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ÓHEGY-HÍREKÓHEGY-HÍREK
Május végén már gyönyörû, gót betûkkel írt udva-

ri hírlevél hirdette a Népház várfalán (Benyó Tibor ír-
nok munkáját dicsérve): ebben az évben is visszare-
pülhetünk az idôben a „Középkori Óhegy Napok” al-
kalmából.

Elnézést kérek a Tisztelt Olvasóktól, ha az esemé-
nyekrôl írott beszámolóm hangja egy kicsit elfogult
lesz: hiszen saját „gyerekemrôl” kell írnom. Három
évvel ezelôtt ugyanis nekem jutott eszembe, hogy jó
lenne egy kicsit kilépni számítógépekkel, napi gon-
dokkal és rohanással teli mai világunkból, és 2-3 nap
erejéig felidézni a középkort. Az ötlet megszületésé-
ben nyilván régész múltam is inspirált.

Az elsô nap – június 10-e – most is a tudományé
volt. Nyíri Csaba, a III. kerületi Önkormányzat és
Tarlós István polgármester úr képviseletében, ün-
nepélyesen megnyitotta a Középkori Óhegy Napo-
kat. Ezután Simon Zoltán és dr. Juan Cabello régé-
szek szakavatott elôadását hallhattuk a középkori
vár- és kolostorépítészetrôl, valamint megcsodál-
hattuk a várakról készült, kiállított képeket is. Elmé-
lyülhettünk a régi idôk zenéjében a Vox Voluptatis
kórus segítségével. A programot követôen a „testi
örömöknek” is hódoltunk: fantasztikus szendvicse-
ket fogyaszthattunk Raffinger Éva, Felcsuti Anna és
Ádám Judit jóvoltából. A „mestermûvek” bármelyik
királyi udvar tetszését is elnyerték volna!

A második nap – június 11-e – már a középkori ki-
rályi udvarok hangulatát idézte a szerencsés részt-

vevôk elé! A királyi lakoma elôtt összegyûlt „udvari
népeket” a „hegylakók” színvonalas produkciói szó-
rakoztatták: volt itt neves trubadúr (R. Németh Fe-
renc) által elôadott virágének; magasan szárnyaltak
ifj. Sáringer Kálmán furulyájának hangjai.

Benyó Gergely és Marcell fegyvernökök (a Visegrá-
di Szent György lovagrend reménybeli tagjai) párvia-
dalban mérték össze erejüket. A török császártól a
magyar királynak ajándékozott háremhölgyek táncá-
ban gyönyörködhetett az udvari nép (az „Ezeregy Éj
Csillagainak”: Cseresznyák Verának, Gál Katinak, Sza-
bó Esztinek, szerény személyemnek, és a serdülô há-
remhölgyeknek, Zsófinak és Fanninak köszön-
hetôen). A tánc hangulatát fokozta Bakos Csaba dob-
kísérete.

Arany János balladái is emelték az est hangulatát:
az „V. László”-t Várhegyi András szakavatott elôadá-
sában, „A walesi bárdok”-at a hegyi férfiak és fiúk (Ré-
vész Gyuri, Szász Kálmán, Fodor József, valamint a
„Benyó-klán”: Tibor, Gergely és Marcell) lelkes köz-
remûködésével. Lombos Márton udvarmesterünk is-
mét kitett magáért: fantasztikus energiával vezényel-
te le a mûsort, frappánsan bemutatva a résztvevôket.

Az udvari nép lelkes tapsvihara után a szereplôk
is megnedvesíthették az átélt izgalmaktól kiszáradt
torkukat; én is átöltöztem hastáncosnôbôl ki-
rálynônek. (Minô mesébe illô átalakulás – de hát a
középkorban a csodák mindennaposak voltak!)

A hölgyek és az urak egyaránt felfrissíthették ma-

gukat a – Novath Ildi és Laci jóvoltából kiválóan fel-
szerelt – udvari korcsmában, amíg a termet az apró-
dok és fegyvernökök átrendezték a lakomához. 

(Folytatás a 3. oldalon)

A hat napos utat 21-en tettük meg. A kis csoport
közel fele a Braunhaxler Egyesületbôl, másik fele a
mi egyesületünktôl érkezett. Az utasok többsége 45-
55 éves, de Simon Gyula bácsi – aki a gyûrôdést leg-
jobban bírta – a 92. évét is betöltötte. Sajnos egyik
társunk megérkezéskor a bokáját ficamította, ezért a
gipszével együtt hazaérkezésig ágyban feküdt.

