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Programok:
Kerti bográcsozás  május 12. vas.   8:30

Vasárnapi ebéd  május 12. vas. 13:30

Lélektôl-lélekig  május 17.p. 17:30

Családos túra  május 19.v.   9:00

Vasárnapi mozi  május 19.v 17:00

Hegyvidéki Séta-Kör  szombatonként 9:30

Állandó programok   9. oldalon

A következô lap megjelenése: 2019. június 6.

Lélektôl-lélekig

Kemecsi Ferenc
elôadóestje.

Vallomások az idôrôl,

a szerelemrôl, a hitrôl,

május 17-én, pénteken

 17:30-kor

a Táborhegyi Népházban

(Részletek a 3. oldalon)

„Ezen az úton
egyetlen lépés sem veszhet kárba…”

Életerô Ébresztô
Folytatódik a jógafoglalkozás 

május 7-tôl, keddenként 

18-19 óráig,
négy alkalommal 

a Táborhegyi Népházban.

Papp Éva (T: +36 20 322 4944)

Magunk Ura Alapítvány

Amikor befi zetett adójának 

1%-a fölött rendelkezik, kérjük, 

jelölje meg:

Kedvezményezett neve:

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Adószáma:

18088476-1-41
A kapott összeg a közérdekû céljaink 

megvalósítására, és kedvezôbb 

mûködési feltételeink megteremtésére 

használjuk fel.

Vasárnapi mozi
Adam McKay: Alelnök /2018/

május 19-én, 17:00 órakor

Kerti 

bográcsozás
Hagyományôrzés, tapasztalatcsere

hegyi szakácsoknak

május 12-én, 

vasárnap 8:30 órától
a Táborhegyi Népházban.

Fakanálvezetô:

Varga Béla

az „Óhegy legjobb szakácsa”.

Jelentkezés május 8. szerdáig

a Fakanálvezetônél, tel: 70-315 9698

(Részletek a 3. oldalon.)

Vasárnapi ebéd
a Táborhegyi Népházban,

május 12-én, 13:30 órakor.

Szakácsok: 

„Kerti bográcsozás”

kurzus résztvevôi.

*

Menü: egy alapból két lehetôség,

csülökpörkölt fôtt krumplival,

pacalpörkölt házikenyérrel.

Jegyek elôvételben is kaphatók

1000 Ft-ért (gyerekjegy 500 Ft)

Elôzetes bejelentkezés:

péntek délutánig a Népházban.

(Tel: 20-917 0136, 404 5380)

CSALÁDI VASÁRNAP

Családos Túranap
az Óhegy Egyesület szervezésében

május 19-én vasárnap.

Indulás 9 órakor

a 137-es busz Máramaros úti végállomásától

(Részletek a 3. oldalon.)

Az édesanya
Nincsen a gyermeknek

Olyan erôs vára

Mint mikor az anyja

ôt karjába zárja.

Nincsen ôrzôbb angyal

Az édesanyjánál,

Éberebb csillag sincs

Szeme sugaránál.

Nincs is annyi áldás

Amennyi sok lenne,

Amennyit az anya

Meg ne érdemelne
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Miénk az utca. Újra össze-
jöttek Farkastorki lejtô és a 
Körtvélyes köz lakói. Ked-
vesen, már ismerôsként 
köszöntötték egymást. 
Kevés volt az új arc, hisz 
a szeptemberi utcabulin 
többségük már találkozott 
egymással. Szürkületkor 
negyvenen is voltak az ut-
cából, feleannyi gyermek-
kel. Az út melletti asztalo-
kon fi nom sütik, üdítôk. A 
parkoló helyén óriás játszó-
szônyeg, gyerekasztal, raj-
ta csere-bere játékok. A ki-
csinykók háromkerekûvel 
kergetôztek az aszfalton, 
szüleik meg hajkurászták 
ôket. A jó hangulattól ne-
héz lehetett megválni.

Ez az emlékezés kizárólag személyes em-
lékeken alapul, a szokásos - elért eredmények 
felsorolása, magasztalás, stb - kellékeket nél-
külözi. De Tatár doktornak így tetszene. Mert 
Róla van szó. A mi kapcsolatunk 1965-ben 
kezdôdött. Akkor még mi is „újak” voltunk a 
Hegyen. Január végén a körzeti orvoshoz kellett 
mennem. Tudtam, hogy az orvosunk is új, nem 
csak mi vagyunk azok. Kicsit féltem is, mikor 
bementem. Felállt, és kedvesen bemutatkozott. 
„Tatár Albert vagyok, az új orvos. Személyébôl 
áradó nyugalom és derû hatására rögtön felol-
dódtam. A problémámat megoldotta, majd ér-
deklôdött a családunk felöl. Elmondtam, hogy 
háromhetes kislányunk van, mire megígérte, 

hogy meglátogat. 
(Nem ô volt a gyerek-
orvos). Be is jött, és a 
kiságy mellett elbe-
szélgetett a háromhe-
tes kislánnyal. Ez a 
hozzáállás jellemezte 
mindig.

Egyfolytában a Hegyet járta gyalog, vagy a 
kis piros R4-ével. Az Ô eszköztárában a szoros 
értelemben vett orvoslás csak az egyik tényezô 
volt. Legalább ilyen fontos volt a személyes 
kapcsolat, a beszélgetés, az ôszinte odafordu-
lás. „Amíg megbeszéljük Juli nénivel, hogy toj-
nak a tyúkok, mennyit kell öntözni, mert kevés 

esô esett, meg is gyógyul” – mondta. Nevetve 
mesélte egyszer, hogy van ám egy másik piros 
R4 is a hegyen! „A tulajdonosa megkért, hogy 
csináljak valamit az autómmal. Ugyanis az ô 
autója is rendszeresen tele van leletekkel, ké-
résekkel – azt hiszik az emberek, hogy az én 
kocsimra teszik.”

Késôbb, a Vörösvári úti szakrendelô igazga-
tójaként már kevesebb ideje maradt a hegyre, 
de a régi pácienseit nem feledte. Bármilyen 
probléma adódott, mindig felkereshettük, és a 
legjobb tudása szerint, az emberhez legméltóbb 
módon segített. Reméljük, hogy van néhány or-
vos, ember, aki megtanulta, átvette tôle ezt az 
értékrendet.

Sok szeretettel gondolunk rá.

Szeretnénk megkérni a Tisztelt Hegylakókat, 
hogy akinek van valamilyen emléke a Doktor 
Úrról, írja meg az egyesulet@ohegy.hu, vagy a  
dienesandrea@pipiterkucko.hu címre.

