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Óhegy

Farsang 
a Táborhegyen
2005. január 29-én 

szombaton, 19 órai kezdettel.

Megjelenés: leginkább jelmezben

A bált megnyitja Tarlós István polgármester úr

Mûsor:

• Óhegy tánccsoport nyitótánca, majd össztánc,

• Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea
zenés közremûködése,

• jelmezverseny gyôzteseinek díjazása, tombola,

• hastáncbemutató.

A zenét  Sugár Gyuri szolgáltatja

Belépôjegyek kaphatók január 20-tól,

a Népházban, az Erdôalja úti és Domoszló útja-i ABC áruházakban.

Ára: 1200 Ft, gyerekeknek (14 éves korig) 500 Ft.

Mindenkit szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége.

Itt a farkas

a kertek alatt!
Beszélgetésre hívjuk a kedves szülôket,

hozzátartozókat a Népházba

2005. február 10-én,
csütörtökön 18 órára.

Vendégünk: Tremkó Mariann klinikai és
addiktológiai szakpszichológus.

Választ kaphatunk, hogy mire figyeljünk
egy kamasz változó viselkedésében, me-
lyek a kábítószer használat jelei, mi a te-
endô a függôség kialakulásakor. Hogyan
és mit tegyünk, ha a gyerekünk úgy véli ura
a helyzetnek, mi pedig azt látjuk, egyre
jobban csúszik szét, válik célvesztetté az
élete? Sajnos gyerekeink már általános is-
kolás kortól érintettek.

Szeretettel, nyitottan, megértéssel vár-
juk Önöket.

Óhegy Egyesület elnöksége
(Folytatás a 10. oldalon)

Progner L. Gabriella
festô kiállítása 

a 

„Csend hangjai” 
címmel

2005. február 18-án 18 órakor
nyílik.

A kiállítást megnyitja:

Ôri Sándor Péter festômûvész.

Közremûködik:

Horváth Luca dalénekes,

hegedûn játszik Progner János Jakab.

A kiállítás megtekinthetô

a Táborhegyi Népházban február 3-ig.

Mindenkit szeretettel vár

az Egyesület Vezetôsége

Disznótor
2005. február 12-én, szombaton 

Dezsô IV. újra  a színen! …de csak rövid ideig.

Egésznapos program ínyenceknek!

7.45 Családok fogadása (pálinka, forró tea)
8.00 Dezsô átalakulása

Délelôtt hagymás vér,
koradélután a feldolgozás sorrendjében: 
orjaleves, toroskáposzta, flekken, tepertô, hurka,
kolbász, és minden más.

Jegyek kaphatók január 29-tôl a Népházban,
Simén András szervezôtitkárnál (tel.: 430-1326),
valamint az Erdôalja úti és Domoszló útjai ABC
áruházakban.  Napijegy ára: 1800 Ft, gyerekeknek
(12 éves korig) 500 Ft.

Mindenkit szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége

Szeretettel meghívja Önt és kedves
családját  az Egyesület Vezetôsége

Apera

”ál-arc-él”
címû, bemutatkozó akvarell kiállítására.

A kiállítást megnyitja: 

Tömpe Lia
a VISART Mûvészeti Akadémia igazgatója,

2005. január 28-án,
pénteken 18,00 órakor 
a Táborhegyi Népházban.
(1037 Bp., Toronya u. 33. tel.: 430-1326)
A kiállítás január 28-tól, február 10-ig
látogatható.

Amikor befizetett adójának
1%-a fölött rendelkezik,
kérjük jelölje meg:
Kedvezményezett neve:
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete

Adószáma: 18088476-1-41
kapott összeget a fiatalkori drogozás
hegyi terjedését megelôzô
ismeretterjesztésre valamint
PC-felnôttoktatásra fordítjuk.
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Apera
Már iskoláskorom óta festek, kisebb nagyobb

megszakításokkal, hol fára, hol papírra, s ha hir-
telen jön az a mocorgó ,,muszáj lefesteni” érzés,
akkor bizony akár egy hagyományos írólapra is.
Mindig akrilt használtam, tehát a képek akvarell
technikával készülnek.

Középiskolás koromban nyílt elôször le-
hetôség a megmérettetésre, amikor megnyer-
tem a Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközép-
iskola éves mûvészeti versenyének elsô helyét.
A képeimet Apera néven jegyzem. Eddig fest-
ményeim többnyire a saját lakásom falát díszí-
tették, vagy ajándékként adtam kedves baráta-
imnak, ismerôseimnek. Éppen az ô noszogatá-
sukra vállalkoztam arra, hogy képeimbôl most
elôször egy kisebb kiállítást rendezzek, amelyre
lehetôséget kaptam a táborhegyi Népházban. A
látogatókat szeretném megismertetni egy
olyan álomvilággal, amit én látok akkor, amikor
rácsodálkozom a környezetemre, vagy akkor, ha
,,megszólít a lelkem”, magamba nézek. Ilyenkor
színeket, vonalakat, ritmusokat látok és érzek.
Ezeket osztanám meg Önökkel. 

A festés mellett, verseket is írok. 2003-ban
két kötetem jelent meg, a borítón is a saját raj-
zommal. Verseim egy részét beválasztotta az Al-
terra Svájci Magyar könyvkiadó vállalat egy kö-
zös kötetbe, s érdeklôdést mutattak a képek
iránt is.

Járdányiné Erika

Eljött hozzánk Nagymarosról, Béki Márton, a
festô. 2004. december 3-án, péntek este bemu-
tatta nekünk gyönyörû akvarelljeit. A kiállítást
kerületünk jeles polgára, Seress János szob-
rászmûvész nyitotta meg.

Megtudtuk, Béki Márton eredeti szakmája

vésnök. Az Állami Pénzverde nyugdíjasa. Sze-
rencsés véletlen folytán, lakóhelyén barátságba
került egy neves festômûvésszel. A mûvész
instrukciói és képeinek hatására kezdett feste-
ni. A képek aprólékos gonddal készültek, míves
mester keze nyomát hordozzák. Elsô blikkre
kellemes hatást gyakorolnak a látogatóra. A
harmonikus színvilág szélesre tárja a látogató
lelkét.

Béki Márton természetjáró ember. Képei té-
máját tekintve ez azonnal szembe ötlik.  A Du-
nakanyar – a Világörökség része – „szerelem
elsô látásra”. Mondja is lelkesen: „Ugye ti is lát-
játok, milyen remek a táj.”

Az est kellemes hangulatát gondos szervezés
biztosította. Már amikor megérkeztünk a zeger-
nyés idôjárást magunk mögött hagyva, forralt
borral vártak minket a Népházban és pogácsát
is kínáltak. A mûsorban Raffi barátnônk Müller
Péter kedves sorait olvasta fel, majd kellemes
fafúvós muzsika andalított minket, miközben fi-
nom pezsgôt kortyolgattunk.

Béki Mártonnak jó egészséget és eredmé-
nyes alkotó kedvet kívánunk, köszönjük, hogy
idelátogatott hozzánk.

Most már van egy festô barátunk is.
W. Grass

Kedves Ismerôs és Ismeretlen barátaink, itt
az Óhegyen!

Képzeljék csak el, színházról fogunk beszél-
getni Önökkel – Veletek!

Igen, színházról. Hiszen a Színház, a Muzsi-
ka, a Szép Szó vagy Igaz Gondolat nevel, moti-
vál, gondolkozásra késztet. Az pedig nagyon
fontos, hogy gondolkodjunk. Ez persze nehéz,
olykor kényelmetlen, de komoly, örömteli agy-
munka. Igen, mert összeszedni az eszünket,
asszociálni, nem felejteni, felidézni, történelmi
folyamatokat megidézni, okos szót, vidámsá-
got, humort is megtanulni fontos, emberhez
méltó dolog.

Szóval a színházról, mindenféle színházról –
persze jóról, széprôl, igazról!!!

S, hogy mi kik vagyunk, akik ezt megpróbál-
juk? Hát mi, akik szintén itt lakunk a környéken:
a Zsadon–Szolnoki.

Mi ketten lehet, hogy furcsa alakok vagyunk.
Mindketten a zenés színházat szeretjük, meg
minden más jó dolgot is.

Én Andrea, a Zeneakadémián operát, ének-
lést, Kodály-módszert, népdalelemzést, kama-
ramuzsikálást, olaszt, és isten tudja még mi-
lyen csodás dolgokat tanultam a tanáraimtól –
akiket hihetetlenül tiszteltem –  egy olyan épü-
letben, ahol szellemóriások lelke lebegett körü-
löttünk.

Tibor gimnazistaként már Kassákot elemzett
az osztályban. Késôbb a „Szkénében” éjszakákig
szavalt. Aztán filmet fûzött be a Szinkron stúdi-
óban, és Néró lett – neki írták ifjú tehetséges

zeneszerzô-író barátai – a Rock Színházban.
…és mi történt velünk? Sok zsákutca és út-

vesztô után összetalálkoztunk. ...és hol ?  ...az
Operett Színházban… és  hogy mi van velünk?
Összeházasodtunk, és ideköltöztünk már vagy
18 éve. – És képzeljék csak el, szeretjük egy-
mást. Sok barátunk van, és sok kedves fiatal
embert szeretünk mi is. Hát valahogy így.

Szóval megpróbáljuk: színházat fogunk aján-
lani, már legközelebb, köztük olyanokat is,
amelyekben hegyi színészek is szerepelnek. 

Önöknek, Nektek, és Mindenkinek
Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor

Gratulálunk!
Kedves szomszédunk

Kürti Sándor, a Kürt Rt.
elnöke kapta a 2004-es
évi ,,Az Év Üzletembe-
re’’ elismerést. 

A nemzetközi életben
üzleti Oscarként emle-
getett díjat 1986 óta íté-
li oda a menedzserek-
nek a világ egyik vezetô
tanácsadó cége, az
Ernst and Young. A je-
lenleg 36 országban létezô díjat májusban az év
üzletembere világversenye követi Monte-Carló-
ban, ahol az országos díjazottak közül kerül ki a
gyôztes. ,,Váratlanul ért ez a megtiszteltetés, hi-
szen a Kürtnél lényegesen nagyobb és igen si-
keres hazai vállalatok menedzserei is a jelöltek
között voltak. Mindenesetre, hogy ez megtör-
ténhetett, megerôsíti azt a meg-gyôzôdésemet,
hogy a magyar kis- és középvállalkozások szá-
mára igenis nyitva áll a lehetôség az érvényesü-
léshez. Ez persze nem azt jelenti, hogy az oda
vezetô út sétagalopp lenne, de kreativitással,
szorgalommal, kitartással és a minôséghez va-
ló feltétlen ragaszkodással messzire lehet jut-
ni’’ – nyilatkozta a díjazott.