A nagydabronyi Református Gyermekotthonban
szálltunk meg, onnan portyáztuk be Kárpátalja nyu-
gati részét. Láttuk Ungvárt, Munkácsot, Beregszászt,
és csodálatos tájakat, az Uzsoki-hágót, Róna-havas
csúcsait, a Vereckei-hágót, a sebes vizû Ung folyót,
a Latorcát és a Tiszát. Mûemlékeik is vonzottak. Be-
jártuk a Munkácsi-várat, Nevickei-várat, a híres ro-
tundát Gerényben, a jellegzetes fatemplomokat, lát-
tunk a templomokban festett kazettás famennyeze-
teket, köztük talán a legszebbet Csetfalván. Több
helyütt észleltük az 1939–1944 között épült Árpád-
vonal védelmi rendszerének egyes elemeit, Alsóve-
reckénél be is másztunk a jéghideg alagútba. Meglá-
togattuk történelmi emlékhelyeinket, a Vereckei há-
gón, Szolyván, Tiszaújlakon.

Szlovákián átutazva találkoztunk Hajdú Jenôvel, a
II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság vezetôjével, aki a
fejedelem szülôhelyét, a borsi kastélyt mutatta be,

Itt találkoztunk a nagykaposi Híd Egyesület ve-
zetôivel is, kikkel reményeink szerint szorosabb kap-
csolat alakul ki.

Néhány élményünkrôl lapunk belsô oldalain be-

számolunk, de akit további részletek is érdekelnek,
azok ellátogathatnak az élménybeszámolóra szep-
tember 27-én, kedden délután 6-kor a Népházba.

Felcsuti László

Óhegy Napok

Idôutazás a Táborhegyen

Kárpátalján jártunk

Pavane nyitótánc

A pörgettyûk átvarázsolták át az otthon lakóit
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(Kilencvenben költöztek a Táborhegyre, három iskolás ko-
rú gyerekük van. Mindketten építészek, a Makovecz Imre ala-
pította Makona tervezôiroda tagjaiként, építésztársaikkal
együtt indították el a nyolcvanas években az organikusnak ne-
vezett építészeti irányzatot, mozgalmat.)

Építészek vagytok, méghozzá az organikus épí-
tészek elsô vonalából. Hogy fogalmaznátok meg
ennek a lényegét?

Zs. L. Ezt nem  tudom  néhány mondatban elmon-
dani. Talán a legfontosabb a tervezés megismerô fo-
lyamata. Vagyis, hogy a történetet, ami egy ház terve-
zésekor keletkezik, az építész végig tudja vinni,  a dol-
gok a helyükre kerüljenek, és  úgy épüljön meg a ház,
hogy ne legyen értelmetlenség, pazarlás. Egy építé-
szeti produktum minôsége nem attól függ, mennyi
pénz van rá.

Zs. Á. Én olyan házakat és belsôket szeretek tervez-
ni, ahol az emberek jól érzik magukat, és nem akarok
divatirányzatokhoz idomulni, bár felhasználom az új
anyagokat. 

Zs. L. A hely szellemének, hagyományainak, törté-
nelmének mindenképpen befolyásolnia kell a terve-
zést. Nagyon fontos, hogy a ház jól mûködjön, a kia-
lakított terek szolgálják a lakóit. 

Zs. Á. Ha végigsétálunk Budapesten és megnézzük
az új házakat, azt látjuk, hogy ezek az épületek forma-
ilag, anyagfelhasználásban, belsô kialakításukban
bármely más ország más városában is állhatnának. 

Mi lehet ennek az oka?
Zs. Á. Szerintem a kiindulás. Hogy a lelkedben ma-

gyar vagy-e, vagy kiszolgálsz valamit.
Zs. L. Sokféle ember és építészeti eszme van, le-

het, hogy mások különféle szempontok alapján, vagy
más mélységben dolgozzák fel a helyrôl szerzett is-
mereteiket, más mûveltségi, kulturális alapele-
mekbôl indulnak ki. Ettôl még nem gondolom, hogy
ellentétben lennénk. De a mai helyzethez még azt 
is végig kell gondolni, hogy egészen a nyolcvanas
évekig semmi egyedit nem lehetett csinálni. Aztán  a
politikai és kulturális változásokkal együtt a kilencve-
nes évekre létrejött egy, az emberek vágyait megjele-

nítô sokféleség, zavarosan, a szabadság megvalósu-
lása helyett  talán egyfajta szabadosság.  Mindenki-
nek más tetszik, mindenki mást szeretne építeni, kü-
lönbözni akar.  Ez jól látható ott, ahol nagy területet
építettek be egyszerre családi házakkal. Itt egyszerre
minden van, mint a moziban. Szinte alig elviselhetô.
Persze mindig vannak divatok: volt a nyolcvanas
években az alpesi ház, majd a mediterrán…

