem minden 
szülô szívesen fogad. Jelentke-
zésüket várom:

Jalits Eszter, 30-832 2283

Gerzson Péter (1957–2015) 
már gyerekként is jól rajzolt, 
de édesapja – a híres festômû-
vész, Gerzson Pál – nem erôl-
tette fi át, hogy mûvészi pályára 
lépjen. Péter végül a szobrásza-
tot választotta, a Dési Huber 
István Képzômûvészeti Körben 
és Kovács Ferenc szobrászmû-
vész mûhelyében tanult, majd 
a Magyar Képzômûvészeti 
Fôiskolát is elvégezte. 35 éves 
korában egy genfi  alapítvány 
meghívására Svájcba utazott, 

majd Franciaországba költö-
zött, ahol több önálló kiállítása 
volt. 

Mûvei a törzsi mûvészetet 
idézik, a fi gurativitás és az el-
vonatkoztatás határ egyensú-
lyoznak. A Képzelt lények címû 
kisplasztika-sorozatába organi-
kus jellegû formákból felépített, 
fantasztikus teremtményeket 
idézô, elvont konstrukciók tar-
toznak. A 2015-ben elhunyt mû-
vészre e földöntúli alkotásokkal 
emlékezik az Artézi Galéria.

A kiállítás március 9-ig láto-
gatható.

Németh Géza mûvészeti vezetô
www.artezi.hu

Gyermekbalett
Klasszikus balett gyermekeknek
a Táborhegyi Népházban
minden pénteken 17:00 -tól
Foglalkozást vezeti: 
Jalits Eszter balettmûvész

Képzelt lények
Gerzson Péter kiállítása az Artezi Galériában
1037 Budapest, Kunigunda útja 18.
Megnyitó: február 18. (szombat) 17:00

Egyesületünk évrôl-évre meg-
rendezésre kerülô, egyik legnép-
szerûbb programja a farsangi 
bál. A mûsorban Szigeti Szilvia 
színésznô látványos, izgalmas 
Madonna-show-ját és az egyesü-
let Alerton Klubjának fergeteges 
„Kalinka”-bemutatóját láthatják 
a kedves vendégeink. 

Reméljük, hogy kedves ven-
dégeink minél többen jelmezben 
érkeznek majd és ezt honoráljuk 
is, mivel minden jelmezben ér-
kezôt vendégül látunk egy pohár 
pezsgôvel!

Érdemes jelmezben érkezni, 
mivel a jelmezverseny gyôztesei 
szuper ajándékokban részesül-
hetnek! A gyermekek közül az 
elsô helyezettnek a Vörösvári úti 
KOCH Cukrászda ajánlott fel egy 
fantasztikus tortát, de az összes 
jelmezes gyermek ajándékban 
részesül. A felnôtt nyertesek sem 
panaszkodhatnak majd, de az ô 

ajándékuk legyen meglepetés! Ez 
évben ismét lehet izgulni a tom-
bola húzásnál, annál is inkább, 
mert a fôdíjat a Vörösvári úti Piz-
za Paradicsom Étterem ajánlotta 
fel: egy kétszemélyes vacsorát és 

mellé egy határozatlan idôre szó-
ló kártyát, amellyel a késôbbiek-
ben bármikor kedvezményesen 
lehet enni, inni az étteremben. 
Persze a többi nyeremény is iz-
galmas lesz, például a Vihar ut-
cai AURA Keleti Ajándékbolt ál-
tal felajánlott kvalitásos tárgyak 
és más meglepetések.

A zenét d.j. Sugár Gyuri 
szolgáltatja a jó hangulathoz, a 
büfében pedig fi nom falatok és 
jobbnál-jobb italok várják a bál 
résztvevôit.

Tehát ismét egy fergeteges 
farsangi mulatságban lehet ré-
szük mindazoknak, akik ötlete-
sebbnél ötletesebb jelmezeik-
ben, táncos lábukat sem „otthon 
felejtve” velünk töltik ezt a feb-
ruár 25-i izgalmasnak ígérkezô 
estét!

Mindenkit sok szeretettel vár 
az Egyesület Vezetôsége!

Benyó Dóra

Óhegy Farsang - 2017
a Táborhegyi Népházban, február 25-én, szombaton este 7 órától

Sérelmek a pszichiátrián
Ha családtagja, barátja, ismerôse, hozzátartozója jogait 

megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi 

elérhetôségeken.

Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes 

jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért 

a pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf. 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Pszichiátriai szerek

viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 

rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 

érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 

rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság 

az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 

tájékoztató kiadvány is kérhetô a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf. 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!
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1. este:
Szentlélek téren Hévrôl leszál-

lok, nézem az órát: 2 perce ment 
el a 137-es, 6 perc múlva indul 
a 237-es. A busz bent áll, jár a 
motorja – de zárva az összes ajtó, 
utas nem ül fent egy sem. Biztos 
rögtön kinyitja. Az indulásig min-
denki a megállóban szívja a mo-
tor által kibocsátott bûzt. És fázik. 
Ma volt a szmogriadó elsô napja, 
amikor a gépjármûvek forgalom-
ban való részvételének mennyi-
ségét korlátozták, és 9 fok van.
2. este:

A Hévtôl csak becsületbôl 
szaladok, hiszen a lelépés pil-

lanatában ért a nagymutató a 
12-re – indul az egészes busz. 
Még a távolban a farát sem lá-
tom, pedig az is idô, amíg végig 
kanyarog a buszok között. Ez be-
lefér, így – majd jön a következô. 
7 perc múlva beáll a „patinás”, 
régi busz és 8 percen keresztül 
jár a motorja, nyitva az ajtaja. Az 
utasok legalább ülhetnek, míg a 
kipufogógáz az egész utastérben 
szétterjed. A BKK jármûparkból 
a régi, nem megfelelô környezet-
barát buszok a szmogriadó ide-
jén sincsenek kiállítva.
3. este:

Békés az este, nem kell sietni 

sehova, 5 perce ment el a 137-
es, akkor ideje kipróbálni az új 
utasközpontot a HÉV megálló-
ban. Egy éves szerzôdést szeret-
nék kötni a BUBI kerékpárjainak 
használatához. Senki nincs a jól 
fûtött, modernül berendezett he-
lyiségben a két BKK-s munkatár-
son kívül. Elmondom kérésemet, 
a kollega udvariasan ráncolja a 
homlokát, ajaj, ô egy pénztárból 
került ide be, meg tudja csinálni, 
de várhatóan hosszadalmas lesz. 
Egymást kisegítve, támogatva 
35 perc után elkészült a szer-
zôdés, a számla kinyomtatása 
körül még nehézségek merül-
tek fel, de a lelkes munkatárs 
leküzdötte a millió buktatóval 
teletûzdelt adminisztrációs pró-

bát. Mindannyian elégedettek 
voltunk, mosolygunk.
4. este:

A Hév szerelvényrôl leszállva 
van még 2 perc a 137-es indu-
lásáig. Azért szaladok-sietek. A 
busz bent áll, járó motor, ajtók 
becsukva. Kocogok és úgy ha-
ladok, hogy a visszapillantóból 
lásson a sofôr – még érkezik egy 
utas. Egy méterre vagyok a busz 
végétôl, amikor index villan, 
busz elindul. Az ördög tényleg 
nem alszik.

Ha odafi gyelünk a többi em-
berre, a környezetünkre, apró 
örömöket, csodákat tudunk lét-
rehozni, amitôl az már egy este 
is máshogy indul.

VB

Most, hogy a hegyen a kerti 
lépcsôket, gyalogjárókat, gépko-
csi le- és felhajtókat ellepi a hó és 
jég, sokakban felmerül a kérdés, 
lehet-e, érdemes-e a következô 
szezonra villamos fûtést beépí-
teni, elkerülendô a ténylegesen 
veszélyes jegesedést?

