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Szeretettel várjuk kereskedésünkben!

HONDA TENNO AUTÓHÁZ
1037 Budapest, Bojtár u. 46-48.
Tel./fax: 367-0078. Tel.: 453-2222; 240-1316
E-mail: hondatenno@axelero.hu • Web: www.hondatenno.hu

TERMÉSZETES, FAGYÁLLÓ, KÜLTÉRI

KÔBURKOLATOK
járdára, útra, lépcsôre, lábazatra, kerti

tipegônek, garázsbeállónak,
kocka, szabályos, szabálytalan alakzatban

PORPHYR KFT.
1037 Bp., Bécsi út 302. Tel.: 250-6036, fax: 387-9895

e-mail: porphyr@mail.datanet.hu
web: www.porphyr.hu

EGYSZER ÉS MINDENKORRA!

ÖNTÖZÔ-
RENDSZEREK

Automata öntözôrendszerek:
hálózatról csatornadíj nélkül, kútról, ciszternából

Gyors, pontos, megbízható munkavégzés
garanciával, referenciákkal.

V.31 Kft.
Telefon/fax: 250-4557, 06-20-934-2740

bokeny@axelero.hu.

AKCIÓ A HONDA TENNO
AUTÓHÁZNÁL

• Állandó széles használtautó-készlet

• Teljeskörû hitelügyintézés (helyszínen megvárható)

• Teljes körû kárügyintézés, csereautó biztosításával*

• Szervizakció minden típusra * (Ön csak az olaj árát fizeti, az
olajszûrôt és a munkadíjat szervizünk ingyen biztosítja Önnek)

• Teljes körû ingyenes átvizsgálás*
*elôzetes bejelentés alapján

VASÁRNAPI
EBÉD

Október 31-én 13.30-kor
A szakács:

Pitykó
szül.: Bessenyei István

A menü:
tejszínes gombás hús

hagymás törtkrumplival

Jegyek elôvételben vásárolhatók 
700 Ft-ért  a Népházban (430-1326) 

vagy
az Erdôalja ABC-ben, péntekig.

Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete
szeretettel meghív minden érdeklôdôt

G. KABAY 
TILDA

a  II. Rákóczi Ferenc Általános iskola 
rajztanárának

KIÁLLÍTÁSÁRA
Megnyitja:

Kovács Titusz
színmûvész,

október 29-én, pénteken
18 órakor

Zongorán közremûködik:

Döller Ákos
A kiállítás megtekinthetô

2004. október 31-ig 
a Táborhegyi Népházban.

A régi falusi, 
pusztai,
polgár konyha szívrabló ízei.
Korszerû, különleges ételek 
saját,  vegyszermentes 
gazdaságunkból

www.zsendicemajor.hu
zsendicemajor@axelero.hu

KATTINTSON WEBLAPUNKRA: WWW.OHEGY.HU
Találhatók itt egyesületünkrôl, történetünkrôl, programjainkról, 

korábbi rendezvényeinkrôl cikkek, fotók, valamint olvashatóak az Óhegy-Hírek 

egyes korábbi számai és feliratkozhat hírlevelünkre is.

Beszámoló a 10. oldalon Fotó: Szirtes Csaba

Suli-buli

ÔSZI TAKARÍTÁS 
A HEGYI UTCÁKON

Találkozó október 16-án 9 órakor 
az Erdôalja úti iskolánál.

A vállalkozó kedvû hegylakókat 
egy elôzetes tervnek megfelelôen kocsival

visszük a különbözô  kiindulópontokra,
ahonnan tervezett útvonalon gyûjtve
érkeznek a Jablonka úti közparkhoz.
Gumikesztyût, esetleg zsákot mindenki 

hozzon magával!
Támogatóink: 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
HuMuSz - Hulladék Munkaszövetség
A megfáradt szemétgyûjtôket természetesen 

finom ebéddel várjuk.
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ÓHEGY-HÍREK
HAVILAP

Kiadja: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33. Telefon: 430-1326

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, web: www.ohegy.hu
Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök. Szerkesztôk: Cseresznyák
Veronika, Jármayné Tatár Judit, Piroch Zsuzsa, Szász Kálmán

Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Telefon: 430-1326
Elôkészítés: Petit Typo Bt. Nyomás: Tax Druck Kft.,

2335 Taksony, Vezér u. 2/a. Megjelenik: 3000 példányban

Az egyesület
hastánccsoportjai

Haladók (Ezeregy Éj Csillagai Has-
tánccsoport). 2002. májusa óta
táncolunk együtt péntekenként
17-19 óra között.

Tanárunk Hahn Celesztina
már a harmadik a sorban, de
boldog családi eseményre ké-
szülve csak decemberig meri
vállalni velünk egyre nagyobb

pocijának rázását. De lélekben to-
vábbra is velünk marad.

Elérhetôségei: 06-20-9141963, cellike@en-
ternet.hu

Középhaladók (Kelet Gyöngyei). 2003. de-
cembere óta táncolunk együtt hétfôn és szer-
dán 18-19 óra között. Tanárunk Holup Orsolya.

Elérhetôségei: 06-70-294-0108, jholup@glo-
balsys.hu

Kezdôk (mûvésznevük még nincs). 2004. ok-
tóberétôl indul, Holup Orsolya vezetésével.
Még lehet jelentkezni!

Az épületben elöregedett elektromos háló-
zat oly mértékben veszélyessé vált, hogy lecse-
rélése elengedhetetlen. A teakonyhában még
csak kicseréltük saját erôbôl a vezetékeket, de
az egész épületre már nem tellett. Idén az Ön-
kormányzat a teljes hálózat cseréje mellett
döntött, majd szeptember közepén a CELER
Kft. szervezésében a munkát megkezdte. Aki
most az épületben megfordul, vésett falakat,
lógó kábeleket láthat, a Mikkamakka helyén pe-
dig átváltozott helyiségeket.

A szegény ember mindent kétszer gondol,
így nekünk is számba kellett venni jövônket an-
nak érdekében, hogy egy másfél milliós elekt-
romos munkát ne kelljen tönkretenni egy év
múlva, például egy kényszerû faláthelyezés
vagy éppen egy lehetetlen vizesblokk szükség-
szerû átépítése miatt. 

Hosszas viták után tisztázódott, hogy az
egyesületi élet felpezsdülése és a környezô la-
kosság egyre nagyobb létszámú megjelenése
ellenére nekünk nem nagyobb házra, beépített
tetôre van szükségünk, hanem hosszútávon is a
maival megegyezô alapterületre, de jól funkci-
onáló, gazdaságosan üzemeltethetô épületre.
Ezt igazolja az elmúlt 15 év tapasztalata is.
Tervrajzot készítettünk, megfogalmazva benne
a hosszútávú elképzeléseket, hogy annak tükré-
ben határozzuk meg a mai tennivalókat.

Melyek a leginkább szorító problémák? Ma a
kisterembôl csak a nagytermen keresztül, an-
nak rendezvényeit megzavarva lehet a vizes-
blokkhoz jutni, az elôtér már egy közepes hasz-
nálat esetén is kicsi, a fôbejárat egyenesen bal-
esetveszélyes. Az épület falai, tetôszerkezete
nem hôszigeteltek, nyílászárói megöregedtek,
nem zárhatóak, lényegében az utcát fûtjük. A
kazán hatásfoka kicsi, a teakonyha és a kisház
szennyvizei nincsenek csatornába kötve, a kert
rendezvényekre szinte használhatatlan, az épü-
let elôtti gépkocsi parkolás megoldatlan.

Senki ne értse félre, nem reklamálunk senki-
nek, viszont nem is ülünk ölbe tett kézzel, és
nem is csak rajzolgatunk.

A Mikkamakka távozásával felszabadult az
elsô két szoba, amelyek között a falat lebontva

a kisteremmel egyezô méretû termet hozunk
létre, csökkentve ezzel a kisterem túlterheltsé-
gét. Hogy az elektromos gerincvezeték ne egy
bontandó falba kerüljön, ezért már most alkal-
mas helyre tettük a büfé melletti falat is, ezzel
elfogadható méretûvé téve az elôteret, és ruha-
tár is lett. Az önkormányzat segítségével lecse-
réljük a kerti bejárat leszakadt ajtaját, és még
idén tervezzük a lépcsô melletti, 8 m2-es, észa-
ki üvegfal cseréjét is, amelyen telente csak a hi-
deg ömlött be.

Hogy mibôl? Leginkább felajánlott munkák-
ból. Több nevet is említhetnék – és ennek
késôbb szerét is ejtjük –, de elsôként ugrott se-
gítségünkre Vitályos Tibor építész, építôipari
vállalkozó brigádjával együtt, aki nem elôször
bizonyította az Egyesület melletti elkötelezett-
ségét. Forrásaink nagy része barátaink, szimpa-
tizáns hegylakó társaink adományaiból, pályá-
zati pénzekbôl származik.

Tovább nem nyújtózkodhatunk, mert a fenn-
tartás költségei minden eddigi képzeletet felül-
múlnak, miközben bevételeink jobbára csak
ígéretekre támaszkodnak. Kéjük a kedves Olva-
sót, alkalomadtán látogasson el a házba, és leg-
alább együttérzésével lelkesítsen bennünket.

fl

Még lehet képet beküldeni
a fotópályázatra, melyet

Fénnyel írt nyári mesék
címmel írt ki az Óhegy Egyesület.

A kiírást kibôvítettük a 

Hegyi pillanatok 
témakörrel  –  a lakóhelyünkön készült

legsikerültebb képeket várjuk.
A Hegylakók legszebb digitális fotói 

felkerülnek a
www.ohegy.hu címû honlapunkra,

illetve a papírképeket
a Népházban állítjuk ki.

A legtöbb e-mail, illetve a kiállításon
kapott szavazat alapján digitális

és papírkép kategóriában nyerhetô el díj.
Örömmel várjuk az Ön, képaláírással,

magyarázattal ellátott fotóit 
november 15-ig a

zsuzsa@szojavit.hu címre, vagy az
Egyesület (Toronya u. 33.) postaládájába.
A kis méretû papírképekrôl A/5-re nagyí-
tott printet készítünk. A beérkezô képeket

november 26-án mutatjuk be a Népházban
az ÓHEGY Egyesület alapításának

15. évfordulója  alkalmából rendezett
estünkön. A verseny eredményhirdetésére

is ekkor kerül sor.
A díjazottak az Egyesület 

vasárnapi ebédjére kapnak tiszteletjegyet.

A közkert
Vajon ki tud arról, – akárcsak a környék-

beli lakosok közül is –, hogy a Táborhegyen,
a Jablonka út 34. szám alatti beépítetlen te-
lek közpark? Pontosabban, az Óbuda-Bé-
kásmegyer Kerületi Városrendezési Sza-
bályzata (ÓBVSZ) szerint úgynevezett Z-KK
övezet, azaz „zöldterület-közkert”. A zöldte-
rületek be nem építhetô kategóriába tartoz-
nak, azokon épületet elhelyezni, a területét
lakóövezethez (lakótelekhez) csatolni nem
lehet.

Hogy alakulhatott ki éppen itt közpark? A
legvalószínûbb az, hogy az Ilonka utca
egyenes nyomvonalú szabályozása kapcsán
ez a lakóteleknek alkalmatlan méretû telek-
maradvány közterület lett, feltehetôen azért
is, mert egykor itt állt egy Ecker Lôrinc által
1776-ban felállított kô feszület, amelynek
alapzata ma is látható. A telekmaradványt
1998-ban a Fôvárosi Szabályozási Keretterv
(FSZKT) „zöldterület” övezetnek minôsítet-
te. A jelenleg jóváhagyás alatt álló Szabá-
lyozási Terv szerint az Ilonka utca már nem
vezetne ki az Üde utcai csomóponthoz, ha-
nem a ma is létezô nyomvonalon kötne ki a
Jablonka útra.

A területet korábban a felsô szomszéd
még csak gondozta, de a csatornaépítést
követôen, az építési felvonulási területként
használt terület kezelése egyszerûen re-
ménytelenné vált. A gyönyörû hársfasor
mögött beton és sódertörmelékek, ember-
magasságú gaz, elszáradt faágak, vízmosta
árkok és persze szemét található.

A gazos telket tehát közpark rangjára kel-
lene emelni. Azt, hogy az Önkormányzat fi-
gyelme, de fôleg anyagi erôforrásai meddig
terjednek, azt eddig láttuk. Néhány kör-
nyékbeli lakos, és az Egyesületben is sokan
úgy gondoltuk, mi fogunk lépni. Legalább
annyit tegyünk, amennyire mi képesek va-
gyunk. 

Konkrétan: a kerület október 16-i takarí-
tási akciójához csatlakozva – remélhetôleg
a környékbeliek segítségével – kitakarítjuk,
gyomtalanítjuk a terepet, elhordjuk a sittet,
szemetet. Ehhez az Egyesület elôzôleg a
gazt géppel kivágatja, az Önkormányzat pe-
dig aznapra konténert biztosít. A Szélma-
lom Hagyományôrzô Alapítvány – ismere-
teim szerint – már dolgozik egy ideiglenes
feszület tervén és felállításán. Elképzelése-
inkhez tartozik még az is, hogy szakemberek
bevonásával tervalternatívákat készítünk a
park funkcionális és kertészeti kialakításá-
ra, melyek alkalmasak lesznek engedélyez-
tetésre, és a kivitelezési költségek lobbizá-
sára. Szándékunk megvalósításához kérjük
mindenki segítségét, elsôsorban azokét,
akik a parkot nap mint nap látni fogják. 

Hiszünk abban, hogy sikerülni fog.
fl

Derûs, csupa-ablak, csupa-
fény nappalijába vezetett be
a kislányos külsejû, kétgyere-
kes édesanya, G. Kabay Tilda.
Ôszinte büszkeséggel árulta
el azonnal, hogy a lakásuk
tervezésekor bizony ô irányí-
totta az építészt, és az alap-
rajzi elrendezést is ô határoz-
ta meg. (Szerintem is jól.)

Köztudott Tildáról, hogy
saját gyermekein kívül több
száz kisiskolást is nevelt és
tanított az Erdôalja úti iskolá-
ban, ahol 1990 óta tanár.
1973 óta él Óbudán, a hegyre
– elôzô lakásukba – 1988-ban költöztek. Elemi-
és középiskoláit Óbudán végezte el, tanári dip-
lomáját az ELTE Tanárképzô Fôiskolai Karán, a
magyar-népmûvelés szakon szerezte. Kezdetben
magyar irodalmat és nyelvtant tanított, majd el-
végezve az Eszterházy Károly Tanárképzô Fôis-
kolán a rajz szakot, a megüresedett rajztanári ál-
lást töltötte be. Ettôl kezdve rajzolni, festeni ta-
nította a hegyvidéki nebulókat. A váltás nem je-
lentett nehézséget számára, mert kora gyermek-
korától mindig is vonzotta a képzômûvészet; ne-
velési elve pedig az, hogy bármit tanít is az em-
ber, a legfontosabb az legyen: kihozni a gye-
rekbôl minden jót, ami benne lakozik.

Tilda tanárnô az idén rövid idôre – mind-
össze egy esztendôre – megszakítja iskolai

ténykedését, és alkotói sza-
badságra vonul vissza. Elkép-
zelései szerint ezt az idôt fel-
készüléssel és grafikai-festé-
szeti tudásának továbbfejlesz-
tésével kívánja eltölteni. 

Eddigi képzômûvészi tevé-
kenységének jelentôs részét
emberábrázolások, portrék
adják. Mûvészi alkotásaiban
ugyanazt az embert keresi,
ugyanazt a személyiséget sze-
retné megmutatni, akit peda-
gógusként is meg akar érteni,
és próbál kibontakoztatni. Eh-
hez az emberhez kíván köze-

lebb férkôzni ez alatt az egy év alatt a sokszori
megrajzolás módszerével. Úgy véli, minél job-
ban megközelíti az embert, annál közelebb ke-
rül ô is önmagához, és az egyre finomuló, töké-
letesedô ábrázolókészség birtokában egyre töb-
bet tud majd elmondani az embereknek önma-
gukról.

Az utat nem lesz könnyû bejárni, ezt Tilda is
tudja. Elszántsága azonban töretlen, mi pedig,
külsô szemlélôk, reménykedünk, hogy talán be-
pillantást nyerhetünk vívódásainak eredményé-
be, méghozzá nemsokára.

2004. október végén ugyanis – ha minden si-
kerül – kiállítás nyílik a Népházban G. Kabay
Tilda festményeibôl és grafikáiból.

Szász Kálmán

Hegyi portré

G. Kabay Tilda rajztanár

A zsendice régen, a havasi pásztorok között
gyógyító ételnek számított. Hasonló az ordához
– ha valaki ismeri ezt a ritka finomságot – juh-
tejbôl készül, a savóból fôzik. Teljesen zsírtalan,
kalóriatartalma csekély, viszont telis tele van
nagyon könnyen emészthetô, beépíthetô vita-
minokkal, ásványi anyagokkal. Szóval ez valami
nagyon régi, mégis egészen korszerû és a mai
igényeknek megfelelô, rendkívül jóízû étel.

Ez a Zsendice Major minden törekvése is.
Ételeink igyekeznek minden régi eredendô és

valódi értéket megôrizni, újjáéleszteni, finoman,
szépen feltála1ni. Nem ,,magyarosan’’, hanem a
különbözô tájak, hagyományok eredeti módján.
A www.zsendicemajor.hu  c. honlapunk ételkí-
nálatában az ,,ôsi tájak, ôsi étkek’’ kínálatában
böngészni kaland és élvezet.

Élvezetes kaland!
Kaland és felfedezés utazást tenni a ,,Klasszi-

kus polgári ízek’’ birodalmában. 
Örömteli felfedezés lehet, hogy igen változa-

tos, különleges és gazdag kínálattal állunk ren-
delkezésére azoknak, akik húsmentesen, bármi
okból diétásan étkeznek. Salátáinkra is különö-

sen nagy figyelmet fordítunk. Az étkezés legyen
öröm, békés élvezet, mégis adja az újdonság ka-
landját.

Minden gond nélküli kalandját. Az ételeket az
interneten keresztül bármely Önnek megfelelô
idôpontban és idôpontra rendelheti akár teljes
szervizzel, hogy még a tálalás és a használt tá-
nyérok, poharak, evôeszközök gondja se az Ön
gondja legyen. Így nem kell idôt szakítania,
munkában elfáradnia, ha baráti társaságot, csa-
ládot akar jóltartani otthonában. Nem kell ag-
gódnia, hogyan bonyolítsa le eredeti módon,
meggyôzô minôségben és problémátlanul a hi-
vatali vendéglátást.