Zs. Á. Most a feng shui. Ez nagyon klasszul kifeje-
zi az emberek lelkét, nem? Az építési elôírásokat
ugyan betartják, de abszolút nincsenek tekintettel se
a szomszédra, se semmire. Az ürömi Róka-hegy vagy
a törökbálinti Tükör-hegy nagyon érdekes tanulmány
lehet.  Ez azért alakult így, mert hiányzik a belsô, biz-
tonságos kultúra és a közösség. Ezeket a házakat nem
egy közösség tagjai hozzák létre. Viszont gyönyörûek
az árvíz után újjáépült falvak. Ott, ahol a házak 60-80
százaléka elpusztult, az egész falu újjáépült, gyakor-
latilag majdnem egyforma házakkal, de valahol még-
is mind más. Ha látni akarsz boldog embereket és há-
zakat ... , a falu tele van virágokkal, gyönyörûek a ker-
tek.  

Zs. L. Ezek tükrök. Az építészet is visszatükrözi,
hogy egy hely milyen.

Ha jól tudom, te is részt vettél az árvízi újjáépí-
tésben.

Zs. L. Igen. Tákoson a Kós Károly Egyesülés tagja-
ként vállaltam a falu újjáépítésében  a fôépítészi fel-
adatokat. Ez egy nagyon izgalmas idôszak volt, hiszen
alig  hat hónap alatt kellett 120 házat megépíteni. A
dolog úgy mûködött, hogy akinek elvitte a víz a házát
azonos nagyságút választhatott 19 különbözô méretû
típustervbôl, majd ezeket kellett adaptálni az adott
helyszínre. A kivitelezônél elértük, hogy mindegyik
épület más homlokzattal épüljön. Így lehetett olyan
utcaképet létrehozni, ahol hasonló házak kerültek
egymás mellé, de mégis mindegyik különbözô,  mint
a régi falusi építészetben. 

Mi a helyzet a hegy építészetével?
Zs. L. Ez a hegy építészetileg nagyon érdekes. Itt is

sokféleség van, sok régi ház is, de hál’ istennek azért
ez egy beállt környék, sok növénnyel. Igaz, nagyon sok
változás történt, mióta kilencvenben ide költöztünk.
Felértékelôdött a terület, közlekedési egérút lett,
sûrûsödött, fôleg mióta engedélyezik a többlakásos
társasház építését. Ez majdnem ötszörös terhelést je-
lent, ugyanarra a telekre vonatkozóan. 

Volt egy olyan tervetek is, hogy focipályát épít-
setek a bányában. Lesz focipálya?

Zs. L. Hát nem… nem tudom. Ugye itt van ez az Új-
lak II-es bánya, az Eurocenter fölött. Ide szerettünk
volna egy grundot építeni, mert azt láttuk, hogy a srá-
cok nem tudnak sehol összejönni,  nincsen vízszintes
terület, csak az iskola udvarán. Ez inkább egy gondo-
lat volt, ami nem veszett el, csak nem jöttek társak,
így aztán a grund építése egyelôre elenyészett.

fa

Színházi ajánló

„Színház 

az egész világ”
Nyár van, nyár… és izgalmas, hangulatos elôadá-

sok városszerte.
Boldogok vagyunk, hogy „szeretteink, kedvence-

ink” közül most Bánsági Ildikó mûvésznôt
(képünkön) ajánlhat-
juk kedves figyel-
mükbe. S nemcsak ô
áll szívünkhöz közel,
hanem a közeli be-
fogadó helyszín, az
Óbudai Nyár újabb
színes rendezvény-
sorozat is.

Bánsági mûvész-
nô az Óbudai Társas-
kör kertjében látható
parádés szerepben,
Molnár Ferenc rég
játszott komédiájában, a „Delilá”-ban. Színpadi part-
ner és rendezô Balázs Péter, kedves fiatal mûvészek
közremûködésével.

Elôadások: július 20., 21., 22., 23., 28., 29., 30. es-
te 20 óra.