Elôször is nézzük a mûszaki 
megoldást! A villamosság hô-
hatását másfél évszázada hasz-
nálják, így a villamos hôkeltés 
egy kiforrott, bevált technológia, 
gondoljunk a hajszárítóra, a ke-
nyérpirítóra, a villanyrezsóra. 
Igazság szerint ez ma már nem 
is ûrtechnika. Számos vállalko-
zás kínálja a kültéri elektromos 
fûtést a garázs lehajtóhoz, nyeles 
telek esetén az úttest alá, autóbe-
hajtók, rámpák, járdák csúszás-
mentesítéséhez. Tehát megoldás 
van, ezek mûködése nem ördön-
gösség. A kivitelezést a cégek 
vállalják, de magunk is elvégez-
hetjük – jellemzôen a burkolat 
felsô 5-10 cm-jének eltávolításá-
val, majd újraburkolással (kôlap, 
aszfalt, viacolor, beton, járólap).

A mûködés lényege, hogy a 
szilárd halmazállapotú csapa-
dékot megolvasztjuk (jeget, ha-
vat), majd esetleg teljesen el is 
párologtatjuk. Ehhez energiára 
van szükség, aminek a mennyi-
sége jól számítható, továbbá igen 
sok a veszteségi energia is, ami 
a burkolatba, talajba, és legin-
kább a hideg levegôn keresztül a 
világûrbe jut. Hogy ez a többlet 
mennyi – bár pontosan mérhetô 
– elképzelhetjük, hogy -15°- ról 
indulva felettébb több, mintha 
csak -1° -ról indulnánk.

Általánosságban a teljesít-
ményigény (gondoljunk pl. -5°C-
ra) 240-300 W/m2, a leszárítás 
pedig 6-8 órát vesz igénybe, az 
idôjárástól függôen (esik a hó, 
az ónos esô, fúj a hideg szél…). 
Ez négyzetméterenként közel 3 
kWh energiát jelent, ami 40 Ft-
al számítva kb. 120 Ft költséget 
jelent. Azonban, ha egy átlagos 
kialakítást nézünk, 10 m2-el, 
akkor mindez 10-szer ekkora 
költséget jelent. A napelemekkel 
való direkt kombináció nem le-
hetséges, lévén, hogy leginkább 
a napsütésmentes idôben szeret-
nénk a rendszert használni. A 
fûtôrendszer függetlenül telepí-
tendô, és gyakori használata nö-
veli a villamos fogyasztást, amit 
a Háztartási Méretû Kiserômû 
méretezésekor lehet fi gyelembe 
venni (HMKE – ami praktiku-
san napelemes rendszert jelent). 
Megtörténhet viszont mással is, 
amit egy Remetehegyi úti lakó-
társunk mesélt el néhány éve: a 
rendszer jól leolvasztotta a havat, 
de a nagy hideggel nem tudott 
megbirkózni, így hát egyenletes, 
vékony és sima jég keletkezett 
az autófelhajtó teljes hosszában.

Villamosmérnökként a követ-
kezô megoldásokat javaslom:
-  lehetôleg ne legyen meredek a 
járda, a lépcsô mellé korlát ke-
rüljön, a kocsifelhajtóhoz a bur-
kolat legyen érdes, megfelelô 
vízelvezetéssel

-  hóesés után lehetôleg még szá-
raz állapotban lapátoljunk–se-
perjünk, a kis jég- és hófoltok 
a száraz hidegben szublimáció 
útján felszáradnak!

-  a vastag latyakot el kell lapá-
tolni

-  a szórósó használata jó, de nem 
engedélyezett és tényleg nem 
tesz jót a környezetnek

-  az érdesítés, tört kavics és ho-
mokszórás segít

-  ha elektromos olvasztórend-
szert telepítünk, akkor érdemes 
nagyobb teljesítményt beépíte-
ni, amit ritkábban, de hatáso-
sabban tudunk üzemeltetni

-  amennyiben nem óra nélkül 
vételezzük a villanyt (mint né-
hány celeb), akkor a teljes télre 
automatikus jégtelenítés he-
lyett az esetenkénti kézi vezér-
lés lehetôségét is tartsuk meg.

Tehát a villany valóban min-
dennél kényelmesebb, de ennél 
drágábbat nehezen lehetne ta-
lálni.

A villamos fûtést eseti jelleg-
gel magam is alkalmazom. Egy 
jó évtizede elfagyott a kertemben 
egy fontos, de ritkán használt 
vízvezeték. Tavaszi kiásásakor 
mintegy 10 m-en egy 10 W/m 
teljesítményû fûtôszálat rögzítet-
tem speciális ragasztószalaggal, 
és évente pár napra, az elôre 
jelzett, tartós hidegek esetén 
bekapcsolom az összességében 
100 W-os fûtést.

És végül egy tanács fûtetlen 
kis helyiségek, vízórák, kúthá-
zak temperálására: a hideg na-
pokra kapcsoljunk be egy 60-100 
W-os izzót, aminél egyszerûbb 
villamos melegítôt nehéz elkép-
zelni. Vigyázat, fl uoreszcens és 
LED fényforrások nem alkalmaz-
hatók!

Kádár Péter

Esti élmények a BKK-val

A villany mindennél kényelmesebb!

Kedves Hegylakók! Több visz-
szajelzést is kaptunk a hegyrôl, 
hogy a patkányt láttak a kert-
jükben, volt, ahol beköltöztek a 
házba.

Kérünk mindenkit, hogy en-
nivalót ne rakjanak ki a kerti 
komposztálóba! A tavasz köze-
ledtével ne legyünk elnézôek a 
nem kívánt rágcsálókkal szem-
ben! Javasoljuk, hogy ameny-
nyiben patkány elôfordulást 
észlelnek, jelentsék be az alábbi 
elérhetôségen:

Bábolna Bio Kártevôirtó Szol-
gáltató Kft., telefon: 432 0412; 
432 0415; E-mail: szolgaltatas@
babolna-bio.com. Cím: 1107 Bu-
dapest, Szállás utca 6.

A bejelentést követôen a cég 
dolgozói 24-72 órán belül felke-
resik a bejelentett címet és és 
térítésmentesen megteszik a 
szükséges intézkedéseket.

(Szerkesztôk)

A gyerekeink félve várnak 
a buszra, mivel rendszeresen 
odamennek hozzájuk a hajlék-
talanok - már az ötödikes kor-
osztályhoz is - és pénz kérnek 
tôlük. A buszmegálló közelé-
ben, a Vasarely Múzeumnál 
gyülekeznek, idônként – de éj-
szakánként a kapuban mindig 
- ott is élnek. Drogot öt percen 
belül lehet vásárolni, mert fel-
ajánlják a dílerek.

Jó lenne egy állandó rendôri 
jelenlét, hogy biztonságban le-
gyenek a gyermekeink.

„Élmények” a 
Szent Lélek térnél

Patkány a hegyen
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A disznóvágás „többfázisú” étkezési 
struktúrájának egyik fontos eseménye, a 
gôzölgô, forró orjaleves feltálalása. A fent-
említett nemes étek neve ôsmagyar ere-
detû. A szó gyöke („or”) eredetileg kiemel-
kedô rész, magaslat jelentéssel bírt. Belôle 
származik az orr, orom, oromzat szó is. A 
disznó, sertés, ártány esetében viszont a ge-
rincet és a rajta tanyázó húst értjük. Szak-
mailag ez a csonton kívül a tarja, a karaj 
és a farok részt jelenti. Kis hazánkban a 
disznót többféle módon vágták, vágják fa-
luhelyen. Vagy a lábánál fogva felakasztva, 
fentrôl lefelé, vagy asztalon, vízszintesen. 
Amennyiben a gerincoszlopától kiindulva, 
a bordáknál átvágva történik ez a folyamat, 
akkor igaz a mondás, hogy a disznót orjára 

