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Programok
Ádventi koszorúkészítés december 1. szo. 17.00

Vasárnapi mozi december 2. v. 17.00

Mikulás a Népházban december 9. v. 10.00

Mikulás a Virágos-nyeregben december 9. v. 16.00

Dokumentumfi lm december 14. p. 18.00

Séta-Kör-Golgota keresztek december 8. szo. 9.30

Vasárnapi mozi január 6. v. 17.00

Vasárnapi mozi január 20. v. 17.00

Disznótor február 2. szo. 7.00

Állandó programok   9. oldalon

A következô lap megjelenésének idôpontja:
2019. január 31.

„Gyere velünk 

Versországba!”
Verskedvelô barátaink elôadásai

a Táborhegyi Népházban.

november 30-án,

pénteken 18:00 órakor.

Legkedvesebb verseibôl válogat:

Mónus Miklósné Ibolya

majd verset mond írül Dónál O’Neil,

magyarra fordítva dr. Nagy Ákos

Adventi koszorút 

készítünk
a Táborhegyi Népházban

december 1-én, szombaton, 

17:00 órakor.

Koordinátor:

Mester Éva Hajnalka

grafi kus - festô

Táborhegyi disznótor
a Táborhegyi Népházban.

2019. február 2-án, szombaton, 

7:00 órától.

Disznótoros vacsora 18:00 órától.

(Részletek a 9. oldalon)

Vasárnapi mozi
Wim Wenders: A Föld sója. /2014/

2018. december 16-án, 17.00 órakor

Woody Allen: Wonder Wheel. /2017/

2019. január 13-án, 17.00 órakor

Woody Allen: Cafe Society /2016/

2019. január 27-én, 17.00 órakor

Európa legnagyobb Betleheme

„Nekem már egy hét 

után honvágyam van”
címû dokumentumfi lm vetítése

Kékedi László fafaragó munkásságáról,

december 14-én, pénteken 18:00 órakor

a Táborhegyi Népházban.

A vetítést beszélgetés követi a munkálkodó 

emberrôl, a hitrôl, a közösség erejérôl,

Babiczky László

Balázs Béla-díjas rendezôvel.

(Részletek a 3. oldalon.)

JÖN A MIKULÁS
december 9-én, vasárnap.

10.00 órakor a Táborhegyi Népházba 
(a kicsiny gyermekekhez)

16.00 órakor  a Virágos-nyeregbe.

(Részletek a 3. oldalon)

Túra a solymári 

Golgota-Keresztekhez

Hegyvidéki 

Séta-Kör
rendhagyó túrája

december 15-én, 

szombaton

Találkozó 9.30 órakor 

a 137-es busz Erdôalja úti 

végállomásánál.

(Részletek a 2. oldalon)
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November 20-án adták át a Pilisi Par-
kerdô Zrt. által felújított és látogatóbaráttá 
tett, tanörvénnyé alakított Guckler Károly 
sétányt a Hármashatár-hegyen. Az ünne-
pélyes eseményt eredetileg a szabadban, 
a sétány indulópontjánál tervezték megtar-
tani, ahol a kiváló erdômester emléktáblá-
ját is felavattuk volna, ám az idôjárás nem 
fogadta kegyeibe a szertartást. A meghatá-
rozhatatlan állagú csapadék és a sûrû köd 
miatt, a hegytetôn álló (korábban szintén 
felújított) Rotter Lajos Turistaház kedves 
kis termében rendezték az eseményt.

A családias hangulatú eseményen, be-
szédet mondott Dr. Tornyos-László Petra az 
Agrárminisztérium erdészeti fôosztályve-
zetôje, Zambó Péter, a Pilisi Parkerdô Zrt. 
vezérigazgatója. Kovács Ferenc mûszaki 
vezetô ismertette a felújítási munka fázi-
sait, koncepcióját és a munkálatok ered-
ményeit, kiemelve azokat a nóvumokat, 
amelyek a megvalósult projektet jellemzik. 
Gadó György, aki az információs táblákat 
töltötte meg tartalommal, beszédjében ki-
emelt egy pár igazán érdekes lehetôséget 
és témát az új ismeretterjesztô források-
ból. Rittling István, a Pilisi Parkerdô Zrt. 
Budapesti Erdészetének vezetôje a köszö-
netnyilvánítás mellett felhívta a fi gyelmet 
a dinamikusan fejlôdô látogatólétszámra, 
amely az idén 100 éves, felújított tanös-
vénnyel, várhatóan tovább fog emelkedni.

A kiváló magyar erdômérnök, Guckler 
Károly (1858-1923) 1895-tôl lett Budapest 
Székesfôváros erdômestere, majd az Erdé-
szeti Hivatal vezetôje. Elsôdleges feladata, 
a Budai-hegység fairtásainak megállítása 
és a károk helyreállítása volt. A nagymér-
tékû erdôpusztulást, a lakosság tûzifaigé-
nye okozta, amelyet a kopár hegyvidék ki-
ábrándító látványa jelzett. Guckler komoly 
energiát fektetett a munkájába és bátran 
nyúlt új, modern ötletekhez. Nem a hagyo-
mányos tölgyerdô visszaültetését erôltette, 
hanem fôleg feketefenyôket telepített a 
régiek helyébe. Ez a fajta meghálálta a bi-
zalmat és jó tûrôképességének köszönhetô, 

hamar benôtte a 
területet.

Guckler a fásí-
tással egyidôben, 

egy sétányt is kialakított a Hármasha-
tár-hegy északkeleti oldalán, mintegy 370 
m magasan, amely szintkülönbség nélkül 
fut a Szépvölgyi úttól egészen a Csúcshe-
gyig, mintegy 3,5 km hosszan. Az idôk so-
rán a sétány állapota leromlott, így a Pilisi 
Parkerdô Zrt. egy hosszútávú, több lépcsôs 
program keretében, átfogó felújításba kez-
dett. Ennek keretében újították fel a Hár-
mashatás-hegyi turistaházat, alakítottak 
ki egy modern látogató- és kiállítópontot, 
amely az Országos Kéktúra útvonalához 
tartozik.

Gadó György Pál természetvédôt, fi lm-
rendezôt bízták meg az új tanösvény kon-
cepciójának kidolgozásával. A cél az volt, 
hogy igazán látogatóbarát legyen, amely a 
túrázók szinte minden érzékszervére ha-
tással lesz. Így születtek meg a QR-kóddal 

ellátott bemutatótablók (összesen 14), ame-
lyek számos hasznos információt nyújtanak 
az érdeklôdôknek, illetve kialakításra került 
két kilátóterasz, amely a sétány korábbi 
nagy hiányossága volt. Ezekrôl a kilátóhe-
lyekrôl pompás panoráma tárul a sétálók elé, 
akik Óbudán túl, a fôváros északi részében 
gyönyörködhetnek. A munkálatok során új 
padokat és asztalokat helyeztek el, a Virá-
gos-nyeregben új tûzrakó helyet alakítottak 
ki, rendbe hozták a Tábor-hegyi barlang bejá-
ratának környékét (korlát, lépcsô kijavítása). 
Az eredeti kilátó padot és környezetét szin-
tén rendezték. Az információs táblák anyaga 
megtalálható a parkerdo.hu oldalon, hogy 
hosszabban lehessen tanulmányozni azokat.