Mivel legközelebb az Óhegy Hírekben már csak a
szeptember hónap elôadásaiból válogathatunk, így
engedtessék meg néhány augusztusi ajánlat is:

Magyar Állami Operaház: augusztus 15., 17. Ba-
lett Fesztivál: Adam-Lavrovszkij: Giselle

Margitszigeti Szabadtéri Színpad:  június 30.,
július 1. Fodor-Back-Presser: A próba – rockbalett

Augusztus 13. Várkonyi-Miklós: Sztárcsinálók –
rockopera (25 éves a Rock Színház , a régi sztárokkal
újra, Szolnoki Tibor is . (sic!)

Óbudai Nyár – a Zichy Kastély udvara: augusz-
tus 4., 5., 6., 7. Wassermann-Mitch Leigh: La Mancha
lovagja – musical

Óbudai Fôtér: június 18. 100 tagú Budapest Ci-
gányzenekar

Tartalmas nyári színházi esteket, jó pihenést és
szórakozást kívánunk

Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor

Gratulálunk…
dr. Tatár Albert fôorvos úrnak, aki nemrég töl-

tötte be 80. életévét. Ô volt 1964-tôl 11 évig hegy-
vidékünk megbecsült körzeti orvosa, kivétel nél-
kül tisztelte és szerette minden betege. Szaktu-
dásáról, emberségérôl, segítôkészségérôl és ked-
vességérôl a mai napig legendák keringenek.

Egyesületünk és a helyi Vöröskereszt Tarlós
István polgármester úrhoz írt közös levélben tett
javaslatot „a kerület díszpolgára” cím adományo-
zására.

Sok erôt és egészséget kívánunk még sokáig, a
még ma is aktívan gyógyító Doktor úrnak.

Az Egyesület Elnöksége

Hegyi portré és építészet

Zsigmond Ágnes

és Zsigmond László

SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY

1037 Budapest, Jablonka út 126/B. Szabó Judit, telefon: 367-3620 HEGYI OVIHEGYI OVI
ERDEI KÖRNYEZET • JÓ LEVEGÔ • NYELVOKTATÁS • SPORTFOGLALKOZÁSOK
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Gidapaprikás
A kecskét kedves jó solymári barátom nevelte. Én

már csak lefaggyúztam a bontott kecskehúst, de jó
alaposan, különben nem jön elô a könnyû hús finom
íze. A bogrács legal-
jára tettem a lepu-
colt csontokat, rá
hagymát, arra a hú-
sos csontokat, majd
megint hagymát,
aztán a színhúst,
legtetejére pedig a
zöldpaprikát, para-
dicsomot, közben
persze mindig sóz-
tam.

Így tettem a
tûzre. Nem kever-
gettem, mert össze-
zagyválni nem illik,
csak a bográcsot
idônként kézzel
megpörgettem. 2-3
óra alatt szépen megfôtt, és amikor kezdett meg-
rottyanni és egymásba ereszkedtek az ízes darabok,
akkor fûszereztem. A tetejére szórtam borsot, kis ma-
jorannát, köménymagot. Miután azok íze is elegye-
dett a húsdarabokkal, tettem rá a pirospaprikát. Vé-
gül levettem a tûzrôl, jól összekevertem, és rögtön
tálaltam.

Rácz András

(Folytatás az 1. ol-
dalról

Az udvarmester
invitálására szapo-
rán gyülekeztek az
éhes meghívottak,
hogy helyet foglal-
janak a szépen fel-
díszített asztalok-
nál. A király minden
vendégét B. Tibor
udvari ékszermíves
nyakékével ajándé-
kozta meg.

Örömmel üdvö-
zöltük körünkben
Szabó Magdolna 
a lpo lgármeste r -
asszonyt, valamint
Kiss Imrét a Szent
Korona Szövetség
elnökét és felesé-
gét. A nemes höl-
gyek és urak (a ma-
gyar és a skót királyi
pár közremûködé-
sével) eltáncolták a
pavane-t Juhász Vali
udvari táncmesternô
betanításában.

És máris érkeztek
az ételek és italok
Gib Erika (kocsmá-
rosné aranyvirág),
Harkai Ági (segéd-
aranyvirág), vala-
mint az apródok és
ifjú háremhölgyek
felszolgálásában. A
lakoma vidéki birto-
kokról származó na-
rancspálinkával kez-
dôdött. A parázson
sült tikfiakat
sütômesterünk friss
cipójával, valamint Földes Zsuzsa és Szalkai Hédi
udvari ínyencek által válogatott, fûszerszámokkal
ízesített salátákkal tálalták fel fatányéron. Sáringer
Erzsike birtokáról származó tüzes vörösborral oltot-
tuk szomjunkat, melyet agyagkorsókban és poharak-
ban szolgáltak fel.

