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Programok
Ôszi takarítás a Hegyen október 6. szo. 10:00

Kubai Salsa bemutató október 11. cs. 19:30

Ôszi Levél Móka október 14. vas. 10:00

Vasárnapi mozi október 14. vas. 17:00

Musical est október 19. p. 19:00

Házavató ünnep október 26. p. 18:30

Vasárnapi mozi október 28. vas. 17.00

Állandó programok  9. oldalon

A következô lap megjelenésének idôpontja:
2018. november 1.

Ôszi takarítás

a hegyi utcákon
Találkozó:

a Táborhegyi Népház elôtt
(1037 Bp., Toronya utca 33.)

október 6-án, szombaton,

10 órakor
Környezetünk iránt elkötelezett 

hegylakókat
(felnôtteket és gyerekeket egyaránt)
kocsival visszük különbözô kiindu-
lópontokra, ahonnan elôre meghatá-
rozott útvonalon gyûjtenek elhullott 
fl akonokat, elszórt papírokat, majd 
érkeznek a Táborhegyi Népházhoz.

A megfáradt gyûjtôket 
fôtt virslivel várjuk.

Aki nem tud jönni, kérjük,
tegyen rendet kertje elôtt, e napon.

Nincs ôszi szünet!

Hegyvidéki
Séta – Kör

Indulás minden szombaton 
9:30-kor 

a Viharhegyi út/Erdôalja út 
találkozásától.

További infó: 20 590 2975

Vasárnapi mozi
Roman Polanski: Az öldöklés istene 

/2011/

október 14-én, 17.00 órakor
Sally Potter: A vendégek 

/2017/

október 28-án, 17.00 órakor

„Köd szitál, hull a dér, 

lepörög a falevél…”

Ôszi levél 
móka

Családi vasárnap

a Táborhegyi Népházban

(1037 Bp., Toronya utca 33.)

Október 14-én, vasárnap 

10:00 órai kezdettel.

Sok szeretettel és színes,

ôszi játékötletekkel 

várja az érdeklôdô családokat:

Csomor Kata
Készítünk faleveleket különbözô 

módon, lesz falevélhullatás, 

éneklés, verselés, kaland- 

és körjátékok.

Gyertek mindannyian, 

érezzük magunkat jól!

Belépô a szokásos: a rangidôs 

gyermek 1000 Ft, a tesók 500 Ft.

A Táborhegyi Népház

Házavató
ünnepsége

október 26-án, pénteken 
18:30-kor

E napon összejövünk, és köszönetet 

mondva koccintunk mindazokkal, 

akik az átalakítás és felújítás 

megvalósításában támogatásukkal, 

adományaikkal, munkájukkal, 

részt vettek.

De szívesen látunk mindenkit, akik 

a Ház fejleményei iránt érdeklôdnek, 

sôt alkalmanként használják is.

Majd kiállításon mutatjuk be

a Ház fejlôdését a megvalósulástól 

napjainkig.

Részletek a 8. oldalon

Kezdôk 
és Haladók

Kiállítás a

J-art rajz 

és festô tanoda
munkáiból.

Megtekinthetô

november 7-ig.

Bejelentkezés: 20-917 0136.

„A zene kell,
hogy ne vesszünk el”

Kolimusical Szinpad musical estje,

október 19-én, pénteken 19 órakor.
a Táborhegyi Népházban

Mûvészeti vezetô: Morvay Pálma

Rendezô: Sápszki Attila

Belépô: 1500 Ft, egyesületi tagoknak 1000  Ft.

Minden zenekedvelôt szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége

(Részletek a 3. oldalon)
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Idén is szüreteltünk, az Önkormányzat által szervezett és tá-
mogatott Óbudai Piknik keretében. A 18 éve ismétlôdô hagyo-
mányôrzô rendezvényünk örömünkre sok családot, különbözô 
korosztályt vonzott.

A korai ôsz miatt a szüretek már korábban megtörténtek, 
de Kádár Péter a pilisborosjenôi szôlejében két sort megtartott 
számunkra. Némelyik szôlôfürtön talált, már túlérett, aszalódott 
szemek igen fi nom mustot eredményeztek. Visszatértünk a Ház-
ba, az Erdôalja Isi énekesei és táncosai vidám szüreti dalaikkal, 
táncaikkal fogadtak. Oly sikeres volt, hogy ismétlést követeltünk 
tôlük. Aztán jött a munka Varga Béla, Détári Géza vezetésével. 
Tíz láda szôlôt daráltak, préseltek le kíváncsi gyerekek és szülôk. 
Többen elôször találkoztak e kitartást igénylô, nehéz, de igen ér-
dekes mûvelettel. Pár láda azért Bélára maradt. Ôbenne volt a 
kitartás.

Közben Viniczai Sanyi a kerti asztaltársaságában szinte tu-
dományos szintre emelte a borkészítés, a borfajták ismertetését. 
Sajnos nem sokáig, mert elérkezett a szôlôdombi Szt. Donát ká-
polna látogatásának idôpontja. Átsétáltunk a kápolnába. Kádár 
József személyes élményeivel gazdagított ismertetését újabb 
vendégek kísérték fi gyelemmel. Végül sokan megtartva frisse-
ségüket, szívesen hallgatták a Király Lajos szervezte Krúdy Kör 
tagjainak vidám versidézeteit, gitár kísérte dallamait.

Eltelt a nap. Varga Béla csemegékkel teli, választékos reggeli-
je, Kiss Kati és Etelközi Péter pincepörköltje, na meg a vendégek 
hozta fi nom sütik, kiváló hangulatot teremtettek a nap folyamán. 
Akinek pedig sikerült még az édes mustból hazavinni, az pár na-
pig élvezhette munkánk eredményét.

Táborhegyi szüret – 2018
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A kubai salsa egy vidám pörgôs, izgal-
mas tánc, amiben igazán jól fogod érezni 
magad, miközben ismerkedhetsz, barát-
kozhatsz! Nincs szükséged a táncos elô-
képzettségre! Bátran jöhetsz egyedül is, 
mert állandó párcsere van az órákon. Ha 
mégis párral jössz, és nem szeretnél cse-
rélni, akkor kérjük, jelezd ezt az oktatónak.

A bemutató óra ingyenes. Célja, hogy az 
érdeklôdôk megtapasztalják iskolánk okta-
tását, óráink hangulatát és megismerkedje-
nek tanárainkkal. Betekintést nyerjenek a 
salsa tanfolyam menetébe és minôségébe. 
Javasoljuk a kényelmes öltözetet és a váltó 
cipôt.

Ingyenes bemutató órára kérlek jelent-
kezz a carmensalsaeva@gmail.com címen 
Papp Évánál. A jelentkezés csak a bemu-
tató órára szól, ha nem tetszett, akkor nem 
kell jönni a folytatásra.

A tanfolyam egyébként mindaddig ezen 
a helyszínen és idôpontban marad, amíg a 
létszám ezt lehetôvé teszi.