Remények szerint, az új Guckler Károly 
tanösvény sok örömet és élményt fog nyúj-
tani azok számára, akik hajlandók kimoz-
dulni az otthon kényelmébôl, feltápászkod-
ni a TV elôl, hogy egy kiadós séta kertében 
felfrissítsék testüket és elméjüket.

Horváth Péter

A Remete-hegy tájértékeinek 
megismerésére szervezett kirán-
duláson Csemez Attila túrave-
zetése gazdagította hegyvidéki 
sétánkat, amely sok érdeklôdôt 
vonzott. Ebbôl mi szervezôk és a 
Séta-kör tagjai arra gondoltunk, 
hogy ilyenfajta tematikus séták-
ra van igény, és alkalomszerûen 
többen velünk tartanának kirán-
dulni, levegôzni. Ezért decem-
ber 15-én a Séta-Kör újra várja 

az érdeklôdôket, a túra tempóját 
is a résztvevôkhöz igazítja.

Találkozó: december 15-én, 
szombaton a 137-es busz Er-
dôalja úti végállomásánál.

Indulás: 9.30 h, visszaérke-
zés ugyanoda 13.00 -14.00 h 
között.

Túra útvonala: Az Erdôalja 
úton felsétálunk a Virágos-nye-
regig, onnan a Csúcs-hegyi nyer-
gen a sárga jelzésen haladunk a 

Tökhegy (356 m) érintésével a 
solymári Kálvária-hegyre (384 
m). Itt elérkezünk úti célunk-
hoz, a Golgota-keresztekhez. A 
kôkereszteknél lehet adventi 
mécsest gyújtani.

Túra hossza: cca. 10 km, kis 
emelkedôkre lehet számítani.

Várunk mindenkit könnyû 
felszerelésben, túrabakancsban, 
folyadékot tegyünk feltétlenül a 
batyuba. A kirándulást csak az 

esô miatt napoljuk el, ha esetleg 
havazik, készüljünk megfelelô 
vízhatlan kabáttal.

A Séta-Kör a többi szomba-
ton változatlanul járja szokott 
útvonalát, a Viharhegyi út, Er-
dôalja út találkozásától, melyre 
változatlanul várunk mindenkit. 
Jelszavunk továbbra is: „Maradj 
fi tt”.

Idén az utolsó sétánk a most 
meghirdetett kirándulás alkal-
mával lesz, majd az ünnepek 
után január 5-tôl folytatjuk. To-
vábbi információ:

Halmágyi Edit
20-590 2975

Kilátó terasz a sétány mentén, Óbuda felett

Gadó György erdômérnök, a tanösvény tematikájának kimunká-
lója ismertette résztvevôknek a látnivalókat.

Megújult a Guckler Károly sétány

Hegyvidéki Séta-Kör rendhagyó túrája

Túra a solymári Golgota-Keresztekhez
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Hegyvidékünkre immáron 22 éve jön 
lovon a Mikulás hosszú szakállával, tele 
puttonyával, és megajándékozza a kicsi-
nyeket! 

Idén is jön. A kicsiny gyermekekhez 
délelôtt 10 órakor a Táborhegyi Népházba, 
ahol  Csomor Katával együtt közös ének-
léssel várják a Mikulást, akivel aztán be-
szélgethetnek és verset mondhatnak. Ott 
igazán közel kerülhetnek hozzá. A nagyob-
bak pedig 16.00 órakor a Virágos-nyereg-
ben, tábortûz mellett várják majd a lovon 
érkezô Mikulást. Akik közösen szeretné-
nek felsétálni a nyeregbe, azokat 15.15-kor 
várjuk az Erdôalja úti buszvégállomásnál. 
Az ösvényen krampuszok tesznek fel talá-
lós kérdéseket, és amelyik gyermek helyes 
választ ad, szaloncukrot kap tôlük.

Mi pedig nagyon készülünk a Mikulás 
fogadására, majd húszan vigyázunk, hogy 
el ne tévedjen. Reméljük, sokan eljönnek 
majd. Mindenki hozzon magával lámpát, 
meleg ruhát és alkalmas cipôt. 

A mikulásjegyek az Erdôalja úti ABC-
ben, a Táborhegyi Népházban Gáspár 
Tibortól és az Erdôalja úti Iskolában kap-
hatók. A jegy magában foglalja a Mikulás 
csomagot is a részt vevô gyermek számára.

Az elôrejelzések szerint fent a nyereg-
ben nem lesz rossz idô. Hideg ellen kíná-
lunk forró teát, forralt bort, aki pedig meg-
éhezik, az a rendezvényünket támogató, 
Vörösvári úti Pizza Paradicsom étterem 
kínálatát kóstolhatja.

Minden kis és nagy gyermeket, felnôttet 
és családot szeretettel vár

az Egyesület Vezetôsége

Kékedi László népi fafaragó iparmû-
vész. A Magyar Mûvészeti Akadémia 
rendes tagja. Miskolci munkáscsaládban 
született, már 1980-ban egy ifjúsági szak-
körben megismerkedett Szegedi Miklós 
népi iparmûvésznél a fafaragás mûvésze-
tével, ezután részt vett az általa vezetett 
kézmûves táborokban. 1989-tôl Kisgyôr-
ben a családi kézmûves szaktábor fafaragó 
szekcióját vezette. Más miskolci fafaragók-
kal együtt készítették el a Kisgyôri temetô-
kaput, a gémeskutat, a faluház kapuját és 
az óvodai játékvárat. Sajátos stílusának ki-
alakításához ihletet merített az erdélyi csi-
ki, csángó és a kalotaszegi hagyományok-
ból, továbbá a bükkaljai tapasztalatokból. 
Kékedi László sokat tett Kisgyôr kulturális 
és közösségi életének felvirágoztatásáért, 
2010 ôszétôl már ô Kisgyôr polgármeste-
re. Elsôsorban az épített környezet, a tár-
gyi népmûvészet nemes hagyományainak 
felélesztésében és továbbadásában vannak 
elévülhetetlen érdemei.

„Nekem már egy hét után honvágyam 
van” - említi Kékedi László Kisgyôrhöz 
való kötôdését. A dokumentumfi lm arra 
törekszik, hogy egy közösségben gondol-
kodó alkotóembert mutassa be. Ô nem 
múzeumok kiállító termeinek dolgozik. 
Közösségben él, a közösségnek ad, a kö-
zösséggel együtt teremt. A hagyomány 
számára nem tiszteletreméltó holt anyag, 
hanem élô szerves, a jövôt formáló, él-

hetôvé, szerethetôvé tevô valóság. Ennek 
a szellemében dolgozik, ennek a szelle-
mében teremt értéket környezetében. 
Tudását átadja, mások alkotóerejét reális 
célok érdekében mozgósítja, teremtésre 
sarkalja. A bükkaljai táj üzenetét megé-
rezve teremt fa szoboralkotásokkal élhetô 
szívet melengetô környezetet, lehetôsé-
get teremtve az ott élô emberek számára 
az otthonosság érzetét. A táj a „keze nyo-
mán” átalakul, új színt, perspektívát kap. 
A kisgyôri emberek a mindennapokban, 
szinte észrevétlen élik, élhetik meg, hogy 
teremteni érdemes, közösségben élni jó. 
A folyamatosan átalakuló falukép büsz-
keséggel tölt el minden helyi lakost, és 
idelátogató vendéget. A település fa szob-
rainak üzenete kultúrateremtô erô, igazi 
népmûvészet. Az alkotások eszmeisége, 
a népi kultúra tágabb világát, a magyar 
hagyományok kincsestárát is beépíti 
gazdagítva a helyi hagyományokat. Ez a 
hétköznapokra átsugárzó erô, sarkallja 
nem csak a más mûvészeti területek ösz-
szefonódását a mindennapok tevékeny-
ségével, de segíti a közösség megújulást, 
életben maradását a nem könnyû XXI. 
századi körülmények között. Nem mel-
lesleg itt található Európa legnagyobb 
Betleheme, mely egész évben együtt él a 
falu lakóival.