Dienes Sándor és családja

Április óta Népessy Noémi megvált az 
Óbudai Múzeum igazgatói tisztjétôl, a Buda-
pesti Történeti Múzeum fôigazgatója lett.

Bánatosak vagyunk, mert Noémi gyakran 
vett részt egyesületünk történelmi jellegû 
rendezvényein, munkatársai ma is gazdagít-
ják egyesületünk életét, emelik lapunk szín-
vonalát, de ôt valószínû nélkülöznünk kell. 
Ugyanakkor örülünk is, mert vezetôje lett egy 
olyan intézménynek, melynek tagintézmé-
nyei közül három óbudai, az Aquincumi Mú-
zeum, a Kiscelli Múzeum, valamint a Buda-
pest Galéria, melyekkel kapcsolatunk tovább 
gazdagodhat.

Népessy Noémi 1999 végén került az ak-
kor még csak helytörténeti gyûjteményként 
mûködô Óbudai Múzeumba. 2007-tôl másfél 
éven át Óbuda-Békásmegyer Önkormány-

zatában kulturális 
referensként dolgo-
zott, ahol részt vett 
a kerület kulturális 
koncepciójának ki-
dolgozásában. 2008-
ban, amikor az önkor-
mányzat az Óbudai 
Múzeum és a Platán 
Könyvtár összevonásával új intézményt hozott 
létre, elnyerte annak múzeumi szakmai igaz-
gatói posztját. Munkatársaival teljesen meg-
újította az intézményt, amelynek 2012-ben 
az igazgatója lett. 2013-ban pedig ugyancsak 
ô lett a múzeum új fi liáléjának, a Goldberger 
Textilipari Gyûjteménynek az igazgatója is. 
Az intézmény a magyar ipartörténet kiemel-
kedô emlékeinek sokoldalú bemutatásáért, 

a példamutató múzeumfejlesz-
tésért és a közösségépítés terén 
elért eredményei miatt 2013-ban 
elnyerte az „Év Múzeuma” kitün-
tetô címet.  Népessy Noémi pedig 
kiemelkedô szakmai tevékenysé-
gért 2015-ben a „Múzeum Café”, 
2018-ban pedig a „Móra Ferenc 
díjban részesült.

Új fôigazgatóként Népessy 
Noémi legfôbb célkitûzése, hogy 
a Budapesti Történeti Múzeum 
kimagasló muzeológiai szakmai 
tevékenységének fenntartása 

mellett egy modern, nyitott, látogató-orien-
tált, szolgáltató városi múzeummá alakítása, 
amely kínálatával a BTM bekerül Budapest fô 
kulturális attrakciói közé.

Reméljük, Noémi továbbra is értékeli a 
mûemlékmegôrzô, fenntartó tevékenységün-
ket, és történelmi rendezvényeinknek - bôvülô 
elfoglaltsága mellett - továbbra is részese lesz.

Felcsuti László

Üröm vegyül az örömbe

Népessy Noémi kinevezése

94 éves korában elhunyt Dr. Tatár Albert, aki tizenöt éven át, 1964-tôl 1979-ig volt a Hegy-
vidék orvosa. Bejárta a vidéket úttalan utakon, erdei ösvényeken, turistajelzések mentén, és 
ápolta betegei testét, ápolta lelkét szeretettel.

Elment a Doktorunk…
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Kemecsi Ferenc 1980-ig a Kecskeméti 
Katona József Színház tagja, majd a nyolc-
vanas évek elején irodalmi elôadóestjével 
járta Svédország és Nyugat-Európa magyar 
klubjait. 1988-1993 között a budapesti Szín-
ház- és Filmmûvészeti Fôiskolán fi lm- és 
TV-rendezôi diplomát szerez. Ezután újból 
Svédországban él, ahol több színiiskolában 
színészmesterséget és fi lmszínészetet ta-
nít. Ma már idehaza dokumentumfi lmeket 
készít és játékfi lm-novellákat ír, retorikai, 
valamint kommunikációs tréningeket tart.

A lélektôl-lélekig címû elôadás mûfaját 
legtalálóbban maga az elôadó fogalmazta 
meg: vallomás. S valóban, a színpadra lépé-
sének elsô pillanatától a nézô úgy érzi, hogy 
Kemecsi Ferenc egyedül ôhozzá szól, neki 

meséli el élete eseményeit és vall érzéseirôl 
úgy, mint rég nem látott jó barátnak szokás 
az este csöndjében egy pohár bor mellett.

Történeteket mesél, beavat a gondola-
taiba, szinte halljuk a ki nem mondott kér-
dést: hát ehhez mit szólsz? S akaratlanul 
föltódulnak azok a pillanatok, hangulatok, 
mozdulatok, illatok és érzések, amelyek 
valahol bennünk is elraktározódtak, hiszen 
az idôrôl, a szerelemrôl, a hitrôl mindany-
nyian rendelkezünk néha szemérmesen 
elhallgatott tudással, s olyan jól esik mind-
ezt kimondva hallani, hogy legszívesebben 
bekapcsolódnánk a beszélgetésbe…

Ebben a „kihûlt” világban Kemecsi Fe-
renc meri vállalni, hogy mély érzelmekkel, 
sôt szenvedéllyel szóljon Ady, Babits, Rad-

nóti, Tóth Árpád és mások versein keresz-
tül a „lélekhez” és ne csak az értelemhez. 
S éppen ez az, amiért szavai nyomán meg-
zendül bennünk valami, hiszen „mindenik 
embernek a lelkében dal van és a saját lel-
két hallja minden dalban”…

Az estre nem csak vers- és irodalomked-
velôket, hanem mindenkit szeretettel vár

az Egyesület Vezetôsége

Idén is bográcsozunk a kertben. A faka-
nálvezetô Varga Béla lesz, aki az „Óhegy 
legjobb szakácsa-2008” verseny díjazottja. 
Az alapanyag a kicsontozott sertéscsülök és 
a marhapacal.

A fakanálvezetô a kezdés elôtt egyezte-
ti, melyik szakács melyik fôzetet készíti, 
majd elmondja szempontjait, tanácsait, és 
miután mindenki belekezd a fôzésbe, ügyel 
a minôségre. A cél, hogy a szakácsok meg-
ismerjék a ritkán fôzött, a „rendhagyó” pör-
költek készítésmódját, továbbá hogy délben 
a vasárnapi ebéd vendégei a pörköltek 

változataiból kedvük szerint fogyaszthas-
sanak. Készül csülökpörkölt, pacalpörkölt, 
csülkös pacalpörkölt. Az alap ugyanaz, az 
ízek gazdagok és változatosak. A köretek is 
sokfélék, fôtt krumpli, sült krumpli és házi 
sütésû kenyér.