A lakoma elején – étvágygerjesztôként – egy híres
tûznyelô (Némedi Ervin) szórakoztatta az udvari né-
pet, és arról, hogy a megfelelô zenei háttér se hiá-
nyozzon, Kecskés András híres lantmûvész és együt-
tese gondoskodott. A lakoma végén rablólovagok
törtek be a terembe (Piroch Gábor és kaszkadôrcsa-
patának köszönhetôen), és a mulatozó elôkelôségek
– a királyi párral együtt! – örülhettek, hogy orruk-fü-
lük elvesztése nélkül megúszhatták a csetepatét!

Az elsô ijedtségbôl magához tért díszes vendég-
ség ezek után – a kalóriákat elégetendô – lelkesen ta-
nulta a reneszánsz táncokat, Kecskés Andrásék sza-
kavatott irányításával. Hogy a résztvevô úrasszonyok
és urak mennyire élték bele magukat a középkori
hangulatba, arra egy spontán kis közjáték a példa:
Bíró Gábor uram – a reneszánsz táncház során – fel-
kérte a királynôt (személyemben), mire az udvari nép

felhördült: „Nézzétek, van mersze a királynôvel tán-
colni!” Kell ennél jobb példa a középkori hangulat
átélésére? Mivel Kecskés András birtoka messze esik
óbudai udvarunktól, éjfél felé távoznia kellett. De a
táncban fáradhatatlanoknak nem kellett még haza-
térniük: Mezô András udvari DJ-nk remekül szórakoz-
tatta ôket hajnalig. (A királyi pár hamar eltávozott:
másnap – álruhában – fôzniük kellett az udvari sza-
kácsversenyen!)

A királynô nevében is mindenkinek köszönöm a
három napos programban való részvételt, segítsé-
get, az elôadóknak, a kórusnak és a lakoma elôtti
mûsor résztvevôinek díjazás nélküli fellépését. Kö-
szönöm továbbá a Varga Márton Kertészeti Szakkö-
zépiskolában dolgozó Hoffmanné Slekta Ildikó virág-
kötônek a csodás virágdíszeket; a King Arthur’s Lo-
vagi Étteremnek és Ladinek Erzsike jelmezköl-
csönzônek a programok lebonyolításában való köz-
remûködését és támogatását!

Reméljük, jövôre is együtt utazhatunk az idôben!
Az ismét betegeskedô krónikás helyett élményeit

lejegyezte:
Benyóné dr. Mojzsis Dóra

Lakoma és mulatság

Várhegyi András

A tûznyelô Némedi Ervin

R. Németh Ferenc a trubadúr

Rácz András az Óhegy Szakácsa

Vox Voluntatis hallgatósága

Sáringer Kálmán furulyázik

Kezdôdik a táncoktatás

Az Óbudai Búcsút idén 11. alkalommal rendezte
meg a Braunhaxler Egyesület. Ez alkalomból hastán-
cot jártak hölgyeink: Gál Kati, Szûcs Eszti (az okta-
tó), Benyó Dóri, Cseresznyák Veronika. A napon fel-
forrósodott fekete színpadon a szokottnál kicsit für-
gébb volt a tánc.

Az Óbudai Múzeum Közalapítvány által 2004-ben
kiírt pályázaton díjat nyert kedves szerkesztôtársunk
is, Szász Kálmán (a képen, jobb szélen), az „Ödön az
elsô önkéntes rendôr” címû novellájáért. Az oklevelet
Gyimesi László író, a közalapítvány titkára adta át, a
„Múzeumok Juniálisa” keretében megrendezett, kerü-
leti kulturális civil szervezetek találkozóján.

(Óhegy Hírek szerkesztôsége)
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Legutóbbi összejövetelünkön a rövid beszámo-
lókat követôen rögtön a tárgyra tértünk, vagyis a
komposztálásra. Mint tudjuk, a kerti hulladék ége-
tésére évente csak kétszer van lehetôség, ha pedig
az FKF Rt. sárga zsákjaiba tesszük, az ugyanúgy sze-
métbe kerül, mintha kukába tennénk, ráadásul még
szállításuk pénzünket is nyeli, a kipufogó gázok pe-
dig a levegônket szennyezik. Közös érdek tehát,
hogy ami szerves hulladék keletkezik a háztartás-
ban, azt ne dobjuk a kukába, ha-
nem hasznosítsuk otthon.