(szerkesztôség)
A KÜRT Computer Rendszerház Rt. adat-
mentéssel,  informatikai biztonsággal foglal-
kozik.

Beköszöntô

A festô
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Az idén, Hegyi Mikulás napján, kellemes idô
volt a hegyen. Nem volt se köd, se fagy, se más,
zavaró körülmény. Volt viszont népszavazás. Sze-
rencsére nem a Virágosnyeregben, így aztán sem-
mi sem gátolta a kipirult, csillagszemû apróságo-
kat, hogy a felnôttekkel együtt forró hangulatban
várják a Mikulást. (A magam részérôl abszolút ud-
variatlanságnak tartom, hogy a kormányzat pont a
Hegyi Mikulás Napjára írt ki népszavazást. Pedig,
tudhatta volna, hogy mi lesz, ha rendszeresen ol-
vasná az Óhegy-Híreket.)

A díszlet nem volt akármilyen: a Virágosnyereg
lágy, szinte érzéki hajlata mögött-fölött bíborszín
naplemente.

A szereplôk, akik egyben a közönség is (és vi-
szont): gyalogkakukként száguldó gyerekek, vala-
mint az ôket utolérni igyekvô, csupán kakukknyi
felnôttek, ezen kívül repülôgépek, sárkányok, ku-
tyák, szolgák, udvaroncok.

A helyzet lassan fokozódni kezdett, és ha Lak-
ner Zoli nem terelgeti az izgatott gyerekeket óriás

gyûrûbe a pislákoló tábortûz köré, minden bi-
zonnyal elszabadul a pokol. Elôször halkan, majd
mind hangosabban, bátrabban zengett föl a Miku-
lást hívogató ének, és mire a leghalványabb bíbor
csík is eltûnt az ég aljáról, egyszerre mozgolódás
támadt a Nyereg Boróka-büfé felôli végében. A
mélyszürke alkonyi háttérbôl kezdett egyre éle-
sebben kiválni egy donquijotei alak derék Sancho
Panzája kíséretében. Magas ló hátán érkezett
ugyanis a Mikulás kopjányi hosszú pásztorbottal
kezében, egy alacsonyabb pónifélén pedig az el-
maradhatatlan, piros szarvú fôkrampusz követte.
Háttérben gyalogszerrel érkeztek a jó krampuszok
hatalmas, ajándékkal teli puttonyt cipelve. Égre
törô üdvrivalgás fogadta Mikulásékat. Az esemény
láttán az eddig méla tábortûz is hirtelen a magas-
ba csapva föllángolt.

A Mikulás „nyeregbe termett”, szálegyenes
alakja messzirôl nézve az alkonyi szürkületben
mintha Zsigó Gyurira hajazott volna, de ez csupán
véletlen hasonlóság volt, ugyanis Gyuri – szokása

szerint, bokros teendôire hivatkozva – megint el-
késett, és lógó orral konstatálta, hogy a Don Qui-
jote-Mikulás és lova már elporoszkáltak.

A jó gyerekek, szép sorjában, megkapták finom-
ságokkal teli csomagjaikat, a rosszak pedig – ha
voltak egyáltalán ilyenek – valamilyen rejtélyes ok
miatt nem jöttek el. Nagy volt az öröm, s a jó
krampuszok is elégedettek lehettek, mert minden
csomag elfogyott a puttonyból.

Szegény felnôttek csak álltak, és a távolba me-
redtek, ahová lassan elballagott a Mikulás, és ma-
gával vitte a gyermekkorukat is. De ôk sem búsla-
kodtak percnél tovább, hanem összeterelgetve az
önfeledt, csomagbontó gyerekhadat némi forralt
bor és forró tea segedelmével jó kedvre derítették
magukat. Uram bocsá’ néhányan még a Boróka
büfé nedûibôl is legurítottak néhány meszellyel a
torkukon.

Én mondom, csodás délutánt és kora estét tölt-
hettünk együtt ott fönn a Virágosnyeregben jó
emberek között, szeretetben, vidámságban, kicsit
elhúzódva a hisztérikus nagyváros zajától.

Jó lenne, ha jövôre – és ezután mindig – éven-
te többször jöhetne a Mikulás. Ám addig, amíg ezt
elintézzük a különféle hivataloknál, bizottságok-
nál, mifenéknél, tartsa bennünk a reményt egy
örökbecsû, népi mondóka Lakner Zoli gyûjtemé-
nyébôl:

Mikulás püspök egykor régen,
Segített a szegény népen.
Ôt dicsérte koldus, árva,
Emlékezzünk jóságára,
Jó példáját kövessük
Minden embert szeressünk.

Szász Kálmán

3

Bár ez a kis réztábla a felirattal igen sok portán
díszeleghetne, a közterületeink azonban siralmas
állapotban vannak. 

Úgy tûnik, hogy sikerült felnyitnunk a zsilipeket.
Amikor elôször felvetôdött, hogy az Egyesület a
környezetünk védelmében induló számos egyéni
kezdeményezés élére állhatna, igen sokan tisztel-
tek meg véleményükkel. A panaszáradaton kívül
ma is sokan ragadnak tollat, vagy felkerekedve
személyesen keresik meg a hatóságokat. Az elszi-
getelt próbálkozások hatásfoka sajnos a jelek sze-
rint nem elegendô. Van úgy, hogy nem ér célba,
mert nem az illetékeshez jut el (buszos útvonal
burkolata fôvárosi, nem buszosé, kerületi kezelés-
ben van) akad, hogy a megoldást itt helyben kell
keresnünk, pl. a járdán szándékosan elhelyezett

akadályok miatt a telektulajdonos felelôs. Az
Óhegy Egyesületen belül, – az elnökség jóváha-
gyásával –, létrejött egy „környezet munkacso-
port”, amely a hegyiek jól felfogott érdekében, az
Egyesület nevében, környezetünk fenntarthatósá-
gáért tevékenykedik. A munkacsoport nyitott,
mindenki a munkaasztalhoz ülhet, az is, aki észre-
vételeivel, szakmai felkészültségével, vagy épp se-
gítôkészségével érkezik. 

Ezért találkozóink nem vita- és reklamáló fóru-
mok, hanem problémafeltáró, egyeztetô, célmeg-
határozó, feladatmegosztó megbeszélések. Min-
den témának önként vállalkozó felelôse, koordi-
nátora van. (Amely munkának nincs önként fe-
lelôse, az nem indul be.) Most elôszörre, vállaltuk
a Viharhegyi út és az Erdôalja út találkozásánál

levô buszmegálló újbóli felállításának szorgalma-
zását, veszélyes hulladékgyûjtô akciónap meg-
szervezését (ld. cikket az 5. oldalon), elemgyûjtô
láda elhelyezését a Népházban, Jablonka park ki-
alakításának szervezését (korában több cikk fog-
lalkozott ezzel), valamint a hiányzó utcatáblák
pótlásának intézését. 

„Aki jött, aki nem”, mi végigcsináljuk, amit el-
határoztunk azt tesszük mindaddig, amíg a Hegy-
oldal neve fel nem kerül egy képzeletbeli réztáblá-
ra a következô felirattal: 

„Fenntartható környezet”
(elnökség)

Az Óhegy Egyesület Környezet Munka-
csoportjának következô találkozója

február 7-én 19 órakor 
lesz, a Táborhegyi Népházban
Ugye nem kell külön meghívó?

„Tiszta udvar, rendes ház...”

A Hegyi Mikulás
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Hordógurítás a Máramaros úton
A hordógurítás a hídépítôk „folklórjába”

tartozik. Azt jelzi, hogy a mû szerkezetileg
elkészült. 

Erre a szimbolikus hordógurításra került sor
december 5-én a Máramaros úton. A Mû nem
híd, hanem csak a szennyvízcsatorna, mely
rekordgyorsasággal és kitûnô minôségben
elkészült. Az alkotók: tervezô, beruházó és
kivitelezô kellemes meglepetésére
felháborodott telefonhívások nem akasztották
meg a munkálatot. Köszönhetô ez valószínûleg
annak, hogy folyamatos tájékoztatást
kaphattunk, valamint, hogy lapátot támasztó, tengô-lengô munkást egyet sem láttunk 6 hét alatt. 

Az utca lakosai lampionos, adománygyûjtô felvonulással ünnepeltek. Amíg a hordó szakértô
kezektôl vezérelve legurult a Remetehegyi Panzióig, a talicska megtelt étellel, nemes italokkal.
Mire a forralt bor, tea és a 100 pár virsli elfogyott, a 3 kivitelezô brigád 2-2 zacskó karácsonyi
kedvderítôvel gazdagodott.

Kedves Triplán-Stúdió, Önkormányzat, Strabag Rt. és alvállalkozói, Csatornázási Mûvek
KÖSZÖNJÜK! Már lassan hiányoznak, mire készülnek az utcánkban legközelebb?!

További információ: A Fôvárosi Csatornázási Mûvek Mûszakilag átvette a gerincvezetéket.
Elôreláthatóan január 21-tôl fogadják a házi csatorna tervvel (2 pld.), mûszaki leírás (1 pld.)  és
a településfejlesztési hozzájárulás befizetését igazoló csekkel az utca lakóit. Beadandó még a
www.fcsm.hu oldalon letölthetô 3-as és 4-es sz. nyomtatvány 3-3 példányban. A május 1-okt. 30.
közötti locsolási kedvezmény igénybevételéhez az 5. sz. nyomtatványt kell benyújtani. A teljes
ügyintézés körülbelül 1 hónapot vesz igénybe, melyre a házi csatorna tervezôje többnyire
szívesen vállalkozik. Lombos Márton

FCSM Ügyfélszolgálati Iroda, 1087 Bp., Kerepesi út 19-21., bejárat az Asztal Sándor u.
felôl. Telefon: 455-4306. Nyitva tartás: H. 8.00-18.00, K. 8-15.00, Sz. 8.00-18.00, Cs. 8.00-
15.00, P.8.00-12.00
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Beszámoló a Luca napi

lakossági fórumról
Ötletbörzének indult, börzécske próbálkozá-

socska lett belôle.
Pedig a jól sikerült csatornaépítés körüli

összefogás lendületet adhatott volna minden-
kinek, hogy fellépjen saját lakókörnyezetéért,
így hasznos és építô összejövetel lehetett vol-
na a december 13-i Máramaros útiaknak meg-
hirdetett nyílt fórum. 

A szervezôk és a lakosok egyaránt úgy gon-
dolják, hogy az utca közterületein volna mit ja-
vítani… hogy célokat említsek: a közlekedés
biztonsága, a kulturált és tiszta környezet. S bár
a lakógyûlésen heten vettek részt, ebbôl min-
denki potenciális ötletgazdaként. 