Az alapanyagokat és az alapfûszereket 
mi szerezzük be. A bográcsozók egyéni 
ízlés szerinti fûszereket hozhatnak maguk-
kal. Így megtapasztalhatják, hogy ugyana-
zon alapanyagokból mennyire különbözô 
ízek hozhatók létre.

A szakácsoktól, ebédelô vendégeiktôl, 

és a vasárnapi ebéd vendégeitôl 1.000.- Ft 
jegyárat kérünk, ami az alapanyagok költ-
ségfedezetéül szolgál.

A szakácsoknak a bográcsozásra május 
9-ig, szerdáig kell jelentkezni Varga Bé-
lánál (70-315 9698), a fakanálvezetônél. 
Változatlanul minden bográcsozni vágyó-
ra számítunk. Arra is, aki már tapasztalt 
szakács, és arra is, aki most kezd, hiszen 
átveheti társaitól a tapasztalatokat, beleta-
nulhat ebbe az igen hasznos és kellemes 
munkába.

az Egyesület Vezetôsége

Erdei sétára és játékra hívjuk a hegyen 
lakó kisgyerekes családokat május 19-én 
vasárnap.

Találkozás: reggel 9:00 órakor a 137-
es busz Máramaros úti végállomásánál. A 
helyszín autóparkolásra is alkalmas.

Visszaérkezés: 12.00 -13.00 h között az 
Erdôalja úti busz végállomásához.

A családos túra útvonala: A kék jel-
zésen erdei ösvényen felkapaszkodunk a 
Tábor-hegyre majd a Guckler-sétányon me-
gyünk a Virágos-nyeregig (kb. 4 km), az új 
tanösvény nagy szakaszát ezzel bejárjuk.

A Virágos-nyeregben vár bennünket egy 
„játékállomás”, ahol lesz ügyességi és bá-
torsági próba, lesznek kreatív játékok, kör-
nyezetismerettel és természetvédelemmel 
kapcsolatos találós kérdések kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.

Hazafele a Virágos-nyeregbôl a gyalog-
úton ereszkedünk le (kb. 1,6 km) a 137-es 
busz Erdôalja úti végállomásához. Akik az 
induló pontra kocsival jöttek, azok innen 
busszal 5 perc alatt érhetik el a Máramarosi 
végállomást.

A részvételt elsôsorban óvodás korú és 
alsó tagozatos gyerekeknek ajánljuk. Ha 
a nagyobb testvérek is velünk tartanak, 
és még futja az erôbôl, le lehet sétálni a 
Gercse templomhoz (oda-vissza még 2,5 
km).

Várunk minden érdeklôdô családot, ro-
kon- és szomszéd gyerekeket! A hátizsák-
ban mindenképpen legyen innivaló és 
szükség szerint ennivaló is.

A szervezôk:
Lehoczky Anikó

Halmágyi Edit

Lélektôl-lélekig
Kemecsi Ferenc elôadóestje a Táborhegyi Népházban 
május 17-én, pénteken 17:30-kor. A belépés díjtalan.

Családi vasárnap

Családos túranap
az Óhegy Egyesület szervezésében május 19-én vasárnap.

Kerti bográcsozás
május 12-én, vasárnap 8:30 órától a Táborhegyi Népházban. Fakanálvezetô: Varga Béla

Varga Mihály miniszter,

országgyûlési képviselô 

megbízásából

Dr. Kôvári Béla 

ügyvéd 

ingyenes jogsegélyt 

tart
a Táborhegyi Népházban 

(1037 Bp., Toronya utca 33.)

minden hónap

második csütörtökén 

18-20 óráig.

Bejelentkezés nem szükséges.

További információ 

a 20-200 0017 telefonszámon.
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A kastély környéke, a Kiscel-
li-párkánysík, földrajzi értelem-
ben egy kisméretû fennsík. A 
kastély mellett látható kemény, 
de igen változatos szerkezetû 
édesvízi mészkô a Budai ter-
málforrásokból csapódott ki a 
jégkorszak idején. A Duna ek-
kor még nem vágódott be a mai 
medrébe, hanem ebben a ma-
gasságban folyt el.

A forrásmészkô takarója és 
a lentebbi Kiscelli-agyag között 
egy kavicsos homokból álló ré-
teg található, amelyben sok csa-
padékvíz gyülemlik fel, majd a 
domboldalakban több ponton 
tör a felszínre. A forrásvizek 
csak rövid ideig követhetôek 
a felszínen – kb. 10 méterrel 
lejjebb újra visszaszivárognak 
a talajba, ezúttal már a Duna 
jelenkori medre által lerakott 
kavicsos üledékrétegébe.

Ezen források közül a leg-
jobban észrevehetô és legállan-

dóbb vizû rétegforrás a Kápol-
na-forrás, aminek vize a Szent 
Vér kápolna alatt gyûlik össze, 

majd a Doberdó sétány alatt át-
vezetve tör ki a domboldalon. 
Hozama a század elején elérhet-

te a 20 l/perc értéket is, de ma 
már jellemzôen csak 0,5–3 l/
perc között változik.

A hozamcsökkenés egyik fô 
oka a terület tervszerû erdôsí-
tése. A korábban kopár kaszáló 
mára már természetes jellegû-
nek látszó, zárt lombkorona-
szintû, elegyes erdôvé alakult.

A rétegekbe beszivárgó csa-
padék mennyiségét a területek 
beépítése is csökkentette. A for-
rás feletti Vasas-komplexum fej-
lesztése során külön helyi vízel-
vezetô-rendszerek is kiépültek.

A forrás vize a 2018-as víz-
minták alapján végzett részle-
tes ellenôrzô mérések szerint 
nem iható, méghozzá nemcsak 
nitrátos, hanem benne idônként 
az egészségre igen káros co-
li-baktérium-fl óra is megjelenik.

A Kápolna-forrásnak azon-
ban nem a vízminôsége, hanem 
annak geológiai helyzete, és 
történeti háttere a meghatározó, 
különösen a forrásfoglalás óta 
eltelt 240 éves története, ami 
különlegessé teszi, és kiemeli a 
forrásvizek sokaságából.