Papp Zoltán

A társulat 2008 májusában alakult, az 
azóta megszûnt Terézvárosi Középfokú 
Kollégiumban. A kollégium lakói a közeli 
Bartók Béla Zenei Konzervatórium zené-
szeibôl álltak. A kollégium udvarán egy 
dobogóval, néhány refl ektorral és pár mik-
roporttal vágtunk bele az elsô darabba, ami 
az általunk nagyon kedvelt „Elisabeth” volt. 
A siker hatására folytatása lett az egész-
nek, évente vannak bemutatóink, járunk 
vidékre is fellépni. A kollégium 2012-es 
megszûnése után nem adtam fel, és tovább 
kerestem a tehetséges fi atalokat, az új mun-
kahelyemen a Dobos C. József Vendéglátó-
ipari Szakképzô Iskolában, a játszóhelyünk 
pedig átkerült az Eötvös10 Közösségi és 
Kulturális Színtér színháztermébe.

Az évek alatt sok tehetség került ki tô-
lünk, többek közt Wunderlich József, Barkó-
czi Sándor, Kiss Kamilka, akik azóta a Víg-
színház, az Operettszínház illetve a Madách 
Színház színpadán játszanak.

Az elmúlt évben volt a századik elôadá-
sunk, idén pedig a tíz éves fennállását ün-

nepelte a csapat. Összesen tíz bemutatónk 
volt eddig, és egyre nagyobb népszerûség-
nek örvendünk.

Idén nyártól a társulat mûvészeti ve-
zetôje, így ezen elôadásunknak is, Morvay 
Pálma, aki egy igazi mûvész, kiváló tanár 
és egyben egy remek ember. Pálma a ze-
neakadémián ének tanár, dal és oratórium, 
valamint opera szakon végzett. Koltai Lajos 
világhírû operatôrrel dolgozott együtt kb. 15 
fi lmben. Több operettben és operában szere-
pelt. Itthon az Operettszínház után játszott 
Debrecenben, Pécsett, Szegeden, Békéscsa-
bán és a Gyulai Várszínházban, külföldön 
többek közt Ausztriában, Németországban, 
Dániában, Olaszországban, Spanyolország-
ban, Görögországban, Szlovákiában. Mor-
vay Pálma hatalmas szakmai tapasztalata, 
meglátásai, ötletei mind-mind nagy segítsé-
günkre van a próbákon és az elôadásokon.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt 
elôadásunkon, élvezzük együtt a musical 
világát.

Sápszki Attila

,,A zene kell, hogy ne vesszünk el”
Musical gála október 19-én 19 órakor aTáborhegyi Népházban
Elôadja a Kolimusical Színpad társulata

Születésem óta kötôdöm 
Óbudához, itt lakom a Test-
vérhegyen. Az egyesület 
rendezvényein is számos 
alkalommal vettem részt, 
mindig jól éreztem magam 
e társaságban.

Mivel a színház, a kultú-
ra terjesztése, a fi atalok ta-
nítása mindig is szívügyem 
volt, örömmel tettem eleget 
Sápszki Attila – a Kolimu-

sical Színpad alapítója, 
rendezôje – felkérésének, 
és vállaltam el a mûvészeti 
vezetôi feladatokat.

Aztán jött az ötlet, hogy 
mutatkozzunk be, hozzuk 
még közelebb kedves hegyi 
barátaimhoz, szomszédja-
imhoz a zenét, éneket, a 
musicalek világát. Hiszem, 
hogy a megújult, megsz-
épült Táborhegyi Klubház 

méltó teret biztosít ennek a 
fantasztikus gálaestnek.

Morvay Pálma

Kubai salsa bemutató 

óra és tanfolyam
a Táborhegyi Népházban. 
Bemutató óra: október.11-én, 
csütörtökön 19:30–kor.
A tanfolyam idôpontja: 
csütörtökönként 19:30 - 21:00 -ig.
Oktatók: Papp Zoltán és Papp Éva.

Itt lakom a Testvérhegyen

Elindult az Esernyôs jegyvásárlási 
kampánya a „Helló Ôsz!” belföldi turisz-
tikai kampány keretében. A Fô téren 
található közösségi térben mûködô jegy-
iroda és turisztikai infopont szolgáltatá-
sai egyre népszerûbbek a III. kerületiek 
körében, akik most akár egy ingyenes 
kávé mellett tervezhetik ôszi kulturális 
programjaikat.

Ha ugyanis valaki jegyet vásárol a hely-
színen október 1. és november 15. között 
valamelyik szombaton az Interticket or-
szágos hálózatában szereplô bármelyik 
programra 1.000 Ft érték felett, akkor azt 
az Esernyôs vendégül látja egy remek aro-
mákkal csábító kávéra, amely kizárólag az 
Esernyôs számára összeállított 42 Blend 
alapján készül az eredeti La Marzocco ká-
végépen. A hangulatos kávézóban vagy a 
teraszon kávét szürcsölve pedig akár már 
a téli programokat is el lehet kezdeni ter-
vezgetni.

Deme László
www.esernyos.hu

Programtervezés 

és kávézás 

az Esernyôsben!
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Hüttl Tivadar a 19. század végének jel-
legzetes polgári alakja 1841-ben született. 
Szüleivel, Hüttl Edével és Bayer Mária 
Katalinnal, valamint testvérével, Edével 
együtt Csehországból érkeztek Magyar-
országra. Idôsebb Hüttl Ede a Haidinger 
testvérek által vezetett elbogeni (ma Loc-
ket) porcelángyárban dolgozott. Amikor a 
gyár terjeszkedni akart, a Hüttl-házaspár 
jelentkezett egy pesti lerakat létesítésére, 
amelyet 1854-ben meg is alapítottak. Kez-
detben az elbogeni és más neves külföldi 
(angol, bajor, francia) cégek termékeit for-
galmazták, 1858-tól viszont már festetlen 
porcelánokat is vásároltak és ezeket meg-
festve értékesítették.

Tivadar (Theodor) 1865-ben vette át 
édesapjától az üzlet irányítását. Mint ön-
álló „porczellán- és kôedény kereskedô” 
értékesítéssel és festéssel is foglalkozott. 
A festômûhely a VI. kerületi Aradi utca 57. 
szám alatt volt. A raktárat és az üzletet Ti-
vadar a Zrínyi utcából az ún. Lloyd-palotába 
költöztette át, a Dorottya utca 14. szám alá. 
Az üzlet gyorsan népszerû lett, vásárlói kö-
zött a királyi család tagjai is megfordultak. 
1883-ban Hüttl Tivadar elnyerte a „Császá-
ri és Királyi Udvari Szállító” címet, gyö-
nyörûen festett porcelánjaiért. Ezen kívül 
sok más, rangos kitüntetés birtokosa volt 
és számos társadalmi tisztséget töltött be. 
A Hüttl-féle porcelánfestô üzem híre gyor-
san eljutott a fôúri és a polgári körökbe, 
megrendeléseik száma egyre nôtt. 1903-
ban Hüttl Tivadar porcelángyárat létesített 
a VI. kerület, Jász utca 33-ban. A korabeli 
újságcikkek, értékelések a herendihez ha-
sonló kvalitásúnak nevezték a gyárat, ahol 

a legfi nomabb porcelánokat készítették és 
dekorálták. A Jász utcai gyárban kezdôdött 
el, Ferenc József megrendelésére, az ún. 
császári porcelánok gyártása, amelyeket 
korábban csak Herend készített.  A nagy 
kereslet miatt egy-két éven belül kicsinek 
bizonyult a Jász utcai gyár.