A beszélgetésnek konkrét vonala nem volt.
Egyik témából a másikba csúszott a csapat, ami
annyiban volt reprezentatív, hogy szinte min-
den egyes – a lakókban megfogalmazódott –
problémát érintettek a konkrét helyzetektôl a
globális lehetôségekig. A szabályozási terv, an-
nak buktatói, a lassú ügyintézés, a lakói nem-
törôdömség, a kitört tükör, új közlekedési táb-
lák elhelyezése, parlagfû-erdô a bányaterüle-
ten, finanszírozási lehetôségek, járdakérdés sok
más mellett mind vitatéma volt. 

Mindenképpen megfontolandó lehetôségként
merült fel az Óbudai Hegyvidékiek Egyesületén
keresztül történô ügyintézés. Mint bejelentett ci-
vil, non-profit szervezet, a társulás pályázhat
pénzekért, jogi személyiségként intézkedhet, s ha
egy külön – erre a célra elkülönített – számlát hoz
létre, adományról igazolást állíthat ki. 

Legalább ennyire fontos megállapítás volt a
lakók hanyagsága, illetve megoldásként ennek
ellentétje az odafigyeléssel párosult szorgalom,
mely heti 1 órás aktivitással néhány hónap le-
forgása alatt látványos eredményekben meg-
mutatkozhat. A problémák és konfliktusok elo-
dázása sajnos az emberek közötti kommuniká-
ciót is jellemzi. Sokszor egy kérés a szomszéd
felé, nem az elharapódzó feszültséget erôsítené
– akár évekre –, hanem 3 perc alatt oldaná meg
a felmerült nehézséget.

A finanszírozás és a „ki a hibás?” témakörei-
ben felmerült az önkormányzat, illetve a kérdés,
hogy a jelen gazdasági helyzetben mikor és
mennyire hatékony ôket elôvenni. Milyen olyan
lehetôségek vehetôk számba, amelyekkel mun-
kájukat segítik, nincsenek feleslegesen zaklat-
va, miközben a megoldás – ha önkormányzati
kompetencia is – a lakók által válik gördülé-
kennyé.

A résztvevôk számát is beleértve igen tanul-
ságos volt az este, s ha messzemenôkig nem is,
de következtetéseket le lehetett vonni belôle. A
megoldást figyelembe véve talán legfontosabb,
hogy az utca nevében 7 ember nem dönthet, tu-
domása nélkül nem járhat el ügyében, és nem
fogalmazhatja meg a környezetével kapcsolatos
problémáit, hacsak nem egy megválasztott bi-
zottságról van szó.

Lombos Márton

A Népházban találkoztunk. A kistermet fúrták-
faragták a másnapi kiállítás megnyitására, a
nagyteremben társastánc folyt, így sztereóban
jött a zaj. A nem túl ideális feltételek ellenére re-
mek hangulatú beszélgetés volt.

A szüleim is hegyiek voltak – kezdi Pálma – így
már a születésem elôtt is hegyinek számítottam.
Elsô eszmélésem óta tudtam, hogy énekesnô
szeretnék lenni. Elvégeztem a Liszt Ferenc Zene-
akadémiát. Az opera szakot külön is. Szerencsém
volt, amikor dr. Szirtes Jenô tanítványául foga-
dott. Ô évente csak egy tanítványt vállalt. Nála
tanult Marton Éva, Kincses Veronika, Pitti Kata-
lin, Tokodi Ilona.

Vizsgaelôadásom Wagner Tannheuserében
Erzsébet szerepe volt. (Itt felállt, és megmutatta,
hogyan jött le a lépcsôn, majd az elsô pár han-
got elénekli, mely átzeng a fúrás-faragás zaján, a
tánczenén, és a táncosok csodálkozva hagyták
abba a táncot.) Olyan „primadonnás” voltam,
hogy szerzôdtettek az Operett Színházhoz. Jakobi
Leányvásárában debütáltam. 2 év után külföld
következett, fôleg német nyelvterületek: Ham-
burg, Bécs, Graz, Klagenfurt, Salzburg. Partnere-
im voltak Elisabeth Schwaczberger, Rudolf Knoll,

aki a MET örökös tagja. Ta-
lán nincs olyan jelentôs
operett, amelyben ne éne-
keltem volna.

1981 óta tanítok itthon
és külföldön. Elsô tanítvá-
nyom ma a Zeneakadémia
docense. A zenetanítás a klasszikus hangképzés-
sel kezdôdik, ez minden énektudás alapja. Ahogy
az orvosok is elôször általános orvoslást tanul-
nak, utána specializálódnak. Az éneklésnél is ez
után dôl el, hogy milyen mûfajra alkalmas iga-
zán. Így a növendékeimet az operától a
könnyûzenéig, a musical-tôl a magyar nótáig
minden mûfajban tanítom. Tanítványom volt
Zsédenyi Adrienn, és a kezdetekben én oktattam
a V.I.P.-t is. Növendékeim száma 15 – 20 fô, akik-
kel szép eredményeket értem el. Felnôttekkel és
gyermekekkel is foglalkozom. 

Kiss Kati
Kedves Olvasó! Aki szeretné saját maga, vagy

gyermekének hangját kimûvelni, jelentkezhet
Morvay Pálmánál a 250-6562 vagy 30-386-9670
telefonszámokon

(Szerkesztôség)
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Szomszédaink

Morvay Pálma operaénekes
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A közkert – január
A Szélmalom Hagyományôrzô Alapítvány

helyreállíttatta a Filaxéra templomnál
ledöntött és összetört kôkeresztet, új
talapzatot készíttetett hozzá, majd december
közepén fel is állíttatta a parkban. A kereszt
még ideiglenes helyén áll, ugyanis az eredeti
helyszínre áttenni csak a terep rendezését és a
Matáv-oszlop kiváltását követôen lehet. Az
eddigi munkálatokat a Reneszánsz Rt. végezte.

Az idôközben elkészült kertészeti tervek
alapján tulajdonosi hozzájárulást kértünk az
Önkormányzattól, a kôkereszt eredeti helyén
való végleges felállítására, és környezetének
kertészeti kialakítására.

Utcabéli Kispál Zsuzsannától megtudtuk,
hogy itt lakott (Jablonka út 35.) Antal Károly
(1909–1994) Munkácsi-díjas szobrászmûvész. A
világ sok országában ismert, római ösztöndíjas
mûvész számtalan köztéri szobra közül
bizonyára többeknek ismert a Szent Gellért és
Julián barát bronzszobra (Halászbástya 1937),
vagy a Birkózók (Népstadion 1953). Az épülô
Parkban emléktáblával kívánunk megemlékezni
a mûvészrôl.

Felcsuti László

Sajnos már egy idô óta nem az. Nem veszély,
hanem jelenség. Már nem csupán a távolból
rejtelmesen felködlô valószínûtlen rém, hanem
hús-vér valóság, ami itt munkál közöttünk, és
szedi áldozatait. Hogyan teheti ezt nálunk Ma-
gyarországon is? Hogy kerül ez ide?

Kicsiny országunk századok óta az Ázsia-Eu-
rópa csúcsforgalmi útvonal egy szakasza. Ko-
rábban a fûszer, a selyem, a kézmûves munka
vándorolt országútjainkon, pár évtizede pedig
az eddigiekhez csatlakozott a félkész, vagy kész
állapotú kábítószer is. Eddig csak átutazott raj-
tunk, és csak nemrégiben „érett meg” társadal-
munk arra, hogy nálunk is parkolhasson a fehér
halál.

Köztudott, hogy a droggal évszázadok, évti-
zedek óta fertôzött államokban a hathatós fel-
lépés legfôbb akadálya a hatalom képvi-
selôinek jelentôs anyagi és politikai érdekeltsé-
ge a drogok terjesztésében. A kábítószer ugyan-
is az a mesterségesen elôállított anyag, amely
átalakulása során, azaz a növényi nyersanyag
állapotától a belôhetô fehér porig megtett útja
közben több ezerszeresére növeli egységnyi ér-
tékét, és ebbôl az extrahaszonból rejtett csator-
nákon keresztül mindig becsordogál néhány
milliárdocska a hatalom képviselôinek zsebé-
be. Eddig tehát az anyagi érdekeltség. No és a
politikai? Nos, a hatalom úgy véli, hogy az em-
bereket célszerû minél nagyobb számban labi-
lissá, döntésképtelenné tenni, eltompítani, kü-
lönben még véletlenül gondolkodni kezdenek
és a hatalommal szembenállók táborába sod-
ródhatnak.

Ehhez a tompításhoz, mint tudjuk, nagyon
alkalmasak a különféle drogok, hallucinogének,
melyek gyakran – lehet, rövid idôre csupán – a
vágyak országába repítik a drogost, miközben
agysejtek százmilliárdjai és ronccsá lett embe-
rek milliói pusztulnak el naponta. Hát ez a hely-
zet!

És most nézzük meg a mindenkor legjobban
veszélyeztetett korosztály, az iskolás gyerekek
helyzetét. Hogyan is állunk velük?

A megújult Magyarország friss prófétái elsô

ténykedéseik során felszámolták a korábbi
rendszer ifjúsági szervezeteit, nem produkálva
– még ígérve sem – helyettük azonos szerve-
zettségû és jelentôségû másikakat. A múlt em-
lékeibôl elôrángatott és feltámasztott különfé-
le ásatag együttlötyögéses próbálkozások ed-
dig sorban csôdöt mondtak. Úgy tûnik, a hata-
lom a mindenkori jelen legfogékonyabb, legdi-
namikusabb – sajnos mostanában nem túl né-
pes – korosztályát, a gyerekeket, a jövôt prédá-
nak dobja az újonnan felbukkant, és épp az ár-
tatlanokra fogát fenô ragadozók elé. S mit tehet
a szülô, aki sokszor azt sem tudja, hogy önma-
ga hol áll és kicsoda, így a gyerekeinek is csak
nehezen – vagy egyáltalán nem – tud elfogad-
ható jövôképet, életprogramot, erkölcsiséget
fölmutatni. Mégis, mit tehetnénk mi mindnyá-
jan a gyerekekért, mit tehetünk a kábítószerek
ellen?

Magyarország az utóbbi évtizedben fantasz-
tikus eredményeket ért el a dohányzás elleni
küzdelemben. Igaz, ebben jogszabályok meg-
születése is segítette a jó szándékú és az egész-
ségüket féltô embereket, közösségeket. A kábí-
tószerek terjesztésével, fogyasztásával össze-
függô törvényeink még kiforratlanok, ezeket
nem hívhatjuk segítségül, ezért más módon
kell szembeszállnunk a fehér halállal.