Lorberer Árpád Ferenc

Az újkori Óbuda életében 
komoly szerepet játszott a fôúri 
Zichy család, amely 1659-1766 
között volt a település birtoko-
sa. Földesuraságukhoz számos 
jelentôs esemény köthetô, ame-
lyekbôl kiemelkedett a város-
részben zajló barokk világi és 
egyházi építkezések. A Zichy 
család telepítette be Óbudára 
a tirnitárius szerzetesi rendet, 
akik a Kiscelli dombon kaptak 
földet rendházuk felépítésére. 
Késôbb itt valósult meg az épüle-
tegyüttest övezô kert, egy nyitott 
falú stáció, a kiscelli kálvária a 
golgota szoborcsoporttal, majd 
a stáció helyén a Szent Vér ká-
polna. A park területén forrásvíz 
idônként több helyen is megje-
lent.

Történeti adatok alapján 
1778-1780 között Kühtreiber 
Antal óbudai molnármester a tri-
nitárius kolostortól kissé délre (a 
mai Szent Vér kápolna helyén) a 
csobogó forrás vize mellett (felté-
telezhetôen felette) nyitott stáci-
ót építtetett, amelyben az oszlop-
hoz kötözött Krisztus szobra állt. 
Így emlékezik meg róla az 1797-

es kánoni vizsgálat is. Az óbuda-
iak 1812-14 között, a nyitott falú 
stációt lebontva, a bôvizû forrás 
felett új, barokk kápolnát emel-
tek, a Szent Vér kápolnát.

A kápolnán 1966-ban na-
gyobb felújítási munkákat vé-
geztek, ekkor a forrás-kivezeté-
sek kerámia csöveit az akkor új 
anyagnak számító PVC csövekre 
cserélték. 2006-ban az Óbudai 
Önkormányzat végzett út- és te-
rasz-rendezést, melynek során 
megszüntette a sétaút sarasodá-
sát, a forrásvizek okozta károkat. 
A Kápolna forrásvize ma a sétaút 
alatt átvezetett csô végén, a lejtô 
oldalán bukkan a felszínre. Tôle 
nem messze, a lejtô oldalán még 
két kivezetés is látható, mely a 
Kápolna melletti szivárgók vizeit 
vezeti a felszínre.

2014-ben Óbuda-Hegyvidéki-
ek Egyesülete által elvégzett fel-
újítás alkalmával sikerült a Szent 
Vér kápolna oltára alatti forrást 
feltárni, fotókkal dokumentálni 
és a lehetôségekhez mérten fel-
újítani. A szentélyben, az oltár 
alatt 1,05 m mélységben, ma 
egy kaviccsal kitöltött vízgyûjtô 

található, ahová a szentély falá-
nak alapozásán hagyott réseken 
keresztül, három helyen folyik a 
víz a hegyoldal vízadó rétegébôl. 
Innen a kápolna hajója alatt fo-
lyik tovább, a teraszon kiépített 
aknába.

A forrás neve „Kápolna-for-
rás”, de különbözô térképeken 
„Kiscelli kápolna kútja”, „Szent 
Vér Kápolna forrása”, de „Dober-
dó-utcai forrás” néven is szere-
pel.

Horváth Péter

Kiscelli párkánysík vizei
Kápolna-forrás

Kápolna-forrás
Hegyvidéki forrásvizek III.

Forrás a szentélypadló alatt

Szent Vér kápolna - fotó 1927.

Forráskivezetés a Doberdó sé-
tány alatt
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LEONARDO SZELLEME
SPIRITOF LEONARDO

Szeretettel meghívunk

Szabó-M. László 
képzômûvész rendhagyó kiállítására,

melyet a mûvész maga nyit meg,

május 4-én (szombaton) 17:00 órakor 

az ARTÉZI Galériában (1037 Budapest, 

Kunigunda utca 18.)

A tárlaton Leonardo szellemében készült 

pentillista mûvei, számítógépes grafi kái, mobil 

plasztikái szerepelnek, valamint részetek 

Leonardo pro és kontra c., megjelenés elôtt álló 

könyvébôl.

Zenei refl exiók: Wizner Session

Irodalmi refl exiók: Racskó György költô

A rendezvény kurátora és háziasszonya: 

Vég Kata

A kiállítás megtekinthetô május 9-ig, 

elôre megbeszélt idôpontban.

ARTÉZI GALÉRIA +36 30 342 3251 vagy

közvetlenül a mûvésszel: +36 30 680 3671

JEL ÉS RITMUS
Szeretettel meghívunk

E. Szabó Margit, 

Kelemen Kata, 

Kováts Albert, 

Laukó Pál, 

Németh Árpád, 

Németh Géza, 

Orient Enikô

képzômûvészek közös kiállítására.

Megnyitja:

Feledi Balázs mûvészeti író

május 11-én, 17:00 órakor,

az ARTÉZI Galériában

Megtekinthetô május 30-ig,

elôre megbeszélt idôpontban.

ARTÉZI GALÉRIA +36 30 342 3251

20 dkg fôtt csicsóka,35 dkg liszt, 10 
dkg zsír, /ajánlom a házilag kisütött ka-
csazsírt/ 1 dkg élesztô, 1 dl tej, 1 tojás, 
1 dkg só

A csicsókát héjastól megfôztem, hé-
jaztam, majd villával összetörtem. Az 
élesztôt tejben felfuttattam, és összeál-
lítottam a tésztát. Ujjnyi vastagra nyúj-
tottam, és hajtogattam, majd fél órát 
pihentettem. Újra kinyújtottam, meg-
szórtam pirított tökmaggal, majd ismét 
hajtogattam, és kinyújtottam. Közepes 
szaggatóval dolgoztam, tetejüket meg-
kentem 1 tojás sárgája és 1 evôkanál 
tej keverékével.

A tepsiben még 20 percet pihentek.
180 fokon 25 percig sütöttem. A 

sütô aljába tálban vizet tettem.
Biztosan ízleni fog!

A március 30-i bormustrán 
10 hegyvidéki borász 17 bor-
mintával jelent meg. A mustrát 
az Egyesület kórusa nyitotta 
meg, és dalolva mutatta be a 
zsûrorokat (a nevüket dalukba 
foglalva).

Nem volt verseny, nem szület-
tek díjak sem, hanem egyszerûen 
megkóstoltuk egymás borát, és 
fi gyeltük a profi kat, Módos Péter 
borbíra, a Magyar Bor Akadémia 
nyugállományú elnökének, Séra 
Mihály borász, az Eszterházy 
pezsgôpince tulajdonosának, 
valamint Viniczai Sándor, a Ma-
gyar Borakadémia tagjának, a 
Borászati Füzetek felelôs szer-
kesztôjének véleményét az ép-
pen vizsgált borról. Ôk az egyes 
bormintákat nem csak részletes 
véleményükkel, hanem ponto-
zással (1-10) is minôsítették.