Babiczky László
Balázs Béla díjas rendezô

A Hegyvidéki Séta-Kör november 10-én Csemez Attila tájépítészmérnök vezetésével járta végig Remete-hegy tájértékeit. A csoportkép 
a Guckler sétányon, egy régi kôbôl épült kilátóponton készült.

Jön a Mikulás!
December 9-én, vasárnap

Európa legnagyobb Betleheme
„Nekem már egy hét után honvágyam van”

Dokumentumfi lm Kékedi László fafaragó munkásságáról,
Vetítése december 14-én 18:00 órakor
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Óbuda közigazgatási terü-
letén egyre nagyobb szám-
ban fordul elô, hogy a lakosok 
vaddisznócsaládokkal, kisebb 
kondával, rókával, borzzal ta-
lálkoznak. A kerület hegyvidéki 
területein nagy számban élnek 
vaddisznók, elôfordult, hogy 
kifejlett koca pusztult el lakott 
részeken, vagy a fi atal, kondá-
juktól elvert kanok tévedtek be 
lakóparkok területére.

Az állatfajokról a fogalmak 
gyakran keverednek. A kifejlett 
hímet kannak, míg a nôstényt 
kocának hívjuk. A fi atal egye-
deket malacnak (kanmalac, 
emsemalac) nevezik. Süldônek 
hívjuk ôket az elsô állandó fog 
megjelenésétôl a teljes fogazat 
megjelenéséig vagy az elsô vem-
hesülésig. 5-6 éves korra érik el 
a teljes fejlettséget. A vaddisznó 
élettartama 10-12 év, míg a ma-
ximális élettartama 20-25 év.

Az egyedek csoportokban 
élnek, amiket kondáknak ne-
vezünk. A kondában szigorú 
rangsor alakul ki. Egy kondát 
általában 2-3 koca - akik roko-
nok - és a szaporulat alkotja. A 
kanok 1éves kor betöltése után 
elválnak a kondától. Helyben 
élô populációkat alkotnak, de 
egy konda nagy, több száz hek-
táros területen is mozoghat. 

A szaporodási idôszak (bú-
gás) november végétôl január 
végéig tart. A kerület környéki 
erdôkben élô egyedek búgása 

már elkezdôdött. Az egyébként 
magányosan élô kanok ilyen-
kor csatlakoznak a kondához. 
A kanok megverekszenek a pá-
rosodás jogáért, majd párok, ill. 
háremek alakulnak ki.

Hogyan tudnak a hegylakók 
segíteni a vaddiszó-probléma 
kezelésében?

- A lakosoknak, az ingatlan-
tulajdonosoknak kötelessége az 
ingatlanukat, telküket határoló 
kerítések állapotfenntartása, 
illetve gyommentesítése. Elha-
nyagolt, rossz mûszaki állapotú 
kerítés nem fogja megakadá-
lyozni a disznók betörését. Az 
állatok, amennyiben kondában 
járnak, a territóriumon belül 
váltókon közlekednek. A váltók 
melletti bozótos, elhanyagolt, 
magas aljnövényzetû terület ki-
váló búvóhelyet jelent a konda 
számára. Ezért ezeket a terüle-
teket karban kell tartani.

- Fontos, hogy ne etessék a 
vadállatokat, sem konyhai sem 
zöldhulladékokkal, sem száraz 
pékáruval.

- A kertes ingatlanokon élôk 
kertjükben gyakran alakíta-
nak ki komposztáló dombokat, 
vagy kerítésen kívül helyezik 
el a lehullott gyümölcsöt, kerti 
hulladékot. Ahol közel van az 
erdôhatár, ott az ilyen lerakatok 
természetes gyûjtôhelyei a földi-
gilisztáknak, kisrágcsálóknak, 
amelyek a vaddisznó részére 
ízletes élelemforrást jelentenek. 

Mindkét deponáló megoldás 
erôsen vonzza a vaddisznókat. 
A hulladék szakszerû kezelése 
segít az állatok távoltartásában.

- Létezik kimondottan vad-
védelmi kerítés is. Érdemes 
olyan kerítéstípust választani, 
amely nemcsak az ôzek, szarva-
sok, nyulak, rókák behatolása, 
hanem a vaddisznók betörése 
ellen is véd. A telepítéssel érde-
mes szakembereket megbízni, 
akik garanciával vállalják a ke-
rítés kihelyezését.

- Mind a vadak szaporodási 
és egyes fajok vadászidénye 
kapcsán felhívjuk az ebtartók 
fi gyelmét, hogy a szabálysér-
tési törvény szerint természeti 
és védett természeti területen, 
valamint vadászterületen ku-
tya csak pórázzal sétáltatható. 
Ennek alapján tilos a kutyák 
szabadon történô elengedése 
az erdôben. Az erdészeti szak-

személyzetnek az erdôtörvény 
alapján joga van a sétáltatót fel-
szólítani a kutya megkötésére.

A vadászati törvény szerint 
az erdô látogatója – a kutyá-
val túrázó, sétáló kutyatartó is 
az – nem okozhat kárt az erdei 
életközösségben, és nem zavar-
hatja az ott pihenni, kirándulni 
vágyókat. A póráz nélküli kutya 
károsíthatja a vadat és a nö-
vényzetet, s az emiatt vadvédel-
mi bírság is kiszabható. A kó-
borló gazdával rendelkezô ebek 
a lakott részek felé hajthatják a 
vadat, megnövelve a vadproblé-
ma mértékét.

Fontos, megfelelô magatar-
tással minden lakos segítse kör-
nyezetünk védelmét, és vegyen 
részt a probléma kezelésében, 
megoldásában.

Mészáros Diána
Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata

A karácsonyi készülôdés 
forgatagában ünnep elôtti kü-
lönlegességekkel vár a Fô téren 
található Esernyôs kulturális 
tér. Gyerekeknek szóló ingye-
nes rendezvény lesz az Ad-
venti szöszmötölô a Nyomda 
Galériával, ahol az egész család 
karácsonyi nyomatokat készít-
het, vagy az Utazó Planetárium 
Csodálatos csillagok címû elôa-
dása, melynek keretében lelkes 
csillagászok tolmácsolásában 
elevenedik meg az éjszakai ég-
bolt.