Jelen cikkemet figyelemfelkeltô célzattal ír-
tam, de egyúttal egy cikksorozat elsô darabjá-
nak is szántam. Az induló cikksorozat következô
részeiben a magyarországi – és általános –
„drogügyekben” járatos szakembereket (ne-
velôket, orvosokat, bûnüldözôket, stb.) kívá-
nunk megszólaltatni annak érdekében, hogy
minél többet megtudjunk korunk pusztító pes-
tisérôl, a drogról, és az ellene való védekezés és
küzdelem lehetôségeirôl.

Szerény lehetôségeink pillanatnyilag csak
ennyit engednek meg számunkra, de reméljük,
hogy jól tesszük meg az elsô lépéseket, jó úton
haladunk, s a figyelemfelkeltésen túl egyéb dol-
gokkal is részt vehetünk majd gyermekeink me-
góvásában.

Szász Kálmán
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Drog! Drog! DROGVESZÉLY!

Taljánok Csizmaországban
Mint elôzô számunkban

jeleztük, december 10-én
megnyílt a Népház nagyter-
mében Kôvári Tamás film-
rendezô „Taljánok Csizmaor-
szágban” c. fotókiállítása. A
nagyméretû képek különös
világot tártak szemünk elé.
Olaszország – északtól délig
– tele van számunkra kissé
idegen, de talán ezért is von-
zó tájakkal, városokkal, há-
zakkal. Olyan élmény ez,
mintha kedvenc csemegénk-

kel teli asztalt látnánk. Már
mindent megkóstoltunk, de
nem bírunk betelni vele. Már
minden képet kedvünkre
megnéztünk és mégis, újra
néznénk, mert ebbôl a lát-
ványból nem lehet eleget
látni.

Aki már járt ebben a (nem
mindig), de számunkra nap-
fényes világban, szinte érez-
heti, mit látna, ha befordul-
na a sarkon, bemenne a szûk
utcákba, házakba. Aki még

nem járt ott, megkívánja eze-
ket a hangulatokat. 

Kôvári Tamás nem csak
filmrendezô, fotómûvész is.
Ennek köszönhetô, hogy
míg végigdolgozta-utazta
Csizmaországot, meglátta, –
és úgy látta meg – a hely lé-
nyegét, ahogy az az egyszerû
turistának, még ha nyitott
szemmel jár is, aligha sike-
rül. Köszönjük az élményt. 

Kádár Eszter
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(A decemberi téma folytatása)
Törmeléklejtô-erdô: Meredek, sziklás, törme-

lékes lejtôkön, északi oldalon kialakuló erdôtár-
sulás. Alapkôzete többnyire mészkô. Talaja a tör-
melék között felgyülemlett fekete humusz. A ta-
laj felszíne sziklás, a közepes növekedésû, hamar
elágazó fák a sziklák közé ékelôdnek. A lombko-
ronaszint zárt, cserjeszintje fejlett, az aljnövény-
zet borítása függ a talaj kôtartalmától. Fái: nagy-
levelû hárs (03.11) magas kôris (03.04), korai juhar
(03.12). Fontos cserjéje a húsos som (02.10), amely
lombfakadás elôtt nyílik. Gyepszintjében ural-
kodnak a kora tavaszi növények, amelyek kilom-
bosodás után jórészt visszahúzódnak: hóvirág
(02.03), bogláros szellôrózsa (03.03) odvas keltike
(03.03), galambvirág (03.03). A többi lágyszárú
lombjával késôbb is találkozhatunk: erdei szélfû,
nagy csalán (04.10), nehézszagú gólyaorr (03.10), fal-
gyom, kapotnyak (04.04) hagymás fogas-ír (04.04).
Igen veszélyeztetett, védelemre javasolt társulás. 

Nyugat-középhegységi bükkös: Északi,

északkeleti vagy északnyugati oldalakon 200 m
magasságig is leereszkedik. Többnyire meszes
kémhatású alapkôzeten (mészkô, dolomit) kiala-
kuló talaja bázikus kémhatású. Zárt szál-erdôk,
magasságuk 25-30 m-t is elérheti. Uralkodó fafaj
a bükk (02.12), kísérôje a gyertyán (02.12). Elegy
fafajai a kocsánytalan tölgy (02.12), kis- és nagylevelû
hárs (03.11), korai és hegyi juhar (03.12), magas kôris
(03.04). Jellemzô liánnövénye a borostyán (03.12).
Cserjeszintje gyér, kevés faj- és egyedszámmal:
hólyagfa (03.11), mogyoró (03.11), bibircses- és csíkos
kecskerágó (02.10). Az üde-félnedves termôhelye-
ken, gyepszintjében gazdagon virítanak a kora ta-
vaszi és késôbb visszahúzódó lágyszárúak: odvas-
és ujjas keltike (03.03), galambvirág (03.03), hóvirág
(02.03), bogláros szellôrózsa (03.03), salátaboglárka
(03.03). A gyepszint védett növénye a turbánliliom
(02.06), szép lombú páfránya az erdei pajzsika
(03.11). Foltokban fordul elô a szagos müge
(03.06), sárga árvacsalán (04.06), erdei szélfû, egyvirá-
gi gyöngyperje (04.05), bükkös sás. Szálanként nyílik

a nagyvirágú méhfû (03.06), hagymás fogas-ír (04.04),
tavaszi lednek (03.04). Sérülékeny, védelemre java-
solt társulás. 

Közép-európai gyertyános-tölgyesek (hegy-
vidéki gyertyános tölgyes): A lombkorona szint-
ben a fényigényes kocsánytalan tölgy (02.12) alatt
második koronaszintet alkot a gyertyán (02.12),
állandó kísérôje a kislevelû hárs (03.11) és a vadcse-
resznye (04.04). 

A cserjeszint a gyertyán erôs árnyékolása miatt
szegényes. Egy-egy cseregalagonya (02.11), ve-
resgyûrû som, fagyal (03.12), csíkos kecskerágó (02.10)
és mogyoró (03.11) bokorral találkozhatunk. A
gyepszint jellemzô növényei: kányaharangvirág,
bükkös sás, erdei ebír, tavaszi lednek (03.04), kéküstökû
csormolya, tavaszi kankalin (03.03), olocsáncsillaghúr
(03.06), gumós nadálytô (03.05). Találkozhatunk
egy-egy madárfészek kosborral (02.06), orvosi tüdôfûvel
(03.05), ösztörüs veronikával (03.06). Kora tavasszal
a galambvirág (03.03), bogláros szellôrózsa (03.03), od-
vas és ujjas keltike (03.03) teszi színessé a gyepszin-
tet. Helytelen erdômûvelés esetén fenyeget az el-
gyertyánosodás. Sérülékeny társulás.

(Zárójelben az Óhegy Hírek korábbi számait adtuk
meg, amelyek megtalálhatók a www.ohegy.hu honla-
punkon is.)

Stollmayer Ákosné

Gyûjtsük külön veszélyes hulladékainkat?

SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY
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Január

Ismerjük fel és óvjuk

természeti kincseinket!  

Veszélyes hulladékokról mindenkinek els_re
vagy a törött üvegcserép, vagy a rozsdás kasza
jut eszébe. Olyan anyagokról van szó, melyek az
egészségre, környezetünkre közvetlenül vagy
közvetve, azonnal vagy késleltetve káros hatás-
sal vannak. Tehát a rozsdás kaszánál sokkal alat-
tomosabban mérgezô, környezetszennyezô
anyagokról. 

Ezek az anyagok (és a velük közvetlen érint-
kezô csomagolóanyagok) körültekintô bánás-
módot igényelnek: külön kellene gyûjteni és
veszélyes hulladék ártalmatlanító helyre juttat-
ni. Ugyanis, ha talajba vagy vízbe kerülnek, je-
lentôs károkat okozhatnak az élôvilágban, a ta-
lajvízben, melyet hihetetlen összegekért lehet

megtisztítani – és természetesen az általunk be-
fizetett adókból.

Ha nem gyûjtjük ôket külön, akkor a ’nem
veszélyes’ hulladék is problémássá válik – sze-
métlerakóra szállítva fennáll a veszélye, hogy az
esô a talajba mossa ezeket a mérgezô anyago-
kat. Nem is gondolnánk, hogy saját háztartásun-
kat megvizsgálva milyen sok keletkezik belôlük! 

Ezért veszélyes hulladékgyûjtô akciónapot
szervezünk, hogy felhívjuk a figyelmet arra,
hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy ezek
az egészségünkre és környezetünkre is veszélyes
hulladékok minél kisebb károkat okozzanak.
Vagyis: veszélyes hulladékainkat el kell térí-
tenünk a kukáktól! 

Az akciónap idôpontját még nem tûztük ki, az
újság következô számában már olvasható lesz.
Legvalószínûbb, hogy tavasszal, május egyik
hétvégi napján lenne. Ezen a napon a háztartá-
sokban addig összegyûlô veszélyes hulladékok
(de csak ezek) ingyenesen leadhatók lesznek.
Arra kérünk mindenkit, hogy addig ne dobja ki
háztartási veszélyes hulladékait, tegyék félre a
garázsban, pincében tavaszig, és a gyûjtônapon
hozzák el és adják le az ártalmatlanítást végzô
szakembereknek.

Egy lista arról, hogy melyek a háztartások-
ban leggyakoribb veszélyes hulladékok:

• festékek, lakkok, 
• gyógyszerek, 
• sütôolaj, 
• növényvédôszer, vegyszerek, 
• rovarirtók, háztartási vegyiáruk, 
• lejárt szavatosságú kozmetikumok, 
• elemek, akkumulátorok, 
• autóápolási cikkek, 
• fáradtolaj, ragasztók, 
• nyomtatók nem tölthetô tintapatronjai, 
• elektronikai eszközök és alkatrészeik,
• izzók és neoncsövek.
Veszélyes hulladékokat gyûjtô udvarok is lé-

teznek, ahol egész évben átveszik a veszélyes
hulladékokat, melyek leadásakor az ártalmatla-
nítás költségeit ki kell fizetnünk. 

Tömöri BalázsAz FKF Rt. Hulladékudvaraiban egyes
veszélyes hulladéknak minôsülô
hulladékot térítésmentesen is átvesznek. 

Ezek a következôk: kimerült elemek és
használt akkumulátorok, használt
sütôzsiradék (étolaj, zsír), fáradtolaj és
elektronikai hulladék. 

A legközelebbi ilyen udvar címe:
Bp. III., Testvérhegyi út 10/a. Telefon:

439-2351, nyitva tartási idô: hétfôtôl–
péntekig: 10–18-ig, szombaton: 8–14-ig.