bontották. Magának, ennek a szívet, gyom-
rot, lelket melengetô ételnek ez a gerinc- 
csont, a rajtahagyott húsokkal az alapja. 
Lényegében egy igazi, becsületes, legalább 
három órán keresztül, lassan – gyöngyöz-
ve – készülô ünnepi húslevesrôl beszé-
lünk. A frissen leölt, szerencsétlen állat, 
alkatrészekre történt bontásából származó 
karajcsontok (akkor az igazi, ha nagyobb 
darabokban hagyjuk), egyéb húsos cson-
tok (késôbbi koncok) társaságában kerül jó 
megérdemelt helyére, egy méretes fazékba. 
Felforr, lehabozzuk és kellô mennyiségû 
leveszöldséggel elindítjuk a levessé válás 
diadalittas útján. Csak só és egész bors ke-
rül bele (puccosabb öléseknél szerecsendió, 
sáfrány/szeklice, kis gyömbér is). A lényeg, 

hogy adjunk idôt az ízek lassú összefonó-
dásának, összeérésének, ne siettessük. 
Közben kifôzzük a belevaló tisztát, legjobb 
a lúdgége, alias csigatészta hozzá. Amikor 
kész, hagyjuk egy kicsit pihenni, majd le-
veses tálba szûrjük az aranyló csodát. A 
húsokat, esetleg zöldségeket külön szokás 
tálalni, kis ecetes torma társaságában. A 
levest, mint ünnepi fogást, nyugodtan, las-
san, nagyobb társaságban (család, barátok, 
a vágásban segítôk) kanalazzuk. Hiszen 
disznóvágáskor ne csak a fi nom, könnyû-
nek nem mondható ételeknek és persze az 
elmaradhatatlan italoknak örüljünk, hanem 
leginkább egymásnak – a disznónak már 
mindegy.

Horváth Péter

Orjaleves, az aranyló melegség

XVI. Dezsô reggel fél 7-kor érkezett Laci böllér kíséretében. Tettre kész asszonyok és 
férfi ak várták Varga Mihály országgyûlési képviselônkkel együtt, aki most is megtisz-
telte köreinket. Vidáman koccintottunk fínom pálinkájával, aztán indult a munka. 
A disznó bontása, húsok darabolása, hagymák szeletelése, késôbb a hurka kolbász 
töltése, fôtt az orjaleves, meg a toros káposzta. Mindenki végigkóstolhatott mindent, 
a hagymás vért, fi nom fôtt húsokat, sült hurkát, pálinkákat és borokat. Jól telt a nap.
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Jaj, de örülök, hogy végre 
hívsz! Csakhogy megjöttetek! 
Aggódtam miattatok. Igen, en-
gem is nagyon megrázott ez 
a buszbaleset, szegény gyere-
kek, szegény szülôk, szegény 
tanárok! És, hogy éreztétek 
magatokat? Jó volt rátok az idô? 
Pihentetek? Enni, inni kapta-
tok-e eleget? Mint a madarak a 
kertedben?

Kedves Szomszéd, amit 
rámbíztál, elvégeztem. Minden 
nap kimentem és adtam inni a 
madáritatóba, elôtte mindig ki-
ütögettem a jeget belôle. A kiké-
szített hordócskából adtam ma-
got is, ahogy kérted, szórtam a 
szilvafára aggatott etetôbe, meg 
körbe szórtam azt a farakást, 
ahol kergetôzni szoktak ott há-
tul a vadrózsánál, a som mellett, 
a veresgyûrûtôl feljebb, a hárs-
bokor alatt. Még az is eszembe 
jutott, hogy a nyugdíjas alma-
fánkról lehullott egy-két almát 
rátûzzek a gallyakra. Nahát, 
tudod, kedves Szomszéd, nagy 
madárélet van tinálatok hátul a 
kertben. Ezek nagy zajongással 
felrebbentek jöttömre a bokrok 
tetejére és türelmetlenül várták, 
mikor megyek már el onnan. 
Mentem is, de a kert sarkában 
megálltam visszanézni, gyö-
nyörködni bennük.

Ezt hallgasd meg Szomszéd, 
mit láttam onnan! Szállingóztak 

vissza szépen az etetôre, egyik 
a másik után. Azaz, egy rigó el 
se ment, az olyan dagadt, nagy 
darab, hogy még a macskánkat 
is felpofozza. Kicsit sértôdötten 
ugrált arrébb, mikor ottjártam. 
Hanem a zöldikék hamar el-
lepték újra az etetôt és, hogy 
azok milyen irigy kutyák! 
Amelyik befért a többitôl, úgy 
beült oda, mint fônök a fotelbe 
és majszolt, közben ütögette a 
többi betolakodó zöldike fejét, 
mígnem hátulról egy ügyes kö-
vetelôzô kirugdosta. Volt, hogy 
két zöldike úgy verekedett, 
hogy püfölték is egymást és 
menekültek is egyszerre, szár-
nyukkal hevesen verdesve fele-
melkedtek a levegôbe, mint két 
összeakadt helikopter. Odébb 
a nagyobbik itatóban a cinkék 
sorban álltak a fürdéshez. Hogy 
nem fagytak meg, mínusz 5 fok 
volt! A kisebbik itatót egy zöldi-
ke elbarikádozta és vígan szür-
csölt, senkit oda nem engedve. 
Jaj, de kedves volt látni, ahogy 
az etetôk alatt a talaj megtelt a 
földrôl csipegetô magolókkal, 
mintha csak egy izgô-mozgó 
szônyeget látnék! Közben visz-
szatért még három rigó, nem 
fogyókúrázni, de nem ám! Vi-
szont ôk ugrálva feltúrták és 
széjjelszórták az összetapadt 
magokat, így a többieknek is 
könnyebb volt a keresgélés. 

Aztán egyszer csak azt látom, 
hogy mind a két kitett két almá-
ból hatalmas darab hiányzik. 
Ahogy néztem, egy nyújtott fe-
kete kalapos szürkés kismadár, 
nem ijedôs fajta, hatalmas fala-
tokat tüntetett el a begyében. 
Mit mondol? Hogy az a kormos 
fejû cinege? Lehet. Hanem azt 
is észrevettem, hogy a cinkék, 
ja, igen, igen, több féle is van, 
széncinege, meg kékcinege ott 
nálatok, szóval ôk mennyire 
szemérmesek. Ôk csak egy-egy 
magért jönnek, azt felcsippen-
tik és elhussannak. Fölülnek 
a bokor tetejére, ott szétbonto-
gatják a héjat, kieszik a magot, 
aztán törülgetik a csôrüket a 
faágba, gyorsan forgatva fejecs-
kéjüket ide-oda, ide-oda. Aztán 
leröppennek az újabb magért. 
Nagyon bájosak. Csak aztán 
már fáztam és elindultam haza 
a kerten át. A hatalmas csivite-

lés elkísért, öröm volt hallgat-
ni. Igazán sajnálom, hogy az a 
mi lusta macskánk a múltkor 
megfogta az egyik madaradat. 
Szegényke még ott vergôdött a 
küszöbömön.

Otthon betakarózva néztem a 
kertetek felé és arra gondoltam, 
milyen jó, hogy ti az ablakból, 
a fûtött szobából nézhetitek a 
függöny mögül ezt a zsibvásárt. 
Mit mondol? Hogy a madarak 
pontosan tudják, ha ott lapulsz 
az ablak mögött? Hogy reggel 
benéznek a cinkék az ablako-
don? Micsoda? Hogy még be is 
kopognak, ha sokáig késik az 
osztás? Nahát, tudod, jövök a 
kertedbe madárnak! Isten ho-
zott itthon benneteket, most 
búcsúzom, megyek családot 
etetni.

Kihallgatta, megmosolyogta, 
megkönnyezte és lejegyezte:

Molnár Andrea

Halló, halló Szomszéd!