De ugyanolyan odaadással készítjük és akár
tálaljuk, akár mikrózható, eldobható tálainkban
szállítjuk házhoz egy, két személynek, bármilyen
kisebb társaságnak ételeinket. 

Alapanyagainkat magunk állítjuk elô, hagyo-
mányos módszerekkel, vegyszerek, adalékok
nélkül. Keresse fel honlapunkat, ahol még ren-
geteg további információt talál!

www.zsendicemajor.hu
(x)

www.zsendicemajor.hu

Zsendice Major

Elektromos felújítás a Népházban

Állandó programok:
Reggeli torna 
Pilátes módra hétfô, csütörtök 18.00

Nôi torna kedd, csütörtök 18.00

Jóga kedd 18.30

Bridge klub szerda 18.00

Társastánc kezdô csütörtök 18.30

Társastánc haladó csütörtök 20.00

Hastánc felnôtteknek hétfô, szerda 18.00

Hastánc haladó péntek 17.00

Érdeklôdjön Gib Erikánál a 30-481-0093 tele-
fonszámon, vagy a részleteket tekintse meg a
www.ohegy.hu weblapon.
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Otthon Segítünk
Szolgálat

Az Otthon Segítünk Szolgálat (angol nevén:
Home-Start) az angliai Leicesterbôl indult
több mint 30 évvel ezelôtt. Alapítványi formá-
ban mûködô non-profit szervezetrôl van szó,
amely azt tûzte ki célul, hogy segítsen azon kis-
gyermekes családoknak, melyek ezt igénylik. A
segítséget saját szülôi tapasz-
talattal rendelkezô önkén-
tesek által nyújtja. 

Miben tud segíteni a
Szolgálat?

Segít a családok kiegyen-
súlyozott mûködésében, le-
hetôséget kínál a gondot okozó – többek között
egészségügyi, lelki – problémák, családszerve-
zési, idôgazdálkodási, beilleszkedési, szociális
kérdések baráti megbeszélésére, gyakorlati se-
gítséget nyújt a nehézségekkel küzdô kisgyer-
mekes családoknak a saját otthonukban. 

Az Otthon Segítünk Szolgálat célja, hogy a
családtagok saját erôforrásait mozgósítsa, a
nehézségekkel való megbirkózási képességeit
fejlessze, mindezt úgy, hogy lelki támogatást
nyújt, segít a család szociális kapcsolatainak
helyreállításában, elôsegíti beilleszkedésüket
egy esetleges új környezetbe, csökkenti a
szülôkre nehezedô terheket, ha szükséges,
szakemberekhez fordul. 

A Szolgálat már sok országban mûködik, s
bár a különbözô helyi sajátosságok miatt van-
nak különbségek a szolgálatok között, az alap-
elv és a szervezeti felépítés azonos. A Magyar-
országon néhány éve mûködô Otthon Segítünk
Alapítvány szorosan együttmûködik számos
szervezettel, intézménnyel, civil egyesülettel
céljai megvalósítása érdekében. Az egész or-
szág területén sorra alakulnak a helyi Otthon
Segítünk Alapítványok, s már vannak nagyon
hatékonyan mûködô sejtek is.

Szûkebb pátriánkban most alakult meg e ci-
vil segítô szolgálat III. kerületi szervezete. Vár-
ják azon kisgyermekes családok jelentkezését,
akik a fent vázolt problémákkal küzdenek és se-
gítséget várnak. A szolgáltatás ingyenes.

Szeretettel várják önkéntesek jelentkezését,
és azokét is, akik szívesen támogatnák ezt az
igazán szívbôl jövô kezdeményezést.

Jelentkezésüket várja: Vég Edina, tel.: 06-20-
933-4011, e-mail: veg.edina@axelero.hu és

Bakóczy Eszter, tel.: 06-70-297-6958, e-mail:
bakoczy.eszter@drotposta.hu

JéTéJé

A rendszerváltás idején, éppen 15 éve 1989-
ben jegyezték be az ÓHEGY Óbuda Hegyvidéki-
ek Egyesületét. Az alapítás apropóját a történel-
mi változások szolgáltatták. Többen, akik ismer-
tük az épület Népházból Pártházzá alakulásának
történetét, politikamentes szervezet megterem-
tésére fogtunk össze. Bátor és szokatlan tett
volt, mert a köz javát szolgálta önzetlenül, és ez
a „báj” ma is megmaradt.

A pártállam szétesése után szinte a semmibôl
jelentek meg az új pártok. Legtöbbjük úgy veszett
el a politikai süllyesztôben, hogy ma a nevére
sem emlékszünk. Az állami- és párttulajdonért
megindult harcba nem akartunk beszállni. Féltet-
tük az épület funkcióját attól, hogy pártpolitikai
célokat, és ne a környék érdekeit szolgálja. Szá-
munkra, az alapítók számára világossá vált, hogy
csak akkor ôrizhetjük meg az épületet a Hegyla-
kóknak, ha politikamentes egyesületet alapítunk. 

Az ÓHEGY mottójának megfelelôen „Egynek
minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
a Népház ajtaja 15 éve nyitva áll minden olyan
cél megvalósítására, mely a lakóközösség érde-
keit szolgálja. Sokszor számunkra is meglepô

módon szabadul fel – közelebbi és távolabbi
szomszédainkból – a már-már elveszettnek hitt
együvé tartozás öröme. Kötelességünknek érez-
zük megfelelni a Hegylakók várakozásának a
Népház falain belül és az Óhegy Hírek hasábja-
in. 

Az Egyesület tevékenysége túlmutat a Nép-
ház falain, és pont ez volt az alapító szándékunk.
Nagy örömmel tölt el, hogy az eltelt 15 évben
megvalósítottuk fôbb céljainkat. Ebben a társa-
dalmi környezet is segítségünkre volt, melyben
a hozzánk hasonló öntevékeny civil szervezetek
jelentôsége nôttön-nô. 

Szeretném, ha az itt lakók tisztában lennének
a ház adta lehetôségekkel, és a javukra fordíta-
nák azokat az együtt eltöltött kellemes órákon
felül. Eddigi tevékenységünk eredményei közül
csak néhány, ami mindenkit szolgál: Gréti-ös-
vény (a kevés erdei feljárók egyike) megnyitása,
évenkénti erdôtakarítás, rendszeres szemétsze-
dés és az eredményes lakossági fórumok. Ezek
egyéni akcióként nem jöhettek volna létre. 

Pirochné Simon Zsuzsa 
alapító tag

ÁLLATOK VILÁGNAPJA – OKTÓBER 4.

Gondolatok a Világnap kapcsán

Kellemes ôszi délután zajlott le
a hagyományos erdôaljás „Suli-bu-
li”. Féltünk, hogy az udvar rendezé-
sének a megkezdése miatt keve-
sebb lesz a hely a szakácsmûvészek
számára, de az ellenkezôjét tapasz-
taltuk. Annak ellenére, hogy több
osztály salátákat, süteményeket
készített, a bográcsok száma nem
hogy csökkent volna, hanem még
növekedett is. Fantasztikus illatok,
s vidám karaoke zene szállt a le-
vegôben. Kisebb népvándorlás in-
dult meg a bográcsok között a kós-
tolókért. Senki nem maradt szé-
gyenben, mindenkinek elfogyott a
salátája, süteménye, gulyása, pör-
költje… Nem dolgoztunk hiába, a
hangulat kitûnô volt. Nem is akar-
tunk hazamenni.

Már most mindenki azon törte a
fejét, hogyha vágyálmunk – a
gyepszônyeggel és gumitéglákkal

borított udvar – megvalósul, hol
fogjuk e nagyszerû hagyományt
folytatni?

A rendezvény jó alkalom volt,
mivel a szülôk, látva a megkezdett
kerti munkákat, felajánlották segít-
ségüket. Hoztak azóta a rézsûre fu-
tó bokrokat, és kaptunk gyeptégla
felajánlást is.

***
Ugye nem felejtették el? Októ-

ber 4-tôl 16-ig papírgyûjtés lesz.
Várjuk a papírhulladék minden faj-
táját.

***
Kedves hegylakók! Az iskola ud-

varára hozott termôföld megköté-
sére még számtalan zöld növényre,
bokorra, fára és gyeptéglára lenne
szükség. Ha valahol akad ritkítan-
dó terület, gondoljanak az iskolára
és hozzák el nekünk. Megköszönjük
a számunkra sokat jelentô kincset.

***
Örömmel számolunk be arról,

hogy iskolánk a 2003/2004-es tanév-
ben az általános iskolák összetett

diákolimpiai versenyén I. kategóriá-
ban második helyezést ért el és
ezért 15 000 Ft pénzjutalmat kapott.

Az idén is megkezdôdtek az atlé-
tikai versenyek, ahol folytatódott a
tavalyi sikersorozat.

Az I. korcsoportos fiúk 3. helye-
zést értek el. A csapat tagjai: Balla
Kristóf, Horváth Bendegúz, Kádár
Levente, Petridisz Miklós, Szabados
Gergely, Takács Dávid és Vadovics
Ákos, aki a korcsoportjában 2. lett.

Ugyanebben a korcsoportban a
lánycsapat I. helyezést ért el. Ver-
senyzôk voltak: Jamak Blanka, Mar-
ján Gyöngyi, Metykó Jenifer, Mety-
kó Szandra, Papp Nóra, Parajdi
Eszter, Pál Anna, Tóth Sára. Egyé-
niben Pál Annamari elsô lett, Mar-
ján Gyöngyi pedig a 4. helyet sze-
rezte meg.

A II. korcsoportban a fiúk között
Bujtás Bence az 5. lett. A csapat a
3. helyen végzett. Csapattagok: Be-
nyó Dávid, Bökény Kornél, Bujtás
Bence, Foitl Gáspár, Haás László,
Halácsy Gergely, Mezô Ákos. Min-
den helyezettnek gratulálunk!

***
Kedves jövendô elsôsök, készül-

jetek! November 10-én, szerdán 16
órakor játékos foglalkozásra várunk
minden iskolába készülô gyerme-
ket. 

Közösen készítjük el azokat a
lámpásokat, amelyekkel november
12-én, pénteken koraeste részt ve-
hettek Ti is az iskolánk által szerve-
zett Márton-napi felvonuláson. Jó
szórakozásnak ígérkezik.

Várunk minden kedves szülôt
gyermekével együtt! 

Marótiné Horváth Gizella
igazgató

Azt mondják, hogy egy ország kultúrájának az
is az egyik fokmérôje, ahogyan az állatokkal bá-
nik. Azt is mondják, hogy az állatok az emberek
néma barátai. Már régóta azok.

Assisi Szent Ferenc óta, aki testvéreinek te-
kintette az állatokat, van az évben egyetlen nap,
amely az Állatok Világnapja. Ezt a napot min-
denki a saját módja szerint ünnepli meg, és a
hétköznapokon mindenki a saját lelkiismerete
szerint bánik az állatokkal. Van, aki megkönnyíti
és megszépíti az életüket és van, aki a Jablonka
út végén levô, erdô melletti füves részre képes
kitenni egy nylon szatyorban hat egészséges,
szép, kb.13-15 napos szopós macskakölyköt.

Két héten belül találtak ugyanott tizenegy el-
hagyott, kitett kismacskát állatszeretô kamasz
gyerekek, akik arrafelé kerékpároztak.

Ha jól sejtem, aki kidobta ôket, rendes ember-
nek hiszi magát. Eszébe sem jut állatorvoshoz
fordulni, ha nem kívánt szaporulat éri, hogy elal-
tassa ôket, és esetleg ivartalanítsa az anyaálla-

tot, hanem szegényeket kiteszi szadisták vagy ra-
gadozók prédájának, hosszú és kegyetlen éhha-
lára ítélve ôket, hiszen még önálló életvitelre
sem képesek. Arra sem gondol, hogy a saját
problémáját önzô módon más nyakába varrja.

Kérem a kedves olvasót, legalább az év egyet-
len napján, az ÁLLATOK VILÁGNAPJÁN gondol-
kodjon el ezen, és azon, hogy ön mit tehetne az
állatok érdekében.

Ötletekkel és felvilágosítással szívesen áll
rendelkezésére 

Sáringer Kálmánné
Tel.: 250-2513

Házfoglaló

Miért is alakult 15 éve
az Egyesület?

Iskolai hírek

Ez a kis szösszenet nagyon friss. Az „izgal-
mas” eset éppen tegnap történt, jómagam lát-
tam is. A hegy alján, a parkolóban. Sajnos ak-
tuális is, mármint a viselkedési forma.

Történt pedig, amikor átvágtam a parkoló
kocsik között, hogy két aspiráns érkezett az
egyetlen szabad helyre, szinte azonos pillanat-
ban. Az úrvezetôket illetôen: korban egy élte-
sebb, alacsonyabb, míg a másik jóval fiatalabb,
langaléta típus.

Kezdôdött a szokásos kézjelekkel. Kiszólás
az ablakon.

Kölcsönösen. Egyértelmûen.
Az utóbbi már súrolhatta az elviselhetôség

határát, mivel szinte egyszerre pattantak ki a
jármôvekbôl. „Kedvtelve” néztem a dolgot, ér-
dekelt, vajon ebbôl mi bontakozik ki.

Az elsô „bepancsolást”, az idôsebb, alacso-
nyabb úr kapta. Viszont mokányabb termete

adottságbeli elônyhöz juttatta. Széles vállak-
kal, erôs izomzattal áldotta meg az ég. Ez alap-
vetôen határozta meg a cirkusz menetét.
Amennyiben vagy hatszor, jól orrba vágta a
magasabbat. Emez meg is lepôdött a helyzet
ilyetén alakulásán. Mindeközben pedig a kacki-
ás, kikent-kifent bajsza, az orra két oldalán az
orcáira kenôdött.

Eddigre már népes szemlélôdô, sôt drukko-
ló szilaj népség gyûlt egybe. Valaki megemlí-
tette: csak a fejét, meg ne sántuljon. Szeren-
csére a tömegbôl egyszer csak akadt valaki, aki-
nek több esze kezdett lenni. Biztatására, töb-
bekkel együtt szétválasztották a küzdô feleket.

Nem akarom határozottan állítani, hogy a ki-
sebb – a kedvencem – hegyi illetôségû volna.
De felettébb gyanús a dolog. Mintha láttam
volna elhúzni itt, a hegyi fôutcánkon, a kocsijá-
val.

Micsoda „srácok” vannak, itt a hegyen – tölt
el a büszkeség.

Úgy ám!
Ügyes volt, amennyiben nem hagyta magát.
Ugyanakkor, mit ne mondjak, bánatos is va-

gyok.
Ugyan drága Polgártársak, mi a jó ég van ve-

lünk? Ha már ilyesféle sérelmek miatt is harc-
ba megyünk?

Jó, tudom, bárki felemlegethetné, a Dávid-
Góliát csetepatét, – kicsi a bors, de erôs ala-
pon. Meg az se semmi, amikor a Toldi Miklós a
nagy csehet hazavágta, – Arany János tudósítá-
sa szerint. Ez azonban csak azt igazolná, min-
dig is voltak csatározások. Biztos vagyok ben-
ne, többen a békésebb megoldásokra voksol-
nának. Hál’ isten visszafogottabbak vagyunk.
Nem pöccenünk be mindenféle, csip-csup
ügyek miatt.

Tényleg?
Hát nem is tudom…

W. Grass

A bunyó

Kérünk mindenkit, aki a Jablonka út 34. alatti telek helyén található szemetes

„KÖZPARK” TAKARÍTÁSÁBAN RÉSZT VENNE, JÖJJÖN EL
OKTÓBER 16-ÁN, SZOMBATON  REGGEL 8 ÓRÁRA

a Jablonka út és a Judit utca találkozásához kipihenten, szerszámokkal felszerelkezve.
Ebéd lesz.

Óhegy Egyesület
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Máramaros út 
A napokban dôl el, ki nyeri el az Önkor-

mányzat  kivitelezési megbízását. A rossz idô
beállta elôtt célszerû elvégezni a munka ja-
vát, így az is lehet, hogy egyszerre több hely-
színen is dolgozni fognak. Ennek megfe-
lelôen forgalomelterelésre számíthatunk a
Máramaros úti csatornaépítés megkezdésé-
vel. Helyenként olyan nehéz, meredek, kes-
keny  terepen kell dolgozni, hogy biztos,
hogy az utca egyes szakaszai zsákutcává vál-
nak. A 137-és busz végállomása is csak gya-
logosan vagy legfeljebb egy nyomtávon be-
hajtva közelíthetô meg hamarosan. 

Ilyen körülmények között válik különösen
fontossá a járda, amikor az úttesten se gya-
log, se jármûvel nem járhatunk. Az egykor az
utca páratlan oldalán teljes hosszúságában
vezetô, helyenként nagyon keskeny járda,
egyes részein teljesen eltûnt. Annak ellen-
ére, hogy közterületnek számít, karbantartá-
sa a tulajdonos feladata.  Miért is kellene az
úttesten, földhányások között pilinckázni,
ha biztonságosabban is lehet?

Az Önkormányzat is a jó gazda gondossá-
gával figyel az helyreállítás után a burkolat-
ra, hiszen, 5 éves garanciát köt ki a kivite-
lezôvel, melyen belül az aszfalt legkisebb
besüllyedését is 2 napon belül helyre kell ál-
lítania.  

Lakossági fórumot az október 18-val kez-
dôdô héten tartunk a Népházban. 

HÍR • CSATORNA • HÍR • CSATORNA

Köszönöm Tömöri Balázsnak, nemcsak azt,
hogy elolvasta a cikket, hanem azt is, hogy írás-
ra késztették az olvasottak. Az imígyen vitaindí-
tó cikké avanzsált írásom, valamint az erre ér-
kezett reagálás remélem, sok ember – talán
még néhány illetékes elvtárs – agyában is to-
vábbi megfontolásra késztetô gondolatot szül.