Apróhirdetések
• Extra kereseti lehetôség nem csak fôállásban. Ké-

pesítéshez nem kötött tanfolyamon megtanulha-
tó. 30-329-5133 vagy 368-9167

• Közlekedési, forgalomtecnhnikai szakember se-
gítségére lenne szükségünk. Óhegy Egyesület, tel:
30-230-6994

• Weblap karbantartásához értô segítôtársat kere-
sünk a hegyen. Óhegy Egyesület, tel: 430-1326,
vagy 30-230-6994
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Egyszer volt hol nem volt, az Üveghegyen túl,
a Hármashatár hegyen innen, a Vihar utcában
volt egy meleg családi fészek, Vörös Ferenc
nagypapa és nagymama birodalma. A Vörös
házaspárnak két szép leánya: Éva és Melinda.
Éva ma már három tehetséges fiú édesanyja,
Melindának három szép, okos leánygyermeke
van: Melinda (jelenleg Szentendrén él és két
gyermek édesanyja), Judit és Éva, mindketten
óvodapedagógusok A kerület modernizálása
elsöpörte a kis családi házat és kertet. Vörös
nagypapa és családja a cserébe kapott lakóte-

lepi lakást nem tudta megszokni, vágyakoztak a
jó levegôre, a szabadba, a zöldbe. Csalogatta
ôket a hegyoldal.

1971-ben aztán rátaláltak a béke kertjére a
Jablonka út 126/B alatt. Vörös nagypapa meg-
vásárolta és birtokba vették. Rögtön látták,
hogy ezt a kertet az Isten is gyermekek számára

teremtette. Hamarosan építkezésbe kezdtek, és
nem sokkal késôbb már  faház állott a telken.
Melinda mama, aki védônô, maga is karitatív
beállítottságú, szívesen és sokat segít örege-
ken, betegeken, gyermekeken. Közben Vörös
nagypapa, Papus megözvegyült, de Melinda
családjában továbbra is nagy tiszteletben és
szeretetben élt, míg élete gyertyája el nem lob-
bant. 

1994-ben Judit önálló vállalkozásba fogott,
és a megnagyobbított házban angol nyelvû
óvodát nyitott. Kezdetben egyetlen kisgyermek
egész napos felügyeletét bízták rájuk. A követ-
kezô években egyre növekvô számban találtak a
csemeték náluk második otthonra.

1996-ban Alapítványt kezdeményezett és tá-
mogatókra talált. 1997 óta alapítványi óvoda-
ként mûködik a létesítmény. Szabó Judit az Ala-
pítvány elnöke, a húga Szabó Éva az óvoda ve-
zetôje. 

A gyermekekkel, akik ma már 28-an vannak,
két óvónô: Jáva Anna és Ónodi Andrea is fog-
lalkozik. Két önkéntes konyhai segítô is szor-
goskodik még a kicsik érdekében: Bujdosó Bog-
lárka és Papp Éva.

EU pályázatok segítségével rendszeresen
kapnak önkénteseket. Jelenleg kerti munkára
Kaii Micha Schaffer német, Olivier Scarfogliero
francia fiatal, gyermeknevelôként Lene Boraj-
berg dán fiatal személyében.

A jó ügy mellé mindig küld az ég támogató-
kat is. A Graboplast, a Pilisi Parkerdô, a Wiener-
berger, a Szimba Kft, a Máthé Textil, a Színfolt,
a Silvanus Kertészet, a Poliform és még sokan
mások a saját lehetôségeiken belül segítik az
óvodát. Ha kell, a szomszédok is bedolgoznak,
élükön Szorokin Miklós kertésszel. A ház kerá-
mia díszítését és üvegablakait Bohus Zoltán se-
gítségével Grünfelder Judit mûvésznek köszön-
hetik. Találkozhatunk Várhegyi Ildikó kerámia-
mûvész munkáival is.

A kerületi Önkormányzat Szociális osztályá-
nak támogatása és a megnyert pályázati pénzek
sem elhanyagolhatók. Az óvoda vezetôsége és
a szülôk nagyon hálásak ezért, és mindenkinek
köszönetüket fejezik ki. Persze akadnak kerék-
kötôk is. A tôszomszédos telken az utolsó év-
ben derékig ért a parlagfû. Az új tulajdonost hi-
ába kérik, hogy irtsa ki a gazt, de legalább virág-
zás elôtt kaszáltassa le, süket fülekre találnak.
Csak a jó tündérek és az ôrzôangyalok védték
meg eleddig az apróságokat az allergia komo-
lyabb következményeitôl.

Mostanában a leggyötrôbb gondjuk az, hogy
meg kellene nyitni azt a zsákutcát, ami az Erdô-
alja köz és az óvoda közötti nyomvonalon lehe-
tôvé tenné a mindennapi ebéd- és egyéb szál-
lítást oly módon, hogy a nehéz edényeket vagy
csomagokat ne kelljen a hegynek fölfelé több
mint száz méteren cipelni. Az elôkészületek
már megtörténtek. Kérjük a mesebeli Jótündé-
reket, hogy segítsenek az Önkormányzatnál mi-
elôbb megoldani ezt a problémát.

Akkor a Színek Világa a szívek világa is lehet,
és még sok-sok hegyi apróság nevelkedhet óvó
szárnyai alatt és válhat kiegyensúlyozott, elége-
dett, boldog honpolgárrá.

Reméljük, hogy a hegyi ovi addig áll, míg a
világ világ, és még egy nap! Itt a vége, fuss el
véle (de ne messzire)!

Az igaz mesét 2004-ben lejegyezte:
Sné H. E.

Január és február a nyugalom, de nem a tétlen-
ség hónapjai a kerti munkák szempontjából.
Elöljáróban szeretném a figyelmet felhívni egy
tennivalóra, ami szükség esetén viszont nem tûr
halasztást. 

Ha az elmúlt évihez hasonló ónosesô esik,
erônk, lehetôségeink szerint próbáljuk meg azt le-
rázni, leverni a fákról, bokrokról, különösen az
örökzöldekrôl, mert a nagy súly alatti törések hely-
rehozhatatlan károkat okozhatnak.

Nézzünk néhány tennivalót.Fagymentes idôben
átnézhetôk az ágyások. Csak körüljárjuk ôket, a
védô hóréteget ne tiporjuk meg. Februárban már
visszanyomhatjuk a fagy által megemelt évelô tö-
veket. Még kiszórhatók a hosszúhatású trágyaféle-
ségek. Fagymentes napokon elkezdhetôk a fák és
bokrok ritkító metszései. Olyan idôben, mikor nem
szívesen tartózkodunk a szabadban, nézzük át ker-

ti szerszámainkat, hogy amikor sor kerül használa-
tukra, rendben legyenek. 

Február vége három fontos kerti munkát is kínál.
Az elsô egy növényvédelmi teendô, télvégi, olajos
lemosó permetezést kell végezni. Ez azért fontos,
mert több „mérges” permetezést válthatunk ki ez-
zel. A második, hogy enyhe februárvégi idôben
megkezdhetôk az alakító metszések. Ôszibarack,
rózsa, stb. A harmadik a moha kitakarítása a gye-
pekbôl. 10 liter vízbe 50-70 gr. vasszulfátot oldjunk
fel, és ezt 10 nm gyepre locsoljuk ki. 10 nap múlva
a moha jelentôs része kigereblyézhetô.

Már megidézhetô a tavasz is, vázába vágható a
som, a mogyoró és a vadgesztenye ága. Ha vágás
után 20 percig kézmeleg vízzel zuhanyozzuk, azt hi-
szik, tavasz van, és gyorsan kihajtanak. Szállóven-
dégeink: január elejéig kegyes volt a tél énekes ba-
rátainkhoz, hiszen nem is volt. Ha viszont megér-
kezik, ne hagyjuk abba a megkezdett etetést.

Jó felkészülést kíván :
Ort János kertész

A Hegyi ovi története

Kerti dolgaink

Télvégi lemosó 
permetezés
ORT-kert � 30-294-8414

REFERENCIA-KERTEK A HEGYEN!

„Világosság”
Szabadkômûvesek

a szabadkômûvességrôl
címmel elôadást, majd azt követôen

beszélgetést tartunk

február 5-én, szerdán, 18 órakor

az Óbudai Társaskörben,  (Bp. III. Kiskorona u. 6.)
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk:

Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy
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A hegyi csatornaépítés miatt az
érdeklôdés középpontjába került
út 1936-ban kapta a Máramaros
nevet. Egyesületünk székháza is
egy máramarosi település nevét vi-
selô utcában áll, melyrôl a Toro-
nyát bemutató cikkben szó esett
már.

A Máramaros névvel elôször kis-
diák korában találkozhat az ember-
fia, amikor Petôfi Sándor „Tisza” cí-
mû versét magolja. Újabban a
nagybányai és novati ércdúsítók el-
szabadult iszaptömegének tiszai
mérgezése során és az árvizek ide-
jén fordult e táj felé a figyelem.

Máramaros a történelmi Ma-
gyarország észak-keleti határán,
Gácsországgal és Bukovinával
szomszédos táj, melynek területén
a hasonnevû vármegye létesült. E
vidéken több ország igyekezett osz-
tozkodni a legújabb idôkig. A tria-
noni békeszerzôdés értelmében a
vármegye dél-keleti fele Romániá-
hoz, észak-keleti része pedig
Csehszlovákiához került. Ez a rész a

bécsi döntés után visszakerült Ma-
gyarországhoz, majd még a világ-
háború befejezése elôtt – Kárpátal-
ja más tájaival együtt – „önként”
csatlakozott a Szovjetunióhoz. En-
nek szétesése után Ukrajnához ke-
rült.

Kiss Lajos „A földrajzi nevek eti-
mológiai szótára” így ír e névrôl (a
rövidítések feloldásával): „A vidé-
ket, majd a vármegyét az Iza bal ol-
dali mellékfolyójáról, a Máramaros-
ról nevezték el. (A folyó újabban
használatos névváltozata a rövid
magyar Mára.) A Máramaros folyó-
név olyan összetételnek látszik,
melynek mindkét tagjában az
idôszámításunk elôtti mori~möri
’tenger, állóvíz’ tô rejlik. A román
Maramures a magyarból való.”

Itt érdemes megemlíteni ugya-
nezen mû magyarázatát a megye
egykori székhelyének nevérôl. „A
Sziget helynév a magyar sziget fô-
névbôl keletkezett. A település ab-
ban a szögletben épült, amelyet
bal felôl a Tiszába torkolló Iza és a
Tisza alkot. A román Sighet a ma-
gyarból való.”