Hüttl Tivadar 1906-ban vásárolta meg 
az óbudai Filatori dûlôben (hrsz.: 6289, 
ma 18820) az egykori lôporgyár területén 
azt a telket, amelyen korábban Prohász-
ka György petralit- és robbanószergyáros 
üzeme mûködött. Tivadar itt építette fel 
végleges porcelángyárát, amelyet a leg-
korszerûbb technikával szereltek fel. A 
gyár visszacsapó lángú kerek kemencéjét 
az Aquincumi Porcelángyár még az 1980-
as években is használta. A gyár részére 
az alapanyagot, a kaolint Csehországban 
vásárolták. Az ebbôl készült remekmívû 

porcelánok kitüntetések sorát nyerték el 
különbözô kiállításokon.

Hüttl Tivadar még életében felvette a 
cégbe testvérének, Edének a fi át, Frigyest, 
aki 1899-ben már cégvezetôje volt a gyár-
nak. Az ô nevéhez fûzôdnek a rózsaszín 
porcelánmasszával és az ezüstbevonatok-
kal végzett kísérletek. Frigyes 1907-ben 
feleségül vette Tivadar leányát, Margitot. 
Tivadar elsô felesége Bayer Fanny, máso-
dik felesége Steudemann Erzsébet volt.  
Hat gyermeke született: Ernô, 2. Tivadar, 
Elza, Artúr, Margit és Károly. 2. Tivadar se-
bészorvos lett és az ô leszármazottai is az 
orvosi pályára léptek. Elsô felesége Lehocz-
ky-Semmelweis Marietta, Semmelweis Ig-
nác unokája volt, aki ikerfi ainak születése-
kor halt meg, 1919-ben.

Hüttl Tivadar 1910-ben bekövetkezett 
halála után Frigyes vezette tovább a cé-
get, elôször egyedül, majd Hüttl Artúr-
ral együtt. 1927-ben Frigyes külön céget 
alapított „Hüttl, Bán és Mihalik” néven. 
Az óbudai gyárat Artúr vezette tovább. A 
Lloyd palotát 1945-ben lebombázták s így a 
porcelánüzlet és a raktár is megsemmisült. 
Hüttl Tivadar porcelángyárát 1951-ben ál-
lamosították. Hüttl Artúr mindössze arra 
kapott engedélyt, hogy a gyár területén 
álló munkáslakások egyikében élhessen. 
1969-ben halt meg, az óbudai temetôben 
nyugszik. A Hüttl Porcelángyár épületei 
– bár némileg átépített formában – ma is 
állnak a Filatori-dûlôben. Különbözô cégek 
tulajdonában vannak. Sajnos Hütt Tivadar 
Porcelángyárának emléke méltatlanul fele-
désbe merült.

Benyóné Dr Mojzsis Dóra

Hüttl Tivadar családja és gyára
Az óbudai porcelángyár és alapítója emlékére

Minden éven tud újat mondani nekem 
október 6. Ôszidôben szívesebben kuta-
kodom régi emlékek után, mint tavasszal, 
amikor március 15-ét én bizony madárdal-
lal ünneplem.

Óbudának pedig van mire emlékeznie. 
Óbuda egyfajta szabad királyi státuszt ka-
pott, önállóságot, a fejlôdés lehetôségét, 
ami mellett az akkor itt lakott számtalan 
nemzetiség, kereskedô és iparos polgárok, 
vagy épp a hajógyári munkások kitartottak. 
Sokan csatlakoztak a szabadságharc véde-
kezô munkájához.

Az Óbudai Múzeum egy korábbi, 2008-
as tárlatán németeket, zsidókat, örménye-
ket, szerbeket, lengyeleket, románokat, 
szlovákokat, velük együtt sok vallást em-
lített a történész szakirodalom, ôk voltak 
nagyanyáink nagyszülei, akik részt kértek 
és kaptak a küzdelemben. A hajógyár nagy 
erôt jelentett. Hadi gôzöst gyártott, de a 

munkáskezek a szabadságharc csatatereit 
is felkeresték. 

Kerüljön elô az az egy kaptafa is. A Zichy 
kastély akkor már régóta csak kisegítô fel-
adatokat kapott, így katonai ruházati raktár 
volt. Adódott, hogy ez legyen a honvédek ru-
házatának ellátó központja, ahol még készül-
tek is holmik. Köztük a bakancsok. Ugye, a 
sorozatgyártás elôtt a cipôkészítéshez kapta-
fát használtak, a láb alakját mintázó faesz-
közt. Csakhogy, a honvédô suszterok egyen 
kaptafát használtak, akár jobb, akár ballábas 
bakancsot kellett készíteni. Próbáljuk ki, 
ilyen lehet mindkét lábra csak balos vagy 
csak jobbos cipôt húzni! Bizony, innen ered 
az egy kaptafára megy kifejezésünk.

Milyen volt a nemrég odatelepült óbu-
dai németajkú lakosság érzése, válasza 
az osztrák dominanciára a szabadságharc 
alatt? Ez talán jövôre választ kap, esetleg 
Gálosfay Hédi tud errôl családi története-

ket. A szabadságharcban számos óbudai el-
esett, emlékezetüket sokáig csak titokban 
lehetett itt is ôrizni.

Az udvar szorítása végig érzôdött Óbu-
dán. A szabadságharc leverése után a csá-
szári megtorlás féktelen volt, túlzott és 
bosszúálló, irgalom nélküli. Amit utóbb 
az udvar is megbánt. Október 6-án mindig 
átböngészem a neveket, a nevek mögötti 
élettörténeteket, így veszek részt a tiszte-
letadásban. Már a nevek listája is beszé-
des, engedtessék meg felsorolnom a kis-
sé kibôvített névjegyzéket: Aulich Lajos, 
Török Ignác, Lahner György, Schweidel 
József, Poelt von Poeltenberg Ernô, Nagy-
sándor József, Knezi  Károly, Gróf Leinin-
gen-Westerburg Károly, Dessewffy Ariszt-
id, Damjanich János, Lázár Vilmos,  Ormai 
Norbert (Norbert Auffenberg), Kazinczy 
Lajos, Lenkey János.

Molnár Andrea

Egykaptafa Óbudán 1848-ban
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Csokonai Vitéz Mihály sorai 
jól jellemzik az év ezen idôsza-
kát, amikor megkezdôdik a 
szüret és a hozzá kapcsolódó 
munkálatok, mulatságok. Sok 
szó esett már a lap hasábjain 
a hajdan volt, messze földön 
híres óbudai szôlômûvelés-
rôl, szôlôfajtákról, illetve an-
nak pusztulásáról. Azonban a 
szôlômûvelés egyik, ha nem 
a legfontosabb momentuma, 
maga a szüretelés kemény fi zi-
kai munkája volt. 

Az óbudai szôlôföldek jel-
lemzôen két nagy tömbben 
helyezkedtek el: a Remete-
hegytôl a Harsánylejtôig, illet-
ve az Aranyhegy és környékén 
futottak. A XIX. század végére 
a szôlômûvelés alá volt óbudai 
területek nagysága elérte a 
450-460 hektárt és éves szin-
te nagyjából 50 ezer akó bort 
készítettek a szôlôbôl (egy akó 
kb. 56 liter). Az óbudai hegy-
oldalak meredek, kemény, 
agyagos talajú szôlôföldjeinek 
hatékony megmûvelése em-
bert próbáló feladat elé állítot-
ta a napszámosokat. A földeket 
általában évente háromszor 
kellett megkapálni, az Óbu-
dán csak „kramplinak” csúfolt 

speciális kapával. A település 
szôlôföldjein a sorok 95 cm-
re, a tôkék 80 cm-re voltak, 
a fellazított földet ehhez 50 
cm mélyre ásták fel. A szüret 
idejét kezdetben a Zichy föl-
desurak jelölték ki, 1766 után 
már Kincstár erre kijelölt tisz-
ttartója. Közvetlenül szüret 
elôtt csôszöket fogadtak fel, 
akik a az ún. kerülôk segítsé-
gével vigyázták a szôlôt és a 
már kikészített szerszámokat. 
Fizetésüket külön adóból kap-
ták, amelyet a szôlôsgazdák 
fi zettek.