Kissé már elcsépelt, sôt, sze-
rintem mesterkélt is a fogalom. 
Pedig, aki barátságos a környe-
zetével, az harmóniában él. Ha 
tudjuk, természeti környeze-
tünkbe hogyan simulhatunk 
bele, hogyan lehetünk részei 
– és nem urai – akkor máris a 
napos oldalon járunk. Ha épített 
környezetünkre is ügyelünk, 
egyensúlyunk stabil marad. 
Emberi kapcsolataink minôsé-
ge, rokonainkkal, barátainkkal, 
sôt idegenekkel történô pozitív 
kommunikációnk szintén egyik 
záloga jól-létünknek.

Nem kell ahhoz „haragos 
zöldnek” lenni, hogy minden-
napi életünkben meglássuk a 
rossz példát: tudományunk 
egyik vívmánya, a mûanyag 
mekkora kárt okoz nekünk és 
a bolygó minden élôlényének. 

Amennyire hasznosnak tûnik 
használati eszközeink össze-
tevôjeként, legalább annyira 
ártunk vele a növényeknek és 
állatoknak is. Sok hasonló példa 
mutatja, hogy az iparosodás, az 
urbanizáció valahol, valamikor, 
szerzett jogként legalizálta a 
környezethez való fensôséges 
hozzáállásunkat. 

Rendszeresen visszatérô rek-
lámszlogen az „Urald a termé-
szetet!”. Lehetséges ez? Az em-
beriségnek valószínûleg saját 
természetét kellene legelôször 
is uralnia, kontrollálnia - vagy 
törekedni erre.

Lépjünk tovább mesterséges 
környezetünk hatásaira. Egy 
földbe épített „ház”, amely az 
ôsi hagyományt követi, jó pél-
dája a természethez való alkal-
mazkodásnak. Ez persze széles 

körben nem megvalósítható, és 
nem sokan élnének hasonlóban. 
A másik véglet az intelligens 
otthon, mely a legújabb csúcs-
technikát alkalmazza. Szerin-
tem a megoldás megint valahol 
félúton van. Minél egyszerûbb 
egy rendszer, annál megbízha-
tóbb a mûködése. A „minden-
ható” technika pillanatok alatt 
összeomolhat, mondjuk egy 
esetleges hosszabb áramszünet 
esetén. Ha a net sérülne, az is 
látványos bajokat idézne elô. Le-
het, hogy ennek kicsi az esélye, 
de létezik, mint lehetôség.

Napi rutinunkat a „szokásos 
módon” épített otthonainkban 
is megtölthetjük „zöld” tarta-
lommal. A nagy elhatározások 
is mindig az elsô kis lépéssel 
indulnak. Mondjuk, a vízcsapot 
csak addig folyassuk, amíg fel-

tétlenül szükséges. A hûtôszek-
rény hátulját gyakrabban 
tisztogassuk, akkor kevesebb 
energiát fogyaszt. Bevásárlás-
kor szatyorral induljunk, ne sze-
rezzünk be újabb nylon zacskót, 
mely megint a szemétben lan-
dol, stb., stb. Jelszó még mindig: 
Tudatosság!

Házunk, lakásunk külsô-bel-
sô elhelyezkedése, berendezése 
kapcsán megemlíteném még a 
térrendezés mûvészetét. A di-
vatos feng-shui tippeken túl ér-
demes az ôsi magyar építészet 
praktikumait is alkalmazni.

Ha jól érezzük magunkat ott-
honainkban, akkor baráti kap-
csolatainkra is több energiánk 
marad. Kézenfekvô példa a „la-
kó-környezet-barát” megoldásra 
mi más is lehetne, mint Óhegy 
Egyesületünk. A kapocs, mely 
összeköti a hegylakókat, remél-
hetôleg még sokáig.

Mikóné Ormos Márta

Környezetbarát
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Terelô pásztorkutyáink közül 
létszámát tekintve a harmadik: 
a mudi. Valószínûleg a 200-300 
évvel ezelôtt importált fi nom-
gyapjas juhokat kísérô németal-
földi és/vagy német nyelvterüle-
tekrôl származó terelôkutyák és 
az ôshonos puli keveredésébôl 
alakulhatott ki. Természetesen 
azt sem zárhatjuk ki, hogy már 
nagyon régóta itt él közöttünk a 
falusi porták ôreként, és a leg-
utóbbi századokban elterjedô 
kutyákkal történô tereltetés ide-
jén került a nyájak mellé.

A folyók szabályozása, a nagy 
kiterjedésû mocsarak eltûnését 
követôen kezdetét vehette eze-
ken a területeken is az intenzív 
földmûvelés. A mûvelésbe be-
vont területek között a jószágok 
terelése már csak a kistestû te-
relô pásztorkutyák segítségével 
történhetett. Egy jó terelôkutya 
6-8 ember munkáját tudta elvé-
gezni, helyettesíteni.

Annak ellenére, hogy az el-
múlt 300 évben többször örökí-
tettek meg gulyások, kondások, 
juhászok mellett mudi jellegû 
pásztorkutyákat, szervezett te-
nyésztése csupán a XX. század 

elsô felében kezdôdik dr. Fényes 
Dezsô zoológus jóvoltából. A 
Balassagyarmati Palóc Múze-
um igazgatójaként a palócság 
pusztuló népi emlékeit kutatva 
keresztül-kasul bebarangolta 
Észak-Magyarországot. Neki 
köszönhetjük, hogy a palóc 
pásztorok által „hajtókutyának” 
nevezett terelôkutyát (a mudi 
fajtanevet csak késôbb kapja) 
is népi emléknek tekinti, és föl-
vállalja megmentését, tervszerû 
tenyésztését. Egy 1936-ban pub-
likált országos fölmérés is bizo-
nyítja, hogy a mudi országszerte, 
sôt Kárpát-medence szinten is 
elterjedt terelôkutya volt. Hor-
vátország északi területein élô 
állományát déli szomszédaink 
horvát juhászkutya néven nem-
zeti kutyafajtájukként fogad-
tatták el, és kapott nemzetközi 
elismertséget. Az idôközben 
két önálló fajtaként tenyésztett 
populációk egyedeinek hovatar-
tozását még ma is szinte csak 
szakemberek képesek eldönteni.

Dr. Fényes Dezsô így jellemzi 
a mudit: „Ügyes, takaros kisku-
tya a hajtókutya. Szép ránézni. 
Eleven, mint a halcsík. Magyar-

fajta. Eredeti népi tenyésztés.” 
Vaddisznós kutyaként is kipró-
bálták. Jól vizsgázott. Élénk csa-
hitálással kergetik a puskacsô 
elé a vaddisznót. Nem csim-
paszkodnak a disznó hátuljába, 
ezért aztán nem is viszi el ôket 
hét határon túlra, mint az a kü-
lönbözô terrier fajtákkal gyak-
ran megesik. Könnyû csontoza-
ta, pattogó mozgása, nagyfokú 
munkakedve és páratlan gyôzni 
akarása következtében az agility 
versenyeken, és a „dog dancing” 
rendezvényeken is sikerrel sze-
repel.

Magyar e a mudi? Válaszom: 
skót-e a west highland white 
terrier (a világhírû westie)? Ter-
mészetesen tisztában vagyok 
a kérdés provokatív jellegével, 
ezért senkinek sem ajánlom, 
hogy föltegye ugyanezt a kér-
dést mondjuk egy skóciai telepü-

lés kiskocsmájának bennszülött 
közönsége elôtt, pláne sötétedés 
után.

1900-ban a skót Malcolm 
of Poltalloch ezredes vadásza-
ton tévedésbôl lelôtte rôtbarna 
cairn terrierjét, mert rókának 
nézte. Ekkor elhatározta, hogy 
ezentúl csak fehér színû terri-
ert tenyészt róka- és nyúlvadá-
szatra. Így született meg a mára 
már világszerte divatkutyává 
vált west highland white terrier, 
vagyis a westie (gondolata). A 
kiválasztott fehér színû egyede-
ket skót terrierekkel keresztez-
te, és „szinte” már kész is volt 
az új fajta. A westie és a cairn 
1925-ben vált el egymástól és 
indult eltérô irányú tenyészté-
sük. Mit gondolnak errôl az új 
kutyafajtáról a skótok? A skó-
tok annyira skótnak tartják a 
westie-t, hogy híres viszkijük 
(Black&White whiskey) címké-
jén is szerepel a skót terrier tár-
saságában (fekete a skót, fehér 
a westie).