A borászok többsége nem ma 
kezdte a borkészítést. Mintát 
hozott Budai Zsolt, Erdei Brühl 
György, Kádár Péter, Kun Ti-
bor, Sonnleitner László, Szarka 
László, és Varga Béla, valamint 
képviseltette magát boraival a 
Hárs Pincészet, a Csóbor Pincé-
szet és a Levendula Pincészet. 

Az egyes mintákat nem csak 
a zsûrorok véleményezték, ha-
nem termelôik is elmondták 
tapasztalataikat, az érlelés tech-
nikai módszerit, trükkjeit.

Igen magas pontszámot 
kapott hat borminta: Szarka 

László Mádon termett szôlôbôl 
készült 2016-os évjáratú, száraz 
„Szamorodni” bora (8,5) Varga 
Béla 2018-as évjáratú sukko-
rói „Zöld Veltelini” bora (8,5); 
Kádár Péter, a Pilisborosjenôn 
termett szôlôjébôl érlelt 2018-as 
évjáratú, „Chardonnay” bora (9), 
Kun Tibor baranyai dombságon 
termett szôlôbôl érlelt, 2018-as 
évjáratú szigetvári „Cuvée”-je 
(9); Erdei Brüll György „Kacér-
kodó” nevû, 2015-ös évjáratú 
mádi, száraz „Szamorodni” bora 
(9), és a Levendula Pincészet 
2014 évjáratú csopaki „Cabernet 
Savignon” bora (9,5).

A mustra után Varga Béla, 
a mustra szervezôje, a tavalyi 
„Táborhegyi szüret” alkalmával 

szüretelt és a Népházban sajtolt, 
nevükre palackozott, un. „Ház 
Bora”-val köszönte meg a zsûro-
rok munkáját. Az alábbi képen 
látható kórus vidám dallal bú-

csúzott, végül az est egymás 
közti ismerkedéssel és tapasz-
talatcserével folytatódott, hosz-
szas beszélgetésbe torkollott.

(Szerkesztô)

Tavaszi Bormustra - 2019

Gál Anna receptje:

Csicsókás pogácsa
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Iskolánk hagyományának 
megfelelôen március 29-én 
tartottuk a Rákóczi-napi meg-
emlékezésünket. Idén is az 50, 
illetve 51 évvel ezelôtt végzett 
diákokat hívtuk szeretettel a 
közös ünneplésre. A mûsort a 
6. osztály elôadásában láthattuk 
Bertalan Csaba tanár úr rende-
zésének köszönhetôen. Az isko-
la énekkarát Nagy Árpád igaz-
gató úr vezette. A vendégeket 
a diákok tánccal köszöntötték, 
amelyet Sáringer Ágnes tanár-
nô tanított be a gyerekeknek. 

Az ünnepi elôadásban Rákó-
czi Ferenc mellett édesanyja, 
Zrínyi Ilona is fô szerepet ka-
pott, végig kísérve fi a sorsának 
alakulását. Felidéztük a mun-
kácsi éveket, a fi atal fejedelem 
elszakítását édesanyja mellôl, 
és a dicsôséges szabadságharc 
kitörését.

Idén négy tanuló kapott Rákó-
czi kitüntetô jelvényt szorgalmá-
nak, közösségi munkájának és 
tanulmányi munkájának elisme-
réseként: Berecz Fanni és Kónya 
Eszter 6. osztályos tanulók, Kiss 

Emma és Verebélyi Zsombor 7.b 
osztályos tanulók. A kitüntetet-
teket és a vendégeket az iskola 
igazgatja köszöntötte. Az ün-
nepség zárásaként koszorút he-
lyeztek el a kitüntetett diákok az 

iskola emlékfalán. Köszönet illeti 
Kádár Eszter tanárnôt a vendég-
látás lebonyolításáért, és Szána 
Zsuzsa tanárnôt a mûsor próbáin 
való közremûködéséért.

Bertalan Csaba

Az idei évben kicsit rendha-
gyó, de lehet, hogy hagyomány-
nyá váló kezdeményezésként a 
7.a osztály kísérletekkel próbál-
ta megmutatni a víz szerepét és 
fontosságát életünkben. A diákok 
4 csoportban mutattak be kísér-
leteket. Az elsô csapat a felületi 
feszültséget mutatta meg a gém-
kapcsokkal, illetve milyen válto-
zást okoz ebben a vízszennyezés. 
A második csapat a légnyomás 
hatását mutatta meg a vízfelszín-
re pohárral és kémcsôvel, illetve 
tanári segítséggel hideg vízben 
forraltak vizet. A harmadik csapat 
az áramlás, örvénylés jelenségeit 

mutatta meg, színezve egy kis 
tintával és káliumpermanganát-
tal. A negyedik csapat gumimacit 
növesztett vízzel és fogyasztott 
kivivel, valamint megmutatták 
a pelenkák mûködését és azok 
káros hatását. Ráadásként volt 
tanári segítséggel színváltoztatós 
folyadékkísérlet, vízbontás, gôz-
nyomással tojásdugattyú!

Nemcsak a 7.a, hanem min-
den gyerek ügyeskedhetett egy 
kicsit, és kipróbálhatta felfedezô 
énjét! Reméljük, a program min-
denkit közelebb hozott a vízhez 
és a kísérletezéshez!

Basa István

A víz világnapja - 2019

Rákóczi-nap - 2019

A Rákóczi ünnepre érkeztek az 50 és 51 évvel ezelôtt ballagott diákok is. Voltak, akik már elköltöztek a Hegyrôl, de többen itt maradtak és 
családot alapítottak. Kicsit nehezen, de felismerték egymást arcukról, hangjukról. Kedves iskolai történetekkel szórakoztatták egymást.
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Bár az idei tél is szûkmarkú 
volt velünk, azért mi megpró-
báltuk azt a kevés, havas-jeges 
napot jól kihasználni.

Ha tehettük, testnevelés 
órák keretében a bánya terü-
letén szánkóztunk, hógolyóz-
tunk, a Fô téri korcsolyapályán 
majd minden felsôs osztályunk 
csúszkált. A szerencsések több 
alkalommal is. Kezdetekben a 
legmelegebb sífelszerelésünk-
ben, a zárás elôtt pár nappal 
szinte már egy szál pólóban.

Nassfeldi sítáborunk szik-

rázó, napos idôben, jó hangu-
latban telt, alig akartunk haza-
jönni. A Valentin-napot is ott 
ünnepeltük, a lányok rózsaszá-
lat, a fi úk „bugyborékos nedût” 
kaptak a hegy tetején.