A baj azzal van, hogy mi, a pór nép, csak azt
vásárolhatjuk, amit kapni lehet. Mivel minden
mindennel összefügg (ehhez ragaszkodom),
rettenetesen nehéz mindennek megfelelni. Ha
a T. B. által felvázolt utat követem – amivel elv-
ben természetesen mélységesen egyetértek –,
vagy más módon szennyezem a környezetet,
vagy a gyerek kószál az utcán, esetleg a kimû-
velt emberfôvé válását lassítom, esetleg meg-
lincselnek a boltban… 

Hogy mire gondolok?
Ha nem kaphatóak a környezetemben a java-

solt termékek és autóval veszem a lábam közé
a várost, hogy beszerezzem azokat, tovább
szennyezem a levegôt. Ha mindezt BKV-val
vagy gyalogosan teszem, rengeteg idôbe kerül,
ami máshonnan fog hiányozni. Vagy onnan,
hogy kiskorú gyermekemet nem tudom vinni
például különórára, vagy saját további szellemi
épülésem sínyli ezt meg. Ha a remek, egész-
ségre teljesen ártalmatlan, külhoni, környezet-

kímélô, szuperül záródó mûanyag dobozokkal
(márkát csak azért sem írok) megyek a hentes
pulthoz felvágottat vásárolni, vagy a zöldséges-
hez gyümölcsöt venni, vagy akárhova akármit
venni, egyszerûen meglincselésnek teszem ki
magam… 

Próbáltam már. 
Egyrészt az eladó nézett rám vérben forgó

szemekkel, hiszen az én kis edényem miatt a
tárát át kellene állítani a mérlegen, ami ugye
számára felesleges pluszmunkát jelent, más-
részt a mögöttem sorban álló vevôk lövelltek
rám tüzes tekinteteket, mert ezzel az extra ké-
réssel úgymond húztam az idôt, fôleg az ô ide-
jüket… Egyszerûen kekeckedésnek vették.

Pedig ezzel tonnaszámra meg lehetne spó-
rolni azt a rengeteg papírhulladékot – ami
most már mellesleg mûanyaggal kombinált,
hogy a dolog még bonyolultabb legyen –, ami
óhatatlanul megtölti otthon a szemetest, miu-
tán egy hétvégi bevásárlást követôen minden a
fridzsiderbe és a spejzba kerül. 

Ezek persze csak kiragadott, extrém példák,
de egyszerûen tényleg nem tudom, mi a meg-
oldás. 

Az egyetlen az lenne, ha rendeletekkel sza-
bályoznák, mit lehet gyártani, mivel lehet ke-
reskedni, és csak olyan holmi lenne kapható,

ami, illetve aminek a csomagolóanyaga nem
károsítja sem az egészséget, sem a környezetet.
De nálunk a környezetvédelmi szempontok saj-
nos még nagyon nincsenek azon a kitüntetett
helyen, amit megérdemelnének. Nem gondol-
kodunk hosszú távon, inkább csak tûzoltással
foglalkozunk. Szegény embereknek olyan sok a
problémája, hogy nem lehet ezt is a nyakukba
varrni. Ez nem az ô feladatuk. 

Én arra gondoltam (naívan…), hogy ha
már ezeket a hulladékgyûjtô szigeteket létre-
hozták több helyen, nyilván azért tették, mert
van hova vinni, van újrahasznosítási le-
hetôség ezekre a hulladékfajtákra. Hiszen „ezt
írja az ojság”, az e szigeteket propagáló szóró-
lapok épp erre buzdítanak, akkor pedig miért
ne így lenne?! Egyre több jóérzésû, gondolko-
dó embert látok szatyrokkal a kezükben, akik
szépen, a felhívásnak megfelelôen, szortíroz-
va dobálják be az otthon külön összegyûjtö-
getett szemetet. 

Akkor most ezt feleslegesen tesszük? Be va-
gyunk csapva…? A szórólapok is csak a papír-
hulladék tömegét növelik?

Most akkor mi lesz?
Fuccs a lelkesedésemnek. Ismét lelohad-

tam…
JéTéJé

Erre nem is mindig olyan könnyû a válasz, ki-
véve, ha valaki betéve tudja az utcaneveket,
mint ôslakos. Hogy miért nem? Mert némelyik
utcatábla olvashatatlanul kopott, rozsdás, az
idô vasfoga megrágta már, vagy nincs is… S
milyen jó lenne, ha szép és olvasható utcatáb-
lák lennének itt a környéken…

Nemrégen jártam valamelyik vidéki váro-
sunkban, ahol rácsodálkoztam egy-két pom-
pás utcatáblára, és bizony elfogott az irigy-
ség. Mert nemcsak, hogy jól olvashatóak vol-
tak, de kifejezetten esztétikusak is, sôt, volt
olyan tábla, amelyen szerepelt az utca név-
adójának dombormûves arcképe. Ez aztán
döfi! 

De hallottam már, sôt láttam is képeket ke-
rámia és fa utcatáblákról szerte a világban,
sôt olvastam, hogy egyes városok önkor-
mányzata (Magyarországon) pályázatot hirde-
tett utca- és tájékoztatótáblák tervezésére. 

Mit szólnának hozzá, ha mondjuk itt Óbu-
dán, egyedi, a városrészre valamilyen módon
jellemzô utcatáblákkal találkoznának egyik
nap? Én nem hinnék a szememnek! Szerintem
ez még az emberek hangulatát is jótékonyan
befolyásolná. 

Persze tudom, ez nem olcsó mulatság, és
annyi minden, ennél sokkal fontosabb és ége-
tôbb dologra kell a pénz. De mégis jó lenne…
(Miért is szabadkozom? Hiszen egy éjszakai
ügyelet kihívásánál éppenséggel életet is

menthet, ha a mentô rögtön odatalál a kere-
sett címhez…) 

A turistákról már nem is beszélek, akiknek
fôvárosunkról kapott elsô benyomására is ha-
tással lennének az esztétikus utcatáblák, vala-
mint a turisztikai eligazító táblák is. Van már
néhány jó példa ez utóbbiakra, egy oszlopon
a különbözô irányokba mutató, nyílszerû feli-
ratok és ábrák, melyek mutatják az utat, mer-
re menjünk, ha el szeretnénk jutni, például a
Várba vagy Aquincumba. 

De térjünk vissza az utcatáblákhoz. Vajon
van erre elôírás, hogy egységesnek kell lenni-
ük egy városban? Kinek a feladata az utcatáb-
lák felügyelete Budapesten? A fôvárosé? Vagy
a kerületi önkormányzatoké? Vagy ez is meg-
oszlik a fô- és mellékutak szerint?

Mi lenne, ha egy utca lakossága összefog-
na, szakemberrel készíttetne az utca két végé-
re egy-egy táblát, és „saját hatáskörében” fel-
rakná azokat? Büntetést vagy dicséretet kap-
na? Mert így, ha egy utca sok portája között
megoszlana a költség, nem lenne – gondolom
– megfizethetetlenül drága, viszont ez is szé-
pítené környezetünket. 

És ha összefogna a hegy? Ha egyszer nem
jön Mohamed…

Ki kellene próbálni…
JéTéJé

2000. tavaszán, mit sem sejtve
borozgattunk Lechki Janiéknál,
amikor feltûnt egy fal mellett „szo-
morkodó” motor. Ráültem, és rög-
tön kellett! Most is ezt használom,
egy 650-es, egyhengeres Suzuki
Freewind-et, miközben két éven
keresztül volt egy „igazi”, BMW
R850R-em is, amelyik Buda-
pest–Genf–Budapest útvonalon
fenékileg olyannyira volt „emléke-
zetes”, hogy fájó szívvel, de nyom-
ban túladtam rajta.

Most, hogy elérkeztünk – moto-
ros szemüveg mögül nézve – a
2004. év végéhez, tulajdonképpen
egy új világról szeretnék mesélni.
Arról a világról, amelyet remélem,
manapság sokan átélnek. Arról,
mikor ifjúkorabeli emlékeink kí-
vánságainkkal vegyülve, manap-
ság érlelôdnek kézzelfogható való-
sággá.

Adassék meg korabeli társaim-
nak (kívánom mindenkinek) az is-
métlés öröme, csapjon szél az or-
cánkba, jussunk el még igézôbb
helyekre, emelkedjünk szerel-
münkkel – átvitt és köznapi érte-

lemben – minden magasságok fö-
lé! 24 évnek kellett eltelnie, hogy
ismét nyerget érezhessek magam
alatt, hogy ismét – újratanulva a
motorozást – nagyszerû élmé-
nyekben részesülhessek. 

Ez alatt a négy év alatt kétszer
törtem a nyakam – ezeket is túlél-
tem –, jártam Norvégiában, Svéd-
országban, a horvát tengerparton
és Svájcban, és sokszor jártunk
Szücs Gábor barátommal „kis ta-

vunknál”, kedvenc helyünkön, Pi-
lisvörösváron. Ugyan eltûnt a
gyújtásállítás meghitt pillanata,
megszûnt a fohászkodás, hogy ne
essen felére sebességünk az emel-
kedôn, és már defekt esetén sem
esünk kétségbe, elegendô egy ae-
rosolos palack a továbbjutáshoz,
de az érzés, amit valaha eleink a ló
hátán érezhettek, nos, mit sem
változott! A motort erre találták ki!
Kívánom, okozzon minél több örö-
möt mindenkinek, de ne feledjük:
a ruhánk a karosszériánk!

RL

Tuját a tujagyárból
Tuják , kúszófenyôk, leylandi ciprusok óriási készletét,

széles méretválasztékát
kínáljuk termelôi áron.

SZALKAI
ÖRÖKZÖLDTELEP

Budapest III., Zsófia u 16.
(Aqvincum)

Telefon 06-30-940-8355

Nyitva: hétfô–péntek 9-tôl 17 óráig,
szombaton 9-tôl 15 óráig.

A Máramaros úti gerincvezeték tervezôirodája,

a TRIPLÁN-STÚDIÓ
vállalja  az ingatlanon 

belüli szennyvízcsatorna 
tervezését. 

Telefon:
Aniot Pál: 06-20-320-2421, Stúdió: 325-7633

Tessék mondani,
ez melyik utca?!

Paff neki…

Viszontgondolatok a szemétügy kapcsán

Motorostalálkozó 6.

...és az ibériai félszigeten

Utcatábla a hegyen...
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A nagysikerû májusi fôzôverseny gyôztesei
Farkas Jani és felesége, Marika rittyentették a
szeptember 26-i népházi ebédet. (Az Eurovisio-
s dalfesztiválon is így tolnak ki a gyôztesekkel,
amennyiben a következôt nekik kell rendezni.)

Most ugyan az említett fôzôversenyt színesí-
tô (be a bográccsal a házba, ki a bográccsal a
házból) meg-megújuló záporok elmaradtak, de
az átalakítás miatt az épület egyes szegmensei
úgy néztek ki, mintha bombatámadás érte vol-
na ôket. Ennek eredményeképpen a puliszka a
konyha helyett az elôterében készült. Egyéb-
ként szerintem a puliszka jobb lett, mint a ver-
senyen (tán a hely kelleme, szelleme...).

A siker már az elôzetes jegyeladásokból is
sejthetô volt, mintegy  60 ember + kb. 10 étel-
hordó + 1 kutya takarította el a teljes termést.

A büfé is felkészült (Novathékkal erôsítet-
tek), a tokány után jólesett egy kis édesség.
Azonban újra elkövettük azt a szarvashibát,
hogy NEM VOLT ALKOHOLMENTES SÖR! (Pe-
dig már nem csak én iszom!) 

A meghirdetett program szerint az ebéd mel-
lett nyári élménybeszámolókra is sor került. A
falatozás elôtt Etelközi Péter Krétáról (a Knos-

sosi palotáról) és a Leprások szigetérôl tartott
laptopos, fotós beszámolót. Azért mindent
meg tudtunk enni…

Ebéd után a társaság egy része aludni, más
része dolgozni tért. Az ott maradók egy hozzá-
vetôleg 10 fôs csoportjára sikerült rázárnom a
tükörtermet, s így végignézhették mind a 286
digitális fotómat törökországi nyaralásunkról.
Ezután a Benyó család olaszországi útjának
beszámolója következett. Mint mondják, Tibor
nem nagyon uralja a technikát. Végül azonban
sikerült képet varázsolni a tévére, s tényleg
szép tájakat, épületeket láthattunk. Bevallom,
nekem novum volt, hogy ezeknél az olaszoknál
ennyi a ferde torony (vagy csak a mérnök úr
ezekre utazott?).

A harmadik kazetta után Etelközit kiszabadí-
totta a felesége. Nemsokára lepergett a 36. pa-
lazzo is, vége.

Mikor távoztunk, a büfében még folyt a
traccsparti, de este 6-kor mégiscsak illett már
hazavinni az ebédet a gyerekeknek. 

Szóval jót ettünk, jót beszélgettünk, sokat
nevettünk – bánhatja, aki kihagyta!

Révész Gyuri

LÁTOGATÓBAN VOLTAM...

Hegyi ovi
A Jablonka úton 1995 óta mûködik – 1997 óta

alapítványi óvoda formájában –, a SZÍNEK VI-
LÁGA ÓVODA. Az utca zajától, porától és veszé-
lyeitôl távolabb, nagy árnyas fák között bújik
meg a vidám, mûvészi dekorációkkal díszített új
épület, benne egészséges, világos, célszerûen
berendezett, ízléses bútorzatú, tágas szobák,
fürdôszoba, konyha és tornaterem várja a kicsi-
ket. Az udvar nagy és tele izgalmas játékokkal
(favár, mászóka, homokozó stb.). Jelenleg két
csoportjuk van (csoportonként legfeljebb 15 fô).
Négy szakképzett óvodapedagógus egyéni fej-
lesztô neveléssel foglalkozik a gyerekekkel. 2000
óta az Európa Unió Ifjúsági Programtól pályázat
útján nyert 2-2 fiatal segíti munkájukat, akik fél-
egy éves karitatív munkát vállalva váltják egy-
mást. Jelenleg egy svéd leány és egy francia fiú
dolgozik itt, nagy odaadással.

Változatos programokat kínálnak ebben a
családias hangulatú óvodában: heti rendszeres-
séggel van télen korcsolya, nyáron görkorcso-
lya, úszás, balett, angol nyelvgyakorlat (hetente
kétszer), zene, kirándulás a közeli erdôbe. He-
tente jön a gyermekorvos, a logopédus, az öku-
menikus hitoktató.

Jó volt gyönyörködni a jó levegôn kipirult, vi-
dám, hancúrozó apróságokban! Úgy éreztem, jó
ebben az óvodában gyereknek lenni. A szülôk is
így gondolhatják, mert nemcsak a hegyrôl, ha-
nem Óbuda belsejébôl is hoznak ide gyereke-
ket. A szülôpárok között is születnek barátságok
az óvodán keresztül, amik akár hosszú távra is
szólhatnak, ha a gyerekek az Erdôalja úti iskolá-
ba is együtt járnak majd.

Jó munkát kíván az ÓHEGY EGYESÜLET ve-
zetôsége nevében

Sáringer Kálmánné

Egyesületünk székháza a Toronya utcában ta-
lálható, ezért ezen utcanév bemutatásával kezd-
jük a most induló sorozatunkat. Az utca 1935-tôl
viseli az egykori Máramaros vármegye Ökör-
mezôi járásában fekvô település nevét. A hason-
nevû köz 1970-ben kapta ezt a nevet. Bár a törté-
nelmi Magyarországon több Toronya nevezetû
helység is volt, de a környéken fekvô utcák jó ré-
sze kárpátaljai, máramarosi településneveket
ôriz, ezért nem tévedünk, ha a Nagyág forrásvi-
dékén fekvô falu nevét tekintjük a névadónak.

A térképen a Keleti-Kárpátok fô vonulatát kell
keresnünk, és ott, ahol a Keleti-Beszkidek véget
érnek és a Máramarosi-havasok kezdôdnek, ta-
láljuk a Toronyai-hágót, mely 900 m feletti ma-
gasságban halad át az egykori határgerincen.
Részletes térképen ettôl délnyugatra látható a
nevet adó kis falu.

Kiss Lajos „Földrajzi nevek etimológiai szótá-
ra” c. munkája szerint elsô említése 1700-ból va-
ló, Tornya alakban. Nevét a közeli Turonpataká-
ról nyerte, melynek ma Torunka a neve. A szerzô
szláv eredetû névnek tartja, melyben a tulok je-
lentésû 'tur' szó rejlik. A mai Toronya névalakra
hatással volt a magyar torony fônév is.

Toronyán ma is láthatók azok a gerendákból
rótt középületek, melyekben a határforgalmat el-
lenôrzô közegek (vámhivatal, csendôrség stb.)
székeltek. A bécsi döntések nyomán visszatért
területek kárpátaljai határszakaszain felállított
határvadász ôrsök egyike is itt állomásozott. A
község fatemploma a görög katolikusoké, melyet
1809-ben építettek. A harangok különálló to-
ronyban „laknak”, mely szintén fából készült. Saj-
nos a „felújítás” során bádogra cserélték a zsin-
delyfedést, és ez meglehetôsen ront az épületek
küllemén. A templomkert régi sírkövein magyar
parókusok és feleségeik nevei olvashatók.

A hágón átvezetô út viszonylag jó állapotú,
bár a szovjet vezérkari térkép szerint csak május-

tól decemberig járható. Mindkét háborúban
nagy harcok folytak e térségben. Az elsô háború
idején elesett katonák gondozott temetôje kön-
nyen meglelhetô. A második világháború idején
kiépített országerôdítés elemeit a Nagyág al-
sóbb völgyszûkületében alakították ki az Árpád-
vonal részeként. A határgerincen a Szent László-
állás tábori erôdítései voltak, melynek nyomai
eltûntek a hágón átvezetô olaj-, gáz- és villamos-
távvezetékek építése idején végzett hatalmas
földmunkák során, a Lengyelország és Csehszlo-
vákia határát jelzô lengyel sasos – más szakaszo-
kon még fellelhetô – határkövekkel együtt.

1914-ben 1212 lélek lakta Toronyát, ebbôl 18
magyar, 333 német és 861 román. Vallás szerint
868 görög katolikus és 337 izraelita felekezetû volt.
Manapság másfél ezret meghaladó a lakosság lé-
lekszáma, mely jórész görög katolikus ruszin.

Bár e vidék meglehetôsen távoli és elzárt, a kö-
rülmények is meglehetôsen szerények, mégis ér-
demes ellátogatni ide a táj szépsége miatt. Aján-
latos megkóstolni azt a felséges gombát, melyet
nyaranta a hágón tanyázó cigányok gyûjtenek, és
akik ezen kívül receptet, valamint szíves útbaiga-
zítást is adnak az arra vetôdônek – magyarul.