Elôzôek ismeretében nem 
lehet kérdés, hogy magyar-e a 
mudi. Magyar bizony. „Magyar-
fajta. Eredeti népi tenyésztés”. 
Nem is akármilyen! Igazán 
ott lenne a helye valamelyik 
„fütyülôs” címkén is.

Hódosi József
FCI nemzetközi küllembíró

Még egyszer a magyar kutyafajtákról

A mudi

Kevés idônk van a kutyánkra? Nem 
probléma, csak arra ügyeljünk, hogy 
ezt a kevés idôt a séta mellett értelmes 
tanítással is megtöltsük. Az alábbi fel-
adatot elegendô naponta 1-2 alkalom-
mal egy percig, a kutya szokásos eteté-
sekor gyakorolni. Ezzel az alapozással 
aztán a késôbbiekben több lépcsôfokon 
keresztül megtanítható a kutyának a 
járdaszabály, az ajtóban, kapuban való 
megállás vagy az autóból csakis ve-
zényszóra való kiszállás.
Mi kell hozzá?
•  Egy fellépô – ideális magassága 10-15 

cm. Fontos, hogy ne billegjen, ne csúsz-
káljon, a kutya könnyedén fel tudjon rá 
lépni, és le tudjon róla jönni. Jó lehet 
egy fatuskó vagy egy méretes kô az ud-
varon, de egy lépcsôfok is megteszi.

• Néhány jutalomfalat – akár a kutya va-
csorájából is kivehetjük.

Hogyan gyakoroljunk?
Az etetés a kutya számára felfokozott 

állapot: ilyenkor igen aktív és tettre kész. 
Ezt használhatjuk fel a gyors tanulás-
hoz! Vigyük a fellépôt az etetés helyére, 
és csak annyi a dolgunk, hogy egyik ke-

zünkben a vacsorát tartalmazó kutyatál-
lal, a másikban pedig egy fi nom falattal 
odaállunk a fellépô mellé. A falatot tartó 
kezünket a fellépôtôl kb. 30-40 cm távol-
ságra a kutya szája elé tesszük, és azonnal 
odaadjuk neki, hogy magunkra vonjuk a 
fi gyelmét – mert valószínûleg ekkor még 
az etetô tálra fog fi gyelni. Néhány falat 
adása után azonban a fi gyelme a kezünk 
felé fordul, már onnan várja a falatokat. 
Ekkor mondjuk neki a helyedre vezény-
szót, és a falattal lassan csaljuk a fellépô 
felé. Amint fellépett a két mellsô lábával, 
azonnal dicsérjük meg, és adjuk neki oda 
a kezünkbôl a fi nomságot. Ezt követôen 
tegyük le a kutyatálat a fellépô mellé, és 
hagyjuk, hogy megegye a blöki a vacsorá-
ját. Fontos, hogy most még ne várjuk el, 
hogy a kutya a fellépôn maradjon: miután 
fellépett, hagyjuk lejönni és megenni az 
ételét.
Hogyan folytassuk, ha már jól megy?

Néhány nap után akár más idôpontban, 
a napi rendes etetéstôl függetlenül is gya-
korolhatunk, ilyenkor alkalmanként 4-5 
falattal léptessük fel a kutyát. Ügyeljünk 
rá, hogy miután fellépett a helyére, ne 

akarjuk erôvel ott tartani: hagyjuk lejön-
ni, és egy új falattal ismételten vezessük 
vissza. Ne vigyük túlzásba a gyakorlást, 
bármilyen ügyes is a kutya: 4-5 felléptetés 
után tartsunk néhány perc szünetet.
Mi lesz az eredmény?

Ha mindig csak így etetjük a kutyusun-
kat, akkor kb. 3-4 hét alatt rögzül nála a 
feladat, vagyis ha meglátja kezünkben a 
tálat, automatikusan fel fog lépni a helyé-
re. A gyakorlat távlati célja, hogy amikor 
a kutya izgatottá válik, odaszaladjon a 
fellépôre, és idôvel majd ottmaradjon és 
várjon, amíg a gazdi el nem hívja onnan.

Ezt a viselkedést külön gyakorlással 
sokrétûen lehet felhasználni: például ami-
kor hazaérkezünk, a kutya nem felugrál, 
hanem szalad a helyére, és megvárja, 
amíg levesszük a kabátunkat. Vagy ha 
kinyílik a kertkapu, a blöki már rohan is 
az udvaron megjelölt helyre, és addig vár, 
míg a kapu visszazáródik és a gazdi nyu-
godtan leparkol.

Ezen célok eléréséhez további lépcsô-
fokokra van szükség a feladat gyakorlá-
sában, melyekrôl a következô lapszámban 
olvashattok.

Rózsa Péter
a Szivárvány kutyaiskola alapító oktatója

www.facebook.com/szivarvanykutyaiskola/

Egyperces gyakorlatok a kutyával
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Van nekem egy butatelefonom. Olyan 
buta, hogy csak telefonálni lehet vele. Ne 
legyek igazságtalan! Tárol még száz tele-
fonszámot, és jegyzi az összes hívásokat. 
Szakállat és bajuszt vágni nem tud. Öt éve 
vettem, akciósan, hat korsó sör áráért. Azó-
ta bután lapul a zsebemben, és csak akkor 
szól, ha mondanivalója van. Ellentétben a 
buta emberekkel, akik akkor beszélnek a 
leginkább, ha nincs mondanivalójuk.

Mostanában sokat utazom buszon, vo-
naton. Tízbôl hét fi atalabb ember, valami 
lapos szerkezetet nyomkod, miközben a 
fülükbôl vezetékek lógnak ki. Már tudom, 
ezek okostelefonok.

Ránézésre ezek a gyerekek nem bróke-
rek, nem komoly üzletemberek, akiknek 
fontos a folyamatos összeköttetés. Ezek 
csak primitív videókat néznek. Hogyan esik 
fenékre egy csacsi a jégen? Óriási kulturális 
élmény! Vagy ócska kvízjátékokkal bíbelôd-
nek. 

Egy parki padon ahova ötven évvel 
ezelôtt csókolózni jártam, most egy pár ül, 
kezükben telefonnal. Fél percenként mu-
tatják egymásnak a képet. Egy cica pofoz 
egy kutyát. Jaj de „ari”. Nem aranyos, ha-
nem ari. Írni sem hajlandók tisztességesen. 
Izzadságosan bepötyögik a csodamasiná-
jukba, hogy „vszeg”. Ez annyit jelent, hogy 
„valószínûleg”. Ennyit ér nekik a csodás, 
magyar nyelvünk, a nemzet megtartó ereje. 
Ezt valakik jól kitalálták. 

Hogy a fülükbôl kilógó drótokról beszél-
jek. Ezeket a szerencsétleneket nem érdekli 
a körülöttiki valós világ hangjai.  A madár-
csicsergés, a villamos kerekének csikorgá-
sa a kanyarban?  

Nem! Ezeket beszippantotta egy nagy 
örvénylés, aminek a végét még nem látjuk.

Én optimista vagyok. Nem sok idô kell, 
hogy „ciki” legyen ilyen készülékkel villog-
ni. Jön majd helyette más. Jobb lesz e vagy 
rosszabb, nem tudhatjuk.

A világot nem években, hanem ezredek-
ben kell mérni.