A szüretre komoly számú 
napszámos érkezett Óbudára, 
akik csak erre az idôre utaz-
tak ide. Talán meglepô, de a 
szôlôszedés kemény munkáját 
asszonyok végezték, vedrek-
be gyûjtötték a termést, amit 
aztán puttonyokba öntöttek, 
amelyet a férfi ak hordtak a 
taposókádakhoz. Naponta 
mintegy 600 négyszögöl te-
rületet tudtak leszüretelni. 
Az agyagos talaj miatt nem 
voltak pincék és présházak 
a domboldalakon, ezért ott 
csak a hatalmas kádakban 
megtaposták a termést és a 
kifolyt, összegyûjtött lét vit-

ték az alant lévô pincékhez. 
A Zichy grófok idején, még a 
hegyen elhelyezett kádakból 
mérték ki az adót, a borkilen-
cedet és ebbôl készítették el 
utóbb állandó minôségû bora-
ikat. Általában csak másnap 
folytatták a munkát, magával 
a préseléssel. Végül a kifolyt 
mustot, az elôzôleg gondosan 
kitakarított, tölgyfából készült 
hordókba merték és a pincék-
be hordták. Az óbudai pin-
cék átlag mélysége 3 m volt, 

amely állandó 12-15 C0 között 
tartotta a hômérsékletet. A 
szüretet természetesen meg 
is kellett ünnepelni, amelybôl 
hosszú ideig Óbuda lakossága 
sem maradhatott ki. Volt itt 
körmenet, szüreti felvonulás, 
táncmulatság, eszem-iszom. 
A szüreti mulatság mindig a 
Péter-Pál templomban tartott 
misével kezdôdött, aztán hogy 
hol ért véget, arról már nem 
regélnek a vén gesztenyefák.

Horváth Péter

Modernizálódó TV és a kapcsolódó infor-
matikai rendszer számos lehetôséget kínál, 
ám kihasználásához bizonyos fokú hajlan-
dóság és folyamatos tanulás szükséges. Eh-
hez a „továbbképzéshez” igyekszik cikkünk 
segítséget nyújtani.

A mûszaki fejlôdés ill. a szolgáltatói/
gyártói üzleti érdek eredménye, hogy a fel-
használót körülvevô készülékek okosodnak. 
Ha bele gondolunk: csak egy egyszerû vasa-
ló példájába: a hajdani (immár villamos fû-
tésû) vasaló egy idô után hôszabályzós lett, 
majd gôzölôs, és választhatóan alul vagy 
oldalt engedi ki a párát. Hasonló fejlôdést 
számos más háztartásokban használatos 
eszköznél is látunk.

A szórakoztató elektronikai termékekre 
ez fokozottan igaz, bele értve a TV készülé-
kekre és azokat mûsorral ellátó környezetre. 
Jelen írás fôleg ez utóbbiakra korlátozódik.

A környezetünkben a vezetékes mûsor-
továbbító rendszerben ma már szinte kizá-
rólagos az un. IPTV használatos. Elôször az 
ezzel kapcsolatos ismereteket tekintsük át.

Követelmény, hogy egy adott a kábeles 

infrastruktúra – lehetôség szerint minél 
kevesebb szerkezeti szerelési átalakítással 
- minél több mûsor elérését tegyen lehetôvé.

Azt a lehetôséget, hogy egy adott kábel 
rendszeren keresztül 100-as nagyságrendû 
mûsort lehessen „átvinni” a korábbiakat 
messze túlszárnyaló minôségben, csak a di-
gitális technika tette lehetôvé. 

Az átviteli rendszer felépítése a szolgál-
tatónál egy központi számítógépes ellátó 
rendszerrel kezdôdik, mely a kábel hálóza-
ton keresztül juttat el mûsort a felhaszná-
lóhoz. Mivel az ellátó rendszer nagyfokú 
változatossága (sokféle szoftver alkalmazá-
sa) a szolgáltatóra (fölösleges) plusz terhet/
kötelezettséget jelent, ezért helyette egy jól 
kidolgozott, bevált nemzetközi szabvány 
rendszer (szinte kizárólagos) alkalmazását 
határozták el. Ez az Internet kapcsolatok-
ban kidolgozott szabvány rendszer az un. 
Internet protokoll.

Ezek alapján már belátható, hogy a több-
nyire használatos IPTV elnevezés az In-
ternet Protokollnak TV-re is megfeleltetett 
adatátvitelt jelenti. A szabvány lehetôvé 

teszi tehát, hogy TV kapcsolatot, az Inter-
net kapcsolattal és a vezetékes telefon kap-
csolattal együtt, ugyanazzal a kiszolgáló 
rendszerrel, ugyanazon a kábelen keresztül 
lehessen szolgáltatni. A jeltípusok (Inter-
net, vezetékes telefon és TV mûsorforrás) 
szétválasztását egy a lakásunkban elhelye-
zett „útvonal választó” un. rooter biztosítja, 
amely a beérkezô kábelre csatlakozik.

Kifejezetten a TV készülék számára kül-
dött digitális jelfolyamból egy további do-
bozka állítja elô a megkívánt minôségû TV 
kép és hang jeleket. Ennek mûködését egy 
hozzá adott távvezérlôvel lehet befolyásolni. 
Ezt a dobozkát szokás ’set top box’ -nak ne-
vezni. Ez közvetíti a szolgáltató felé, hogy 
melyik csatorna mûsorát szeretnénk látni; 
vagyis, hogy a szolgáltatónak melyik csa-
torna mûsorát kell felénk továbbítani. Ez 
oda,- vissza- irányú adatátvitelt is jelent a 
szolgáltató felé. 

Belátható, hogy ez a technika messze 
meghaladja a hajdani, csak egyirányú (a TV 
készülékhez érkezô) adatátvitelt.

A cikkünk további részeiben számba 
vesszük, hogy a távirányító segítségével 
milyen szükséges és lehetséges funkciók 
állnak a TV nézô rendelkezésére.

Tolnai Gábor
gtolnai1@t-online.hu

„Már a víg szüretnek örül minden ember”

Modernizálódó TV, és ami ezzel jár…

IPTV
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„Érdemes bevizsgáltatni 
kertünk talaját”– címmel ír-
tam az elôzô cikkemet, mely-
ben a konyhai csapból vett 
vízminta laboratóriumi ered-
ményeinek a bemutatását 
ígértem.