Kézmûves apróságok és 
kiegészítôk közül válogathat, 
ha valaki az adventi hétvégé-
ken felkeresi az Óbudai Dizájn 

Piknik karácsonyi különkiadá-
sának számító Designfal mi-
nivásárát. A zenei programot 
keresôk élvezhetik Bereményi 
Géza és Másik János Keresztben 
jégesô címû, dalokkal teletûz-
delt irodalmi estjét, természe-
tesen Cseh Tamás melódiáinak 
és emlékének megidézésével. 
A Fény felé címû adventi esttel 
lép fel Csík János és barátainak 
társulása, míg a Pink Floyd ze-
néit szólaltatja meg a Floyd Ex-
periment együttese.

Kerületi mûvészek alkotá-
saiból nyílik a IV. Óbudai Kép-
zômûvészeti Tárlat az Esernyôs 
Galériában. Elôtte a nemzetközi 
Vasarely pályázatra érkezett 

terveket lehet megtekinteni, 
melyek közül egy köztérre szánt 
mûalkotást válogatnak ki hama-
rosan. Aki pedig hamisítatlan 
karácsonyi hangulatra vágyik, a 

londoni Royal Balett élôben köz-
vetített Diótörô elôadására lesz 
érdemes ellátogatnia.

Deme László
www.esernyos.hu

Lakossági tájékoztatás

Megjelentek a kondák

Kamerafelvétel - Tavaszi szaporulat Csíkoshátúéknál a hegyen

Ünnepi programokkal vár az Esernyôs
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Az elôzô cikkem néhány olyan alapvetô 
funkciót ismertetett, mely egyáltalán vala-
mely mûsor nézését tette lehetôvé, de az 
IPTV vevô ennél sokkal több lehetôséget 
rejt – a gombok számához viszonyítva. 
Ezekbôl a leghasznosabbakat vesszük sor-
ba.

Javasolt a leírtak kipróbálása, felfedezé-
se – ha ez még nem történt meg. 

A különbözô funkciókat a megjelenô 
menü szerkezet alapján tekintem át.

A MENÜ gomb megnyomására többnyi-
re a következô lista jelenik meg egymás 
alatt:

TV MÛSOR / ARHÍV TV / FELVÉTELEK 
/ VIDEOTÉKA / EXTRÁK / BEÁLLÍTÁSOK / 
KERESÉS. A föl / le léptetés a  v gombok-
kal történik, a kiválasztás pedig a középsô 
OK gombbal.

A TV MÛSOR kiválasztására a pillanat-
nyilag nézett csatorna következô mûso-
rai és névleges kezdô idôpontjai jelennek 
meg. A pillanatnyilag futó mûsorhoz az OK 
megnyomásával térhetünk vissza. A szom-
szédos csatornák mûsorai a < > gombokkal 
hívhatók elô, a kezdési idôpontok is elôtûn-
nek. Ha ezek közül választunk, az átlépést 
követôen az OK gombbal rögtön a kiválasz-
tott jelenik meg.

ARHIV TV A felajánlott csatornák nevei 
ABC rendben, a mûsornap dátumával kivá-
laszthatók. Az adott napon és idôpontban 
közvetített fi lmek listájából választhatunk, 
ennek a kölcsönzését kezdeményezhetjük.

FELVÉTELEK a szolgáltató (esetünkben 
a Telekom) kérésre tud olyan IPTV vevô 

egységet adni, (külön díjért) mely lehetô-
vé teszi – hasonlóan egy videó-magnóhoz 
– tetszôleges mûsor rögzítését. Ennek ke-
zelése, programozása jóval egyszerûbb a 
video felvevôkhöz képest, minôsége is sok-
kal jobb. Azt is rá lehet bízni, hogy pl. késô 
éjjel közvetített sorozat egymás utáni adá-
sait automatikusan rögzítse, amit valami-
kor - tetszôleges idôben - megnézhetünk.

A VIDEOTÉKA menüponton keresztül 
„kölcsönzési díjért” (kb. 500 FT) a szolgál-
tató szerint legnépszerûbb fi lmeket kérhet-
jük, 3 nap áll rendelkezésre megtekintésé-
re. Ebben a menüpontban is a kipróbálás 
javasolt, ami nem jelent eleve kötelezô 
kölcsönzést.

EXTRÁK – csak címszavakban: WEB 
rádió (közszolgálatiak + több tucat külön-
bözô), idôjárás, árfolyamok, TVGO mûsor-
nézés további lehetôségei.

Akinek érdeklôdését a lista felkeltette – 
a kipróbálását javasom.

BEÁLLÍTÁSOK Ezzel lehet igazán „ösz-
szehangolni” a TV vevôkészülék adottsága-
it. A kép oldal arány és felbontás beállítása 
és kipróbálása szintén javasolt. Akinek a 
TV-je lehetôvé teszi a HD minôséget, beál-
lítható, hogy a kép valóban nagy felbontás-
sal (1080 szabványos képarány) jelenjen 
meg. Ehhez a megfelelô un. HDMI kábel 
nélkülözhetetlen. Ebben az üzemmódban 
az IPTV vevô dobozka elején egy kis kék 
jelzôfény is megjelenik.

Ugyanebben a menüpontban állíthat-
juk át az igényünknek megfelelô csatorna 
sorrendet. El lehet térni a szolgáltató által 

megszabott program listától. Mivel számos 
mûsort a szolgáltató – tekintetbe véve a ré-
gebbi TV készülékeket – szerényebb (720 
képpont) minôségben is közvetít, itt lehet 
átállítani, hogy a kívánt mûsor eleve min-
dig HD minôségben kerüljön elénk.

KERESÉS funkció: akkor látjuk hasznát, 
ha nem tudjuk pontosan, csak rémlik a 
program / fi lm címe, de nem tudjuk, melyik 
csatorna (és mikor) közvetíti. A megjelenô 
betûket tartalmazó táblázatból a <    v  > és 
OK gombokkal beírt betûk alapján a szoft-
ver igyekszik kitalálni az elsô betûk alap-
ján, mit keresünk. A lehetôségeket a kép 
jobb oldalán megjelenô ikonokkal, feliratok-
kal ajánlja fel. Az elôbbi „kiválasztó” gom-
bokkal rálépve OK–t követôen megjelenik.

Tolnai Gábor
gtolnai1@t-online.hu

Legyen hírlevelünk 

olvasója!
Nyilván nem mindenkihez jutnak 

el hírleveleink interneten, amelyekben 
Egyesületünk rendezvényeirôl, legfon-
tosabb híreirôl, területünket érintô kö-
zügyekrôl tájékoztatjuk tisztelt Hírle-
vélolvasóinkat. Amennyiben e leveleket 
ön is meg szeretné kapni, úgy kérjük, 
értesítsen bennünket az

egyesulet@ohegy.hu
e-mail címen. Írjon bátran, nem zaklat-
juk gyakori levelekkel.

Napjainkban már természetesnek vél-
jük a közösségi oldalak létét. Idônként 
ugyan jönnek kósza hírek viselt dolgaikról 
is, de úgy gondolom, ez inkább a marke-
ting-technika része, negatív reklám. A 
legismertebbet most nem is nevesíteném, 
pedig mára már én is beadtam a derekam. 
Nemrég beleléptem, ezt többé nem tagad-
hatom.