Idén a Fogarasi Síiskolával 
karöltve sí diákolimpiát szer-
veztünk január végén. A kerü-
letbôl közel 100 diák használta 
ki e ritka alkalmat. A mieink tíz 
fôs csapata remekül szerepelt. 
A legfi atalabb (Mészáros Le-
vente 2.o.) és legidôsebb (Ke-
ményffy Aletta 8.o.) verseny-

zônk is ezüstérmes lett, majd 
minden indulónk az elsô hat-
ban végzett. A verseny elôtt fél 
órával még szakadt az esô, de a 
futamok már gyönyörû hóesés-
ben, fehér pályákon zajlottak. 
Ezúton is köszönjük a kerület 
nevében Fogarasi Orsiék fel-
ajánlását!

Sportolni jó a szabadban, de 
nem csak kint zajlott az élet.

Röpis lányainkkal két kor-
csoportban indultunk, és mind-
kétszer „csak” ezüstérmes he-
lyezést értünk el, két ponttal 

lemaradva a kerületi bajnokok-
tól. Ne feledkezzünk el Szabó 
Albertrôl sem, aki negyedik 
osztályosként indult az 5-6. osz-
tályosok kerületi asztalitenisz 
versenyén, majd a budapesti 
versenyrôl (már saját korosz-
tályában) az országos döntôbe 
jutott, és csak a fôtáblára került 
csoportból „hullott” ki.

Várjuk a tavaszt (már itt is 
van), készülünk a labdarúgó 
mérkôzésekre és az atlétikai 
versenyekre.

Gleichné Mészáros Edit

Amíg folyamatosan zajlanak a tavaszi 
sportversenyek, addig befejezôdtek a ke-
rületi angol versenyek. A Creative English 
Competition jutalmazásakor Pázmándi 
Renáta (4. o.) 3. helyezése okán egy szép, 
angol nyelvû könyvet kapott ajándékba, Ve-
res Benjamin pedig – aki a 6. helyen végzett 
–, egy oklevéllel gazdagodott.

Szép eredménnyel zártak angolosaink a 
Harrer-Wonderful World-Eco csapatverse-
nyen is. Célunk az, hogy a gyerekek környe-
zettudatos gondolkodását motiváljuk, vala-
mint, hogy a gyerekek megtapasztalhassák: 
a tanult nyelvet tanórán kívüli, élô környe-
zetben, a saját kommunikációs céljaikra is 
képesek könnyedén használni. Másik sajá-
tosságunk az, hogy túl az elméleti tudáson 
egy kreatív alkotás kigondolása és elkészí-
tése is fontos alkotórésze a versenyünknek. 
Minden csapatnak – a versenyzésük lezá-
rásaként – egy projekt munkát kellett elké-
szítenie és bemutatnia. A 3-4.-es csapatok 
változatos feladatok elvégzése során az ál-
latokkal foglalkoztak, és a végén készítettek 
egy fl ip-book-ot, amelyet részletesen bemu-
tattak a többi csapatnak is. Nagyon ötletes 
és szórakoztató elôadások hangzottak el, 

iskolánk csapata Bronz Oklevél tulajdono-
sa lett: Szûcs Jázmin és Molnár Dávid (3.b), 
Pázmánd Renáta és Veres Benjamin (4. o.) 
(felkészítô tanár: Cselényiné Hegedûs Györ-
gyike és Kádár Eszter).

Az 5-6.-os csapatok hulladék újrahasz-
nosítással foglalkoztak, és hulladék anya-
gokból ajándéktárgyakat kellett készteniük. 
Fantasztikus ötletekkel álltak elô a gyere-
kek, és varázslatos ajándékokat készítet-
tek. Az elôadás során el kellett mesélniük 
(természetesen ezt is angolul), hogy kinek 
és milyen alkalomra szánták a bemutatott 
tárgyat, és minek a felhasználásával készí-
tették azt el. Csapatunk itt Ezüst Oklevél 
birtokosa lett, hiszen a 2. helyen végeztek 
a mezônyben: Liptay Panni Bella és Farkas 
Dániel Bence (5. o.), valamint Kónya Eszter 
és Lascsik-Sisák Barnabás (6. o) (felkészítô 
tanára Kádár Eszter).

A tankerület hét iskolájából összesen 
tizenöt csapat jelentkezett a mostani ren-
dezvényre, amelyek összetétele különleges, 
hiszen egy-egy csapat négy tagja két-két 
évfolyamból áll. Ez a fajta csapatösszetétel 
szoros kooperációra, egymás segítésére ve-
szi rá a résztvevôket. A 7-8.-os csapatok a 

víz témakörében végeztek kémiai kísérlete-
ket. Az alapos felkészülésnek is köszönhetô, 
hogy a résztvevôk komoly tudásról tettek 
bizonyságot a kellemes hangulatú verse-
nyen, a visszajelzések alapján a gyerekek 
nagyon élvezték. Kivételesen a kéttanítású 
nyelvû iskolákat is megelôzve, Arany Okle-
vél lett jutalma diákjainknak: Kostyán Viola 
és Vágó Bence Bálint (7. o.), Csontos Lili és 
Ufi r Attila (8. o.) (felkészítô tanárok: Kádár 
Eszter és Basa István). 

Készülünk a fôvárosi megmérettetésre is: 
3 fôs csapatunk a 7.a-ban Szánáné Misuth 
Zsuzsanna vezetésével készül a Benchmark 
elnevezésû, egész napos vetélkedôre, amelyet 
május 11-én, a Fazekasban rendeznek meg.

Eleinte a húsvéti ünnepeknek örülhet-
tünk, majd a tanítás nélküli munkanapok-
kal meghosszabbított tavaszi szünetben pi-
henhettek a nebulók. Április végén busszal 
indul kis csapatunk az angliai normann vá-
rak és Tudor városok bevételére. Villámláto-
gatásunk csak egy hétig tart, hiszen május 
4-én már itthon alhat mindenki. Reménye-
ink szerint, következô lapszámunkban érde-
kes beszámolókat olvashatnak majd.

K.E.

Téli örömeink

Iskolai hírek
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Az Óhegy Napok második napján, 
15-én, szombaton a vacsora alatt a 
gasztronómiai örömök mellett a szelle-
mi étkek is terítékre kerülnek! Most is 
várjuk „hegyi koszorús – és egyenlô-
re még koszorútlan – költôink” vidám 
vagy fenkölt, vicces vagy emelkedett 
hangvételû, a kuruc harcok szellemé-

ben írott versezeteit, amellyel megör-
vendeztetik majd a vacsora vendégeit! 
Mindezt most jelezzük kedves olvasó-
inknak, hogy legyen idô a felkészülés-
re. A legjobb mûveket természetesen 
megjelentetjük - az örökkévalóság szá-
mára -, az Óhegy Hírek hasábjain.

az Egyesület Vezetôsége

Április elejétôl Éva látja el a gond-
noki teendôeket a Táborhegyi Népház-
ban. Társával, Gergellyel együtt Sziget-
szentmártonról érkeztek, és fogadtuk 
ôket a kis gondnoki házunkban.