A Romániához került hasonnevû
megyerész közigazgatási központja
ma Nagybánya. Az Ukrajnához ke-
rült terület a Huszti, Ilosvai, Ökör-
mezôi, Rahói és Técsôi járásokhoz
tartozik.

A lap terjedelmi korlátai miatt
meglehetôsen nehéz bemutatni ezt
a táji érdekességekben és szépsé-
gekben gazdag vidéket, csak né-
hány nevezetesség említésére szo-
rítkozhatunk.

Az Északkeleti-Kárpátok, a Vi-
horlát-Gutin és a Keleti-Kárpátok
hegyrendszere vonul végig a me-
gyén. A Máramarosi havasok leg-

magasabb pontja a
Hóvár vagy Hoverla
(2061 m), mely egyben
Ukrajna legmagasabb
csúcsa is. A Kárpátok
gerincén több passzus
vezet át, úgymint a To-
ronyai-, a Légió-, a
Pántor- és a Tatár-há-
gó.

Vizei közül a legfon-
tosabb a Tisza, mely
itt ered. A Fekete-Ti-
sza szépen foglalt for-
rása 1680 m-es ma-
gasságban található,
az Aklos-nyereg alatt.
A Fehér-Tisza forrását
a millennium tisztele-
tére határozta meg a
szegedi Geo-Environ
Környezetvédô Egye-
sület és a rahói Kárpá-
ti Bioszféra Rezervá-
tum közös kutatócso-
portja. Bár megjelöl-
ték a forrást, ennek
megtalálása ma sem
könnyû feladat. A két
forráság Rahó fölött
egyesül. A kevés tó közül legismer-
tebb a Szinevéri-tó, a Talabor for-
rásvidékén. Említésre méltó a sok
ásványvízforrás, melyek némelyike
sótartalmú.

Éghajlata meglehetôsen zord és
csapadékos. A rablógazdálkodás
miatt letarolt erdôk képtelenek fel-
fogni a dús csapadékot és ez az oka
az egyre súlyosbodó sorozatos ár-
vizeknek.

A magas fekvés és a rossz talaj
miatt éppen csak a saját szükségle-
tükre tudnak növényeket termelni
az itt lakók. A szûkös megélhetést
az erdô, a bányák és a havasi állat-
tartás biztosítja. A sókészlet szinte
kimeríthetetlen. Az aknasugatagi
és rónaszéki bányák bezártak, az
aknaszlatinai bánya küzd még a
fennmaradásért.

Tagányi Károly „Magyarország
címertára” szerint „Máramaros vár-
megye 1748-ban kapott czimert,
melyet V. Ferdinand erôsitett meg
1837-ben. A tojásdad pajzs két
részre van osztva. A felsô rész ezüst
mezején két zöld fenyôfa közt egy
sziklás sóakna szája tátong elé,
melyben két feketébe öltözött só-
vágó csákánynyal kezükben áll egy-
mással szemközt, mig az akna tete-
jén jobbra fordulva egy zerge látha-
tó. Az alsó rész kék mezeje pedig a
megyének négy folyóját – a Tiszát,
Talabort, Nagyágat és a Visót – hul-

lámos ezüst polya alakjában jelké-
pezi.”

Az utcaneveknél maradva meg-
említendô, hogy Óbudán, a Test-
vérhegy lábánál található a Kuni-
gunda utca. Árpádházi Szent Kuni-
gunda (vagy Kinga) IV. Béla leánya
volt, aki Szemérmes Boleszló len-
gyel királyhoz ment feleségül. Kin-
ga a Lengyelországon végigsöprô
tatár pusztítás után hazalátogatott
Magyarországra, hogy apjától se-
gítséget kérjen a nélkülözô lengye-
lek számára. Ekkor kapta ajándék-
ba a szlatinai sóbányát. Jegygyûrû-
jét a birtokbavétel jeleként az akná-
ba dobta. A legenda szerint, amikor
Wieliczkában sóbányát nyitottak,
az elsô sótömbben megtalálták
Kinga gyûrûjét. Az aknaszlatinai
bánya egyik felhagyott és vízzel fel-
töltôdött aknája ezért viseli Kuni-
gunda nevét és Wieliczkában is
ápolják emlékét.

Máramaros kezdetben királyi
birtok volt. A fennmaradt oklevele-
inkben 1199-ben fordul elô elôször.
Jelentôsebb mértékû betelepítése
a XIII. században kezdôdik. A soro-
zatos tatár, kun, lengyel stb. betö-
rések megállítására (ld.: Tatár-há-
gó) románokat, az erdômûvelésre
és bányamunkákra németeket tele-
pítettek. Ez utóbbiak máig meglévô
jelenlétére utal Rahó Cipszeráj ne-
vû negyede. Galícia felôl a kisoro-

Mirôl is lettek utcáink elnevezve? (4.)

A Fekete-Tisza forrása
Forr.: http://www.fischinfo.com/folyok

Vízfogó az Ozeranka völgyében
Forr.: http://www.sinevir.com/Pictures/Sum-
mer/museum.jpg

Az ozerankai vízfogó az árvíz rombolása után
Forr.: http://home.cestovatel.cz/bart/99ukraji-
na/fotky/podorus/77museum.html

Máramaros
vármegye címere

Forr.: http://www.ngw.
nl/int/oos/oosong/

maramaro.htm

’
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szok (ruszinok, rutének) több hul-
lámban érkeztek. Ma javarészt a
ruszinok hucul és lemkó népcso-
portja lakja e vidéket, megle-
hetôsen nehéz küzdelmet folytat-
va az ôket nem létezônek tekintô
ukrán álladalommal. Hasonlóan
nehéz körülmények között küzd a
fennmaradásért a Tisza forrásvi-
dékén élô magyarság. Rahó, vala-
mint a Fekete-Tisza völgyében
Kôrösmezô és a Fehér-Tisza völ-
gyében Tiszabogdány a je-
lentôsebb szórványtelepülések.
Máramarossziget a környékbeli
szórványmagyarság központja.

A sószállító és hadiutak védel-
mére épült „Husztnak romvára”
szintén ismerôs diákkorunkból.
Huszt a máramarosi négy korona-
város központja volt, és a legenda
szerint neve a másik három koro-

naváros kezdôbetûjé-
bôl áll: Hosszúmezô,
Visk (V=U), Sziget (=
Máramarossziget),
Técsô.

Említésre méltó a
dolhai várkastély,
mely mellett áll az az
emlékmû, mely a Gá-
csországból érkezô
Rákóczi elé sietô ku-
rucok vesztes csatájá-
nak állít emléket
(1703. jún. 7.). Ta-
valyelôtt, a csata há-
romszázadik évfordu-
lóján pótolták a
„dicsôséges felszaba-
dítók” által az em-
lékmûrôl levert turul-
madarat. A rombolás-
ra nem sok okot adott
az oszlop, mert az
alatta nyugvók jó ré-
sze a „gens fidelissi-
ma”, vagyis Rákóczi
legkedvesebb népé-
nek, a ruszinnak fiai
voltak, a kôbe vésett
cirill-betûs felirat sze-

rint.
Az erôsségek sorából nem lehet

kihagyni az Árpád-vonalat sem,
melynek jelentôs szakasza húzó-
dott e táj jól védhetô völgyeiben
és hágóinak elôterében, a Toro-
nyai-hágótól a Tatár-hágóig.

A Máramarosból elszármazott
jeles személyiségek közül meg kell
említeni Hollósy Simon festômû-
vészt, a nagybányai mûvésztelep
egyik alapítóját, Leövey Klárát, a
magyar nônevelés egyik úttörôjét,
Prielle Kornélia színmûvésznôt és
Elie Wiesel Nobel-díjas írót. A
nemrég megnyílt szigeti magyar
gimnázium Leövey Klára nevét
vette fel.

A vasút kiépítéséig jelentôs volt
a vízi szállítás. A hegyekben kiter-
melt fát a Tisza mellékfolyóin és
magán a Tiszán szállították. A tu-

tajok a só szállításá-
ban is jelentôs részt
vállaltak. A sekély vi-
zû mellékfolyókon
vízfogókat építettek,
melyekbôl hetenként
engedték le a vizet,
mely hátára vette a
gát alatt összeállított
tutajokat. Nem volt
veszélytelen foglalko-
zás a sebesen rohanó
áradat hátán megtar-
tani a rakományt. A

Máramarosi Sóvasút, valamint az
ország belseje felé tartó fôvonal
megépítésével a tutajozás meg-
szûnt. A háborúk nyomán a gyako-
ri és ésszerûtlen határmegállapí-
tások miatt a Felsô-Tisza völgyét
hol hosszában, hol keresztben
kettévágták, elszakítva egymástól
a part-menti települések két felét.
A háború végén visszavonuló né-
metek által fel nem robbantott hi-
dakat a szovjet hatalom rombolta
le a „népek barátsága” jegyében
emelt vasfüggöny létesítésekor.

Mindez a vasúti közlekedést is
nehézkessé, lassúvá tette. Külö-
nös gondot okoz a nyomtávkü-
lönbség. Gyakran látni a partot (és
országot) váltani kénytelen vaspá-
lyán fonódott vágányt, melyen
nagy ritkán mindkét nyomtávú
szerelvény feltûnhet.

Az erdei vasutakban egykor oly

gazdag vidéken mára csak a Vasér
völgyében maradt meg egy gôzü-
zemû kisvasút. A taracvölgyi kisva-
sutat az utóbbi évek két nagy árvi-
ze rombolta szét.

Mindezen nehézségek ellenére
érdemes felkeresni ezt a szép vidé-
ket, fôként, ha tudjuk, hogy Tere-
besfejérpatakig befelé megyünk
Európába, mert itt áll a földré-
szünk közepét jelölô kôoszlop. A
helység kis templomának titulusa:
Szent Benedek, Európa
Fôvédôszentje – bizonyára nem
véletlenül.

(-n -s)

Mindennapi

dödörgések
Nagyon megörültem, mikor lát-

tam, hogy a közeli SPAR-ban is be-
vezették a gyorskassza intézményét.
Eddig csak a CORA-ban ilyet, ott a
szûk korlátok lehetetlenné teszik,
hogy valaki nagy bevásárlókocsival
is beállhasson a sorba, csak a kis ké-
zi kosárral lehet a gyors pénztárhoz
állni. Milyen bölcs dolog!

Itt, a közelben csak nagy táblák,
(melyet a megpakolt kocsival alig le-
het kikerülni) és lelógatott (majd-
nem fejet verô) feliratok hívták fel a
figyelmet, hogy ehhez a két pénztár-
hoz csak 4-5 árucikkel szíveskedje-
nek állni.