(-n -s)

Sorozatunk következô cikke a Jablonka út elnevezésé-
rôl szól. Elôkészületben van még további nyolc utca név-
magyarázatának kutatása. Ha valaki jól ismeri vala-
mely más hegyi utca elnevezésének okát, a névadójának
történetét, leírását, vagy bármilyen adatát, szívesen
vesszük segítségét.

(szerk)

A SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY köszöni mind-
azoknak a lelkes támogatását, akik adójuk 1%-át,
161 320 forintot az alapítványnak juttatták.

Az összeget az alapítvány által fenntartott Szent
Klementina Óvoda mûködésére és fejlesztésére
fordítottuk. Köszönettel fogadunk további
adományokat bankszámlánkra: OTP Bank 1170 3006
20034436

Nevük: SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY 
Adószámunk 18085208-1-41

Mirôl is lettek utcáink elnevezve? (1.) Hegyi ízek

Mi, környékbeli lakók és az Egyesület több tagja, 
közösen arra az elgondolásra jutottunk, hogy a

„Jablonka út 34. sz. alatti közkertünk”
címmel FÓRUMOT rendezünk.

Gondolkozzunk együtt a közkert jövôbeni sorsát illetôen minden érintettel és érdeklôdôvel!
Mi legyen a gyomvegetáció helyén? 

Játszótér? Sportterület? Pihenôkert? Díszkert? 
Törjük együtt a fejünket!

Október 11-én, hétfôn 18.00 órakor
a Táborhegyi Népházban

szeretettel várunk mindenkit egy terv elôtti közös megbeszélésre, 
ahol kérésünkre segítôként részt vesz Buella Mónika, 
a Pagony Táj és Kertépítész Iroda vezetô tervezôje is.

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Toronya, ruszin fatemplom Fotó: Balázs György
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Október

Ismerjük fel és óvjuk
természeti kincseinket!  

SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY
1037 Budapest, Jablonka út 126/B. Szabó Judit, telefon: 367-3620 HEGYI OVIHEGYI OVI ERDEI KÖRNYEZET • JÓ LEVEGÔ • NYELVOKTATÁS • SPORTFOGLALKOZÁSOK

Ôszi kerttakarítás, ôszi lemosó
permetezés: ORT-kert � 30-294-8414

REFERENCIAKERTEK A HEGYEN!

Ebben a hónapban sok gyomnak, zava-
rástûrô fajnak a megismertetését tûztük ki cé-
lul. Ezekkel nem csak a „Hegyen” irtásokban,
hanem kertekben, utak mentén is találkozha-
tunk. Sok gyomnövény és „madáreledel” van
közöttük!

Vérehulló fecskefû
(Chelidonium majus
L.) Igazi hasznos és csi-
nos gyomnövény!
Már áprilisban kezd
virágozni és dacolva a
mostoha idôjárással
ontja szép sárga vi-
rágait a fagyokig. A
talaj felszínén vagy
alatta telel át. A mák-
félék családjába tar-
tozik, ahol sok tej-
nedvet tartalmazó növény van. Magyar nevé-
ben a „vérehulló” a sötétsárga tejnedvére utal.
Gyógyhatása változatos: az egész növényt (gyö-
kérzetét, virágzó hajtását) teakeverékekben
máj-, epebetegségekben, izületi bántalmakban
stb. szenvedôknek ajánlják. Erôs hatású nö-
vény, ezért magunk ne kísérletezzünk vele! Fris-
sen kicsurgó nedvét szemölcsök gyógyítására
használhatjuk. Régi népgyógyászati szer. V.-X.
N.T.

Nagy csalán (Urtica dioica L.) Nedvesebb
erdôkben magaskóró-

sokban jellegzetes
nitrogénkedvelô kísérô

növény. Kertekben gyom.
Kétlaki, a porzós
példányok polle-

nallergiát okozhatnak.
Gyöktörzse miatt kertek-

ben nehéz az „irtása”. Az
egész növényt beborító ful-

lánkszôrei miatt ne puszta
kézzel irtsuk. Gyógyhatását kül-

sôleg a reuma ellen A ,,ful-
lánk” csípôs nedvének köszön-

heti. Bôrpírt, vérbôséget okoz. Ne vigyük túl-

zásba használatát. Szárított föld feletti részeit
gyógytea keverékben használják. Vértisztító, vi-
zelethajtó (stb.) hatású. Friss hajtásait fôzelék-
ként is felhasználják magas vastartalma miatt.
V.-X. N.T.

Fekete bodza (Sambucus nigra L.) Degra-
dált erdôk, cserjések jellemzô cserjéje. Kertek-
ben „fává”nevelhetô. Virágzata tányérszerû. A
virágai sárgásfehérek, bogyói feketésibolya
színûek. Virágait jó íze, illata miatt szörpök ké-
szítésére használják, érett fekete bogyóiból
szörp, lekvár ké-
szíthetô. Bo-
gyóit a
m a d a r a k
igen ked-
velik, és a
vonulóknak
fontos táplálék. Vi-
rágzatát, érett bogyóit gyógynö-
vényként is gyûjtik. Légcsôhurut, láz, torokbán-
talmak esetén önálló teaként is ihatjuk szárí-
tott virágzatát. Termésébôl készült szörp, lek-
vár bélrenyheség esetén jól használható. V.-VI.
X.-XI. N.E.Cs.F.

Földi bodza (Sambucus ebulus L.) Útszéli
gyomtársulások gyakori növénye. Sarjtelepes
évelô, de a föld feletti része „lágyszárú”. Ez té-
len elfagy. Innen kapta a földi bodza nevét. A
tenyérszerû virágzatában fehér virágok, kármin-
piros porzókkal igen csinosak. Fekete termésé-
nek leve kárminpiros. Gyógyhatása miatt gyö-
kerét gyûjtik. Bélrenyheség, reuma, májbeteg-
ségek elleni gyógytea keverékekben használják
fôleg a népi gyógyászatban. A népi gyógyászat-
ban termését is felhasználják. A madarak igen
kedvelik. VI-IX. X.-XI. N.

Stollmayer Ákosné

Kerti dolgaink
Az október sok munkát ad a kertkedvelôknek.

Nézzük talán mûvelési áganként. Gyümölcsösök:
most van az az idô, amikor alakítani, tisztítani le-
het a diót. Elkezdhetô a csonthéjasok koronaa-
lakító metszése. Ez általában un. elômetszés, hi-
szen egy erôs tél után még szükség van tavaszi
igazításra is. Almán, körtén hó közepétôl rajzik a
téli araszoló két fajtája is. Védekezni kell ezen kí-
vül a fuzikládium és a gnomónia ellen is. Ma már
elfogadott az ôszi lemosó permetezés is, mint
megelôzô védekezés.

Dísznövények: ki kell ültetni a tavaszi virágzá-
sú hagymákat. Le lehet szedni a liliomok fiók-
hagymáit. A magas növésû díszfüveket kössük
össze, és ne vágjuk vissza télre. Az üreges szárba
bekerülô csapadék megfagy, és tönkre teheti a
tövet. Meg kell vizsgálnunk a kertbe kirakott szo-
banövényeket. Bevitel elôtt még gyôzôdjünk
meg arról, nincs e rajtuk valami kártevô, kezel-
jük, és csak ezután vigyük be a lakásba. 

A gyepet, pázsitot rövidre lehet vágni, nem
kell, hogy magának árnyékoljon.

Az örökzöldeket, ellentétben a lombhullatók-
kal ebben a hónapban még jól öntözzük be.
Megfelelô nedvesség birtokában könnyebben
vészelik át a telet örökzöldjeink.

Ôsztôl tavaszig rendszeresen írok néhány
mondatot a madárvédelemrôl. Nem csak azért,
mert tollas kis barátaink hasznos kerti munká-
sok, hanem mert kedves megjelenésük, és vidám
énekük nélkül szegényebb lenne környezetünk.
Mostani tennivalónk, hogy helyezzük ki a madá-
retetôket, ahol télen etetni fogunk, így lesz ide-
jük télig megszokni azt. Napsugaras, derûs ôszt
kíván: Ort János kertész

Az elôzô számban jelent meg a „Te szemét!”
c. írás arról, hogy gyûjtsünk szelektíven. Ezért
gondoltam, hogy a témával kapcsolatos né-
hány gondolatomat csokorba szedem, melyek
a világot megváltani bizonnyal nem fogják, de
talán egy-egy olvasó elkezd agyalni rajtuk. És
vitába száll, vagy egyetért. A hulladékgazdálko-
dás fontossági sorrendje:

- hulladék-megelôzés, minimalizálás (leg-
fontosabb),

- újrahasználat,
- újrahasznosítás,
- égetés,
- lerakás (legrosszabb).
Gondolom, többen felkapják a fejüket azon,

hogy nem látják a listában a szelektív gyûjtést.
A szelektív hulladékgyûjtés ugyanis önmagá-
ban nem cél. A fontos az, hogy a keletkezett
hulladék újrahasznosításra kerüljön. Az újra-
hasznosítás fontos eszköz csupán. Egy a több
közül. Tehát sajnos nem dôlhetünk elégedet-
ten hátra akkor sem, ha bepottyantjuk a pap-
írgyûjtôbe a takarosan összekötözött szórólap-
mázsákat. Hasznosítóhoz kell, hogy kerüljenek. 

A szelektív hulladékgyûjtés veszélyei:
1. Növekvô hulladékmennyiség
Nem csökken a hulladék mennyisége, csak

másként kezeljük. A hulladék legyártásához
szükséges energia- és nyersanyag-felhasználás
nem feltétlenül lesz kisebb. Klasszikus példa az
az iskola, ahol mûanyagpalack vagy alumíni-
umdoboz gyûjtést rendeznek és az alsós Józsi-
ka rábeszéli valahogy a szülôket, hogy vegye-
nek mûanyagpalackos vagy  aludobozos üdítôt
otthonra, mert a palackot le lehet adni és a ta-
nító néni  mondta, hogy vigyenek az osztályba.
Eddig ugyan visszaváltható üveges ásványvizet
vettek, de mivel a tanító néni mosolya minél
több palackkal jár együtt, ezért inkább eldob-
ható mûanyag kerül a bevásárlókosárba...
Vagyis a hulladék mennyisége ez esetben nô!

2. Hiányzó vagy túlzottan távoli feldolgozás 
Szelektíven gyûjteni azt a hulladékot érde-

mes, aminek feldolgozására van háttéripar. Ez
hazánkban jelenleg a papírra igaz, a többinél
akadozik vagy nincsen. Nem mindegy, hogy mi-
lyen messze van a hulladékhasznosító a hulla-
dék keletkezésének helyszínétôl. Egy példa: a
magyar üveghulladékot cseh-, szlovák és len-
gyel üveggyárakban hasznosítják – a magyar
üvegpalackot gyártó üzemek akkor haltak meg,
amikor a visszaváltható üveges üdítôket el-
kezdték kivonni a kereskedelmi forgalomból...
El kell tehát azon gondolkodni, hogy a hulla-
dék fuvarozgatása milyen további környezeti
terhekkel jár! A mûanyag esetében is külföldi
hasznosításról beszélnek. Azt mondják, hogy
Kínában hasznosul a magyar mûanyaghulla-
dék, thermopulcsi és thermosál lesz belôle...

Megmutatják a kameráknak, szemre tetszetôs
darab. Ám mikor megkérdezzük, hogy hol vehet
ilyen pulcsit a környezettudatos, újrahasznosí-
tást támogató magyar fogyasztó, akkor néma
csend a válasz. Merthogy nem lehet kapni.
Nagy költséggel a kirakatnak készül. 

3. Csak értelmes és piacképes dolgot
gyártsanak hulladékból!

Ha a hulladékból gyártott termék nem kere-
sett a piacon, akkor feleslegesen gyártjuk, fe-
leslegesen gyûjtjük külön. Csak megtölti a rak-
tárakat, de nem használható semmire. Egy pél-
da Németországból: a német lakosság pedán-
san gyûjti a  papírhulladékot, azt külön jármû
elszállítja, a papírgyárban letárolják és újrapa-
pír füzeteket készítenek belôle. Csakhogy a la-
kosság megnyugtatja lelkiismeretét azzal, hogy
hulladékát szelektíven gyûjti és ezért továbbra
is az elsôdleges nyersanyagból, fából készített
papírt vásárolja. Egy darabig csak gyûlt, csak
gyûlt a sok papírhulladék, majd az okosok hoz-
tak egy jogszabályt, hogy az is hulladékhaszno-
sításnak számít, ha külföldön hasznosul a hul-
ladék. Így Kelet-Európát elárasztották német
hulladékpapírral, ami ellátta a helyi (hazai)
papírgyárainkat, majd letörte a papírhulladék
árát. Ezért ilyen alacsony a mai napig és ezért
nem éri meg vállalkozást fenntartani a hulladé-
kok begyûjtésére, szállítására. Ennek is köszön-
hetôen lesz egyre nehezebb olyan céget találni,
aki segít iskolai papírgyûjtést szervezni, hiszen
a papírhulladék alacsony átvételi ára miatt na-
gyon nagy mennyiségû papír esetén térül meg
a szállítás költsége.

4. A szerzô által említett ,,tejes- és üdítôita-
los papírdobozok’’ nem papírdobozok.

Hiszen ha azok lennének, akkor átfolyna raj-
tuk az ital – ki lehet próbálni. 5 vagy 7 rétegbôl
álló csomagolóanyagok, amiket ma hazánkban
nem lehet gazdaságosan szétválasztani. Tehát
szelektív gyûjtésüknek jelenleg nincsen értelme.

5. A kiöblítésrôl
Ne használjunk a hulladékok mosásához

ivóvizet, mert az ivóvíz sokkal nagyobb kincs és
érték annál, hogy hulladékmosásra használjuk.
Ha mindenáron mosni akarjuk, akkor a moso-
gatóvízben lötyköljük ki a mosogatás legvégén.

Természeti erôforrásaink kutatói szerint a jövô
század háborúit nem olajért, hanem ivóvízért
fogják/fogjuk vívni...

Most akkor mi van, ne gyûjtsünk szelektíven?
Ezt egyáltalán nem mondtam, de azt igen,

hogy a hulladék keletkezésének megelôzése,
minimalizálása a megoldás. Amit tényleg érde-
mes szelektíven gyûjteni az a papír (üdítôs és
tejes kombinált csomagolásokat ide nem szá-
mítva) és az üveg. Az aludoboz gyûjtésre érde-
mes, de mivel ez a legdrágább, leginkább kör-
nyezetterhelô csomagolóanyag, ezért vásárlá-
sának elkerülését ajánlom. A szelektív hulla-
dékgyûjtés sajnos egyelôre tüneti kezelés, nem
megoldása a hulladékkérdésnek.
• Törekedjünk arra, hogy vásárlásunknál a hul-

ladék mennyisége is megjelenjen szempont-
ként. Ne csak azt nézzük, hogy milyen az áru
összetétele (egészséges-E?) és származása
(szállítás okozta környezetterhelés), hanem
azt is, hogy miben van!

• Válasszuk a visszaváltható és újratölthetô
csomagolású termékeket!

• Vigyünk magunkkal a boltba használt nylon-
szatyrot, vászontáskát vagy bevásárlókosarat
és utasítsuk el a pénztárnál felajánlott ,,in-
gyen’’ (más termékek árába beépítik) nylon-
szatyrokat!

• Üres konzerves üveget vehetünk 70 forintos
áron bevásárlóközpontban is, de inkább ne
dobjuk ki a befôttes, kompótos, uborkás csa-
varos tetejû üvegeket, hanem adjuk oda
olyannak, aki használja. Egy bevált tipp: méz-
árus a biopiacon...

• Gyûjtsük külön a lemerült elemeket, kisebb
akkumulátorokat! Nagyon sok iskolában van
elemgyûjtô, oda dobjuk. Óriási mennyiségû
talajvizet menthetünk meg a szennye-
zôdéstôl. (Csökkentsük környezetterhelésün-
ket tölthetô elem vásárlásával)

• Használt ruháinkat ne dobjuk ki! Jó lesz ker-
tészkedni vagy törlôrongynak. Adhatjuk ruha-
adományt fogadó szervezeteknek is, hiszen
másoknak pont jól jöhet.

• Használt sütôolaj, zsiradékot a legközelebbi
lakossági hulladékudvarban átvesznek – úgy-
hogy ne öntsük a lefolyóba ezt sem.

• Konyhai zöld hulladékot, lombot és füvet
komposztáljuk a kert sarkába elhelyezett
komposztáló keretben vagy akár gödörben.

• Akkor menjünk vásárolni, mikor valamire
tényleg szükségünk van – ne pedig una-
lomûzés gyanánt. Készítsünk bevásárló listát
és lehetôség szerint ne hagyjuk eltántorítani
magunkat az eredeti lista tartalmától. A min-
denhol jelenlevô reklámok, a díszes csomago-
lások hatására vett áruk kerülnek leghama-
rabb a kukákba vagy porosodnak évekig laká-
sunkban. Ha ezeknek nagyját meg tudjuk va-
lósítani, akkor nagymértékben csökkentettük
hulladékaink által okozott környezetterhelé-
sünket!

További információért fordulhatunk a Kör-
nyezeti Tanácsadó Irodák hálózatához, a KÖT-
hálóhoz.

Tömöri Balázs

Szelektív hulladékgyûjtés = 
tüneti kezelés?

• Bútorrestaurátor itt a hegyen ! Antik és stílbúto-
rok szakszerû felújítása, politúrozása. Referenciák-
kal, garanciával. Hegyieknek kedvezmény. Tel.:
388-2464, 06-20-378-8017

• Táborhegyen 2 db kertes házrészt kínálunk.
Érdeklôdni lehet: 250-2819

• Fejlesztô pedagógus iskolai elôkészítést és fej-
lesztést vállal (diszlexia,diszkalkulia) Tel.: 387-
2049

• Matematika és fizika korrepetálást, felkészítést
vállalok.  Tel.: 70-280-9769, lakáscím: 1037 Bp. Kis-
celli köz 16.

• Weblap karbantartásához értô segítôtársat kere-
sünk a hegyen. tel: 30-230-6994 

• Gazdát keresünk árván maradt, 6 éves, barátsá-
gos, nagy testû, házôrzônek alkalmas kutyának.
Tel.: 203-5369, 364-0409
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Ismerjük fel és óvjuk
természeti kincseinket!  

SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY
1037 Budapest, Jablonka út 126/B. Szabó Judit, telefon: 367-3620 HEGYI OVIHEGYI OVI ERDEI KÖRNYEZET • JÓ LEVEGÔ • NYELVOKTATÁS • SPORTFOGLALKOZÁSOK

Ôszi kerttakarítás, ôszi lemosó
permetezés: ORT-kert � 30-294-8414

REFERENCIAKERTEK A HEGYEN!

Ebben a hónapban sok gyomnak, zava-
rástûrô fajnak a megismertetését tûztük ki cé-
lul. Ezekkel nem csak a „Hegyen” irtásokban,
hanem kertekben, utak mentén is találkozha-
tunk. Sok gyomnövény és „madáreledel” van
közöttük!

Vérehulló fecskefû
(Chelidonium majus
L.) Igazi hasznos és csi-
nos gyomnövény!
Már áprilisban kezd
virágozni és dacolva a
mostoha idôjárással
ontja szép sárga vi-
rágait a fagyokig. A
talaj felszínén vagy
alatta telel át. A mák-
félék családjába tar-
tozik, ahol sok tej-
nedvet tartalmazó növény van. Magyar nevé-
ben a „vérehulló” a sötétsárga tejnedvére utal.
Gyógyhatása változatos: az egész növényt (gyö-
kérzetét, virágzó hajtását) teakeverékekben
máj-, epebetegségekben, izületi bántalmakban
stb. szenvedôknek ajánlják. Erôs hatású nö-
vény, ezért magunk ne kísérletezzünk vele! Fris-
sen kicsurgó nedvét szemölcsök gyógyítására
használhatjuk. Régi népgyógyászati szer. V.-X.
N.T.

Nagy csalán (Urtica dioica L.) Nedvesebb
erdôkben magaskóró-

sokban jellegzetes
nitrogénkedvelô kísérô

növény. Kertekben gyom.
Kétlaki, a porzós
példányok polle-

nallergiát okozhatnak.
Gyöktörzse miatt kertek-

ben nehéz az „irtása”. Az
egész növényt beborító ful-

lánkszôrei miatt ne puszta
kézzel irtsuk. Gyógyhatását kül-

sôleg a reuma ellen A ,,ful-
lánk” csípôs nedvének köszön-

heti. Bôrpírt, vérbôséget okoz. Ne vigyük túl-

zásba használatát. Szárított föld feletti részeit
gyógytea keverékben használják. Vértisztító, vi-
zelethajtó (stb.) hatású. Friss hajtásait fôzelék-
ként is felhasználják magas vastartalma miatt.
V.-X. N.T.

Fekete bodza (Sambucus nigra L.) Degra-
dált erdôk, cserjések jellemzô cserjéje. Kertek-
ben „fává”nevelhetô. Virágzata tányérszerû. A
virágai sárgásfehérek, bogyói feketésibolya
színûek. Virágait jó íze, illata miatt szörpök ké-
szítésére használják, érett fekete bogyóiból
szörp, lekvár ké-
szíthetô. Bo-
gyóit a
m a d a r a k
igen ked-
velik, és a
vonulóknak
fontos táplálék. Vi-
rágzatát, érett bogyóit gyógynö-
vényként is gyûjtik. Légcsôhurut, láz, torokbán-
talmak esetén önálló teaként is ihatjuk szárí-
tott virágzatát. Termésébôl készült szörp, lek-
vár bélrenyheség esetén jól használható. V.-VI.
X.-XI. N.E.Cs.F.

Földi bodza (Sambucus ebulus L.) Útszéli
gyomtársulások gyakori növénye. Sarjtelepes
évelô, de a föld feletti része „lágyszárú”. Ez té-
len elfagy. Innen kapta a földi bodza nevét. A
tenyérszerû virágzatában fehér virágok, kármin-
piros porzókkal igen csinosak. Fekete termésé-
nek leve kárminpiros. Gyógyhatása miatt gyö-
kerét gyûjtik. Bélrenyheség, reuma, májbeteg-
ségek elleni gyógytea keverékekben használják
fôleg a népi gyógyászatban. A népi gyógyászat-
ban termését is felhasználják. A madarak igen
kedvelik. VI-IX. X.-XI. N.

Stollmayer Ákosné

Kerti dolgaink
Az október sok munkát ad a kertkedvelôknek.

Nézzük talán mûvelési áganként. Gyümölcsösök:
most van az az idô, amikor alakítani, tisztítani le-
het a diót. Elkezdhetô a csonthéjasok koronaa-
lakító metszése. Ez általában un. elômetszés, hi-
szen egy erôs tél után még szükség van tavaszi
igazításra is. Almán, körtén hó közepétôl rajzik a
téli araszoló két fajtája is. Védekezni kell ezen kí-
vül a fuzikládium és a gnomónia ellen is. Ma már
elfogadott az ôszi lemosó permetezés is, mint
megelôzô védekezés.

Dísznövények: ki kell ültetni a tavaszi virágzá-
sú hagymákat. Le lehet szedni a liliomok fiók-
hagymáit. A magas növésû díszfüveket kössük
össze, és ne vágjuk vissza télre. Az üreges szárba
bekerülô csapadék megfagy, és tönkre teheti a
tövet. Meg kell vizsgálnunk a kertbe kirakott szo-
banövényeket. Bevitel elôtt még gyôzôdjünk
meg arról, nincs e rajtuk valami kártevô, kezel-
jük, és csak ezután vigyük be a lakásba. 

A gyepet, pázsitot rövidre lehet vágni, nem
kell, hogy magának árnyékoljon.

Az örökzöldeket, ellentétben a lombhullatók-
kal ebben a hónapban még jól öntözzük be.
Megfelelô nedvesség birtokában könnyebben
vészelik át a telet örökzöldjeink.

Ôsztôl tavaszig rendszeresen írok néhány
mondatot a madárvédelemrôl. Nem csak azért,
mert tollas kis barátaink hasznos kerti munká-
sok, hanem mert kedves megjelenésük, és vidám
énekük nélkül szegényebb lenne környezetünk.
Mostani tennivalónk, hogy helyezzük ki a madá-
retetôket, ahol télen etetni fogunk, így lesz ide-
jük télig megszokni azt. Napsugaras, derûs ôszt
kíván: Ort János kertész

Az elôzô számban jelent meg a „Te szemét!”
c. írás arról, hogy gyûjtsünk szelektíven. Ezért
gondoltam, hogy a témával kapcsolatos né-
hány gondolatomat csokorba szedem, melyek
a világot megváltani bizonnyal nem fogják, de
talán egy-egy olvasó elkezd agyalni rajtuk. És
vitába száll, vagy egyetért. A hulladékgazdálko-
dás fontossági sorrendje:

- hulladék-megelôzés, minimalizálás (leg-
fontosabb),

- újrahasználat,
- újrahasznosítás,
- égetés,
- lerakás (legrosszabb).
Gondolom, többen felkapják a fejüket azon,

hogy nem látják a listában a szelektív gyûjtést.
A szelektív hulladékgyûjtés ugyanis önmagá-
ban nem cél. A fontos az, hogy a keletkezett
hulladék újrahasznosításra kerüljön. Az újra-
hasznosítás fontos eszköz csupán. Egy a több
közül. Tehát sajnos nem dôlhetünk elégedet-
ten hátra akkor sem, ha bepottyantjuk a pap-
írgyûjtôbe a takarosan összekötözött szórólap-
mázsákat. Hasznosítóhoz kell, hogy kerüljenek. 

A szelektív hulladékgyûjtés veszélyei:
1. Növekvô hulladékmennyiség
Nem csökken a hulladék mennyisége, csak

másként kezeljük. A hulladék legyártásához
szükséges energia- és nyersanyag-felhasználás
nem feltétlenül lesz kisebb. Klasszikus példa az
az iskola, ahol mûanyagpalack vagy alumíni-
umdoboz gyûjtést rendeznek és az alsós Józsi-
ka rábeszéli valahogy a szülôket, hogy vegye-
nek mûanyagpalackos vagy  aludobozos üdítôt
otthonra, mert a palackot le lehet adni és a ta-
nító néni  mondta, hogy vigyenek az osztályba.
Eddig ugyan visszaváltható üveges ásványvizet
vettek, de mivel a tanító néni mosolya minél
több palackkal jár együtt, ezért inkább eldob-
ható mûanyag kerül a bevásárlókosárba...
Vagyis a hulladék mennyisége ez esetben nô!

2. Hiányzó vagy túlzottan távoli feldolgozás 
Szelektíven gyûjteni azt a hulladékot érde-

mes, aminek feldolgozására van háttéripar. Ez
hazánkban jelenleg a papírra igaz, a többinél
akadozik vagy nincsen. Nem mindegy, hogy mi-
lyen messze van a hulladékhasznosító a hulla-
dék keletkezésének helyszínétôl. Egy példa: a
magyar üveghulladékot cseh-, szlovák és len-
gyel üveggyárakban hasznosítják – a magyar
üvegpalackot gyártó üzemek akkor haltak meg,
amikor a visszaváltható üveges üdítôket el-
kezdték kivonni a kereskedelmi forgalomból...
El kell tehát azon gondolkodni, hogy a hulla-
dék fuvarozgatása milyen további környezeti
terhekkel jár! A mûanyag esetében is külföldi
hasznosításról beszélnek. Azt mondják, hogy
Kínában hasznosul a magyar mûanyaghulla-
dék, thermopulcsi és thermosál lesz belôle...

Megmutatják a kameráknak, szemre tetszetôs
darab. Ám mikor megkérdezzük, hogy hol vehet
ilyen pulcsit a környezettudatos, újrahasznosí-
tást támogató magyar fogyasztó, akkor néma
csend a válasz. Merthogy nem lehet kapni.
Nagy költséggel a kirakatnak készül. 

3. Csak értelmes és piacképes dolgot
gyártsanak hulladékból!

Ha a hulladékból gyártott termék nem kere-
sett a piacon, akkor feleslegesen gyártjuk, fe-
leslegesen gyûjtjük külön. Csak megtölti a rak-
tárakat, de nem használható semmire. Egy pél-
da Németországból: a német lakosság pedán-
san gyûjti a  papírhulladékot, azt külön jármû
elszállítja, a papírgyárban letárolják és újrapa-
pír füzeteket készítenek belôle. Csakhogy a la-
kosság megnyugtatja lelkiismeretét azzal, hogy
hulladékát szelektíven gyûjti és ezért továbbra
is az elsôdleges nyersanyagból, fából készített
papírt vásárolja. Egy darabig csak gyûlt, csak
gyûlt a sok papírhulladék, majd az okosok hoz-
tak egy jogszabályt, hogy az is hulladékhaszno-
sításnak számít, ha külföldön hasznosul a hul-
ladék. Így Kelet-Európát elárasztották német
hulladékpapírral, ami ellátta a helyi (hazai)
papírgyárainkat, majd letörte a papírhulladék
árát. Ezért ilyen alacsony a mai napig és ezért
nem éri meg vállalkozást fenntartani a hulladé-
kok begyûjtésére, szállítására. Ennek is köszön-
hetôen lesz egyre nehezebb olyan céget találni,
aki segít iskolai papírgyûjtést szervezni, hiszen
a papírhulladék alacsony átvételi ára miatt na-
gyon nagy mennyiségû papír esetén térül meg
a szállítás költsége.

4. A szerzô által említett ,,tejes- és üdítôita-
los papírdobozok’’ nem papírdobozok.

Hiszen ha azok lennének, akkor átfolyna raj-
tuk az ital – ki lehet próbálni. 5 vagy 7 rétegbôl
álló csomagolóanyagok, amiket ma hazánkban
nem lehet gazdaságosan szétválasztani. Tehát
szelektív gyûjtésüknek jelenleg nincsen értelme.

5. A kiöblítésrôl
Ne használjunk a hulladékok mosásához

ivóvizet, mert az ivóvíz sokkal nagyobb kincs és
érték annál, hogy hulladékmosásra használjuk.
Ha mindenáron mosni akarjuk, akkor a moso-
gatóvízben lötyköljük ki a mosogatás legvégén.

Természeti erôforrásaink kutatói szerint a jövô
század háborúit nem olajért, hanem ivóvízért
fogják/fogjuk vívni...

Most akkor mi van, ne gyûjtsünk szelektíven?
Ezt egyáltalán nem mondtam, de azt igen,

hogy a hulladék keletkezésének megelôzése,
minimalizálása a megoldás. Amit tényleg érde-
mes szelektíven gyûjteni az a papír (üdítôs és
tejes kombinált csomagolásokat ide nem szá-
mítva) és az üveg. Az aludoboz gyûjtésre érde-
mes, de mivel ez a legdrágább, leginkább kör-
nyezetterhelô csomagolóanyag, ezért vásárlá-
sának elkerülését ajánlom. A szelektív hulla-
dékgyûjtés sajnos egyelôre tüneti kezelés, nem
megoldása a hulladékkérdésnek.
• Törekedjünk arra, hogy vásárlásunknál a hul-

ladék mennyisége is megjelenjen szempont-
ként. Ne csak azt nézzük, hogy milyen az áru
összetétele (egészséges-E?) és származása
(szállítás okozta környezetterhelés), hanem
azt is, hogy miben van!

• Válasszuk a visszaváltható és újratölthetô
csomagolású termékeket!

• Vigyünk magunkkal a boltba használt nylon-
szatyrot, vászontáskát vagy bevásárlókosarat
és utasítsuk el a pénztárnál felajánlott ,,in-
gyen’’ (más termékek árába beépítik) nylon-
szatyrokat!

• Üres konzerves üveget vehetünk 70 forintos
áron bevásárlóközpontban is, de inkább ne
dobjuk ki a befôttes, kompótos, uborkás csa-
varos tetejû üvegeket, hanem adjuk oda
olyannak, aki használja. Egy bevált tipp: méz-
árus a biopiacon...

• Gyûjtsük külön a lemerült elemeket, kisebb
akkumulátorokat! Nagyon sok iskolában van
elemgyûjtô, oda dobjuk. Óriási mennyiségû
talajvizet menthetünk meg a szennye-
zôdéstôl. (Csökkentsük környezetterhelésün-
ket tölthetô elem vásárlásával)

• Használt ruháinkat ne dobjuk ki! Jó lesz ker-
tészkedni vagy törlôrongynak. Adhatjuk ruha-
adományt fogadó szervezeteknek is, hiszen
másoknak pont jól jöhet.

• Használt sütôolaj, zsiradékot a legközelebbi
lakossági hulladékudvarban átvesznek – úgy-
hogy ne öntsük a lefolyóba ezt sem.

• Konyhai zöld hulladékot, lombot és füvet
komposztáljuk a kert sarkába elhelyezett
komposztáló keretben vagy akár gödörben.

• Akkor menjünk vásárolni, mikor valamire
tényleg szükségünk van – ne pedig una-
lomûzés gyanánt. Készítsünk bevásárló listát
és lehetôség szerint ne hagyjuk eltántorítani
magunkat az eredeti lista tartalmától. A min-
denhol jelenlevô reklámok, a díszes csomago-
lások hatására vett áruk kerülnek leghama-
rabb a kukákba vagy porosodnak évekig laká-
sunkban. Ha ezeknek nagyját meg tudjuk va-
lósítani, akkor nagymértékben csökkentettük
hulladékaink által okozott környezetterhelé-
sünket!

További információért fordulhatunk a Kör-
nyezeti Tanácsadó Irodák hálózatához, a KÖT-
hálóhoz.

Tömöri Balázs

Szelektív hulladékgyûjtés = 
tüneti kezelés?

• Bútorrestaurátor itt a hegyen ! Antik és stílbúto-
rok szakszerû felújítása, politúrozása. Referenciák-
kal, garanciával. Hegyieknek kedvezmény. Tel.:
388-2464, 06-20-378-8017

• Táborhegyen 2 db kertes házrészt kínálunk.
Érdeklôdni lehet: 250-2819

• Fejlesztô pedagógus iskolai elôkészítést és fej-
lesztést vállal (diszlexia,diszkalkulia) Tel.: 387-
2049

• Matematika és fizika korrepetálást, felkészítést
vállalok.  Tel.: 70-280-9769, lakáscím: 1037 Bp. Kis-
celli köz 16.

• Weblap karbantartásához értô segítôtársat kere-
sünk a hegyen. tel: 30-230-6994 

• Gazdát keresünk árván maradt, 6 éves, barátsá-
gos, nagy testû, házôrzônek alkalmas kutyának.
Tel.: 203-5369, 364-0409
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A nagysikerû májusi fôzôverseny gyôztesei
Farkas Jani és felesége, Marika rittyentették a
szeptember 26-i népházi ebédet. (Az Eurovisio-
s dalfesztiválon is így tolnak ki a gyôztesekkel,
amennyiben a következôt nekik kell rendezni.)

Most ugyan az említett fôzôversenyt színesí-
tô (be a bográccsal a házba, ki a bográccsal a
házból) meg-megújuló záporok elmaradtak, de
az átalakítás miatt az épület egyes szegmensei
úgy néztek ki, mintha bombatámadás érte vol-
na ôket. Ennek eredményeképpen a puliszka a
konyha helyett az elôterében készült. Egyéb-
ként szerintem a puliszka jobb lett, mint a ver-
senyen (tán a hely kelleme, szelleme...).

A siker már az elôzetes jegyeladásokból is
sejthetô volt, mintegy  60 ember + kb. 10 étel-
hordó + 1 kutya takarította el a teljes termést.

A büfé is felkészült (Novathékkal erôsítet-
tek), a tokány után jólesett egy kis édesség.
Azonban újra elkövettük azt a szarvashibát,
hogy NEM VOLT ALKOHOLMENTES SÖR! (Pe-
dig már nem csak én iszom!) 

A meghirdetett program szerint az ebéd mel-
lett nyári élménybeszámolókra is sor került. A
falatozás elôtt Etelközi Péter Krétáról (a Knos-

sosi palotáról) és a Leprások szigetérôl tartott
laptopos, fotós beszámolót. Azért mindent
meg tudtunk enni…

Ebéd után a társaság egy része aludni, más
része dolgozni tért. Az ott maradók egy hozzá-
vetôleg 10 fôs csoportjára sikerült rázárnom a
tükörtermet, s így végignézhették mind a 286
digitális fotómat törökországi nyaralásunkról.
Ezután a Benyó család olaszországi útjának
beszámolója következett. Mint mondják, Tibor
nem nagyon uralja a technikát. Végül azonban
sikerült képet varázsolni a tévére, s tényleg
szép tájakat, épületeket láthattunk. Bevallom,
nekem novum volt, hogy ezeknél az olaszoknál
ennyi a ferde torony (vagy csak a mérnök úr
ezekre utazott?).