Pirchala István

Igenis kell. Igenis kell, hogy egyszer az 
elnyújtott gyermekkorban az egyenfarme-
reket és típuspulóvereket, a csiribiri ájlávju 
feliratos pólókat és csálé menô cuccokat, a 
görnyedt fl egmaságot ledobják és felöltöz-
tessék magukat, kajla tagjaikat habos fe-
hérbe vagy fekete frakkba, lelküket örömbe, 
közben végig fürdenek szüleik meghatódott 
mosolyában. Egyszer a felnôtt kor küszöbén, 
sokuknak egyszer az életben, kell, hogy kar-
jukat megtartsák és ne úgy lóbálják, mint 
szafaládét a hentes! Hogy összenevessenek 
a táncpartnerükkel! Hogy egy fényes este 
csillogó sztárjai legyenek egytôl egyig, de 
mégis együtt! Kedves Kérdezônek ugyan 
nem tûnt fel, hogy ilyenkor mindegyik csitri 
úgy kihúzza magát, mint még soha? És, hogy 
az összes legény olyan fess, délceg, mintha 
épp az angol királynô dédunokájához menne 
leánykérôbe? Nekem még az is feltûnt, hogy 
nagyon természetes, fesztelen mozdulatok-
kal keringenek azokban a számukra szokat-
lan ruhákban. Aztán jön a tündér a varázs-

pálcával és elfújja a varázslatot, újra jöhet a 
tüc-tüc zene, habosruhástul vagy amúgy far-
merosan. De egy örök emlék marad, retinára 
fényképezve, a lelkükbe vésve. Igen, ez mé-
regdrága! De az egész gyerek méregdrága. 
A Drága. Szemefénye büszkeségtôl dagadó 
keblû, tócsává olvadó szülônek!

Az a régi pohár sör igaz lehetett a zárt-
körû ünnepléssel. Az Édesapáméknál ez 
bor volt ott a Hegyalján. Hanem az ô ta-
náruk, szigorú férfi , annyit tett hozzá, hogy 
„Uraim! Tudják meg, hogy a vizsga, amire 
készülnek, annak a neve érettségi, de attól 
maguk még éretlenek!” 

Tudja, kedves Szomszédom, én magam 
is táncoltam ám habosruhácskában! Mi az 
Operettbôl szereztünk ruhákat. Ha jól em-
lékszem, Zsadon Andreáét viseltem én, óva-
tosan az akkoriban gebe alakomra igazítva. 
Mint valami ajándékot, csodáltak szüleink, 
megnyugodva, hogy tudunk mi ilyet is. Ha 
akarunk. Akarjunk!

Dudás Bözsi

Itt a félévi bizonyítvány! Ez lehet a 
várva várt jó hír is, meg nem is. Van, akit 
öröm tölt el. Jelzésértékû, hogy s mint áll 
a nebuló. Amennyiben a megítélés jó, ha-
ladhatunk a jól bevált úton. Ám, ha nem 
annyira kedvezô az eredmény ez a bizo-
nyítvány lehet egy komoly fi gyelmeztetés, 
szedné össze magát a delikvens az év vé-
gére. Ha jól belegondolunk, a bizonyítvány 
mindenkor mindannyiunk eredménye. 
Gyermek, szülô, de még a szigorú tanterv 
is vizsgázott. Ha ez így igaz, az okfejtést 
vegyük tisztelettel és próbáljunk a helyze-
ten segíteni.

Ha a diák megtanul tanulni a jövôben, 
az életben is jobban fog boldogulni. Ugyan-
akkor a nevelés olyan, mint a szántóvetô 
igyekezete. Ha idôben elülteti a vetômagot, 
aztán várja, reméli a jó idôt, a Jóisten áldá-
sát - a remény megvalósulhat.

Jó esetben aztán elkövetkezhet az ara-
tás, esetünkben a jó bizonyítvány. Sok he-
lyen azt tartják a búza, a kenyér - az élet! 
Így elmondhatjuk a jól felkészült gyermek 
lesz, aki a jövôt majd ilyesformán biztosít-
ja. „Bizony mondom Nektek” - jól tudjuk, 
a gyermek a jövônk. Mindig is tudtuk! És 
az is evidens mekkora, kincs a mai kör-
nyzet-szennyezett világunkban, ha a Jóis-
ten egészséges utóddal áld meg minket. 
Ha pedig van egy egészséges gyermekünk, 
támogassuk okos szóval türelemmel a rá-
szorultat.

Akár erônkön felül is. Ne hagyjunk elkal-
lódni egyetlen gyermeket sem. Ámen.

Régenvolt bölcs tanárunk a következô 

gondolattal bocsátotta útjukra a diákjait: 
mindenrôl tudj valamit, és valamibôl tudj 
mindent. Jó lenne erre rábólintani, mert 
köztudott a mai ismeretanyag dömping 
mellett senkinek sincs könnyû dolga.

Segíthettünk kell tehát a felnövekvôk-
nek. Akkor is, ha azt látjuk, a gyermek csak 
ígérget, álmodozik, tétova.

Akkor is, ha elindul egy vélt cél felé, az-
tán csak botorkál. Ilyenkor beszélgetni kell. 
Ne feledjük, vannak ám lelki terhek is. A 
pedagógusi pályát a hivatástudat motiválja. 
Missziót teljesít az a tanító, aki generáció-
kat indíthat el. Minden gyermek azzal az in-
telemmel induljon iskolába, hogy „tiszteld 
tanítóidat, ôk épp úgy szeretnek és fi gyel-
nek rád, mint a szüleid”.

Nekünk szülôknek pedig az a legfonto-
sabb feladatunk, ha kéri a gyermek, segít-
sünk. Ha pedig nincs megfelelô felkészült-
ségünk szerezzük meg. „A jó pap is holtig 
tanul”. Az iskolák ehhez biztos adnak direk-
tívákat.

Álljunk a gyermek mellé, érezze a sze-
retetet és a feltétlen biztonságot. Jól tudjuk 
a biztonság bármilyen korú embernek mi-
lyen fontos. Mondjuk el ahányszor csak le-
hetséges: Érted vagyok, nem ellenedre! Az 
a szülô pedig, aki mindezeket felelôsséggel 
felvállalja kiváló, derék ember.

„Rendezni végre közös dolgainkat, ez a 
mi munkánk és nem is kevés”. Így aztán, 
ha az iskola és a család együtt neveli a gyer-
meket – megfûszerezve jó adag szorgalom-
mal – minden álmunk teljesülhet.

W. Grass

Tisztelt Olvasó!

Az alábbi írást vitaindítónak szánjuk.
A szerkesztôség nem feltétlenül ért egyet 
a leírtakkal.

Telefonok

Szalagavató
Válasz Pirchala Szomszéd Úrnak

,,A merengôhöz...”
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Mikulás most másutt jótékonykodik, 
hozzánk legközelebb december 3-án 
jön majd, kicsit megelôzve nevenapját. 
Legutóbb is sokan várták, kicsinykék, 
nagyobbak, szülôk egyaránt, ki a Nép-
házban, ki pedig a Virágos-nyeregben. 
Jó volt nézni a sok mosolygós arcot, vi-
dám tekintetet. Megérte a fáradozás, hisz 
több, mint 200 gyermek jött el és vette át 
a piros mikulászacskót, majdennyi szülô 
kíséretében.

A mai fôszervezôk és a 25 fôs stábjuk 
már tizedik éve dolgoznak Zsigó Gyuri, 
alias Mikulás hiteles megérkezésén. Az 
ünnepség zökkenômentes lebonyolításá-
ról és a váratlan akadályok megoldásáról 
Várkonyi Bea, Zsigó Eszter gondoskodik, 
melléjük idén csatlakozott Luter Kriszta 
és Gyulainé Kovács Viki.

Délelôtt Szabó-Sípos Ágoston teremtett 
jó hangulatot hegedûjével a Mikulásra 
váró gyerekeknek, délután a Virágos-nye-
regben Lakner Zoli az énekmester tette 
ugyanezt, a Dienes András, Turcsányi 
Gábor tûzmesterek által rakott tûz körül. 

A krampuszok kara egész nap tevé-

kenykedett. A fôkrampusz Várkonyi 
Flóra volt, társai Bederna Gábor, Gazda 
Brigi, Gáspár Tomi, Alfír Attila voltak, 
munkájukban segítették ôket a Bláthy 
Ottó Informatikai Szakközépiskola köz-
szolgálatos diákjai: Deák Richárd, Györke 
István, Kurta Enikô, Molnár Rómeó, Sza-
bó Andrea, Zámbó Beatrix Szimonetta.