A vevôk azonban nemigen olvas-
nak ilyen feliratokat, vagy legalább is
úgy tesznek, mint akik nem látják.
Meg is változtatták a tábla tartalmát:
már 10 árucikkel is lehet a gyors-
kasszához állni. De tízig meg már ki
tud számolni?

Nem vagyunk valami szabálytisz-
telô nemzet. Szeretjük a kiskapukat.
Hírünk is ilyen a világban: „Ha egy
magyar mögötted lép is be a forgó-
ajtón, elôtted lép ki.”

Megértem én, hogy jól esik egy
rövidebb sorba állni, ahol ráadásul
az elôttünk állók kosarában is keve-
sebb az áru, hamarabb végzünk. Azt
is megértem, hogy ha valaki a
hosszú sort megelôzve szeret elôre-
furakodni, szabálytalanul elôzni. Hi-
szen senki sem szeret sorban állni,
dugóban araszolgatni. De vajon a fu-
rakodó is megérti-e, hogy a többiek
se szeretnek sorban állni? És arra
gondol-e, hogy ha húsz embert elôz
meg, azzal ô ugyan jól jár, de húsz jár
rosszul? És érti-e, hogy aki csak egy
reggeli kifliért szalad be munka elôtt
a boltba, milyen bosszús, ha egy ol-
vasni nem akaró miatt késik el a
munkájából?

A pénztárost meg is kérdeztem,
miért nem szól annak a vásárlónak,
aki a heti nagybevásárlásával a
gyorskasszához áll? A válasz ez volt:
„Nem rakathatom vele vissza az árut
a szalagról!” Ez így helyes. A vevô az
elsô! De egy kedves, mosolygós ké-
rés: „Legközelebb ennyi áruval má-
sik kasszát tessék választani.” nem
bántana meg senkit. És talán megje-
gyeznék. Harmadszorra már szé-
gyellnék. Vagy a hangosbemondóba
is bemondhatnák a sok reklám és
szolgálati közlemény között.

Megteszik-e, megértik-e, nem tu-
dom. Addig is marad a dödörgés.

Cs. V.

Dolha, a kuruc-emlékmû
Balázs György felvétele

Szent Kinga sószobra a wieliczkai sóbányában
Forr.: http://www.cj.travel.pl/images/wieliczka.jpg

Osztrika, az Árpád-vonal                    táblával
jelölt fedezéke. Balázs György felvétele

Fonódott vágányok Máramarossziget közelé-
ben. Forr.: http://www.poli.hu/attila
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A geo-kesi

(The geo cache) 
Ez most a legújabb játék az ifjoncok körében.

Mindez a GPS, The Global Positioning System,
magyarul mûholdas helymeghatározó rendszer
keretein belül.

Minderrôl a l7-es villamoson hallottam a mi-
nap. Két fiatalasszony beszélgetett errôl a
szomszédos padon. Azt mondta az egyik, hogy
az ô párja megbuggyant, miszerint a mûszakis
haverokkal kimennek az erdôbe és keresik a

geo-ládát. Erre figyeltem
fel. Hogy ugye ez meg mi
az istencsudája. Most is
csak azért mesélek errôl,
hátha van köztünk – raj-
tam kívül – még valaki,
akinek ez újdonság.

Amennyiben fôisko-
láskorú gyermekünk hir-
telen, mániákusan ásni
kezdene az erdôben, ne
essünk kétségbe. Hoza-
déka is van a dolognak,

amennyiben a csemete jó levegôn tevékenyke-
dik. Ez pedig pozitív dolog. De mit is mûvel a
drága? A GPS keresô maga egy mobiltelefon
nagyságú szerkentyû, ami kapcsolatban van a
Föld körüli kiépített GPS rendszer kb. l8
mûholdjával. Az ezekkel való kontakt l0 méte-
res pontossággal segít a keresésben.

Lehet a keresés a GPS keresôvel az erdôben,
gyalogtúra keretein belül. Persze van, aki terep-
járóval indul a kincskeresésnek. Ez már igazán
csak pénztárca kérdése. Ki hogyan van elereszt-
ve otthonról. Részemrôl inkább gyalogtúrára
biztatnám a srácokat, ha már kimennek a ter-
mészetbe, végre. No ugye, az anyák már csak
ilyenek, mindennek ez a vége: vigyázz a jó
egészségre kisfiam. Ez ismerôs. Régen mi is un-
tuk. Ha megtalálja a helyet, akkor a kiásott geo-
ládában elhelyezett szelvényen regisztrálja ma-
gát. A továbbiakban az Internet Fórumon bizo-
nyos pontszámot kap. Amitôl a geo-láda a pór
népnek mánia, a mûszaki végzettségûek számá-
ra a dolgok non plus ultrája.

Bár azt is hallottam, mintha valamit ki kelle-
ne a ládában cserélni és persze visszaásni.
Méghozzá ugyanolyan cselesen kell eldugni,
hogy a másiknak is legyen kínlódni valója.

Aztán hazamennek, és hogy mi van tovább,
azt nem tudom. Mindenesetre boldogok, – re-
mélem.

És ez sem semmi.
W Grass

A 2005-ös év örömteli eseményekkel
kezdôdött iskolánk számára.

Decemberben  befejezôdtek a kerületi úszó-
versenyek, amelyek során 4 korcsoportban in-
dultak tanulóink, és a csapatversenyek során
megszereztek két elsô és egy 3. helyet.

I. korcsoport  4 x 25 m gyors váltó, II. helye-
zés. Tagok: Mischák Dániel, Vadovics Ákos, Ba-
ross Tamás, Baross Gábor.

Egyéniben: 25 m hát: Pál Anna  II.  helyezés.
25 m hát: Mischák Dániel IV. helyezés. 25 m
gyors: Vadovics Ákos V. helyezés.

II. korcsoport Egyéniben: 50 m gyors: Varga
Sára IV. helyezés. 50 m mell: Varga Sára IV. he-
lyezés.

III. korcsoport „B” kat.: 4 x 50 m gyors váltó,
I. helyezés, budapesti döntôbe jutottak. Tagok:
Varga Bence, Mikó Márton, Héjja Krisztián, Bá-
nyai Ádám.

Egyéniben: 50 m mell: Mikó Márton I. helye-
zés. Varga Bence II.  helyezés a budapesti
döntôbe jutottak.

IV. korcsoport „B” kat.: 4 x 50 m gyors váltó,
I. helyezés, budapesti döntôbe jutottak. Tagok:
Viletel István, Ferenczy Dániel, Murányi Dániel,
Zsigmond Levente. Egyéniben: 50 m gyors: Vi-
letel István I. helyezés, budapesti döntôbe ju-
tott. Ferenczy Dániel III. helyezés. 50 m mell:
Murányi Dániel VI. helyezés

A Zápor angol verseny I. írásbeli fordulójából
10 versenyzônk közül 8-an jutottak a II. forduló-
ba: 5. o.-ból Debrei Kata, 6. o.-ból Török Flóra,
Budaházy Lili és Yamak Ármin, 7. o.-ból Török
Réka és Bene Zsófia, 8. o.-ból Foitl Rebeka és
Fischer Nóra.

A kerületi angol szépkiejtési versenyen Petri-
disz Anna (4. o.) V., Papp Zsófia (3. o.) VI. he-
lyezett lett.

Reméljük, hogy versenyzôink a következô
megmérettetésen is folytatják ezt a sikersoro-
zatot.

Köszönjük a felkészítô tanároknak, a testne-
velôknek: Gleicné Mészáros Editnek, Sáringer
Ágnesnek, az angolosoknak: Kádár Eszternek és

Szánáné Misuth Zsuzsának a sok munkát és to-
vábbi szép eredményeket kívánunk.

Január elsô napjaiban tudtuk meg, hogy 3
pályázatunk is eredményes lett.

A III. kerületi Önkormányzat Informatikai és
Média Bizottsága 55 000 Ft-tal járult hozzá,
hogy diákjaink és pedagógusaink technikai esz-
köztárát egy digitális fényképezôgéppel bôvít-
hessük. Ez lehetôvé teszi, hogy az intézmé-
nyünkben folyó munkáról folyamatos és hiteles
képet tudjunk adni az érdeklôdôk számára.

Itt kérjük azokat a szülôket, volt tanítványokat,
hogy, akiknek videofelvételük van iskolánk egyes
eseményeirôl és úgy gondolják, hogy jól haszno-
sítható a most készülô digitális évkönyvünkben,
juttassák el az iskola vezetéséhez az anyagot.

A Fôvárosi Közoktatásfejlesztési Közalapít-
vány két pályázatunkat is pozitívan bírálta el.

161 000 Ft-ot adott a környezettudatos gon-
dolkodás erôsítésére beadott pályázatunkra.
Ezt a pénzt túrákra, környezetünk megismeré-
sére, szépítésére használhatjuk föl.

A kuratórium döntése alapján 140 000 Ft-ot
udvari játékokra vehetünk igénybe. A pályázat-
ban már olyan eszközöket szerepeltettünk,
amelyek – reményeink szerint egyszer elkészülô
– gumitéglás pályán lesznek igazán jól haszno-
síthatók.

Rövidesen itt az I. félév vége. Január 27-én
minden tanulónk megkapja megérdemelt félévi
értékelését. Ezt követôen ünnepelünk.

Itt a farsang ideje. Február 3-án, csütörtökön,
15 órai kezdettel felvonulnak jelmezeseink, és
bemutatják nemzetiségeink viseletét, táncait,
népi-játékait vagy meséit.

Február 11-én, pénteken 17 órai kezdettel
Szülôi Fórumot tartunk, ahova a jövendô elsô
osztályosok szüleit várjuk. Tájékoztatást adunk is-
kolánk nevelési-oktatási gyakorlatáról, és a fel-
merülô kérdésekre is választ kaphatnak az ér-
deklôdôk a tanító néniktôl és az iskolavezetéstôl.
Minden érdeklôdô szülôt szeretettel várunk.

Marótiné Horváth Gizella
igazgató

Iskolai hírek

Éberség, kedves szülôtársak! Rakjuk félre a
kényelmet, a bizalmat, és gyanakodjunk!

Környékünk már nem az a nyugodt, családias
kis sziget, aminek – illúziókba ringatva
magunkat – hittük. Sajnos szép hegyoldalaink
is súlyosan fertôzöttek a kábítószer különbözô
fajtáival. A környék jómódú, sok a fiatal, hogy
is lenne másként!

Azok a tiszta szemû, ártatlan mosolyú
gyerekek, akik egy pár éve még barbizni,

autózni, legozni jöttek csemetéinkhez, akik ma
is együtt járnak szórakozni gyermekeinkkel, és
széles mosollyal köszöntenek, ahányszor
találkozunk, esetleg gyermekeink dílerei….