Azt hiszem, még büszke sem lehetek rá, 
mert idáig ellenálltam, most mégis enged-
tem az elveimbôl. Sokan gondolják, hogy 
engem/téged/ôt nem fi gyelnek a hálón 
keresztül, de ennek az ellenkezôjét még 
senki nem tudta bizonyítani. Minden pici 
adattöredék, személyes információ folya-
matosan, egy helyen gyûlik. Rólunk. És az 
internet nem felejt. Én vállalom az összes 
töredéket, mert az is én vagyok. Mégis 
kicsit fura érzés, amit egyesek üldözési 
mániának hívnak. Talán igazuk van. Mos-
tanában gyakran eszembe jut egy regény 
- ki tudja, miért -, melynek címe: 1984. Már 
ötven éve megírták…vagy csak öt perccel 
ezelôtt?

Miért tettem meg mégis ezt a lépést? 
Meggyôztek: kicsi profi llal jelen lehetek, 
és ismerôseim megtalálhatnak. Mondjuk, 
régi iskolatársaim tevékenységét tudom 
követni, gyakrabban kapcsolatba kerül-
hetek velük, nem csak ötévente. A csa-
ládtagok élményeirôl is hamarabb érte-
sülhetek… mit tegyünk, ilyen ma a világ. 
Ráadásul gyorsan összetalálkoztam a napi 
élmény-csomaggal, mert csatlakoztam egy 
hobbikertész csoporthoz, majd egy fôzôs-
höz és egy kreatívhoz is. Igazán szuper, 
hogy hasonló érdeklôdésû emberek ötletei 
engem is inspirálhatnak, vagy kérdezhe-
tek tôlük. Ha nagyon aktív a csoport, akár 
személyes találkozó is szervezhetô. Persze 
ehhez ki kellene mozdulni a komfortzóná-
ból.

Fenti dilemmán túllépve jó hírek is van-
nak. Odaát is van élet, egy másik közösségi 
oldalon! Itt már évek óta jelen vagyok, és 
szívbôl ajánlom annak, aki ezt az élményt 
nem ismeri.

Az általam régóta látogatott közösségi 
oldalnál meglepôen jól mûködik egy év-

ezredes módszer: be-szél-ge-tés, szemé-
lyesen, szemtôl-szemben. Elérési útvonal: 
Toronya_utca / Népház bejárati oldal. Al-
könyvtár az elôtérben, majd Nagyterem, 
Kisterem. Itt lehet „chat”-elni, és nem kell 
hozzá computer… nélküle is tudunk örülni 
egymás társaságának.

Ha csak egyet választhatnék, az utóbbi 
lenne az. Ha továbbra is „csak” személye-
sen lehetnék a közösség életének részese, 
az lenne ideális. Egy emberközpontú világ. 
Sajnos errôl mi, emberek már lekéstünk. 
A jövô már itt van. Közülünk sokan, de az 
egy-két generációval utánunk jövôk már 
biztosan nem tudják elképzelni életüket a 
világháló nélkül.

Mivel a világ nem hajlik arra, hogy hoz-
zám alkalmazkodjon, sajnos nekem kell 
engedményt tenni (picikét). Igyekszem hát 
ésszerûen, személyre szabottan és fôleg él-
vezetesen itt is – ott is, legjobb tudásom 
szerint jelen lenni. Amíg mindkét oldalon 
aktívan szerepet vállalok, kialakulhat egy 
egészséges egyensúly. Utoljára, de nem 
utolsó sorban pedig törekszem a barátsá-
gok - minden szinten és rendszeresen tör-
ténô - ápolására.

Mikóné Ormos Márta

Közösségi oldalak

IPTV távirányító – sok lehetôség, kevés gomb

v

v
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Volt egyszer, hol nem volt, 
volt egy halász. A halászt úgy 
hívták, Márton.

Márton igazából matemati-
kus akart lenni. El is végezte 
az egyetemet, de a matema-
tikusok nem voltak vevôk rá. 
Így hát elment halásznak.

Egy napon elment egy tó-
hoz, dobta-dobta a horgot, és 
kifogott egy halat. A hal meg-
szólalt:

- Hé, koma, tudod mennyi 
nyolcszor nyolc?

A halász meglepetten vála-
szolt:

- Hatvannégy.

- Buta vagy, buta vagy! – 
válaszolta a hal.

- Miért, mennyi? – kérdezte 
Márton.

- Nyolcvannyolc! – mondta 
a hal, akit Lilinek hívtak.

- Na, majd én megtanítalak 
számolni! – válaszolta a ha-
lász.

Meg is tanította.
A halászt felvették matema-

tikusnak, a halat meg felvették 
a Hal Általános Iskolába.

Boldogan éltek, míg meg 
nem haltak.

Pázmándi Renáta
4. osztály

Az ide tanévben kezdtél tanítani az erdôalján.
A szigetújfalui Móra Ferenc iskolából ér-

keztem, elôtte Szeged mellett egy kis faluban, 
Ruzsán tanítottam. Három iskola közül választ-
hattam a nyáron, két nagy, sokosztályos iskola 
is megpályázható volt, de nekem tetszett ez az 
emberszabású lépték, ahol minden átlátható és 
családias. Itt van lehetôség, hogy az alsósokat is 
megismerjem, akiket a jövôben tanítani fogok. 
Már a Suli Bulin kiderült a közvetlen, „tegezôs” 
kapcsolat, ami az iskola és a családok között 
van. Így sokkal könnyebb együttmûködni a gye-
rekekkel..

Simkó Rózsa volt ennek az iskolának a legendás 
igazgatója, aki mindent elkövetett a családias légkör 
megteremtésére. Ezidôben szülôi összefogással épül-
hetett be a tetôtér, korszerûsödött az iskola, szépült 
meg környezete. Milyen tantárgyakat tanítasz?

Ötödikben, hatodikban természetismeretet, 
hetedikben, nyolcadikban fi zikát, kémiát, föld-
rajzot, éneket. Történelmet csak hetedikben, eti-
kát pedig csak az osztályomban tanítok.

Ezekbôl a tantárgyakból képesítésed is van?
Énekbôl nincs, a többibôl van.
Ezt hogy csinálta Tanár Úr?
Én is folyamatosan képeztem magam. És 

most is minden órára felkészülök és igyekszem 
élményalapúan tanítani. Történelembôl nagy 
szerepet szánok az érdekességeknek. Ezek be-
épülnek a tananyag fô sodrába,, az összefüg-
gések mellett. Fizikából, földrajzból, kémiából 
nagyon sokat segít a digitális tábla. Ha nincs is 
minden kísérlethez saját eszközünk, de renge-
teg videó van fenn a youtube-on, sok animáció is 
segíti a munkámat. Sokat segít a tananyag meg-
értésében, ha a tanuló valamit nem értett meg 
az órán, otthon újra nézheti, akár többször is! 
A mai gyerekeknek kell ez a sokoldalú informá-
ció-szerzési lehetôség.

Egy kicsit idegenvezetô vagy az ismeretek vilá-
gában.

Ez így igaz. Föl kell villantani rengeteg dolgot. 
Hogyan kell keresni, ezt a digitális tábla haszná-
latánál is látja. Vérévé válik! Mik azok a kulcs-
szavak, amiket be kell ütni, hogy gyorsan meg-

találja, amit 
keres. Ez 
nagy segít-
ség neki 
az otthoni 
munkában.

A hato-
dikosok is 
tudják már 
ezeket az 
eszközöket 
kezelni?