A harmadik kazetta után Etelközit kiszabadí-
totta a felesége. Nemsokára lepergett a 36. pa-
lazzo is, vége.

Mikor távoztunk, a büfében még folyt a
traccsparti, de este 6-kor mégiscsak illett már
hazavinni az ebédet a gyerekeknek. 

Szóval jót ettünk, jót beszélgettünk, sokat
nevettünk – bánhatja, aki kihagyta!

Révész Gyuri

LÁTOGATÓBAN VOLTAM...

Hegyi ovi
A Jablonka úton 1995 óta mûködik – 1997 óta

alapítványi óvoda formájában –, a SZÍNEK VI-
LÁGA ÓVODA. Az utca zajától, porától és veszé-
lyeitôl távolabb, nagy árnyas fák között bújik
meg a vidám, mûvészi dekorációkkal díszített új
épület, benne egészséges, világos, célszerûen
berendezett, ízléses bútorzatú, tágas szobák,
fürdôszoba, konyha és tornaterem várja a kicsi-
ket. Az udvar nagy és tele izgalmas játékokkal
(favár, mászóka, homokozó stb.). Jelenleg két
csoportjuk van (csoportonként legfeljebb 15 fô).
Négy szakképzett óvodapedagógus egyéni fej-
lesztô neveléssel foglalkozik a gyerekekkel. 2000
óta az Európa Unió Ifjúsági Programtól pályázat
útján nyert 2-2 fiatal segíti munkájukat, akik fél-
egy éves karitatív munkát vállalva váltják egy-
mást. Jelenleg egy svéd leány és egy francia fiú
dolgozik itt, nagy odaadással.

Változatos programokat kínálnak ebben a
családias hangulatú óvodában: heti rendszeres-
séggel van télen korcsolya, nyáron görkorcso-
lya, úszás, balett, angol nyelvgyakorlat (hetente
kétszer), zene, kirándulás a közeli erdôbe. He-
tente jön a gyermekorvos, a logopédus, az öku-
menikus hitoktató.

Jó volt gyönyörködni a jó levegôn kipirult, vi-
dám, hancúrozó apróságokban! Úgy éreztem, jó
ebben az óvodában gyereknek lenni. A szülôk is
így gondolhatják, mert nemcsak a hegyrôl, ha-
nem Óbuda belsejébôl is hoznak ide gyereke-
ket. A szülôpárok között is születnek barátságok
az óvodán keresztül, amik akár hosszú távra is
szólhatnak, ha a gyerekek az Erdôalja úti iskolá-
ba is együtt járnak majd.

Jó munkát kíván az ÓHEGY EGYESÜLET ve-
zetôsége nevében

Sáringer Kálmánné

Egyesületünk székháza a Toronya utcában ta-
lálható, ezért ezen utcanév bemutatásával kezd-
jük a most induló sorozatunkat. Az utca 1935-tôl
viseli az egykori Máramaros vármegye Ökör-
mezôi járásában fekvô település nevét. A hason-
nevû köz 1970-ben kapta ezt a nevet. Bár a törté-
nelmi Magyarországon több Toronya nevezetû
helység is volt, de a környéken fekvô utcák jó ré-
sze kárpátaljai, máramarosi településneveket
ôriz, ezért nem tévedünk, ha a Nagyág forrásvi-
dékén fekvô falu nevét tekintjük a névadónak.

A térképen a Keleti-Kárpátok fô vonulatát kell
keresnünk, és ott, ahol a Keleti-Beszkidek véget
érnek és a Máramarosi-havasok kezdôdnek, ta-
láljuk a Toronyai-hágót, mely 900 m feletti ma-
gasságban halad át az egykori határgerincen.
Részletes térképen ettôl délnyugatra látható a
nevet adó kis falu.

Kiss Lajos „Földrajzi nevek etimológiai szótá-
ra” c. munkája szerint elsô említése 1700-ból va-
ló, Tornya alakban. Nevét a közeli Turonpataká-
ról nyerte, melynek ma Torunka a neve. A szerzô
szláv eredetû névnek tartja, melyben a tulok je-
lentésû 'tur' szó rejlik. A mai Toronya névalakra
hatással volt a magyar torony fônév is.

Toronyán ma is láthatók azok a gerendákból
rótt középületek, melyekben a határforgalmat el-
lenôrzô közegek (vámhivatal, csendôrség stb.)
székeltek. A bécsi döntések nyomán visszatért
területek kárpátaljai határszakaszain felállított
határvadász ôrsök egyike is itt állomásozott. A
község fatemploma a görög katolikusoké, melyet
1809-ben építettek. A harangok különálló to-
ronyban „laknak”, mely szintén fából készült. Saj-
nos a „felújítás” során bádogra cserélték a zsin-
delyfedést, és ez meglehetôsen ront az épületek
küllemén. A templomkert régi sírkövein magyar
parókusok és feleségeik nevei olvashatók.

A hágón átvezetô út viszonylag jó állapotú,
bár a szovjet vezérkari térkép szerint csak május-

tól decemberig járható. Mindkét háborúban
nagy harcok folytak e térségben. Az elsô háború
idején elesett katonák gondozott temetôje kön-
nyen meglelhetô. A második világháború idején
kiépített országerôdítés elemeit a Nagyág al-
sóbb völgyszûkületében alakították ki az Árpád-
vonal részeként. A határgerincen a Szent László-
állás tábori erôdítései voltak, melynek nyomai
eltûntek a hágón átvezetô olaj-, gáz- és villamos-
távvezetékek építése idején végzett hatalmas
földmunkák során, a Lengyelország és Csehszlo-
vákia határát jelzô lengyel sasos – más szakaszo-
kon még fellelhetô – határkövekkel együtt.

1914-ben 1212 lélek lakta Toronyát, ebbôl 18
magyar, 333 német és 861 román. Vallás szerint
868 görög katolikus és 337 izraelita felekezetû volt.
Manapság másfél ezret meghaladó a lakosság lé-
lekszáma, mely jórész görög katolikus ruszin.

Bár e vidék meglehetôsen távoli és elzárt, a kö-
rülmények is meglehetôsen szerények, mégis ér-
demes ellátogatni ide a táj szépsége miatt. Aján-
latos megkóstolni azt a felséges gombát, melyet
nyaranta a hágón tanyázó cigányok gyûjtenek, és
akik ezen kívül receptet, valamint szíves útbaiga-
zítást is adnak az arra vetôdônek – magyarul.

(-n -s)

Sorozatunk következô cikke a Jablonka út elnevezésé-
rôl szól. Elôkészületben van még további nyolc utca név-
magyarázatának kutatása. Ha valaki jól ismeri vala-
mely más hegyi utca elnevezésének okát, a névadójának
történetét, leírását, vagy bármilyen adatát, szívesen
vesszük segítségét.

(szerk)

A SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY köszöni mind-
azoknak a lelkes támogatását, akik adójuk 1%-át,
161 320 forintot az alapítványnak juttatták.

Az összeget az alapítvány által fenntartott Szent
Klementina Óvoda mûködésére és fejlesztésére
fordítottuk. Köszönettel fogadunk további
adományokat bankszámlánkra: OTP Bank 1170 3006
20034436

Nevük: SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY 
Adószámunk 18085208-1-41

Mirôl is lettek utcáink elnevezve? (1.) Hegyi ízek

Mi, környékbeli lakók és az Egyesület több tagja, 
közösen arra az elgondolásra jutottunk, hogy a

„Jablonka út 34. sz. alatti közkertünk”
címmel FÓRUMOT rendezünk.

Gondolkozzunk együtt a közkert jövôbeni sorsát illetôen minden érintettel és érdeklôdôvel!
Mi legyen a gyomvegetáció helyén? 

Játszótér? Sportterület? Pihenôkert? Díszkert? 
Törjük együtt a fejünket!

Október 11-én, hétfôn 18.00 órakor
a Táborhegyi Népházban

szeretettel várunk mindenkit egy terv elôtti közös megbeszélésre, 
ahol kérésünkre segítôként részt vesz Buella Mónika, 
a Pagony Táj és Kertépítész Iroda vezetô tervezôje is.

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Toronya, ruszin fatemplom Fotó: Balázs György
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HÍR • CSATORNA • HÍR • CSATORNA   

Máramaros út 
A napokban dôl el, ki nyeri el az Önkor-

mányzat  kivitelezési megbízását. A rossz idô
beállta elôtt célszerû elvégezni a munka ja-
vát, így az is lehet, hogy egyszerre több hely-
színen is dolgozni fognak. Ennek megfe-
lelôen forgalomelterelésre számíthatunk a
Máramaros úti csatornaépítés megkezdésé-
vel. Helyenként olyan nehéz, meredek, kes-
keny  terepen kell dolgozni, hogy biztos,
hogy az utca egyes szakaszai zsákutcává vál-
nak. A 137-és busz végállomása is csak gya-
logosan vagy legfeljebb egy nyomtávon be-
hajtva közelíthetô meg hamarosan. 

Ilyen körülmények között válik különösen
fontossá a járda, amikor az úttesten se gya-
log, se jármûvel nem járhatunk. Az egykor az
utca páratlan oldalán teljes hosszúságában
vezetô, helyenként nagyon keskeny járda,
egyes részein teljesen eltûnt. Annak ellen-
ére, hogy közterületnek számít, karbantartá-
sa a tulajdonos feladata.  Miért is kellene az
úttesten, földhányások között pilinckázni,
ha biztonságosabban is lehet?

Az Önkormányzat is a jó gazda gondossá-
gával figyel az helyreállítás után a burkolat-
ra, hiszen, 5 éves garanciát köt ki a kivite-
lezôvel, melyen belül az aszfalt legkisebb
besüllyedését is 2 napon belül helyre kell ál-
lítania.  

Lakossági fórumot az október 18-val kez-
dôdô héten tartunk a Népházban. 

HÍR • CSATORNA • HÍR • CSATORNA

Köszönöm Tömöri Balázsnak, nemcsak azt,
hogy elolvasta a cikket, hanem azt is, hogy írás-
ra késztették az olvasottak. Az imígyen vitaindí-
tó cikké avanzsált írásom, valamint az erre ér-
kezett reagálás remélem, sok ember – talán
még néhány illetékes elvtárs – agyában is to-
vábbi megfontolásra késztetô gondolatot szül.

A baj azzal van, hogy mi, a pór nép, csak azt
vásárolhatjuk, amit kapni lehet. Mivel minden
mindennel összefügg (ehhez ragaszkodom),
rettenetesen nehéz mindennek megfelelni. Ha
a T. B. által felvázolt utat követem – amivel elv-
ben természetesen mélységesen egyetértek –,
vagy más módon szennyezem a környezetet,
vagy a gyerek kószál az utcán, esetleg a kimû-
velt emberfôvé válását lassítom, esetleg meg-
lincselnek a boltban… 

Hogy mire gondolok?
Ha nem kaphatóak a környezetemben a java-

solt termékek és autóval veszem a lábam közé
a várost, hogy beszerezzem azokat, tovább
szennyezem a levegôt. Ha mindezt BKV-val
vagy gyalogosan teszem, rengeteg idôbe kerül,
ami máshonnan fog hiányozni. Vagy onnan,
hogy kiskorú gyermekemet nem tudom vinni
például különórára, vagy saját további szellemi
épülésem sínyli ezt meg. Ha a remek, egész-
ségre teljesen ártalmatlan, külhoni, környezet-

kímélô, szuperül záródó mûanyag dobozokkal
(márkát csak azért sem írok) megyek a hentes
pulthoz felvágottat vásárolni, vagy a zöldséges-
hez gyümölcsöt venni, vagy akárhova akármit
venni, egyszerûen meglincselésnek teszem ki
magam… 

Próbáltam már. 
Egyrészt az eladó nézett rám vérben forgó

szemekkel, hiszen az én kis edényem miatt a
tárát át kellene állítani a mérlegen, ami ugye
számára felesleges pluszmunkát jelent, más-
részt a mögöttem sorban álló vevôk lövelltek
rám tüzes tekinteteket, mert ezzel az extra ké-
réssel úgymond húztam az idôt, fôleg az ô ide-
jüket… Egyszerûen kekeckedésnek vették.

Pedig ezzel tonnaszámra meg lehetne spó-
rolni azt a rengeteg papírhulladékot – ami
most már mellesleg mûanyaggal kombinált,
hogy a dolog még bonyolultabb legyen –, ami
óhatatlanul megtölti otthon a szemetest, miu-
tán egy hétvégi bevásárlást követôen minden a
fridzsiderbe és a spejzba kerül. 

Ezek persze csak kiragadott, extrém példák,
de egyszerûen tényleg nem tudom, mi a meg-
oldás. 

Az egyetlen az lenne, ha rendeletekkel sza-
bályoznák, mit lehet gyártani, mivel lehet ke-
reskedni, és csak olyan holmi lenne kapható,

ami, illetve aminek a csomagolóanyaga nem
károsítja sem az egészséget, sem a környezetet.
De nálunk a környezetvédelmi szempontok saj-
nos még nagyon nincsenek azon a kitüntetett
helyen, amit megérdemelnének. Nem gondol-
kodunk hosszú távon, inkább csak tûzoltással
foglalkozunk. Szegény embereknek olyan sok a
problémája, hogy nem lehet ezt is a nyakukba
varrni. Ez nem az ô feladatuk. 

Én arra gondoltam (naívan…), hogy ha
már ezeket a hulladékgyûjtô szigeteket létre-
hozták több helyen, nyilván azért tették, mert
van hova vinni, van újrahasznosítási le-
hetôség ezekre a hulladékfajtákra. Hiszen „ezt
írja az ojság”, az e szigeteket propagáló szóró-
lapok épp erre buzdítanak, akkor pedig miért
ne így lenne?! Egyre több jóérzésû, gondolko-
dó embert látok szatyrokkal a kezükben, akik
szépen, a felhívásnak megfelelôen, szortíroz-
va dobálják be az otthon külön összegyûjtö-
getett szemetet. 

Akkor most ezt feleslegesen tesszük? Be va-
gyunk csapva…? A szórólapok is csak a papír-
hulladék tömegét növelik?

Most akkor mi lesz?
Fuccs a lelkesedésemnek. Ismét lelohad-

tam…
JéTéJé

Erre nem is mindig olyan könnyû a válasz, ki-
véve, ha valaki betéve tudja az utcaneveket,
mint ôslakos. Hogy miért nem? Mert némelyik
utcatábla olvashatatlanul kopott, rozsdás, az
idô vasfoga megrágta már, vagy nincs is… S
milyen jó lenne, ha szép és olvasható utcatáb-
lák lennének itt a környéken…

Nemrégen jártam valamelyik vidéki váro-
sunkban, ahol rácsodálkoztam egy-két pom-
pás utcatáblára, és bizony elfogott az irigy-
ség. Mert nemcsak, hogy jól olvashatóak vol-
tak, de kifejezetten esztétikusak is, sôt, volt
olyan tábla, amelyen szerepelt az utca név-
adójának dombormûves arcképe. Ez aztán
döfi! 

De hallottam már, sôt láttam is képeket ke-
rámia és fa utcatáblákról szerte a világban,
sôt olvastam, hogy egyes városok önkor-
mányzata (Magyarországon) pályázatot hirde-
tett utca- és tájékoztatótáblák tervezésére. 

Mit szólnának hozzá, ha mondjuk itt Óbu-
dán, egyedi, a városrészre valamilyen módon
jellemzô utcatáblákkal találkoznának egyik
nap? Én nem hinnék a szememnek! Szerintem
ez még az emberek hangulatát is jótékonyan
befolyásolná. 

Persze tudom, ez nem olcsó mulatság, és
annyi minden, ennél sokkal fontosabb és ége-
tôbb dologra kell a pénz. De mégis jó lenne…
(Miért is szabadkozom? Hiszen egy éjszakai
ügyelet kihívásánál éppenséggel életet is

menthet, ha a mentô rögtön odatalál a kere-
sett címhez…) 

A turistákról már nem is beszélek, akiknek
fôvárosunkról kapott elsô benyomására is ha-
tással lennének az esztétikus utcatáblák, vala-
mint a turisztikai eligazító táblák is. Van már
néhány jó példa ez utóbbiakra, egy oszlopon
a különbözô irányokba mutató, nyílszerû feli-
ratok és ábrák, melyek mutatják az utat, mer-
re menjünk, ha el szeretnénk jutni, például a
Várba vagy Aquincumba. 

De térjünk vissza az utcatáblákhoz. Vajon
van erre elôírás, hogy egységesnek kell lenni-
ük egy városban? Kinek a feladata az utcatáb-
lák felügyelete Budapesten? A fôvárosé? Vagy
a kerületi önkormányzatoké? Vagy ez is meg-
oszlik a fô- és mellékutak szerint?

Mi lenne, ha egy utca lakossága összefog-
na, szakemberrel készíttetne az utca két végé-
re egy-egy táblát, és „saját hatáskörében” fel-
rakná azokat? Büntetést vagy dicséretet kap-
na? Mert így, ha egy utca sok portája között
megoszlana a költség, nem lenne – gondolom
– megfizethetetlenül drága, viszont ez is szé-
pítené környezetünket. 

És ha összefogna a hegy? Ha egyszer nem
jön Mohamed…

Ki kellene próbálni…
JéTéJé

2000. tavaszán, mit sem sejtve
borozgattunk Lechki Janiéknál,
amikor feltûnt egy fal mellett „szo-
morkodó” motor. Ráültem, és rög-
tön kellett! Most is ezt használom,
egy 650-es, egyhengeres Suzuki
Freewind-et, miközben két éven
keresztül volt egy „igazi”, BMW
R850R-em is, amelyik Buda-
pest–Genf–Budapest útvonalon
fenékileg olyannyira volt „emléke-
zetes”, hogy fájó szívvel, de nyom-
ban túladtam rajta.

Most, hogy elérkeztünk – moto-
ros szemüveg mögül nézve – a
2004. év végéhez, tulajdonképpen
egy új világról szeretnék mesélni.
Arról a világról, amelyet remélem,
manapság sokan átélnek. Arról,
mikor ifjúkorabeli emlékeink kí-
vánságainkkal vegyülve, manap-
ság érlelôdnek kézzelfogható való-
sággá.