A talajmintában a legna-
gyobb gondot a hidrogénkar-
bonát magas szintje jelentet-
te, mely gátolja növényeink 
tápanyagfelvételét. Sajnos az 
újabb levélnek sem örültem! 
A Toronya utcai vízmintám-
ban az öntözôvizekre megen-
gedett felsô határérték duplá-
ját mérték a szakemberek a 
hidrogénkarbonátból. Tehát 
a kerti locsolással tovább nö-
velem a mennyiségét az ágyá-
saimban. Öntözésre a nagyon 
magas klorid tartalma miatt 
sem tûnt ideálisnak, a 7,48 
pH-ja miatt pedig pH-beállí-
tást javasolnak a laborosok. A 
receptet is leírták: 12 dkg cit-
romsavat keverjünk el 1000 
liter csapvízben, így lesz 6,5 
pH-jú az oldatunk. „A víz pH 
beállítás után öntözésre alkal-
mas.” Ezzel zárul a szakvéle-
mény

A régiek az esôvizet aján-
lották öntözésre! Permete-
zésre ma is ezt javasolják 
a szakkönyvek. Lágyabb, 
kevesebb káros só található 
benne így jobban oldódnak a 
növényvédô szerek. De vajon 
ma milyen csapadék érkezik 
a ciszternákba, az eresz alatti 
hordókba? Mit old ki a felet-
tünk elterülô légrétegbôl míg 
megérkezik hozzánk a felhôk-
bôl? Mit mos le a háztetôkrôl?

Rögtön felmerült bennem 
a kérdés, hogy az emberekre 
milyen hatással van a kony-
hában, fürdôszobában csor-
dogáló csapvíz? Mit mutat az 
egészségünk szempontjából 
a laboreredmény? Ez már 
nem az én szakmám, de az 
utcai beszélgetések alapján 
úgy tûnik, hogy nincs ok az 
aggodalomra. Sôt volt, aki a 
vizünk lúgosabb pH-ját üd-
vözölte, azt gyógyhatásúnak 
találta. Örülnék ha a témában 
nálam járatosabb szomszé-
dom folytatná pl. „Mit iszunk 
a hegyen?”-címmel.

Zsigó György
növényorvos

Fogyasztói társadalmunk-
ban számtalan reklámmal talál-
kozhatunk, melyek a megfelelô 
kozmetikum használata esetén 
szinte azonnali sikert ígérnek. 
Jól is hangzik, és hajlanánk is 
a könnyûnek tûnô megoldásra. 
Túljutva azonban néhány ta-
pasztalaton már nem hiszünk el 
minden mesét. De: ha még/már 
nem vagyunk smink-pártiak, 
bôrünk megóvására akkor is cél-
szerû odafi gyelni. A régi mondás 
megint találó: aki „jól érzi magát 
a bôrében”, az szerintem minden 
szempontból rendben van.

Én ezúttal is „zöld” irányba 
fordultam. Az oliva- és kókusz-
olajat kipróbálva úgy éreztem, 
hogy külsôleg legalább annyira 
hasznosak, mint belsôleg. Ezért 
késôbb továbbléptem, és magam 
fogtam testápoló krém elkészíté-
sébe. Egy gyakorlati bemutatón 
szembesültem azzal, hogy egy-
szerûen is lehet csinálni, csak el 
kell kezdeni. Ez is recept, fôzés-
nél meg már láttam ilyet…tehát 
belevágtam.

Hozzávalók a bioboltból: 1 rész 
méhviasz, 5 rész hidegen sajtolt 
olaj (pl. oliva, napraforgó, stb.), 2-3 
csepp illatos olaj, ízlésünk szerint 
(pl. rózsaolaj), és egy kapszulányi 
E-vitamin. Gôz fölött egy üvegtál-
ban megolvasztom a méhviaszt az 

olajokkal. Egyenletesre keverem 
fa vagy mûanyag pálcával, majd 
néhány percig hagyom hûlni. Ha 
langyos, mehet bele az E-vitamin 
(kapszula nélkül), azt is alaposan 
beledolgozom.

Még langyosan kicsi, zárható, 
szélesebb szájú üvegbe töltöm. Ha 
kihûlt, krém állaga lesz, és kivá-
lóan táplálja a száraz bôrt. Mivel 
tartósító nincs benne, egyszerre 
kisebb adagot érdemes készíteni. 
Nálam a nyári meleget is kibírta 
a polcon. Lehet, hogy félév múlva 
már nem lenne jó, de annyi ideig 
úgysem tart.

Fenti recept további változatait 
a közeljövôben fogom kipróbálni. 
Szerintem érdemes, mert az egész 
eljárás nem több félóránál, és tu-
dom, mit kenek magamra. Ezt a 
kísérletezést ráadásul egyetlen 
állatnak sem kell megszenvednie. 
Utolsó érvként pedig gondoljunk 
a kemikáliákra, melyekkel így 
nem terheljük szervezetünket, 
immunrendszerünket. 

Jönnek a téli hónapok, amikor 
bôrünket fokozottan szeretnénk 
védeni. Az esték is hosszabbak, 
kiválóan alkalmasak kencék 
elôállítására. Azaz ha bárki kedvet 
kapna egy kis lépés megtételéhez 
az egészség felé, csak biztatni tu-
dom.

Mikóné Ormos Márta

Hopp, egy falevél! A nap 
aranysárgára festette, aztán 
összepödörte, a szél pedig be-
sodorta az ablakomon. A szom-
széd kertbôl jött, egész pontosan 
Ádám szomszédom fájáról. Ádám 
szomszéd még gyerekkorában, 
kirándulás közben megcsúszott 
egy lejtôn és egy facsemetében 
tudott csak megkapaszkodni. 
Hanem a csemetét ezzel kiszakí-
totta a földbôl. Kis gondolkodás 
után fogta, hazavitte és elültette 
megmentôjét a kertjükben.  For-
más tölgyfácska lett belôle. A kis 
gazdából pedig derék asztalos, 
régi bútorok doktora. 

Szóval, az aranysárga falevél, 
ahogy betoppant, elbújt a tho-
net asztalka lába mögé. Egykor 
ez az apró asztal két testvéré-
vel szolgált a boldog békeidôk 
valamelyik polgári szalonjában 
egymásba tolható asztalkaként.  
Aztán elárvultan várakozott rám 

az Ecserin. Jöttömre szépen fel-
öltözött, kisminkelték lakkal és 
én el is hoztam. Azóta nálam dol-
gozik, tart és díszít. Mindig oda-
húzgálom, ahol épp lehuppanok, 
ráteszem csészémet a gözölgô te-
ával, vagy pohárkámat gyógyító 
nedûvel. Most látom csak, ahogy 
a nap megsüti, milyen szép a 
mintája. Meg a kecses formája 
is az íves, hajlított tartólécekkel. 
Pedig girbegurba fadarabokból 
kezdôdött az ô története is. 

Ádám szomszédot kérdem, 
válaszából a fa megbecsülését 
hallom. A kivágott fát sokáig, 
évekig is szárítják, ha a bútor-
hoz akarják használni. Lapokat 
szeletelnek belôle, vastagabbat, 
vékonyabbat. Ezért van az, hogy 
egymás mellé téve a lapokat, 
egy-egy szekrényajtón a fának 
a rajzolatát vissza lehet játsza-
ni és az szemet gyönyörködtetô 
mintákat ad. Tényleg – ujjongok. 

Jó barátaim voltak egy idôben a 
barokk szekrény az ajtóival és 
mellette az írókomód a fi ókjaival, 
sokszor a segítségemre siettek 
régen. De szerettem nézegetni 
a mintákat, a tekintettem ug-
rándozott a rajzolatok görbéin, 
fantáziámmal jelentést kerestem 
a rajzoknak. Ezzel ütöttem el az 
idôt, amíg mellettük ültem és a 
fejmosásomat hallgattam, más-
különben megpukkadtam volna 
az unalomtól.