A b s z o -
lút, kész-
ségszinten kezelik ezeket az eszközöket. Egy 
lexikonnal nem boldogul, de a digitális eszközök 
világában otthon van. Le tudja tölteni az anyago-
kat, és vissza tudja azokat keresni.

Mi a különbség korábbi munkahelyeihez képest?
Ami különbség azokkal az iskolákkal szem-

ben, ahol eddig tanítottam, hogy a gyerekeknek 
sokkal kevesebb a szabad idejük. Edzésekre, 
külön órákra járnak, viszont motiváltak, tudják, 
hogy teljesíteni kell. Erre a szülôk is biztatják 
ôket, szerencsére. De sokkal nehezebb például 
bármilyen délutáni programra összekapni a gye-
rekeket.

Osztályfônökként hogy tudsz segíteni tanítvá-
nyaidnak, hogy ne vesszenek el ebben a XXI. szá-
zadi, gyorsan változó világban?

Hetedikes osztályfônök vagyok, ez az egyik 
legnehezebb évjárat. Túl vannak a hatosztályos 
gimnáziumokba való felvételin, sokan ezt ku-
darcként élték meg, akik nem próbálták, azok 
úgy gondolják, hogy nagyon messze van még 
a felvételi. Tervezem, hogy idén minél több 
szakmát - a szakácstól az energetikai mérnö-
kig - bemutatok nekik, milyen készségek kelle-
nek egyes területeken, mire kell fi gyelni, mi a 
munkájuk. A Szakma Sztár rendezvényen -  a 
meghívott vendégek segítségével - kézzelfogha-
tó tapasztalatot szeretnék nyújtani, tágítani a 
világlátásukat, lássák lehetôségeiket.

Lejegyezte:
Babiczky László

Kedves édesszájú sorstára-
im! Ismét találtam a neten egy 
egyszerû süti receptet. Mivel 
tudom, milyen jól jön akár csak 
az ötlet is, tapasztalataimat szí-
vesen megosztom. Eredetileg 
hagyományos, nem minden-
mentes verzió. Ünnepek elôtt, 
után, vagy csak úgy, mindig 
használható. Mert mi tudjuk, mi 
a jó! Sütés nélküli édesség, de 
nem puding, mi az? 

Kókuszos tejbegrízes szelet
12 dkg búzadarát 10 dkg 

cukorral (xilitol), pici sóval és 
5 dkg kókusz reszelékkel meg-
fôzünk 0,5 l tejben (rizstejben). 
A végén 10 dkg vajat (marga-
rint) keverünk el benne.

Ezután 25-30 dkg babapiskó-
tát (kekszet) lerakunk egy réteg-
ben, és egyenletesen rákenjük a 
darás krémet.

Erre jön a csokis varázs: 1 
csomag vaníliapudingot kb. 5 
dkg cukorral (xilitol), kevés ka-
kaóporral és 0,5 l tejjel (rizstej) 
elkeverünk. Fôzés közben né-
hány kocka étcsokit is olvasz-
tunk bele, nagyon feldobja. Ha 
kész, rásimítjuk a darás krém 
tetejére. Megszórjuk kókuszre-
szelékkel. 

Mire meghûl, a kekszes ré-
teg is puha lesz. Felkockázható, 
mint bármelyik „igazi” süte-
mény. Én a vegán verziót része-
sítem elônyben, mert továbbra is 
hiszek az „egészséges desszert” 
fogalmában. Lehet, hogy részre-
hajló vagyok? Azért tanácsolom, 
hogy óvatosan kóstolgassuk, 
mert függôséget okozhat!

Mikóné Ormos Márta

Basa István Tanár Úr A desszert 
az életünk

A matematikus halász és a buta hal

Black & Blue Quartet: Megtelt a Táborhegyi Népház nagyterme, 
koncertet adtak az Óbuda Kamarazenekar ifjú zenészei: Renkecz 
Kálmán, Tóth Mariann, Bartók Tamás, Müller Orsolya. Kedves han-
gulatú elôadásukat Mozart divertimentójával kezdték és Ed Sheeran 
szerzô Perfekt címû dalának átiratával zárták. A siker osztatlan volt.
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Az idén megrendezett vetélkedôre no-
vember13-án került sor. Ez az esemény 
minden évben vicces, érdekes és jó hangu-
latú. Ebben az évben 31 fô volt a vetélkedô 
tanulók létszáma. Mindenki nagyon jól 
érezte magát.

Öt csoportot alakított ki a zsûri, amely 
nagyon kedves, megértô és segítôkész 
társulat volt: Eszter néni, Zsuzsa néni és 
Szandi néni. Véleményem szerint a ver-
seny közben játékosan, észrevétlenül új 
dolgokat tanultunk meg, illetve régieket 
elevenítettünk fel. Személyes kedvencem 
a közmondás elmutogatásának feladata, 
ezért még jobban élvezném, ha több ilyen 
lenne. Sok más feladat is volt: totó korosz-

tályonként, nyelvújítós, és még több, jópo-
fa, közösségépítô feladat.

Csütörtökön, 15-én rendezték meg az 
eredményhirdetést, ahol kiderült, melyik 
csapat nyert. Elsô helyen a „Csapatnév”, a 
második helyen a „Rolex”, a harmadikon a 
„Gumimacik”, a negyediken a”Zsíroskolbá-
szosrántották”, az ötödiken pedig a „Zsolti 
a béka” csapat végzett. Nagyon jó ajándé-
kokat kaptunk: édességet, és olyan tollat, 
amely zsíros felületen is ír.

Aki jól akarja magát érezni, annak jó 
szívvel ajánlom, hogy a következô évben is 
jöjjön el erre a vetélkedôre.

Bittsánszky Cecília
7.b osztály

A november 13-i anyanyelvi vetélkedô résztvevôi a szervezôkkel, Gyôri Alexandra, Kádár Eszter és Szánáné Misuth Zsuzsanna tanárnôkkel

A roppant szép ôszben szünettel kezd-
tük a novembert – ez egyben azt is jelen-
ti, hogy nehéz volt a gyermekeknek a ko-
moly tanulási hangulatot magukévá tenni 
a hónap folyamán. Nem segített a szombati 
munkanap sem, pedig lesz még ilyen né-
hány ebben a tanévben!

November 13-án, a magyar nyelv nap-
ja alkalmából hagyományosan szervezett 
furmányos vetélkedônkön 31 fô vett rész. 
Az öt, vegyes összetételû csoportot 8.-os 
diákjaink vezették. Az alkalomhoz illô cso-
portnév választását külön jutalmaztunk 
volna, de egyik sem nyerte el a fennkölt 
hangulatban mûködô zsûri tetszését. Min-
den csapat lelkesen mûködött, elméleti és 
gyakorlati feladataikat több mint 50%-ban 
teljesítették. A 4-5. helyen csak 1 pont 

volt a különbség, míg az érmes helyeken 
határozott rangsor alakult ki. A szaktárgyi 
5-ös, ösztönzô rendszeri plusz pont, és a 
szinte elmaradhatatlan édesség mellett, a 
gyôztes csapat zsíros felületen is írni ké-
pes, különleges tollat kapott ajándékba 
(ezt nem a Zsíroskolbászosrántották csa-
pata nyerte).