Ha a kábítószer éjjel világítana, de sok
tisztességes szomszéd ház úszna fényárban! És
lehet, hogy a miénk is?

Gondoljunk bele, 12-13 éves kamaszaink
hirtelen érzelmi, érdeklôdésbeli, baráti
körében bekövetkezô változásai, alvási szokásai
nem rejtegetnek-e valami súlyos titkot? Ma már
senki sem lehet nyugodt! Azért nem lakunk mi
olyan sokan a hegyen, ha egymást informáljuk,
egymásnak segítünk a felismerésben és a
védekezésben, akkor nem létezik, hogy a mi
kiscsibéink is prédává váljanak.

(szerk.)

Itt a farkas a kertek alatt!

Kattintson a weblapunkra!

Itt olvashatóak az Óhegy-Hírek korábbi
számai és feliratkozhat hírlevelünkre is.

www.ohegy.hu

Gratulálunk!
Idôsb Kvárik Lajos bácsi, idén, január 14-én

töltötte be a 90. életévét. 1955-ben épült a há-
za, azóta, vagyis 50 éve lakik a hegyen. Aktívan
résztvett a Népház felépítésében is. Szeretettel
gratulálunk, sok erôt, egészséget kívánunk

(Szerkesztôség)



Karácsony másnapján mi is résztvettünk az
Óbudai Krumplibúcsun. A Rozmaring étterem-
ben összegyûltek közfelkiáltással választották
meg krumplikirálynak a Braunhaxler Egyesület
igaz segítôjét, Krizsán Ferencet, a Szlovák Ön-

kormányzat elnökét. Szokás szerint a király párt
is választ magának, így lett a krumplikirályné –
hosszas keresgélés után – Ledényi Zsuzsa a
Braunhaxler Egyesület szorgalmas tagja. Fény-
képüket láthatják majd az Óbuda Újságban.

Mi pedig – ahogy az alábbi fotón látható – jól
éreztük magunkat, és szövögettük a terveinket a
Kárpátaljai utazáshoz Gálosfalvi Hédivel, aki
nálunk képviseli a Braunhaxler Egyesületet, va-
lamit Raffinger Évával, aki minket képvisel ott.

Felcsuti László 
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Állandó programok:
Törpemuzsika (1-4 éves gyereknek) kedd 10.00
Nôi torna Pilátes módra hétfô, csütörtök 8.00
Nôi torna kedd, csütörtök 17.30
Jóga kedd 18.30
Bridge klub hétfô 18.00, szerda 18.00
Társastánc kezdô csütörtök 18.00
Társastánc haladó csütörtök 19.30
Hastánc felnôtteknek hétfô, szerda 18.00
Hastánc haladó péntek 17.00
Érdeklôdjön Gib Erikánál a 30-481-0093
telefonszámon.

Bridzs
Hosszú kihagyás után most ismét jelentke-

zem kedvelt rovatommal. Legutoljára júniusban
szóltam a bridzsrôl, és akkor is az áprilisi pezs-
gôpartiról. Nem akarom másra fogni a restsé-
get, no meg a csillagok kedvezôtlen állásába
sem áll szándékomban kapaszkodni, de valljuk
be, azért történt egy s más április óta velünk. A
kedvenc kártyajátékunkat legkevésbé befolyáso-
ló dolgokkal kezdem. Tehát beleléptünk az Eu-
rópába, majd késôbb kormányt váltottunk. Az
igazi gondok azonban mások voltak. Elôször
kedvenc klubvezetônk, Csige Sanyi vált le ró-
lunk, és az Alföldre távozván új életet kezdett
családostul. Igaz, a szerdai játéknapokra szor-
galmasan vissza-visszajár, de ez már nem az iga-
zi. A második „gond” már valamivel kellemesebb
volt, ugyanis az egyesület némi pénzmaghoz és
sok segítô kézhez jutván nekilátott a Népház fe-
lújításának. A vésés-festés-pucolás több hóna-
pig tartott, ezalatt mi kicsit kényelmetlenebb
körülmények között tudtunk csak kártyázni, de
nagyon örültünk, hogy hétrôl-hétre szépül, gaz-
dagodik a ház.

Napjainkra azonban már egy megújult Nép-
házban pörgethetjük ismét az ördög bibliáját. A
novemberi pezsgô-partin ugyan pezsgô nem
akadt, de gyôztesek azért voltak:

1. helyezett: Csejdy házaspár
2. helyezett: Fehér Kriszta – Kovács Bözse
3. helyezett: Décsey Krisztina – Szász Kálmán
A decemberi, évzáró megmérettetésen viszont

már régi pompájában ragyogott a büfé, és a no-
vemberi hiányt is pótló pezsgômennyiség bugyo-
gott a pukkanós palackokból. Nem beszélve az
egyéb folyékony és nem folyékony finomságok-
ról. Az elôszilveszternek is beillô játéknap végén
született eredmények a következôk:

1. helyezett: Kiss Kati – Csige Sanyi
2. helyezett: Jakkel Ica – Ráki Zsolt
3. helyezett: Juhász Vali – Raksányi Gyuri
Mindnyájuknak gratulálunk, s nekik és az

összes kedves olvasónak Boldog Új Évet Kívá-
nunk!

A bridzsklub nevében: Szász Kálmán

Sokan hiányolták a kisgyerekekkel való
törôdésünket. A Játéktár távozásával bizony ûr
támadt ezen a téren. Mondhatjuk, igyekszünk
eleget tenni, és most a legkisebbeknek pró-
bálunk programot kínálni az újjávarázsolt
Mikka teremben.

Közös éneklés, ritmikus mondókák, mozgás,
élô hangszeres muzsika hallgatása, hangszerek
megszólaltatása – ezeket kínáljuk azoknak az 1-
4 éves gyermekeknek, akik részt vesznek (persze
szülôi kísérettel) a TÖRPEMUZSIKA félórás
foglalkozásain. Ajánlott a heti rendszeresség,
hogy a gyermek még nyitottabbá váljon a

zenére, a ritmusra, a különféle hangok,
hangszínek hallgatása során pedig a hallása
finomodjon. A részvétel díj 550 Ft alkal-
manként, de ajánlott legalább négy
foglalkozásra bérletet váltani, melynek ára 2000
Ft. Testvéreknek kedvezményes. A részvétel
elsô alkalommal ingyenes. Jelentkezni lehet
Angyalföldi Zsuzsánál – a foglalkozás
vezetôjénél – a 30-286-6988 telefonszámon.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
Helyszín: Táborhegyi Népház. Foglalkozások
idôpontja kedd 10.00. Az elsô alkalom február
1-én lesz.

Az Önkormányzat által megbízott CELER Kft.
elvégezte az elektromos felújítást a Népházban,
és egy kiváló minôségû ajtót is kaptunk az ud-
var felé. Úgy illik, mi is tegyünk mellé valamit,
ha már használjuk a házat. 

Mibôl? Elsôsorban társadalmi munkából, tár-
gyi adományokból (ablakok, PVC-padló, kerá-
miaburkolat, stb.), pénzadományokból, és némi
pályázati pénzbôl. Idén a 4 millió Ft értékû felú-
jítási munka felét az Egyesület adta. Kicseréltük
a szakadt acélablakot a folyosón kiváló minôségû
fa hôszigetelô ablakra, átalakult a Mikka terem
(falak, új ajtó, új radiátor, új padlóburkolat, új
függönyök, stb.), kibôvült az elôcsarnok, javítot-
tunk a vécék állapotán és öblítôcsapokat is elhe-

lyeztünk, passzítottuk az ablakokat (amit még le-
hetett), és még talán többen emlékeznek a tea-
konyha januári felújítására is.  

Köszönjük ezt az Önkormányzatnak, Vitályos
Tibornak (kômûvesmunkák), Sugár Györgynek
(ablakok), Szantner Zsuzsának (kerámiaburko-
lat), Polgári Elemérnek (konténeres szállítások).
Voltak, akik áthidalták pénzhiányunkat (Buda-
házy P., Csikós F., Sipos J.), és álszerénység len-
ne, ha elhallgatnám, ahol tudtam, segítettem
én is. Így nincs miért szégyenkeznünk azon
hegylakó elôdeink elôtt, akik egykor ezt a házat
hozott anyagból, társadalmi munkában felépí-
tették.

Felcsuti László

Törpemuzsika

Óbudai Krumplibúcsú

Felújítás mérlege – 2004
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Balról: Gálosfalvi Jenôné Hédi, majd én, az-
tán a párom Földes Zsuzsa, Raffinger Éva, a
kis-Laubál Pásztor Esztike, Tauner Tibor a
B.E. ügyv. elnöle, és Laubál László, mindkét
egyesület oszlopos tagja.
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AZ ÓBUDAI TELEHÁZ
SZÁMÍTÓGÉPES
TANFOLYAMAIN

heti kétszer, összesen 8 alkalommal tartott kétórás kurzuson
a résztvevôk elsajátíthatják a levélírás

(Word dokumentumkészítés) és az internetezés alapjait.
A tanulók segítséget kapnak otthoni

számítógépük telepítéséhez, de visszajárhatnak gyakorolni is.

Jelentkezni lehet Versegi Balázsnál a 20- 823-3355,
vagy Simén Andrásnál a 430-1326 telefonszámon. Tanfolyam

helyszíne: Táborhegyi Népház (1037 Bp., Toronya u. 33.)

Bútorklinika a hegyen
Mindenféle bútor javítása,

felújítása, antik
és stílbútorok szakszerû

restaurálása. 
Telefon:

388-2464,

vagy 20-378-8017

A modern elegancia
Olaszországból és Spanyolországból

1037 Budapest, Bécsi út 302. Tel.: 250-6036, fax: 387-9895,
e-mail: info@bellaporta.hu • www.bellaporta.hu

• Konzervatív
és modern ízlésvilág,
terjedelmes
színharmónia,

• bôséges díszítôelem
választék, többféle
méret egy fajtán belül,

• gazdag áruválaszték,
nagy  árukészlet.

PAN-NA 2001 KFT.

HOZZÁNK ÉRDEMES BETÉRNI!
APEH-ügyviteli NYOMTATVÁNYOK

Iskola- és irodaszerek, különleges csomagolóanyagok,
képeslapok, postai bélyeg.

KREATÍV ÖTLETEI
megvalósításához szükséges eszközök széles

és egyre bôvülô választéka várja kedves vásárlóinkat.
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 9-18, szombat 9.30-13-ig.

Címünk: 1035 Bp., Vörösvári út 39. 
Telefon: 430-0928, fax: 430-0929