Ádám szomszéd aztán ma-
gyarázni kezdte, mi lesz a rajzo-
latokkal a feldolgozáskor, meg-
maradnak és érvényesülnek, 
vagy halványodnak, ahogy ke-
zelik a fát. Aztán magyarázgatta 
a thonet asztalkáimat is. Ezekbe 
gôzöléssel varázsolnak annyi 
hajlékonyságot, hogy az íveket 
ki lehessen alakítani. Ehhez ám 
masina kell, olyan gép, ami ké-
pes a gôzfürdôre. 

Összeszerelhetô nagyáruhá-
zi tákolmányok is csúfoskod-
nak a portámon, nem tagadom, 

de azokban semmi lélek nincs. 
Emlékszem, amikor költözött a 
régi ruhásszekrényem, néztem, 
ahogy széjjelszedték és újra ösz-
szerajták. Egyetlen szög nem 
sok, annyi se volt benne, mégis 
remekül szolgál az öreg még ma 
is.

Én arra jutottam, hogy Ádám 
szomszédnak igaza van. A mai 
napig utálja, ha ritkítjuk az itt 
honos fákat, amik még a kerí-
tésre is rátekerednek, elkámpi-
csorodik az irtás hallatára. Igaza 
van, mert a fákat nem irtani kell, 
hanem lakótársainkként és ne-
künk szolgálatot tévô társként 
kell felnéznünk rájuk. Amíg lá-
bon állnak és szállást, menedé-
ket, ételt adnak állatnak, vagy 
amikor egy-egy bútorban élnek 
tovább.  Ha legközelebb tölgy-
falevél érkezik a szomszédból, 
azt kiegyengetem, megszárítom 
és karácsonyfadíszt csinálok 
belôle, mint régen, békés gye-
rekkoromban.

Diósi Vali

A tölgyfa üzenete

A táborhegyi víz laborvizsgálatának eredményei

Mivel öntözzük 
a növényeinket?

Bôrápolás? Természetesen!
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Ötödik év, ötödik ôsz, ötödik suli buli. 
Ötödik alkalommal fi gyelem, ahogy gyüle-
keznek a szülôk, a gyerekek, az asztalokon 
gyûlik az enni-innivaló. Második éve már, 
hogy párhuzamosan két osztály bulijára sü-
töm a sütit. Hangzavar, rohangálás, szervez-
kedés. Emlékszem az elsô évben a „buli” a 
mi osztályunknak – vagy nekem legalábbis 
– milyen feszengôs hangulatú volt, és öröm-
mel látom, hogy most már nem az.

Természetesen az eltelt évek alatt sok 
minden történt, ami nem csak a gyereke-
ket, hanem a szülôket is összekovácsolta, 
voltak, akik lemorzsolódtak, de a kialakult 
összetartásban kétségtelenül szerepe volt 
az iskolának is. Egészen pontosan annak 
a családias légkörnek, ami a tanároknak 

és az iskola „technikai személyzetének” 
köszönhetô.

Mindkét gyerekem elhivatott pedagó-
gusok keze alá került, akikkel ha nem is 
mindig értettünk egyet, de a jó szándékuk 
és gyerekek iránti szeretetük soha nem 
lehetett kétséges. Hatalmas elônye az is-
kolának, hogy több évfolyamban csak egy 
osztály van, ezért a tanároknak a diákokra 
a szokásosnál több fi gyelem jut. Igen, ha 
a fi aimat kérdeznénk, szerintük ez nem 
mindig elôny, de én azért örülök, hogy 
nekik egy kicsit még olyan, mint amilyen 
nekem volt az én gyerekkoromban, amikor 
itt a hegyen még mindenki ismert minden-
kit, és a lakók java része köszönô viszony-
ban volt egymással.

Manapság felbecsülhetetlen egy olyan 
portás bácsi, aki minden egyes gyerekrôl 
kivétel nélkül tudja, hogy kik a szülei, ki-
vel mehetnek haza és mikor, tudja, hogy 
a hét adott napján a gyereknek milyen 
különórája van, és az épületen belül ép-
pen hol tartózkodik. Tudja, hogy hol van 
a tornazsák, a két hónapja keresett pulcsi, 
kulacs, és nem mellesleg a szülôhöz is van 
egy-két jó szava, amikor délután beesik a 
gyerekért.

Az „Erdôlja Isi” a körzetes iskola, és 
„tudatosan” nem is akartunk más oktatási 
intézményt választani. Az eddigi tapaszta-
lataink fényében ez volt a lehetô legjobb 
döntés.

Nagy Katalin

Ahova jó járni…
Az „Erdôlja Isi”, vagyis a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Izgalommal csiviteltek a vándorló ma-
darak, és új kis elsôseink is a szeptemberi, 
hosszú, indián nyárban. Talán már új pe-
dagógusaink is megszoktak minálunk. 

Forró hangulatban teltek az év elsô he-
tei, és hasonlóan zajlott a hagyományos 
Sulibuli is. Az ételeket minden osztály 
maga hozta/rendelte: paprikás krumpli, 
fánk, palacsinta, óriás pizza és hamburger 
volt a legvonzóbb a felhozatalban.

Összes hegyoldali teraszunkon külön-
bözô programlehetôségeket kínáltunk.
•  A sportudvaron zajló felsôs foci körmér-

kôzések idején kézmûveskedés folyt a 
tornateremben. Remek ôszi manók ke-
rültek ki alsós tanulóink ügyes kezei 
alól.

•  Késôbb legfelsô udvarunkon sötétedé-
sig lovaglás és szamaragolás kötötte le 
az érdeklôdôk (és az állatok vezetôinek) 
energiáit.

•  A diákjaink által bemutatott népdalok 
és táncok igazán lekötötték a nagyér-
demût. Örültünk, hogy a Táborhegyi 
Szüretre jól sikerült a fôpróba.
A hangosítás segített, hogy a rengeteg 

tombola ajándék új tulajdonosának számát 
hamar kikiáltottam, mégsem ment el a 
hangom. A rendrakás is zökkenômentesen 
zajlott, a sör- és mûanyag padok össze-
hajtása és az udvaron parkoltatása után, 
minden visszakerült a helyére, úgyhogy 
hétfôn már zavartalanul folytatódott a ta-
nulás.

Örömmel várjuk az októbert is. Leginkább 
a 13-i szombati ledolgozandó munkanapot, 
amely tanítás nélkül telik majd. Az aradi 
vértanúkra iskolarádión keresztül emléke-
zünk meg, az október 23-i nemzeti ünnepre 
pedig egy alkalmi fi lm eleveníti fel azokat 
az élményeket, amelyeket mi már fi atal ko-
runkra való tekintettel nem élhettünk át.

Az ôszi szünet csak a hónap legvégén 
kezdôdik, így lesz idônk felkészülni a no-
vemberi versenyekre. Addig szorgalmasan 
készülünk a Bolyai magyar, matematika és 
természetismereti csapatversenyekre, va-
lamint különbözô tárgyakból a TITOK leve-

lezôversenyre, amelyeken részt veszünk 
alsóban és felsôben egyaránt.