És végül megemlítjük azokat, akik 
nem voltak szem elôtt, de munkájuk nél-
kül tán a Mikulás sem jött volna el hoz-
zánk: Gazda Albert és Enikô kisbuszukkal 
a nehéz helyzetekben is helytállva, Mezô 
Andris szuper hangosításával, Varga Béla 
és Benyó Dóra a forralt borral, Kiss Kati 
és Dienes Andrea a pizza és tea kínálásá-
val, Pirchala Zsuzsi a lovaival.

A rendezvényünket idén is támogatta 
a Pizza Paradicsom Étterem, a Vörösvári 
út 13-ból.

Köszönjük a szervezôk és segédeik 
több hetes elôkészítô munkáját, az ô fi -
zetségük most sem volt más, mint a sok 
nevetés és az apró kis gyermekek boldog 
mosolya.

Egyesület Vezetôsége

Itt járt a Mikulás
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A hosszú, meleg ôsz után sokan meg-
lepôdnek, hogy télen hideg van, esik a hó 
és áll a jég.

Nos, ez utóbbi senkit nem derít fel, de 
örülhetünk, hogy a téli szmogot is okozó fû-
tési idény elôtt még 76 fát mentettünk meg 
az ôszi papírgyûjtés során, fánként 60 kiló 
papírral számolva. Tanulóink a tavaszi pa-
pírgyûjtés után összesített eredményükre 
jutalomként különbözô játékszereket, lab-
dákat, társasjátékokat, és ki tudja még mi 
szépet és jót kapnak majd!

A roppant sikeres Luca-napi vásáron 
bájos kézimunkákat és otthon készített ün-
nepi süteményeket éppen úgy be lehetett 
szerezni, mint gyermekkönyveket és játé-
kokat.

Az 1. b osztály idén is betlehemest mu-
tatott be. Kultúránk és az osztály kiváló 
eredménye, hogy kínai tanulónk, Baixuan 
tökéletes magyarsággal játszotta az egyik 
pásztor szerepét.

Az iskolai karácsonyi mûsort a 3. a 
osztály adta elô, megerôsítve az iskolai 
énekkarral. Amikor az 50 gyermek együtt 
énekelte a karácsonyi dalokat, csak úgy 
zengett a tornatermünk!

Az iskolai élet el nem hagyható mozza-
nata a rengeteg verseny és vizsga.

Január 9-én hagyományos félévi vizsgát 
tettek 6. osztályosaink magyar és matema-
tika, a hetedikesek matematika és történe-
lem tantárgyból.

Január 11-én alsósaink a magyar házi 
versenyen mûvelték anyanyelvüket a szo-
kásosnál is intenzívebben – Dringó Eszter 
3. a osztályossal az élen.

A 2. évfolyamon matekból Dudás Lili, 
Pázmándi Renáta és Molnár Dániel, a 3. év-
folyamon Markovics Dóra, Dominiák Mar-
cell, Jablonkai-Nagy Márton, Pôcze Anna-
mária és Polgár Soma, míg a 4. évfolyamon 
Molnár Flóra, Andrek Kamilla és Berecz 
Fanni végeztek az elsô három helyen.

Nyelvtani házi versenyünkön a másodi-
kos Gazda Vivien, Emôd Maja és Szilágyi 
Réka, harmadikosaink közül Dringó Eszter, 
Farkas Dániel, Polgár Soma és Rónai Nata-
sa, negyedikeseink közül pedig Sebôk Dóra, 
Molnár Flóra és Kónya Eszter foglalta el az 
elsô három helyet.

Január 18-án matematika házi versenyt 
tartottunk, gyôztesei képviselik iskolánkat 
a kerületi versenyeken. A téli szünet után 
bemutatkoztak elsôseink a zsibongó faliúj-
ságján: „Így tudunk írni és rajzolni”.

Arany János születésének 200. évfordu-
lója alkalmából a Pais Dezsô Általános Isko-
la szervezett kerületi vers- és prózamondó 
versenyt, amelyen Szalai Júlia (5. b) próza, 
Kuczy Anna (5. b) pedig vers kategóriában 
egyaránt 2. helyezést értek el.

24-én, kedden rádiós megemlékezést 
tartott a 7. évfolyam a magyar kultúra napja 
alkalmából – igen szép, értô szavalattal hal-
lottuk Kölcsey és a magyar nép Himnuszát.

Lezártuk a félévet, várjuk a bizonyít-
ványt. Nyolcadikosaink is túl vannak a 
központi írásbeli felvételin, így aztán a vizs-
gázás terhétôl megszabadulva január 23-án 
két csapattal vettek részt az Óbudai Kultu-
rális Központ idei mûveltségi vetélkedôjén; 
„Árpi bá angyalai” és a „Nesztórok” sajnos 
nem kerültek be az elsô 6 helyezett közé, de 
jókedvûen vetélkedve együtt töltöttek egy 
délutánt a kerület hasonló korú diákjaival.

A második félévtôl alsó tagozaton az 
úszás mellett beindul a korcsolyaprogram. 
Andrea néni lelkesen viszi a kicsiket az ok-
tatásra.

Közben az alsósok otthoni sütikkel és 
izgalmas jelmezekkel készülnek a február 
24-i farsangra, felsôseinknek pedig az An-
gol szalon Pancake-day elnevezésû délutá-
ni programját tervezik. Jó néhány család az 
idei sítáborra csomagol, Edit néni szervezé-
sében február 11-én utaznak Nassfeldre, a 
hegyekbe.

Kádár Eszter

Iskolai hírek

Suliváró foglalkozás
Az ovisokat várja

Lukács Gabi és Faragó Éva néni

február 10-én, pénteken 16 órakor

az Erdôalja úti Általános Iskolában.

ÜNNEPÉLYES  OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Várjuk az iskolánkban 1966-ban és 1967-ben ballagott diákok

jelentkezését, elérhetôségeit, hogy meghívót küldhessünk.

Telefon: 70 229 8400, e-mail: kadar.eszterreka@gmail.com

December elején iskolánkat meglátogatta Varga Mihály ország-
gyûlési képviselônk. Nem elôször járt intézményünkben, hi-
szen az iskolánk energetikai felújításának záró rendezvényét 
is megtisztelte jelenlétével. A látogatás végén „A Kerek erdô kö-
zössége” címû mesekönyvvel lepte meg az elsôs és másodikos 
kisdiákokat. Kádár Eszter

A karácsonyi szünet elôtti utolsó tanítási nap mindig fényes, 
iskolánk életében. Idén a 3. a osztálynak jutott az a megtisztelô 
feladat, hogy elôadásukkal ünnepi hangulatot varázsoljanak a 
gyerekek és tanárok szívébe. Jelentjük: sikerült! Köszönet érte 
a gyerekeknek és felkészítô tanítóiknak: Komjáthyné Ignácz 
Klárának és Szûcs Veronikának.



AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete,

1037 Budapest, 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. Telefon: 70-325 3416 

Elôkészítés: Petit Typo Bt. 

Nyomás: Granatalma O.Sz.Sz. 