A Bolyai magyar versenyen a 3.a osztály 
csapata 2., a 8. osztály csapata a 3. helyen 
végzett. Gratulálunk a gyerekeknek és fel-
készítô tanárnôiknek: Némedi Varga And-
reának és Gyôri Alexandrának. A Bolyai 
matematika országos döntôjébe jutott 7. b 
osztályos csapatunk a 13. helyen végzett. 
Gratulálunk a fi úknak és Kérges Gyöngyi 
tanárnônek!

Alsósaink a rendszeres úszás mellett 
alkalmi programokra is készülnek: a báb-
színházban Nyúl Péter bábelôadását látták 
a 2.-osok. Az angol feldolgozás különösen a 

helyes magatartásról közvetített megfonto-
landó és követendô példákat.

Tanulóink decemberben egyaránt men-
nek majd színházba, múzeumba és moziba. 
Nagyon várják a könyvtári olvasmánycsere 
lehetôségét is.

Tavaly nem csak az iskolai Mikulásnak 
örülhettünk. Remek hangulatban sétáltunk 
fel a Virágos-nyeregbe, ahol eszem-iszom, 
dínomdánom, ló és csacsi is lelkesítette a 
dalolva hegyre ballagó, majd hatalmas tá-
bortûz mellett játszó, ünneplô kicsiket és 
nagyokat. Idén sem lesz másként. Mindenkit 
várunk – a piros csomagra jogosító jegyet 
azonban elôre meg kell vásárolni az Erdôalja 
iskolában, vagy az Erdôalja kisboltban.

A Luca-napi vásár forgataga idén az is-
kolában készített kézmûves munkák és 
ételek forgalmazásával fog telni. Más jel-
legû portékák kiárusítása nem lesz.

K.E.

Beiratkozási elôzetes 

a 2019/2020. tanévre
Suliváró foglalkozások a leendô elsôs 

tanulók számára

• 2019. február 13. 16:00 óra
• 2019. március  6. 16:00 óra

Bemutató óra a leendô elsôsök szülei 
részére:

• 2019. március 20. 16:00. óra

Szülôi fórum és hittanos tájékoztató 
az érdeklôdô szülôk részére:

• 2019. március  6. 16:00 óra

A beiratkozás idôpontja: várhatóan 
2019. április közepe.

Iskolai hírek

Magyar nyelv napi vetélkedô
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Kevesen tudják, hogy a 
nagyhírû hazai porcelángyá-
rak mellett Óbudán is létezett 
porcelángyár, amelyet Hüttl 
Tivadar alapított 1906-ban. A 
különös szépségû, gyönyörûen 
festett óbudai porcelánok meg-
hódították Ferenc József királyi 
asztalát is, Hüttl Tivadar pedig 
elnyerte a „Császári és királyi 
udvari szállító” címet. Kezdet-
ben a porcelán étkészletek stá-
tuszszimbólumként emelték a 
nemesi és nagypolgári lakások 
eleganciáját. A gyár 1951-ben 
történt államosítása után meg-
változott a termékpaletta is: 
az Aquincum Porcelángyárban 
a fi gurális porcelánok, vitrin-
tárgyak gyártására került át a 
hangsúly. A változatos forma-
világú „nippek” már eljutottak 
a társadalom legszélesebb ré-
tegeinek otthonába. A gyárat a 

90-es években felszámolták, de 
egykori épületei ma is állnak, 
és különbözô cégek tulajdoná-
ban vannak. Az ott dolgozók 
nem tudják, hogy egy több 
mint százéves porcelángyár fa-
lai között dolgoznak.

Az Óbudai Múzeum új 
idôszaki kiállítása ezt a szer-
teágazó történetet mutatja be 
a Hüttl-család és gyár történe-
tén át az Aquincum Porcelán-
gyár mûködéséig. A hangsúly 
természetesen a porcelánokon 
van:  a „Ferenc József-készle-
tektôl” a nemesi címerekkel 
ellátott, a polgári családi, ká-
véházi, szállodai szervízeken 
át a legtöbb családban ismerôs 
nippekig.  A látogató ezen kí-
vül megismerheti a porcelán 
készítésének technológiai fo-
lyamatát, a festéssel kapcsola-
tos kísérleteket, az Aquincum 

Porcelángyár neves iparmû-
vész-tervezôit és alkotásaikat, 
továbbá a gyár egykori dolgo-
zóinak személyes élményeit. 
A kiállítás megrendezését több 
éves kutatómunka elôzte meg 
a kurátorok részérôl, hiszen 
az óbudai gyár történetérôl 
korábban nagyon keveset le-
hetett tudni. Sikerült felvenni 
a kapcsolatot a Hüttl-család le-
származottaival, az aquincumi 
gyár több régi alkalmazottjá-
val és lelkes gyûjtôkkel, akik 
szívesen kölcsönadták féltett 
kincseiket a kiállítás céljára. 
Több múzeum is kölcsönzött 
számunkra tárgyakat. Gyûjtô-
munkánknak köszönhetôen az 
Óbudai Múzeum porcelángyûj-
teménye is számos különleges 
Hüttl- és aquincumi porcelán-
nal gyarapodott az elmúlt évek-
ben.

A kiállítás megtekinthetô 
december 12-tôl az Óbudai Mú-
zeumban (1033 Bp., Fô tér 1.)

Sok szeretettel várjuk a ked-
ves látogatókat!

Benyóné Dr. Mojzsis Dóra 
régész, muzeológus, a kiállí-

tás kurátora (Óbudai Múzeum)

Az Óhegy-hírek lapunkat – amit Ön kedves 
olvasó most kezében forgat – frissíteni szeret-
nénk. Továbbra is célunk az egyesület életének 
bemutatása, programjainak ismertetése, de több 
oldalról szeretnénk bemutatni hegyvidékünk 
életét, lakóközösségek örömit, vágyait, történe-
tekkel, riportokkal fûszerezve. Természetesen a 
fô célt továbbra is a lokálpatriotizmus fejleszté-
se, hogy a hegyoldal régi és új lakói egyaránt 
otthon érezzék magukat.

8-10 lelkes, többnyire hegylakók önként 
felvállalt munkája, amit szakmájuk, hivatásuk 
mellett végeznek. Némelyikük szerkesztôi fel-
adatokat lát el, némelyikük esetenként cikket 
juttat el, vagy épp lektorálja a már tördelt la-
pot.

Ez a feladat olykor igen nagy terhet jelent 
számukra. Ezen csak az tud könnyíteni, ha mi-
nél többen vannak olyanok, akik a lap céljainak 
megfelelô tartalmú írásaikkal, cikkeikkel, fotó-
ikkal vagy éppen költségfedezetet biztosító hir-
detéseikkel segítik e munkát.

Ha Ön kedvet érez ahhoz, hogy ilyen vagy 
más módon segítsen, kérjük, jelezze szándékát 
az alábbi elérhetôségeken.