Adassék meg korabeli társaim-
nak (kívánom mindenkinek) az is-
métlés öröme, csapjon szél az or-
cánkba, jussunk el még igézôbb
helyekre, emelkedjünk szerel-
münkkel – átvitt és köznapi érte-

lemben – minden magasságok fö-
lé! 24 évnek kellett eltelnie, hogy
ismét nyerget érezhessek magam
alatt, hogy ismét – újratanulva a
motorozást – nagyszerû élmé-
nyekben részesülhessek. 

Ez alatt a négy év alatt kétszer
törtem a nyakam – ezeket is túlél-
tem –, jártam Norvégiában, Svéd-
országban, a horvát tengerparton
és Svájcban, és sokszor jártunk
Szücs Gábor barátommal „kis ta-

vunknál”, kedvenc helyünkön, Pi-
lisvörösváron. Ugyan eltûnt a
gyújtásállítás meghitt pillanata,
megszûnt a fohászkodás, hogy ne
essen felére sebességünk az emel-
kedôn, és már defekt esetén sem
esünk kétségbe, elegendô egy ae-
rosolos palack a továbbjutáshoz,
de az érzés, amit valaha eleink a ló
hátán érezhettek, nos, mit sem
változott! A motort erre találták ki!
Kívánom, okozzon minél több örö-
möt mindenkinek, de ne feledjük:
a ruhánk a karosszériánk!

RL

Tuját a tujagyárból
Tuják , kúszófenyôk, leylandi ciprusok óriási készletét,

széles méretválasztékát
kínáljuk termelôi áron.

SZALKAI
ÖRÖKZÖLDTELEP

Budapest III., Zsófia u 16.
(Aqvincum)

Telefon 06-30-940-8355

Nyitva: hétfô–péntek 9-tôl 17 óráig,
szombaton 9-tôl 15 óráig.

A Máramaros úti gerincvezeték tervezôirodája,

a TRIPLÁN-STÚDIÓ
vállalja  az ingatlanon 

belüli szennyvízcsatorna 
tervezését. 

Telefon:
Aniot Pál: 06-20-320-2421, Stúdió: 325-7633

Tessék mondani,
ez melyik utca?!

Paff neki…

Viszontgondolatok a szemétügy kapcsán

Motorostalálkozó 6.

...és az ibériai félszigeten

Utcatábla a hegyen...
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Otthon Segítünk
Szolgálat

Az Otthon Segítünk Szolgálat (angol nevén:
Home-Start) az angliai Leicesterbôl indult
több mint 30 évvel ezelôtt. Alapítványi formá-
ban mûködô non-profit szervezetrôl van szó,
amely azt tûzte ki célul, hogy segítsen azon kis-
gyermekes családoknak, melyek ezt igénylik. A
segítséget saját szülôi tapasz-
talattal rendelkezô önkén-
tesek által nyújtja. 

Miben tud segíteni a
Szolgálat?

Segít a családok kiegyen-
súlyozott mûködésében, le-
hetôséget kínál a gondot okozó – többek között
egészségügyi, lelki – problémák, családszerve-
zési, idôgazdálkodási, beilleszkedési, szociális
kérdések baráti megbeszélésére, gyakorlati se-
gítséget nyújt a nehézségekkel küzdô kisgyer-
mekes családoknak a saját otthonukban. 

Az Otthon Segítünk Szolgálat célja, hogy a
családtagok saját erôforrásait mozgósítsa, a
nehézségekkel való megbirkózási képességeit
fejlessze, mindezt úgy, hogy lelki támogatást
nyújt, segít a család szociális kapcsolatainak
helyreállításában, elôsegíti beilleszkedésüket
egy esetleges új környezetbe, csökkenti a
szülôkre nehezedô terheket, ha szükséges,
szakemberekhez fordul. 

A Szolgálat már sok országban mûködik, s
bár a különbözô helyi sajátosságok miatt van-
nak különbségek a szolgálatok között, az alap-
elv és a szervezeti felépítés azonos. A Magyar-
országon néhány éve mûködô Otthon Segítünk
Alapítvány szorosan együttmûködik számos
szervezettel, intézménnyel, civil egyesülettel
céljai megvalósítása érdekében. Az egész or-
szág területén sorra alakulnak a helyi Otthon
Segítünk Alapítványok, s már vannak nagyon
hatékonyan mûködô sejtek is.

Szûkebb pátriánkban most alakult meg e ci-
vil segítô szolgálat III. kerületi szervezete. Vár-
ják azon kisgyermekes családok jelentkezését,
akik a fent vázolt problémákkal küzdenek és se-
gítséget várnak. A szolgáltatás ingyenes.

Szeretettel várják önkéntesek jelentkezését,
és azokét is, akik szívesen támogatnák ezt az
igazán szívbôl jövô kezdeményezést.

Jelentkezésüket várja: Vég Edina, tel.: 06-20-
933-4011, e-mail: veg.edina@axelero.hu és

Bakóczy Eszter, tel.: 06-70-297-6958, e-mail:
bakoczy.eszter@drotposta.hu

JéTéJé

A rendszerváltás idején, éppen 15 éve 1989-
ben jegyezték be az ÓHEGY Óbuda Hegyvidéki-
ek Egyesületét. Az alapítás apropóját a történel-
mi változások szolgáltatták. Többen, akik ismer-
tük az épület Népházból Pártházzá alakulásának
történetét, politikamentes szervezet megterem-
tésére fogtunk össze. Bátor és szokatlan tett
volt, mert a köz javát szolgálta önzetlenül, és ez
a „báj” ma is megmaradt.

A pártállam szétesése után szinte a semmibôl
jelentek meg az új pártok. Legtöbbjük úgy veszett
el a politikai süllyesztôben, hogy ma a nevére
sem emlékszünk. Az állami- és párttulajdonért
megindult harcba nem akartunk beszállni. Féltet-
tük az épület funkcióját attól, hogy pártpolitikai
célokat, és ne a környék érdekeit szolgálja. Szá-
munkra, az alapítók számára világossá vált, hogy
csak akkor ôrizhetjük meg az épületet a Hegyla-
kóknak, ha politikamentes egyesületet alapítunk. 

Az ÓHEGY mottójának megfelelôen „Egynek
minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen”
a Népház ajtaja 15 éve nyitva áll minden olyan
cél megvalósítására, mely a lakóközösség érde-
keit szolgálja. Sokszor számunkra is meglepô

módon szabadul fel – közelebbi és távolabbi
szomszédainkból – a már-már elveszettnek hitt
együvé tartozás öröme. Kötelességünknek érez-
zük megfelelni a Hegylakók várakozásának a
Népház falain belül és az Óhegy Hírek hasábja-
in. 

Az Egyesület tevékenysége túlmutat a Nép-
ház falain, és pont ez volt az alapító szándékunk.
Nagy örömmel tölt el, hogy az eltelt 15 évben
megvalósítottuk fôbb céljainkat. Ebben a társa-
dalmi környezet is segítségünkre volt, melyben
a hozzánk hasonló öntevékeny civil szervezetek
jelentôsége nôttön-nô. 

Szeretném, ha az itt lakók tisztában lennének
a ház adta lehetôségekkel, és a javukra fordíta-
nák azokat az együtt eltöltött kellemes órákon
felül. Eddigi tevékenységünk eredményei közül
csak néhány, ami mindenkit szolgál: Gréti-ös-
vény (a kevés erdei feljárók egyike) megnyitása,
évenkénti erdôtakarítás, rendszeres szemétsze-
dés és az eredményes lakossági fórumok. Ezek
egyéni akcióként nem jöhettek volna létre. 

Pirochné Simon Zsuzsa 
alapító tag
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Gondolatok a Világnap kapcsán

Kellemes ôszi délután zajlott le
a hagyományos erdôaljás „Suli-bu-
li”. Féltünk, hogy az udvar rendezé-
sének a megkezdése miatt keve-
sebb lesz a hely a szakácsmûvészek
számára, de az ellenkezôjét tapasz-
taltuk. Annak ellenére, hogy több
osztály salátákat, süteményeket
készített, a bográcsok száma nem
hogy csökkent volna, hanem még
növekedett is. Fantasztikus illatok,
s vidám karaoke zene szállt a le-
vegôben. Kisebb népvándorlás in-
dult meg a bográcsok között a kós-
tolókért. Senki nem maradt szé-
gyenben, mindenkinek elfogyott a
salátája, süteménye, gulyása, pör-
költje… Nem dolgoztunk hiába, a
hangulat kitûnô volt. Nem is akar-
tunk hazamenni.

Már most mindenki azon törte a
fejét, hogyha vágyálmunk – a
gyepszônyeggel és gumitéglákkal

borított udvar – megvalósul, hol
fogjuk e nagyszerû hagyományt
folytatni?

A rendezvény jó alkalom volt,
mivel a szülôk, látva a megkezdett
kerti munkákat, felajánlották segít-
ségüket. Hoztak azóta a rézsûre fu-
tó bokrokat, és kaptunk gyeptégla
felajánlást is.

***
Ugye nem felejtették el? Októ-

ber 4-tôl 16-ig papírgyûjtés lesz.
Várjuk a papírhulladék minden faj-
táját.

***
Kedves hegylakók! Az iskola ud-

varára hozott termôföld megköté-
sére még számtalan zöld növényre,
bokorra, fára és gyeptéglára lenne
szükség. Ha valahol akad ritkítan-
dó terület, gondoljanak az iskolára
és hozzák el nekünk. Megköszönjük
a számunkra sokat jelentô kincset.

***
Örömmel számolunk be arról,

hogy iskolánk a 2003/2004-es tanév-
ben az általános iskolák összetett

diákolimpiai versenyén I. kategóriá-
ban második helyezést ért el és
ezért 15 000 Ft pénzjutalmat kapott.

Az idén is megkezdôdtek az atlé-
tikai versenyek, ahol folytatódott a
tavalyi sikersorozat.

Az I. korcsoportos fiúk 3. helye-
zést értek el. A csapat tagjai: Balla
Kristóf, Horváth Bendegúz, Kádár
Levente, Petridisz Miklós, Szabados
Gergely, Takács Dávid és Vadovics
Ákos, aki a korcsoportjában 2. lett.

Ugyanebben a korcsoportban a
lánycsapat I. helyezést ért el. Ver-
senyzôk voltak: Jamak Blanka, Mar-
ján Gyöngyi, Metykó Jenifer, Mety-
kó Szandra, Papp Nóra, Parajdi
Eszter, Pál Anna, Tóth Sára. Egyé-
niben Pál Annamari elsô lett, Mar-
ján Gyöngyi pedig a 4. helyet sze-
rezte meg.

A II. korcsoportban a fiúk között
Bujtás Bence az 5. lett. A csapat a
3. helyen végzett. Csapattagok: Be-
nyó Dávid, Bökény Kornél, Bujtás
Bence, Foitl Gáspár, Haás László,
Halácsy Gergely, Mezô Ákos. Min-
den helyezettnek gratulálunk!

***
Kedves jövendô elsôsök, készül-

jetek! November 10-én, szerdán 16
órakor játékos foglalkozásra várunk
minden iskolába készülô gyerme-
ket. 

Közösen készítjük el azokat a
lámpásokat, amelyekkel november
12-én, pénteken koraeste részt ve-
hettek Ti is az iskolánk által szerve-
zett Márton-napi felvonuláson. Jó
szórakozásnak ígérkezik.

Várunk minden kedves szülôt
gyermekével együtt! 

Marótiné Horváth Gizella
igazgató

Azt mondják, hogy egy ország kultúrájának az
is az egyik fokmérôje, ahogyan az állatokkal bá-
nik. Azt is mondják, hogy az állatok az emberek
néma barátai. Már régóta azok.

Assisi Szent Ferenc óta, aki testvéreinek te-
kintette az állatokat, van az évben egyetlen nap,
amely az Állatok Világnapja. Ezt a napot min-
denki a saját módja szerint ünnepli meg, és a
hétköznapokon mindenki a saját lelkiismerete
szerint bánik az állatokkal. Van, aki megkönnyíti
és megszépíti az életüket és van, aki a Jablonka
út végén levô, erdô melletti füves részre képes
kitenni egy nylon szatyorban hat egészséges,
szép, kb.13-15 napos szopós macskakölyköt.

Két héten belül találtak ugyanott tizenegy el-
hagyott, kitett kismacskát állatszeretô kamasz
gyerekek, akik arrafelé kerékpároztak.

Ha jól sejtem, aki kidobta ôket, rendes ember-
nek hiszi magát. Eszébe sem jut állatorvoshoz
fordulni, ha nem kívánt szaporulat éri, hogy elal-
tassa ôket, és esetleg ivartalanítsa az anyaálla-

tot, hanem szegényeket kiteszi szadisták vagy ra-
gadozók prédájának, hosszú és kegyetlen éhha-
lára ítélve ôket, hiszen még önálló életvitelre
sem képesek. Arra sem gondol, hogy a saját
problémáját önzô módon más nyakába varrja.

Kérem a kedves olvasót, legalább az év egyet-
len napján, az ÁLLATOK VILÁGNAPJÁN gondol-
kodjon el ezen, és azon, hogy ön mit tehetne az
állatok érdekében.

Ötletekkel és felvilágosítással szívesen áll
rendelkezésére 

Sáringer Kálmánné
Tel.: 250-2513

Házfoglaló

Miért is alakult 15 éve
az Egyesület?

Iskolai hírek

Ez a kis szösszenet nagyon friss. Az „izgal-
mas” eset éppen tegnap történt, jómagam lát-
tam is. A hegy alján, a parkolóban. Sajnos ak-
tuális is, mármint a viselkedési forma.

Történt pedig, amikor átvágtam a parkoló
kocsik között, hogy két aspiráns érkezett az
egyetlen szabad helyre, szinte azonos pillanat-
ban. Az úrvezetôket illetôen: korban egy élte-
sebb, alacsonyabb, míg a másik jóval fiatalabb,
langaléta típus.

Kezdôdött a szokásos kézjelekkel. Kiszólás
az ablakon.

Kölcsönösen. Egyértelmûen.
Az utóbbi már súrolhatta az elviselhetôség

határát, mivel szinte egyszerre pattantak ki a
jármôvekbôl. „Kedvtelve” néztem a dolgot, ér-
dekelt, vajon ebbôl mi bontakozik ki.

Az elsô „bepancsolást”, az idôsebb, alacso-
nyabb úr kapta. Viszont mokányabb termete

adottságbeli elônyhöz juttatta. Széles vállak-
kal, erôs izomzattal áldotta meg az ég. Ez alap-
vetôen határozta meg a cirkusz menetét.
Amennyiben vagy hatszor, jól orrba vágta a
magasabbat. Emez meg is lepôdött a helyzet
ilyetén alakulásán. Mindeközben pedig a kacki-
ás, kikent-kifent bajsza, az orra két oldalán az
orcáira kenôdött.

Eddigre már népes szemlélôdô, sôt drukko-
ló szilaj népség gyûlt egybe. Valaki megemlí-
tette: csak a fejét, meg ne sántuljon. Szeren-
csére a tömegbôl egyszer csak akadt valaki, aki-
nek több esze kezdett lenni. Biztatására, töb-
bekkel együtt szétválasztották a küzdô feleket.

Nem akarom határozottan állítani, hogy a ki-
sebb – a kedvencem – hegyi illetôségû volna.
De felettébb gyanús a dolog. Mintha láttam
volna elhúzni itt, a hegyi fôutcánkon, a kocsijá-
val.

Micsoda „srácok” vannak, itt a hegyen – tölt
el a büszkeség.

Úgy ám!
Ügyes volt, amennyiben nem hagyta magát.
Ugyanakkor, mit ne mondjak, bánatos is va-

gyok.
Ugyan drága Polgártársak, mi a jó ég van ve-

lünk? Ha már ilyesféle sérelmek miatt is harc-
ba megyünk?

Jó, tudom, bárki felemlegethetné, a Dávid-
Góliát csetepatét, – kicsi a bors, de erôs ala-
pon. Meg az se semmi, amikor a Toldi Miklós a
nagy csehet hazavágta, – Arany János tudósítá-
sa szerint. Ez azonban csak azt igazolná, min-
dig is voltak csatározások. Biztos vagyok ben-
ne, többen a békésebb megoldásokra voksol-
nának. Hál’ isten visszafogottabbak vagyunk.
Nem pöccenünk be mindenféle, csip-csup
ügyek miatt.

Tényleg?
Hát nem is tudom…

W. Grass

A bunyó

Kérünk mindenkit, aki a Jablonka út 34. alatti telek helyén található szemetes

„KÖZPARK” TAKARÍTÁSÁBAN RÉSZT VENNE, JÖJJÖN EL
OKTÓBER 16-ÁN, SZOMBATON  REGGEL 8 ÓRÁRA

a Jablonka út és a Judit utca találkozásához kipihenten, szerszámokkal felszerelkezve.
Ebéd lesz.

Óhegy Egyesület
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Kiadja: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33. Telefon: 430-1326

E-mail: egyesulet@ohegy.hu, web: www.ohegy.hu
Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök. Szerkesztôk: Cseresznyák
Veronika, Jármayné Tatár Judit, Piroch Zsuzsa, Szász Kálmán

Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Telefon: 430-1326
Elôkészítés: Petit Typo Bt. Nyomás: Tax Druck Kft.,

2335 Taksony, Vezér u. 2/a. Megjelenik: 3000 példányban

Az egyesület
hastánccsoportjai

Haladók (Ezeregy Éj Csillagai Has-
tánccsoport). 2002. májusa óta
táncolunk együtt péntekenként
17-19 óra között.

Tanárunk Hahn Celesztina
már a harmadik a sorban, de
boldog családi eseményre ké-
szülve csak decemberig meri
vállalni velünk egyre nagyobb

pocijának rázását. De lélekben to-
vábbra is velünk marad.

Elérhetôségei: 06-20-9141963, cellike@en-
ternet.hu

Középhaladók (Kelet Gyöngyei). 2003. de-
cembere óta táncolunk együtt hétfôn és szer-
dán 18-19 óra között. Tanárunk Holup Orsolya.

Elérhetôségei: 06-70-294-0108, jholup@glo-
balsys.hu

Kezdôk (mûvésznevük még nincs). 2004. ok-
tóberétôl indul, Holup Orsolya vezetésével.
Még lehet jelentkezni!