Éva korábban, titkárnôi feladatokat 
látott el egy építôipari cégnél, kedveli a 
számítógépes alkalmazásokat. Szereti 
a sportot, különösen a futballt. Ô maga 
6 éven keresztül focizott a Békéscsaba 
Elôre FC ifjú csapatában. Ma inkább 
csak focidrukker, és nagy tisztelôje a 
Reál Madrid focicsapatnak.

Gergely gondnok egy osztrák csa-
ládi villánál, Zuglóban. Hozzáértéssel 
mûveli a kertet, a villanyszerelés pe-
dig kedvelt hobbija, ezért e témában 
OKJ képzésen vesz részt.

Ahogy Éva megismerte a klub-
házban elvégzendô feladatokat egy-
szerûen csak annyit mondott, „Szeret-
nénk hosszú boldog éveket eltölteni 
itt e házban, itt Óbudán és szeretnék 
mindenkit megismerni.”

Meggyôzôdésünk, hogy kiválóan 
látják majd el feladataikat, hiszen már 
az elsô hónap is ezt bizonyította. Re-
méljük, a Népház vendégei is szeretet-
tel fogadják majd ôket, és hogy ôk is jól 
érzik majd magukat társaságunkban.

fl 

Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete idén 
17. alkalommal rendezi meg történelmi 
idôutazását, amelynek 3 napja alatt a lá-
togatók megismerkedhetnek a különbözô 
történelmi korok kultúrájával, viseleteivel, 
zenéjével, táncaival, gasztronómiájával. Eb-
ben az évben Rákóczi fejedelem és a kuruc 
kor lesz a téma. 

Az elsô napon, június 14-én kiállítást 
nyitunk meg a Rákóczi-családról és a kor-
szakról, majd Kökény Ferenc történész, a 
Hatvani Múzeum igazgatóhelyettese tart 
elôadást a „Nagyságos fejedelem” történel-
mi szerepérôl és életének kevésbé ismert 
mozzanatairól. A programot Kádár Barna-
bás tárogatójátéka színesíti.

A második napon, június 15-én Rákóczi 
fejedelemrôl és a kuruc-szabadságharc-
ról szóló versekbôl, levelekbôl, visszaem-
lékezésekbôl összeállított irodalmi estet 

láthatnak, hallhatnak az érdeklôdôk, az 
Egyesület kórusának kuruc-kori éneke-
keivel kísérve. Ezután lakoma következik 
Rákóczi fejedelem udvarában. A zenei kí-
séretet és mellé a hangszerbemutatókat a 
korszakot kiválóan ismerô Kecskés András 
és együttese biztosítja. Kedves vendégeink 
lehetôséget kapnak arra is, hogy a jeles al-
kalomra írt verseiket felolvassák. Vacsora 
után pedig alkalmunk lesz kuruc táncok 
megtanulására!

A harmadik napon, június 16-án a kuli-
náris élvezeteké lesz a fôszerep. Ahogyan 
az elôzô években, úgy most is megrendez-
zük a szakács- és cukrászversenyt, az „Év 
legjobb szakácsa” és az „Év legjobb cukrá-
sza” címek elnyeréséért. Természetesen 
olyan étkeket kell elkészíteni, amelyeket a 
kuruc-kori vitézek egykor szívesen fogyasz-
tottak!

Minden kedves érdeklôdôt sok szeretet-
tel várok az Egyesület Vezetôségének nevé-
ben:

Benyóné Dr. Mojzsis Dóra
az Óhegy Napok szervezôje

és háziasszonya

Óhegy Napok - 2019

Rákóczi fejedelem emlékezetére
Június 14-15-16.

Az új gondnokunk:

Varga Éva

Óhegy Napok - 2019

Felhívás költôversenyre!
Köszönet

a Gáspár családnak
Aranka és Tibor 8 évvel ezelôtt költözött a kis 

házba két gyermekével, Tomival és Zolival, Máté 
már itt született. Aranka vállalta el a gondnokságot, 
amit késôbb férje átvett, de gyakran a gyerekeket 
is bevonta a bútorpakolásba. Feladatukat pontosan 
ellátták, mindig, ahogy kértük. Kedvelték program-
jainkat, a gyerekek minden egyes jelmezversenyre 
beöltöztek. Volt, hogy ôk vitték el az elsô díjat. Tomi 
legutóbb krampuszként állította meg játékos vicces 
kérdéseivel a Mikuláshoz igyekvô gyermekeket a Vi-
rágos-nyeregbe vezetô úton.

A gyerekek növekednek, Tomi idén végez az Er-
dôalja Isiben. Szóval kinôtték a házat, elköltöztek. 
Sajnáljuk, de megértjük. 

Egy hónapja már egy Flórián téri lakásban lak-
nak. Szép életet kívánunk, és reméljük, gyakran 
látjuk ôket viszont rendezvényeinken. Az Egyesület 
Vezetôsége nevében:

Felcsuti László
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

Állandó programok
a Táborhegyi Népházban, 1037 Budapest, Toronya u. 33.
Dajkáló h. 10:00-11:00

Kóruspróba k.  18:00-19:30

Hatha Jóga - Balázs E. h. 18:15-19:45

 cs. 19:00-20:00

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

Férfi  torna k., cs. 19:30-20:30

Pilates torna sz.p.   9:00-10:00

Bridzs klub sz. 17:30-21:30

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

Kubai salsa tanfolyam cs 19:30-21:00

Hegyvidéki Séta-kör szo.   9:30-11:30

Az egyesületi iroda nyitva tartása: szerdán 17.00-19.00 h, a hét többi 

napján elôre egyeztetett idôpontban, tel.: 404 5380. Gondnok: Varga 

Éva, 70-575 8848. Bejárat a Népház udvaráról.

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: Coradix Kft. 