Megjelenik: 3000 példányban
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Hegyoldalunk lakói szá-
mos javaslatot tettek, prob-
lémát vetettek fel, nem csak 
a „Közügyek Munkacsoport” 
december 13-án találkozó-
ján, hanem e-mailon érkezett 
levelek elôterjesztésében is. 
Íme az elhangzottak, rangso-
rolás nélkül:

Remetehegyi út déli sza-
kaszának forgalomtechnikai 
korrekciója (elsôbbséget 
élvezzen a Kiscelli köznél, 
Remete köznél, hibás fordu-
lási sugár javítása a Perényi 
útnál), a Kolostor utcai kör-
forgalom korrekciója (Kis-
celli köz kétirányúsítása és 
csatlakoztatása), a jelentô-
sebb utak mentén a járdák 
hiánya (Perényi úti kanyar-
ban, Jablonka út bánya fe-
letti szakaszán, a meredek 
Zúzmara utcában, Király-
helmec utcában), igényként 
hangzott el az elkészült Má-
ramarosi út kétirányú forgal-

mának megtartása, utasváró 
elhelyezése a Farkastorki út 
autóbusz megállónál (Euro-
centernél), autóbuszmegálló 
környékének rendezése és 
kertrendezés a Szent Donát 
kápolna elôtt, kutyaürülék 
gyûjtôládák kihelyezése a 
Hegyoldal utcáin. Erdôalja 
út egyirányúsításának meg-
szüntetése az iskola elôtt. 
Néhány témában bizonyos 
lépések a decemberi ülés óta 
már történtek.

- A gyûjtôládák javasolt 
helyszíneit az ülésen jelenlévô 
kutyatulajdonosok – ismerve 
más tulajdonosok igényeit is 
- térképen jelölték be, melyet 
kellô indoklással továbbítot-
tunk az Önkormányzat Vá-
rosüzemeltetési Osztályára.

- Kikérve az Általános Is-
kola igazgatójának vélemé-
nyét is, kérelmet nyújtottunk 
be helyszínrajzi melléklettel 
a polgármester úrnak, az 

Erdôalja út iskola elôtti sza-
kaszának kétirányúsításával 
kapcsolatban.

- A BKK Zrt.-t korábban 
felkerestük a Farkastorki úti 
buszmegálló utasvárójával 
kapcsolatban, de elutasítást 
kaptunk. Mivel a hegyla-
kók jelzései alapján egyér-
telmû, hogy ez továbbra is 
határozott igény, folytatjuk 
a munkát. Most felmértük a 
megálló helyszínét, és kellô 
mûszaki alátámasztással, 
igazolva a szabványnak való 
megfelelôségét, a kérelmet a 
BKK Zrt-nél megismételjük.

A többi igény sem kalló-
dik el. Némelyik megvaló-
síthatatlannak tûnik, de pró-
bálkozunk. Örülünk, hogy 
tisztelt hegylakó társaink 
nem csak észrevételeiket, 
javaslataikat mondják el, ha-
nem aktívan is részt vesznek 
a munkában. Mindezekrôl 
késôbbiekben részletesen 
beszámolunk.

Felcsuti László

Szeretettel kérünk min-
denkit, hogy mielôbb ren-
dezze a 2017 évi tagdíját, 
utalja el az 

Óbuda-Hegyvidékiek 
Egyesülete,

11703006-20032630
számú OTP számlájára, a 
közlemény rovatba „tagdíj” 
megjelöléssel. Vagy fi zesse 
be személyesen Kiss Kati-

nak a Táborhegyi Népház-
ban szerdánként, 17-19 óra 
között. A tagdíj összege: ke-
resôknek 2000 Ft, nyugdíja-
soknak és diákoknak 1000 
Ft. További adományokat 
is szívesen fogadunk, sokat 
segít vele, hisz ezzel a pá-
lyázatokon elnyerhetô tá-
mogatás mértékét is erôsen 
javítja.

Tagjainknak un. tagkár-
tyát adunk. A tagkártya 
tulajdonosai egyes rendez-
vényeinken elôre jelzett ked-
vezményben részesülnek.

Minél több tagdíjfi zetô 
tagunk van, annál inkább 
érezzük, hogy szabadidônk-
ben, önköltségen és termé-
szetesen jókedvünkben vég-
zett munkánk mások javát 
is szolgálja.

az Egyesület Vezetôsége!

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 (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
Gyermekbalett  p.  17.00-18.00
Robotépítés  szo. 9:00-12:00

Országgyûlési képviselônk, Varga Mi-
hály miniszter úr ismételt meghívására 
ingyenes látogatást szervezünk az Ország-
házba, tekintettel arra, hogy a januári láto-
gatásról sokan lemaradtak. 

Találkozó 15:00-kor lesz a Parlament 
északi oldalánál, a Látogatóközpontban. Je-
lentkezni lehet február 18. szombat estig 
az egyesulet@ohegy.hu e-mail címen, név, 
lakcím, személyi igazolvány szám kötelezô 
megadásával, de szervezési okokból telefon-
számra is szükség lehet. A látogatás 6 éves 
kor alatt nem ajánlott. Mivel a csoportlét-
szám kötött, ezért a jelentkezés sorrendjé-
ben lesz mód a részvételre. Várjuk mielôbbi 
jelentkezésüket:

az Egyesület Vezetôsége

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 máso-
dik csütörtökén 17:00-18:00 h – Bécsi út 77-
79. alatti Fidesz irodában. Tel: 20-200 0017

Farkas Balázs 4. vk. minden hónap elsô 
csütörtökén 16:00-18:00 h – Bécsi út 77-79. 
alatti Fidesz irodában. 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

Közügyek a Hegyvidéken

Kedvezmények a tagkártyával

Parlamenti látogatás
Február 26-án, vasárnap 15:00-kor.
Jelentkezés február 18. szombatig.

Állandó programok 

a Táborhegyi Népházban
1037 Budapest, Toronya u. 33. 

Szeretnénk lapunkat hegyi 
lakókkal készült riportokkal, 
közterületeink problémáival, kö-
zügyeink megvitatásával, érde-
kes eseményekkel gazdagítani. 
Célunk továbbra is a hegyvidék 
lakosságának közérdekû tájékoz-
tatása, a helyi lakosságot érintô 
egyéb érdekességekkel fôszerez-
ve. Ha Ön kedvet érez mindeh-
hez, vagy gondolatait szívesen 
megosztaná velünk, kérjük, jelez-
ze a 30-230 6994 telefonszámon.

(Szerkesztôk)

Kedves Olvasónk!
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Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
ÉRTÉKES ÍTÉSE , BÉRBEADÁSA

Sági Magdolna irodavezető

1037 Budapest, Hegyláb u. 5. 

Mobil: 06 30 378 5113 

E-mail: sagimagdi1@gmail.com

www.sagimagdi.ingatlan.com

SÁGI MAGDI
INGATLANIRODÁJA

HEGYVIDÉKIEK 

INGATLANIRODÁJA
Építési telkek, családi házak, új építésű 

és használt lakások értékesítése és bérbeadása

www.obudalux.hu | www.obudaihegyvidek.hu

HÍVJON BIZALOMMAL!
06 30 696 6969

Parlamenti látogatás: Varga Mihály miniszter úr, országgyûlési képviselônk meghívására Egyesületünk 80 tagja és szimpatizánsa 
látogatott el január 15-én az Országházba. A neogótius palotának szobrokkal díszített folyosói, a díszlépcsô színes üvegablakai, 
a kupolacsarnok – amely Magyarország szimbolikus központja - a Szent Koronával és koronázási jelvényekkel, a felsôházi ülés-
terem és társalgó, méltán kápráztatott el mindannyiunkat. Mindkét csoport idegenvezetôi igen színvonalas tájékoztatót tartottak.

BIOREZONANCIÁS
VIZSGÁLAT

 ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTFELMÉRÉS

Életmód tanácsadás, 
táplálkozással, mozgással kapcsolatos tanácsadás.

TUDATOS ÉLETMÓDVÁLTÓK PROGRAMJÁNAK 
KIALAKÍTÁSA.

Érdeklődés, időpont egyeztetés: +36-70-325-3416

ÓBUDALUX
INGATLANIRODA

TESTVÉRHEGY

TÁBORHEGY

REMETEHEGY

MÁTYÁSHEGY

ARANYHEGY

ÜRÖMHEGY

150 aktuális ingatlant kereső  ügyfél, 300 eladó vagy kiadó ingatlan ajánlat

E-mail: obudalux@oi.hu

Forster Judit
irodavezető-építész

1037 Budapest, 

Erdőalja út 46.