Az épületben elöregedett elektromos háló-
zat oly mértékben veszélyessé vált, hogy lecse-
rélése elengedhetetlen. A teakonyhában még
csak kicseréltük saját erôbôl a vezetékeket, de
az egész épületre már nem tellett. Idén az Ön-
kormányzat a teljes hálózat cseréje mellett
döntött, majd szeptember közepén a CELER
Kft. szervezésében a munkát megkezdte. Aki
most az épületben megfordul, vésett falakat,
lógó kábeleket láthat, a Mikkamakka helyén pe-
dig átváltozott helyiségeket.

A szegény ember mindent kétszer gondol,
így nekünk is számba kellett venni jövônket an-
nak érdekében, hogy egy másfél milliós elekt-
romos munkát ne kelljen tönkretenni egy év
múlva, például egy kényszerû faláthelyezés
vagy éppen egy lehetetlen vizesblokk szükség-
szerû átépítése miatt. 

Hosszas viták után tisztázódott, hogy az
egyesületi élet felpezsdülése és a környezô la-
kosság egyre nagyobb létszámú megjelenése
ellenére nekünk nem nagyobb házra, beépített
tetôre van szükségünk, hanem hosszútávon is a
maival megegyezô alapterületre, de jól funkci-
onáló, gazdaságosan üzemeltethetô épületre.
Ezt igazolja az elmúlt 15 év tapasztalata is.
Tervrajzot készítettünk, megfogalmazva benne
a hosszútávú elképzeléseket, hogy annak tükré-
ben határozzuk meg a mai tennivalókat.

Melyek a leginkább szorító problémák? Ma a
kisterembôl csak a nagytermen keresztül, an-
nak rendezvényeit megzavarva lehet a vizes-
blokkhoz jutni, az elôtér már egy közepes hasz-
nálat esetén is kicsi, a fôbejárat egyenesen bal-
esetveszélyes. Az épület falai, tetôszerkezete
nem hôszigeteltek, nyílászárói megöregedtek,
nem zárhatóak, lényegében az utcát fûtjük. A
kazán hatásfoka kicsi, a teakonyha és a kisház
szennyvizei nincsenek csatornába kötve, a kert
rendezvényekre szinte használhatatlan, az épü-
let elôtti gépkocsi parkolás megoldatlan.

Senki ne értse félre, nem reklamálunk senki-
nek, viszont nem is ülünk ölbe tett kézzel, és
nem is csak rajzolgatunk.

A Mikkamakka távozásával felszabadult az
elsô két szoba, amelyek között a falat lebontva

a kisteremmel egyezô méretû termet hozunk
létre, csökkentve ezzel a kisterem túlterheltsé-
gét. Hogy az elektromos gerincvezeték ne egy
bontandó falba kerüljön, ezért már most alkal-
mas helyre tettük a büfé melletti falat is, ezzel
elfogadható méretûvé téve az elôteret, és ruha-
tár is lett. Az önkormányzat segítségével lecse-
réljük a kerti bejárat leszakadt ajtaját, és még
idén tervezzük a lépcsô melletti, 8 m2-es, észa-
ki üvegfal cseréjét is, amelyen telente csak a hi-
deg ömlött be.

Hogy mibôl? Leginkább felajánlott munkák-
ból. Több nevet is említhetnék – és ennek
késôbb szerét is ejtjük –, de elsôként ugrott se-
gítségünkre Vitályos Tibor építész, építôipari
vállalkozó brigádjával együtt, aki nem elôször
bizonyította az Egyesület melletti elkötelezett-
ségét. Forrásaink nagy része barátaink, szimpa-
tizáns hegylakó társaink adományaiból, pályá-
zati pénzekbôl származik.

Tovább nem nyújtózkodhatunk, mert a fenn-
tartás költségei minden eddigi képzeletet felül-
múlnak, miközben bevételeink jobbára csak
ígéretekre támaszkodnak. Kéjük a kedves Olva-
sót, alkalomadtán látogasson el a házba, és leg-
alább együttérzésével lelkesítsen bennünket.

fl

Még lehet képet beküldeni
a fotópályázatra, melyet

Fénnyel írt nyári mesék
címmel írt ki az Óhegy Egyesület.

A kiírást kibôvítettük a 

Hegyi pillanatok 
témakörrel  –  a lakóhelyünkön készült

legsikerültebb képeket várjuk.
A Hegylakók legszebb digitális fotói 

felkerülnek a
www.ohegy.hu címû honlapunkra,

illetve a papírképeket
a Népházban állítjuk ki.

A legtöbb e-mail, illetve a kiállításon
kapott szavazat alapján digitális

és papírkép kategóriában nyerhetô el díj.
Örömmel várjuk az Ön, képaláírással,

magyarázattal ellátott fotóit 
november 15-ig a

zsuzsa@szojavit.hu címre, vagy az
Egyesület (Toronya u. 33.) postaládájába.
A kis méretû papírképekrôl A/5-re nagyí-
tott printet készítünk. A beérkezô képeket

november 26-án mutatjuk be a Népházban
az ÓHEGY Egyesület alapításának

15. évfordulója  alkalmából rendezett
estünkön. A verseny eredményhirdetésére

is ekkor kerül sor.
A díjazottak az Egyesület 

vasárnapi ebédjére kapnak tiszteletjegyet.

A közkert
Vajon ki tud arról, – akárcsak a környék-

beli lakosok közül is –, hogy a Táborhegyen,
a Jablonka út 34. szám alatti beépítetlen te-
lek közpark? Pontosabban, az Óbuda-Bé-
kásmegyer Kerületi Városrendezési Sza-
bályzata (ÓBVSZ) szerint úgynevezett Z-KK
övezet, azaz „zöldterület-közkert”. A zöldte-
rületek be nem építhetô kategóriába tartoz-
nak, azokon épületet elhelyezni, a területét
lakóövezethez (lakótelekhez) csatolni nem
lehet.

Hogy alakulhatott ki éppen itt közpark? A
legvalószínûbb az, hogy az Ilonka utca
egyenes nyomvonalú szabályozása kapcsán
ez a lakóteleknek alkalmatlan méretû telek-
maradvány közterület lett, feltehetôen azért
is, mert egykor itt állt egy Ecker Lôrinc által
1776-ban felállított kô feszület, amelynek
alapzata ma is látható. A telekmaradványt
1998-ban a Fôvárosi Szabályozási Keretterv
(FSZKT) „zöldterület” övezetnek minôsítet-
te. A jelenleg jóváhagyás alatt álló Szabá-
lyozási Terv szerint az Ilonka utca már nem
vezetne ki az Üde utcai csomóponthoz, ha-
nem a ma is létezô nyomvonalon kötne ki a
Jablonka útra.

A területet korábban a felsô szomszéd
még csak gondozta, de a csatornaépítést
követôen, az építési felvonulási területként
használt terület kezelése egyszerûen re-
ménytelenné vált. A gyönyörû hársfasor
mögött beton és sódertörmelékek, ember-
magasságú gaz, elszáradt faágak, vízmosta
árkok és persze szemét található.

A gazos telket tehát közpark rangjára kel-
lene emelni. Azt, hogy az Önkormányzat fi-
gyelme, de fôleg anyagi erôforrásai meddig
terjednek, azt eddig láttuk. Néhány kör-
nyékbeli lakos, és az Egyesületben is sokan
úgy gondoltuk, mi fogunk lépni. Legalább
annyit tegyünk, amennyire mi képesek va-
gyunk. 

Konkrétan: a kerület október 16-i takarí-
tási akciójához csatlakozva – remélhetôleg
a környékbeliek segítségével – kitakarítjuk,
gyomtalanítjuk a terepet, elhordjuk a sittet,
szemetet. Ehhez az Egyesület elôzôleg a
gazt géppel kivágatja, az Önkormányzat pe-
dig aznapra konténert biztosít. A Szélma-
lom Hagyományôrzô Alapítvány – ismere-
teim szerint – már dolgozik egy ideiglenes
feszület tervén és felállításán. Elképzelése-
inkhez tartozik még az is, hogy szakemberek
bevonásával tervalternatívákat készítünk a
park funkcionális és kertészeti kialakításá-
ra, melyek alkalmasak lesznek engedélyez-
tetésre, és a kivitelezési költségek lobbizá-
sára. Szándékunk megvalósításához kérjük
mindenki segítségét, elsôsorban azokét,
akik a parkot nap mint nap látni fogják. 

Hiszünk abban, hogy sikerülni fog.
fl

Derûs, csupa-ablak, csupa-
fény nappalijába vezetett be
a kislányos külsejû, kétgyere-
kes édesanya, G. Kabay Tilda.
Ôszinte büszkeséggel árulta
el azonnal, hogy a lakásuk
tervezésekor bizony ô irányí-
totta az építészt, és az alap-
rajzi elrendezést is ô határoz-
ta meg. (Szerintem is jól.)

Köztudott Tildáról, hogy
saját gyermekein kívül több
száz kisiskolást is nevelt és
tanított az Erdôalja úti iskolá-
ban, ahol 1990 óta tanár.
1973 óta él Óbudán, a hegyre
– elôzô lakásukba – 1988-ban költöztek. Elemi-
és középiskoláit Óbudán végezte el, tanári dip-
lomáját az ELTE Tanárképzô Fôiskolai Karán, a
magyar-népmûvelés szakon szerezte. Kezdetben
magyar irodalmat és nyelvtant tanított, majd el-
végezve az Eszterházy Károly Tanárképzô Fôis-
kolán a rajz szakot, a megüresedett rajztanári ál-
lást töltötte be. Ettôl kezdve rajzolni, festeni ta-
nította a hegyvidéki nebulókat. A váltás nem je-
lentett nehézséget számára, mert kora gyermek-
korától mindig is vonzotta a képzômûvészet; ne-
velési elve pedig az, hogy bármit tanít is az em-
ber, a legfontosabb az legyen: kihozni a gye-
rekbôl minden jót, ami benne lakozik.

Tilda tanárnô az idén rövid idôre – mind-
össze egy esztendôre – megszakítja iskolai

ténykedését, és alkotói sza-
badságra vonul vissza. Elkép-
zelései szerint ezt az idôt fel-
készüléssel és grafikai-festé-
szeti tudásának továbbfejlesz-
tésével kívánja eltölteni. 

Eddigi képzômûvészi tevé-
kenységének jelentôs részét
emberábrázolások, portrék
adják. Mûvészi alkotásaiban
ugyanazt az embert keresi,
ugyanazt a személyiséget sze-
retné megmutatni, akit peda-
gógusként is meg akar érteni,
és próbál kibontakoztatni. Eh-
hez az emberhez kíván köze-

lebb férkôzni ez alatt az egy év alatt a sokszori
megrajzolás módszerével. Úgy véli, minél job-
ban megközelíti az embert, annál közelebb ke-
rül ô is önmagához, és az egyre finomuló, töké-
letesedô ábrázolókészség birtokában egyre töb-
bet tud majd elmondani az embereknek önma-
gukról.

Az utat nem lesz könnyû bejárni, ezt Tilda is
tudja. Elszántsága azonban töretlen, mi pedig,
külsô szemlélôk, reménykedünk, hogy talán be-
pillantást nyerhetünk vívódásainak eredményé-
be, méghozzá nemsokára.

2004. október végén ugyanis – ha minden si-
kerül – kiállítás nyílik a Népházban G. Kabay
Tilda festményeibôl és grafikáiból.

Szász Kálmán

Hegyi portré

G. Kabay Tilda rajztanár

A zsendice régen, a havasi pásztorok között
gyógyító ételnek számított. Hasonló az ordához
– ha valaki ismeri ezt a ritka finomságot – juh-
tejbôl készül, a savóból fôzik. Teljesen zsírtalan,
kalóriatartalma csekély, viszont telis tele van
nagyon könnyen emészthetô, beépíthetô vita-
minokkal, ásványi anyagokkal. Szóval ez valami
nagyon régi, mégis egészen korszerû és a mai
igényeknek megfelelô, rendkívül jóízû étel.

Ez a Zsendice Major minden törekvése is.
Ételeink igyekeznek minden régi eredendô és

valódi értéket megôrizni, újjáéleszteni, finoman,
szépen feltála1ni. Nem ,,magyarosan’’, hanem a
különbözô tájak, hagyományok eredeti módján.
A www.zsendicemajor.hu  c. honlapunk ételkí-
nálatában az ,,ôsi tájak, ôsi étkek’’ kínálatában
böngészni kaland és élvezet.

Élvezetes kaland!
Kaland és felfedezés utazást tenni a ,,Klasszi-

kus polgári ízek’’ birodalmában. 
Örömteli felfedezés lehet, hogy igen változa-

tos, különleges és gazdag kínálattal állunk ren-
delkezésére azoknak, akik húsmentesen, bármi
okból diétásan étkeznek. Salátáinkra is különö-

sen nagy figyelmet fordítunk. Az étkezés legyen
öröm, békés élvezet, mégis adja az újdonság ka-
landját.

Minden gond nélküli kalandját. Az ételeket az
interneten keresztül bármely Önnek megfelelô
idôpontban és idôpontra rendelheti akár teljes
szervizzel, hogy még a tálalás és a használt tá-
nyérok, poharak, evôeszközök gondja se az Ön
gondja legyen. Így nem kell idôt szakítania,
munkában elfáradnia, ha baráti társaságot, csa-
ládot akar jóltartani otthonában. Nem kell ag-
gódnia, hogyan bonyolítsa le eredeti módon,
meggyôzô minôségben és problémátlanul a hi-
vatali vendéglátást.

De ugyanolyan odaadással készítjük és akár
tálaljuk, akár mikrózható, eldobható tálainkban
szállítjuk házhoz egy, két személynek, bármilyen
kisebb társaságnak ételeinket. 

Alapanyagainkat magunk állítjuk elô, hagyo-
mányos módszerekkel, vegyszerek, adalékok
nélkül. Keresse fel honlapunkat, ahol még ren-
geteg további információt talál!

www.zsendicemajor.hu
(x)

www.zsendicemajor.hu

Zsendice Major

Elektromos felújítás a Népházban

Állandó programok:
Reggeli torna 
Pilátes módra hétfô, csütörtök 18.00

Nôi torna kedd, csütörtök 18.00

Jóga kedd 18.30

Bridge klub szerda 18.00

Társastánc kezdô csütörtök 18.30

Társastánc haladó csütörtök 20.00

Hastánc felnôtteknek hétfô, szerda 18.00

Hastánc haladó péntek 17.00

Érdeklôdjön Gib Erikánál a 30-481-0093 tele-
fonszámon, vagy a részleteket tekintse meg a
www.ohegy.hu weblapon.



Óhegy-hírek IX. évfolyam, október

12

H
EG

YV
ID

ÉK
IE

KEG
YESÜ

LETE

ÓBUDA
ÓBUDA HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK LAPJA • IX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM • 2004. OKTÓBER

ÓHEGY-HÍREKÓHEGY-HÍREK

Szeretettel várjuk kereskedésünkben!

HONDA TENNO AUTÓHÁZ
1037 Budapest, Bojtár u. 46-48.
Tel./fax: 367-0078. Tel.: 453-2222; 240-1316
E-mail: hondatenno@axelero.hu • Web: www.hondatenno.hu

TERMÉSZETES, FAGYÁLLÓ, KÜLTÉRI

KÔBURKOLATOK
járdára, útra, lépcsôre, lábazatra, kerti

tipegônek, garázsbeállónak,
kocka, szabályos, szabálytalan alakzatban

PORPHYR KFT.
1037 Bp., Bécsi út 302. Tel.: 250-6036, fax: 387-9895

e-mail: porphyr@mail.datanet.hu
web: www.porphyr.hu

EGYSZER ÉS MINDENKORRA!

ÖNTÖZÔ-
RENDSZEREK

Automata öntözôrendszerek:
hálózatról csatornadíj nélkül, kútról, ciszternából

Gyors, pontos, megbízható munkavégzés
garanciával, referenciákkal.

V.31 Kft.
Telefon/fax: 250-4557, 06-20-934-2740

bokeny@axelero.hu.

AKCIÓ A HONDA TENNO
AUTÓHÁZNÁL

• Állandó széles használtautó-készlet

• Teljeskörû hitelügyintézés (helyszínen megvárható)

• Teljes körû kárügyintézés, csereautó biztosításával*

• Szervizakció minden típusra * (Ön csak az olaj árát fizeti, az
olajszûrôt és a munkadíjat szervizünk ingyen biztosítja Önnek)

• Teljes körû ingyenes átvizsgálás*
*elôzetes bejelentés alapján

VASÁRNAPI
EBÉD

Október 31-én 13.30-kor
A szakács:

Pitykó
szül.: Bessenyei István

A menü:
tejszínes gombás hús

hagymás törtkrumplival

Jegyek elôvételben vásárolhatók 
700 Ft-ért  a Népházban (430-1326) 

vagy
az Erdôalja ABC-ben, péntekig.

Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete
szeretettel meghív minden érdeklôdôt

G. KABAY 
TILDA

a  II. Rákóczi Ferenc Általános iskola 
rajztanárának

KIÁLLÍTÁSÁRA
Megnyitja:

Kovács Titusz
színmûvész,

október 29-én, pénteken
18 órakor

Zongorán közremûködik:

Döller Ákos
A kiállítás megtekinthetô

2004. október 31-ig 
a Táborhegyi Népházban.

A régi falusi, 
pusztai,
polgár konyha szívrabló ízei.
Korszerû, különleges ételek 
saját,  vegyszermentes 
gazdaságunkból

www.zsendicemajor.hu
zsendicemajor@axelero.hu

KATTINTSON WEBLAPUNKRA: WWW.OHEGY.HU
Találhatók itt egyesületünkrôl, történetünkrôl, programjainkról, 

korábbi rendezvényeinkrôl cikkek, fotók, valamint olvashatóak az Óhegy-Hírek 

egyes korábbi számai és feliratkozhat hírlevelünkre is.

Beszámoló a 10. oldalon Fotó: Szirtes Csaba

Suli-buli

ÔSZI TAKARÍTÁS 
A HEGYI UTCÁKON

Találkozó október 16-án 9 órakor 
az Erdôalja úti iskolánál.

A vállalkozó kedvû hegylakókat 
egy elôzetes tervnek megfelelôen kocsival

visszük a különbözô  kiindulópontokra,
ahonnan tervezett útvonalon gyûjtve
érkeznek a Jablonka úti közparkhoz.
Gumikesztyût, esetleg zsákot mindenki 

hozzon magával!
Támogatóink: 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
HuMuSz - Hulladék Munkaszövetség
A megfáradt szemétgyûjtôket természetesen 

finom ebéddel várjuk.