Leendô elsôseinket február 13-án és 
március 6-án 16 órakor látjuk szívesen a 
suliváró foglalkozásokon.

Kádár Eszter

Iskolai hírek
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Bridzsverseny gyôztesei: A Nagykanizsai Bor és Dödölle Fesztivál 
keretében megrendezett bridzs csapatverseny 3. helyezett csapata: 
Fischer József, Kis Zsuzsanna, Mátyás Károly, Décsey Krisztina

Szeptember közepén, egy még nyári 
péntek délután, utcabulit tartottunk. Re-
mekül sikerült! A meghívókat mintegy 
negyven postaládába dobtam be. Olyanok 
is eljöttek, akiket korábban soha nem lát-
tunk, és nagyon örültek a találkozónak. 18 
háztartásból 57-en voltunk!

Délután négy óra magasságában tettük 
ki az óriás játszós szônyeget, gyerekasztalt 
és székeket. Az egyesülettôl kölcsönkapott 
két asztal is szépen feldíszítve kikerült. A 
délután ötös kezdésnél is már egész sokan 
voltunk. Mindenki hozott magával valamit. 
Az asztalok roskadásig megteltek fi nom 
sütikkel, gyümölcsökkel, üdítôkkel. Volt, 
hogy kupacokban álltunk és beszélget-
tünk, de ki-ki le tudott ülni valamilyen té-
mához beszélgetni is. A gyerekek nagyon 
élvezték a rajzolást, autózást, rollerozást, 
biciklizést. Ahogy esteledett, a mécseseket 
is meggyújtottam az asztalokon és a kerí-
tésen.

Nagyon jó volt találkozni! Beszélgetni, 
megismerkedni! Mindenki örült a szerve-

zésnek, és azt kérdezgették, mikor lesz 
a következô ilyen alkalom. Szóba került 
a bográcsozás, és volt olyan, aki felaján-
lotta segítségét egy következô találkozó 
szervezésében. Létrehoztunk egy zárt fa-
cebook-csoportot, levelezôlistát is, hogy a 
jövôben könnyebben tarthassuk egymás-
sal a kapcsolatot.

Külön köszönet az Óhegy Egyesületnek 

a közterület-használati engedély beszerzé-
séért, az Önkormányzatnak pedig a gyors 
ügyintézésért!

A gyerekek lassan aludni tértek. A fel-
nôttek este kilenckor köszöntek el. Mind-
annyian biztosak voltunk benne, hogy 
nem ez volt az utolsó alkalom, mert nyil-
vánvaló: Ez az utca a miénk!

Lehoczky Anikó

A Ház sokféle színnel kere-
tezett ablakai hívják fel a fi gyel-
met arra, hogy ezen a telken 
nem egy terebélyes családi ház 
áll, hanem egy klubház, ami a 
Hegyvidék „nappali szobája”, 
amiben az Óhegy Egyesület szí-
nes vidám programokkal várja a 
Hegyvidék lakóit, és ahová bárki 
betérhet családjával, barátaival, 
benne akár programot is szer-
vezhet, bemutathatja alkotásait, 
összehívhatja szomszédait, csa-
ládját.

Három évtizeddel ezelôtt 
az Egyesület elnöke belépett a 
nagyterembe, és galamb repült 
ki a csukott ablakon. A Ház az 
Egyesület életének harminc éve 
alatt, a lassan, de folyamatosan 
átalakult, megváltozott. Másfél 
évtizeddel ezelôtt az egykori 
épületen új tetôszigetelés, és 
belül új elektromos hálózat ké-
szült. Késôbb új kertet építet-
tünk támfalakkal, burkolatokkal, 
alatta új vízvezetékkel. bekötöt-
tük az épület szennyvizeit az ut-
cai közcsatornába, ekkor épült 
ki a ma is látható mosdóblokk. 
Aztán új fûtési hálózat készült 
új kazánnal. Konfortosítottuk, 
majd rendbe hoztuk a gondno-

ki lakást is. Kaptunk új járdát 
és útburkolatot az épület elôtt. 
Szép lassan lecseréltük a belsô 
padlóburkolatokat, lecseréltünk 
néhány rosszul záró ablakot, és 
a bejárati ajtót új függönyöket 
tettünk az ablakokra. 

Az elmúlt két évben új arcot 
kapott a Ház. Tavaly felújítottuk 
a teljes homlokzatot, Idén a kerti 
átjáró kiépítésével használható-
bakká váltak a belsô termek. 
Már nem átjáróház a nagyterem, 
és lett végre raktárunk is. Az elô-
térben, közlekedôkben új burko-
lat van, és minden belsô teret ki-
festettünk. A nagy fogyasztású 
fénycsöves lámpatesteket pedig 
ledlámpákra cseréltük. Aztán ha 
minden a terv szerint halad, a 
házavatóig az elôteret is barát-
ságosabbá tesszük. Hajtunk na-
gyon a házavatóig. 

Mindezeket mibôl? Elsôsor-
ban társadalmi munkából, de 
a nagyobb feladatokat Önkor-
mányzati támogatással készítet-
tük el. Sokat segítenek a tárgyi 
adományok (ablakok, pvc padló, 
kerámia burkolat, függönyök, 
bútorok, stb.), a pénzadomá-
nyok, és a „vacsora a házért” 
programunk bevételei.

Idén az átépítési és felújítási 
munkák költségeinek felét az 
Önkormányzat adta, ami kiegé-
szítettek a „Vacsora a házért” 
program kapcsán beérkezett 
adományok, egyes építôanyag 
adományok, valamint korábbi 
megtakarításaink.

Alapos az indok, hogy „háza-
vatót” tartsunk. E napon össze-

jövünk, és köszönetet mondunk 
koccintunk mindazokkal, akik 
az átalakítás és felújítás meg-
valósításában támogatásukkal, 
adományaikkal, munkájukkal, 
részt vettek. Remélem nem kell 
szégyenkeznünk azon hegylakó 
elôdeink elôtt, akik egykor ezt a 
házat hozott anyagból, társadal-
mi munkában felépítették.

Szeretettel várunk tehát min-
denkit, aki a Ház fejleményei 
iránt érdeklôdnek, sôt alkalman-
ként használják is.

Felcsuti László

Utcabuli a Körtvélyes közben

Miénk az utca

Házavató ünnepség
a színgazdag Népházban, október 26-án, pénteken 18:30-kor
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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

AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

Köszönjük mindazok támoga-
tását, akik 2017. évi a jövedelem-
adójuk 1%-át Egyesületünknek 
ajánlották fel. A kapott 208.843.- 
forintot szeptember végén a 
NAV a számlánkra utalta.

Az összeg mértéke sokak 
egyetértését, biztatását jelenti. 
Kötelez arra, hogy munkánkat a 
lelkesedés mellett fegyelmezet-
ten és pontosan végezzük, csakis 
a közösség érdekében, hiszen azt 
sokan elvárják, és fi gyelemmel 
kísérik.

A kapott összeget közösségi 
programjaink megvalósítására 
használjuk fel.