Megjelenik: 3000 példányban

Rácz Andrea 8. vk. minden hónap má-

sodik csütörtökén 17:00-18:00 h – Bé-

csi 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

Képviselôink fogadóórái

A minap épp a Táborhegy oldalában, a 
Gluckler sétányon futottuk szokásos esti 
körünket a férjemmel, amikor csörgött 
a telefonom. Felcsúti Laci hívott, hogy 
nem lenne-e kedvem az Óhegy Egyesü-
let felügyelôbizottságának megüresedett 
posztját betölteni. Két lépés és két lihegés 
között kértem tôle egy estényi gondolko-
dási idôt, bár azt hiszem, már akkor tudtuk 
mind a ketten, hogy igent fogok mondani 
erre a megtisztelô felkérésre.

A 2000-es évek elején jártam elôször 
Óbuda Hegyvidéki részén, amikor az 
akkori barátom (ma férjem) egyik elsô 
randinkon felvitt a Táborhegyi-barlang 
fölé a sziklákra piknikezni. Beleszerettem 
a srácba is, és a városrészbe is. Pár évvel 
késôbb már én is óbudai lakosként jártam 
haza a Remetehegyi útra. És azóta is így 
teszem (így tesszük) nap, mint nap, csak 
most már a vidám két gyerekünk is velünk 
tart. Reggel átsétálunk az Erdôalja Iskolá-
hoz és ott bekísérjük a nagyobbik fi unkat, 
majd a Tégla oviba elvisszük a kisebbiket; 
onnan pedig kerékpárral vagy villamossal 
gurulunk be a Belvárosba; míg délután 
ugyanezen az útvonalon haza nem érke-
zünk a Táborhegyre.

A 2010-es évektôl kezdtem egyre jobban 
belefolyni az Óhegy Egyesület tevékeny-
ségeibe. Eleinte csak érdeklôdve olvastam 
az Óhegy-híreket, és csodáltam azt a sze-
retetet, kedvességet és ôszinteséget, ami a 
sorokból sugárzik. Késôbb egyre több prog-
ramon részt vettem. Mivel gyerekkoromtól 
kezdve arra neveltek szüleim, hogy nem 

várni kell a sült galambra, hanem talpra-
állni és tenni; ezért amikor elérkezett az 
idô, útjára indítottam a saját ügyeimet is 
az Egyesület segítségével. Megszerveztem 
a biokosár-rendszert, aminek keretén be-
lül hetente friss biozöldséget kaphattak a 
hegylakók; rendszeresen írtam én is cikket 
az Óhegy-hírekbe, részt vettem az Ilona 
utcai játszótér tervezésében; és manapság 
pedig az utcabulik hagyományát ébreszt-
getjük szomszédaimmal együtt.

Végzettségem szerint környezetpoliti-
kai szakértô és tájépítészmérnök vagyok. 
Jelenleg kutatóként azt vizsgálom, hogy 
az országok miként mûködnek (vagy nem 
mûködnek) együtt nemzetközi környe-
zetvédelmi, energetikai és klímavédelmi 
kérdésekben. Korábban sok éven át dol-
goztam önkéntesként, aktivistaként és 
munkavállalóként is a civilszektorban. 
Külföldi tapasztalataim is vannak Angli-
ából, Belgiumból és az USA-ból, hiszen 
mindegyik országban volt lehetôségem 
2-3 évig élni.

Szakmai tapasztalatommal, és civilszer-
vezetekben betöltött különbözô pozícióim-
mal reményeim szerint hozzá tudok járulni 
az Óhegy Egyesület további növekedésé-
hez, fejlôdéséhez. Én úgy gondolom, hogy 
nagyon szerencsés helyzetben vagyunk 
itt Óbuda-Hegyvidéken, hogy egy ilyen jól 
mûködô, professzionális és mindenki felé 
nyitott egyesületünk van. Örülök, hogy a 
jövôben én is segíthetem az Egyesület to-
vábbi fejlôdését, épülését.

Vetier Márta 

Apróhirdetések
Akciós fogászati kezelések! Ren-

delômben minden fogászati kezelésre, fog-

pótlás elkészítésére és fogfehérítô kezelés-

re 25 % kedvezményt biztosítok. Dr. Virág 

Dániel (cím: 1132 Budapest, Szent István 

krt. 4, III. em. 1. Tel: 20 522 1700).

Angol, német és magyar tanítás, tol-

mácsolás és korrepetálás a Testvérhegyen 

diplomás tanárnônél. Külföldieknek ügyin-

tézés magyarul. Tel: 20-375 8877.

Az Egyesület legutóbbi Közgyûlése a Felügyelô Bizottság tagjának választotta Vetier Mártát, 
aki szakmai tapasztalataival és felkészültségével folytatni tudja, a sajnálatunkra lemondott 
Prazsák Magdolna bizottsági munkáját. Arra kértük Mártát, meséljen magáról, családjáról, 
és arról, hogy mi az, ami miatt ezen idôigényes munkát vállalta.

Vetier Márta
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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.

Természetes hidegen préselt natur almalé
5 literes bag in box kiszerelésben

Tartósítószert nem tartalmazó pasztörizált termék

Egy doboz 8-10 kg alma felhasználásával készül

5 liter ára 1 990 Ft

Viniczai Sándorné +36 30 275 5797

rendeles@naturalma.hu

BÚTORKLINIKA A HEGYEN
 

 

Telefon: 388-2464 

Mobil: 06 20 260 3012

Telefon

Mobil: 06 2

VIDÁM HANGULATÚ

NŐI EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
FRISSÍTŐ TORNA

a Táborhegyi Népházban (1037 Budapest, Toronya utca 33.)

Kedd, csütörtök 18.15-19.15 órákor

Szeretettel várom kedves hölgyeket:

Szolga Beáta 

táncpedagógus és táncművész

Információ: +36 30 506 7800 lehetőleg 10-14 óra között

E-mail: beszinestanc@gmail.com, facebook: beszinestánc

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.

NYÁRI ÉLMÉNYTÁBOROK
a Hármashatár-hegyen
Napközis táborok hétfőtől péntekig

gyönyörû erdei környezetben

Kirándulások az erdőben; kincskeresés, kunyhóépítés,

Ismerkedés az állatokkal; kézműveskedés; ügyességi játékok

Sok-sok mozgás a szabad levegőn; mesék; közös ebéd

ÁLLATI JÓ erdőjáró tábor 6-14 évesek részére

június 17-21., június 24-28., július 8-13., július 15-29.,

július 22-26., július 29-augusztus 02., augusztus 26-30.

TÚLÉLŐ ÉLET az erdőben 9-16 évesek részére

július 1-05., augusztus 12-16.

29 999,- Ft/fő/5 napos turnus

Jelentkezés: erdoajandeka@gmail.com címen vagy

Szabó Miklós erdőmérnök, tanár, 06-20-954-22-52

facebook.com/erdoajandeka, www.erdoajandeka.hu