Az Egyesület Vezetôsége és az Óhegy-hírek 
szerkesztôsége nevében:

Felcsuti László
30-230 6994, egyesulet@ohegy.hu

Svájci német családból 
származott, felmenôi a 
dualizmus idején felvidék 
északibb részére kerül-
tek, így, noha anyanyelve 
német volt (a kitelepítés-
ben bekövetkezett agy-
vérzését követôen halálá-
ig csak németül lehetett 
vele beszélni), második-
ként a szlovákot sajátítot-
ta el, de a harmadikként 
megtanult magyar nyel-
ven lett színésznô. Ha-
marosan férjhez ment 
az akkori idôszak egyik 
legjelentôsebb színmûvé-
széhez, a Nemzeti Szín-
ház örökös tagjához, Bakó 
Lászlóhoz. Leányuk, Bakó 
Márta szintén népszerû 
színmûvész lett.

A színiakadémia elvég-
zését követôen az akkori 
Magyar Színház tagja lett, 
kezdeti sikereit a „spa-
nyolnátha” néven közis-

mertté vált legelsô nagy 
infl uenza világjárvány 
törte ketté. Súlyos álla-
pota hosszas ápolás után 
fokozatosan, jelentôsen 
javult, de visszamaradt 
tünetei miatt felhagyott 
az aktív mûvészi pályafu-
tással. Férje korai, várat-
lan halála kényszerhely-
zet elé állította, özvegyi 
nyugdíját kiegészítôen a 
Nemzeti Színház nézôtéri 
felügyelôi állását vállalta 
el. Megtakarítását befek-
tetve itt, még a legelsô 
hegylakók egyikeként 
vásárolt telket, amelyen 
gyermekkori, felvidéki 
emlékei alapján, a ker-
tészetet teljességgel au-
todidaktaként kitanulva, 
teremtett valóságos min-
takertet, víkendházzal, 
akkor még jóízû, jéghideg 
vizet adó kutat ásatva, 
többek között méhészke-

déssel is, az általa ültetett 
gyümölcsfák a közelmúl-
tig teremtek.

Lenz Hedviget 58 éves 
korában - férje harcos an-
ti-kommunizmusa meg-
torlásaként - az ötvenes 
évek elején, leányával, 
Bakó Mártával együtt 
egy hajdúdorogi kulák-
családhoz telepítették ki, 
ahonnan ô már nem tért 
vissza.

Varga Béla Ottó

Vízbelépô akt (Tervezte: Káldor 
Aurél) Aquincum Porcelángyár 
(Óbudai Múzeum tulajdona)

Emléktáblát helyezett el a család az Erdôalja út 75. kerítésének falán 
Lenz Hedvig színmûvésznek, aki itt élt és alakította meg mintakertjét.

Lenz Hedvig

„Törékeny vágyak – porcelánok

a királyi asztaltól a panel-vitrinig”
Hüttl Tivadar gyára és az Aquincum Porcelángyár, 
az Óbudai Múzeum új idôszaki kiállítása.

Frissíteni szeretnénk
,,A mi lapunk, készítsük együtt’’
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HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete, 

1037 Bp., Toronya u. 33. Tel.: 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”

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

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

Kubai salsa tanfolyam cs 19:30-21:00

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

Hegyvidéki Séta-kör szo.   9:30-11:30

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

APRÓHIRDETÉSEK
•  Akciós fogászati kezelések! Rendelômben 

minden fogászati kezelésre, fogpótlás elké-

szítésére és fogfehérítô kezelésre 25 % ked-

vezményt biztosítok. Dr. Virág Dániel (cím: 

1132 Budapest, Szent István krt. 4, III. em. 

1. Tel: 20 522 1700).

•  Angol, német és magyar tanítás, tolmá-

csolás és korrepetálás a Testvérhegyen dip-

lomás tanárnônél. Külföldieknek ügyintézés 

magyarul. Tel: 20-375 8877.

•  Bútorklinika a Hegyen! Mindenféle bútor 

javítása, felújítása, antik és stílbútorok szak-

szerû restaurálása! Tel: 388 2464, vagy 20-

260 3012.

Tizennyolcadik alkalommal tartunk disz-
nótort. Ma már tilos az élô disznót szállítani, 
ezért a szúrás a gazdánál történik, és hol-
tan érkezik a házba. A feldolgozás a perzse-
léstôl, a bontástól a hurkatöltésig Laci böllér 
vezetésével, a kedves hölgyek és urak szor-
galmával, már nálunk történik meg.

Reggel hétkor kezdünk. Aki részt kíván 
venni a munkában, az kötényt és éles kést 
hozzon magával! A résztvevôk - a hagyo-
mányhoz igazodóan - reggel pálinkával 
kezdik a napot, majd a hozott disznó lee-
resztett vérét pirított hagymán megsütik, 
és friss kenyérre kenve elfogyasztják. Utá-
na kezdôdik a pörzsölés, majd a további 
munka. Az ebéd orjaleves, toros káposzta. 
A délután a hurka-kolbász töltésével telik. 

Este hatig, a vacsora kezdetéig elkészül 
minden.

Hat órakor jellegzetes disznótoros va-
csora lesz, a sült hurka, sült kolbász, hagy-
más burgonya, muzsikaszó mellett, vidám 
hangulatban.

Részvételi jegyek kaphatók január 19-
tôl a Táborhegyi Népházban, valamint az 
Erdôalja úti és a Domoszló útjai ABC áru-
házakban. A délelôtti program ára fi nom-
ságokkal és ebéddel 1500.- Ft, a vacsora 
ára 2000.- Ft. A gyerekek 10 éves korig 
mindkét alkalommal 800.-Ft áron vehet-
nek részt. A résztvevôk - ha marad - hur-
kát, kolbászt hazavihetnek önköltségi áron.

Mindenkit szeretettel vár
az Egyesület Vezetôsége

Márton napi meglepetés. A közönség so-
raiból lépett elô meglepetésszerûen Hoffer 
Teri, aki közismert slágereket énekelt, 
hatalmas sikerrel. Reméljük, a farsan-
gon is találkozunk. (Fotó: Czeczei József)

Disznótor a Táborhegyi Népházban
„XVIII. Dezsô halála”

2019. február 2-án, szombaton, 7.00 órától

Egyesületi iroda nyitva tartása: szer-

dán 17.00-19.00 h, a hét többi napján 

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 – 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 beje-

lentkezés esetén, Tel: 367 8791
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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.

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

E-mail: info@mrs-obuda.hu

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

GERINCTORNA NŐKNEK, FÉRFIAKNAK 
NŐKNEK:

kedd és péntek 8:45-9:45-ig

Óbudai Kulturális Központ,

1032 Budapest, San Marco u. 81.

szerda 18:30-20:00-ig,

Szellő utcai Iskola,

1035 Bp., Szellő utca 9.

FÉRFIAKNAK:

hétfô 18:30-19:30-ig 

Szellő utcai Iskola,

1035 Bp., Szellő utca 9.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36 20 594 9752, SUM ANIKÓ

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.

Tudor Könyvelô- Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Hegyvidék könyvelô irodája
Alapítás éve: 1991

Vállaljuk Kft, Bt, egyéni vállalkozások könyvelését, 
adózását, teljes adminisztrációját.

Valljuk, hogy a könyvelési díj megtakarítható.
Biztosítással rendelkezünk.

Adótanácsadás

Székely Mária 70/333-5073,
Lakatos Tamás 20/293-8031,
e-mail: tudorka@t-online.hu

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

Ingatlanbróker

Iroda: 1037 Budapest, Hegyláb utca 5.

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

www.sagimagdi.ingatlan.com

SÁGI MAGDI 
INGATLANIRODÁJA

´́