Óbuda-Hegyvidékiek 
Egyesületének Elnöksége

MRS - dajkáló h. 10:00-11:00

MRS - mamibaba h. 11:00-12:00

 sz. 11:00-12:00

Kóruspróba h. páros 18:00-19:30

Hatha Jóga - Balázs E. h., 18:15-19:45

Jazz és modern tánc (9-14 éveseknek) k. 17:00-18:00

Nôi átmozgató - frissítô torna k., cs. 18:15-19:15

Lelki Egészség-ôrzô Klub k. páros 19:00-21:00

Kubai salsa tanfolyam k., cs 19:30-21:00

MRS - hancúrka sz. 10:00-11:00

Bridzs klub sz. 18:00-22:00

MRS – babamama torna  cs. 10:30-11:30

Klasszikus balett (9-14 éveseknek) cs. 17:00-tól

MRS - Babahordozó klub elsô  p.  10:00-11:00

MRS babamama jóga p. 15:00-16:00

Hegyvidéki Séta-kör szo.   9:30-11:30

Viharhegyi út/Erdôalja út találkozásától

Kreatív kézmûves  szo. 10:00-14:00

Köszönet az 1%-ért

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

Sáringer Kálmánné Erzsé-
bettôl köszönünk most el. Tud-
tuk, hogy beteg, de bíztunk, 
hogy mindig életvidám, pozitív 
gondolkodása és életvitele átse-
gíti betegségén.

A MI ERZSIKÉNK csak eny-
nyit mondtunk és mindenki 
tudta Reá gondolunk sok éven, 
sôt évtizedeken keresztül. Hi-
szen az Egyesület alapító tagja-
ként élô történelem élô bizonyí-
ték volt nemcsak az Egyesület 
életében, hanem a Népház tör-
ténetében is! Ô még tudta ho-
gyan épült a ház, sôt név sze-
rint ismerte ki mindenki hordta 
a téglát, adta munkáját - akkor 
még ismeretlen jövôjû - de igen 
nemes cél érdekében, hogy a 
Hármashatár-hegy keleti olda-
lán élôknek legyen egy közös-
ségi otthona.

Az Egyesület megalakulása 
óta vezetôségi tag, valamennyi 
elnök munkáját segítette, igazi 
bölcs és igazságkeresô és talá-
ló szemlélettel. Gondolkodását 
az ôszintén kimondott szó és 

tanács, olykor az építô kritika 
jellemezte.

Na és a versei! Istenadta te-
hetséggel lepett meg minket 
minden ünnepségen, szellemes 
strófákkal vagy versbe szedett 
több versszakos jellemrajzzal. 
Mindig óriási sikere volt!

Korát elfeledtetve rendület-
lenül sütötte a megunhatatlan 
sörkifl ijeit, amit percek alatt 
felfaltunk.

Családját is ugyanilyen szere-
tettel, önfeláldozó erôvel tartotta 
össze. Az Erdôalja úton született 
és itt nevelte népes családját, tíz 
unokáját és egyre szaporodó dé-
dunokákat (már van hat).

Kedves Erzsi! Sok-sok törté-
netet hallottunk Tôled, mesél-
tél az elsô hegyi lakókról arról, 
hogy a mai Farkastorki lejtôn 
az akkor még csak kitaposott 
vízmosáson jártatok le a váro-
si iskolába. A Táborhegy akkor 
még a szôlôk és a mandulások 
birodalma volt. Tanúja voltál a 
hegyi iskola felépítésének, az 
elsô betonútnak, az elsô busz-
járatnak, a benépesedô otthont 
építô lakóknak.

A tenni akarás az emberek 
segítése vitt sok évig Magyar 
Vöröskeresztbe is, ahol önkén-
tes segítôként dolgoztál. Remél-
jük ott fenn a mennyben meg-
kapod jutalmad.

Szívünk szeretetével bú-
csúzunk Tôled.

barátnôd Prazsák Magdi
és az Egyesület Vezetôsége

Búcsúzunk a ,,MI ERZSIKÉNKTÔL”

APRÓHIRDETÉS

•  Akciós fogászati kezelések! 

Rendelômben minden fogászati 

kezelésre, fogpótlás elkészíté-

sére és fogfehérítô kezelésre 

25% kedvezményt biztosítok. 

Dr. Virág Dániel (cím: 1132 Bu-

dapest, Szent István krt. 4, III. 

em. 1. Tel: 20 522 1700).

•  Angol, német és magyar taní-

tás, tolmácsolás és korrepetálás 

a Testvérhegyen diplomás tanár-

nônél. Külföldieknek ügyintézés 

magyarul. Tel: 20-375 8877.

Egyesületi iroda nyitva tartása:
szerdán 17.00-19.00 h, a hét többi nap-

ján elôre egyeztetett idôpontban, tel.: 

404 5380. Gondnok: Gáspár Tibor, tel.: 

20-917 0136. 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 – Bé-

csi 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 beje-

lentkezés esetén, Tel: 367 8791

A Táborhegyi Népházban nagy 
sikerrel vendégeskedett Krúdy 
Gyula Irodalmi Kör szeretettel 
várja az érdeklôdôket Krúdy Gyu-
la születésének 140. évfordulója 
alkalmával, október 11-én, csü-
törtökön 15:45-kor Krúdy emlék-
táblánál (1036 Korona tér 1.) ko-
szorú elhelyezésére, majd utána, 
16:00-kor a Kéhly Vendéglôbe 
(1036 Mókus utca 22.), ahol Krú-
dyról visszaemlékezések hangza-
nak el. Közremûködik Pánti Anna 
Erkel-díjas operaénekes.

Krúdy emléknap



2018. október ÓHEGY-HÍREK XXIII. évfolyam, 8. szám

10

HEGYVIDÉKIEK 
INGATLANIRODÁJA

Építési telkek, családi házak, új építésû 
és használt lakások értékesítése és bérbeadása

www.obudalux.hu | www.obudaihegyvidek.hu

HÍVJON BIZALOMMAL!
06 30 696 6969

ÓBUDALUX
INGATLANIRODA

TESTVÉRHEGY
TÁBORHEGY

REMETEHEGY
MÁTYÁSHEGY
ARANYHEGY
ÜRÖMHEGY

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

E-mail: obudalux@oi.hu

Forster Judit
irodavezetô-építész

1037 Budapest, 
Erdôalja út 46.

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

Óbuda - Hegyvidéki ingatlanok
ÉRTÉKES ÍTÉSE , BÉRBEADÁSA

 

 

SÁGI MAGDI
INGATLANIRODÁJA

Weboldal: www.mrs-obuda.hu
Telefon: +36-30-175-3127 ¦ Facebook: Mama Relax Stúdió 

E-mail: info@mrs-obuda.hu

BÚTORKLINIKA A HEGYEN
 

 

Telefon: 388-2464 

Mobil: 06 30 845-6186

Telefon

Mobil: 06 3

ÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ
Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket éttermünkben

minden héten megújuló ebéd menüinkkel.

Leves + választható fôétel 1050 Ft

Esküvôk, családi rendezvények, születésnapok, bankettek

lebonyolítását vállaljuk, akár a kerthelyiségünkben is.

Ínyenckert étterem - 1037 Bp., Vörösvári út 131.

Tel.: 487 3090, +30 476 1316, www.inyenckert.hu

***

Ha e hirdetést magával hozza 10% kedvezményben részesül.

Testi-lelki felfrissülés a várandós- és kisgyermekes anyáknak

• Dajkáló
• Baba-mama torna
• Hancúrka
• Ovisuli

•   Maminbaba - Óbudán csak itt
•   Baba-mama jóga
•   Szoptatási tanácsadás 
•   Babahordozó klub/tanfolyam