Mit tehet például az a Hegylakó,
aki miután a piacról hazacipeli a
sok friss zöldséget, és a fazékba va-
rázsolja a hasznosítható részeket, a
konyhaasztalon felhalmozva találja
a különféle szár- és levélmaradvá-
nyokat? Az esetek nagy többségé-
ben az történik, hogy mint fogyasz-
tásra nem alkalmas szemét, a kuká-
ba kerül. A háztartási hulladéknak
legalább 30 %-a hasznosítható
szerves anyag, amelybôl nagyon ér-
tékes komposztot nyerhetünk.
Komposztálni mindenki tud. A ter-
mészetben, például az erdôben ez a folyamat ma-
gától zajlik le, csak utánozni kell!

Mi a komposzt? Komposztnak nevezzük azt a
morzsalékos, sötétbarna színû, földszerû, magas
szervesanyag tartalmú anyagot, amely szerves hul-
ladékokból, maradványokból elsôsorban mikroor-
ganizmusok tevékenységének hatására jön létre,
megfelelô körülmények között (oxigén, nedvesség-
tartalom). 

Mire használható? A komposztot a növények alá
kerülô földhöz lehet keverni. Felhasználhatjuk kert-

ben talajjavításra, fólia alatti ter-
mesztéshez, virágkiültetéshez,
zöldségágyásokhoz, fák telepíté-
sekor az ültetôgödörbe helyezve. A
lakásban pedig virágcserepekbe,
balkonládákba.

Mi kerülhet a komposztba? A
háztartásból a konyhai zöldség-
hulladékon túl apróra tört tojás-
héj (meszes talajon ne nagy
mennyiségben), papír-tojásdoboz
(apróra feldarabolva), papírzseb-
kendô, könnyen foszló papír
törlôkendô,  toll, szôr, gyapjú, nö-
vényevô állatok ürüléke a forgá-
csalommal együtt, pamutszövet-

és lenvászon maradék, fahamu. A kertbôl pedig
hullott levelek (néhány kivétellel), aprított nyese-

dék, elvirágzott növények, kaszálék. Vigyázni kell,
nehogy a kaszálék túl nedves legyen, mert akkor
kellemetlen szagok kíséretében rothadásnak indul-
hat, így célszerû a rétegek közé valamilyen laza
anyagot (száraz fanyesedék, faforgács, föld) kever-
ni!

Komposztálás módszere. A komposztkészítésnek
kiskerti méretekben két megoldása lehetséges, a
prizmakomposztálás és a silókomposztálás. A priz-
makomposztálás nem más, mint a szabadon össze-
rakott „komposzthasáb”, amelynek elônye, hogy
könnyen kezelhetô, átforgatható, hátránya, hogy az
állatok széttúrhatják, nem túl esztétikus. Nagyobb
hátsókertekben jó. A komposztsilók (komposztlá-
dák és -tartályok stb.) számtalan változata ismert,
de házilag is könnyen elkészíthetôek. Egyedüli hát-
rányuk, hogy nehézkes a komposzt idônkénti átfor-
gatása.

Komposztáló elhelyezésénél a következôkre kell
figyelni:

- a silót árnyékos és jól megközelíthetô helyre
kell tenni, 

- megfelelô méretû legyen (cca: 1,5 x 1,5 m), mert
ha nagy, nehézkes az átszellôzése, ha kicsi, könnyen
kiszárad. 

- a levegôellátás oldalról biztosított legyen.
***

Legközelebbi számunkban folytatjuk a témát, az
addig esetlegesen felmerülô kérdéseket pedig
igyekszünk megválaszolni: Környezet Munkacso-
port, veszelyes.hulla@freemail.hu

Tömöri Balázs

Élhetô, fenntartható környezetért…
Környezet Munkacsoport tájékoztatója

Június 14-én, kedden öt óra körül
nyomasztó kánikulus hôség és vígasz-
talan forgalmi dugóhálózat telepedett
a délutáni Belvárosra. Aki szerencsé-
sen, idegösszeroppanás nélkül keresz-
tülverekedte magát a városon, az el-
nyerhette küzdelme jutalmát, egy kel-
lemes felüdülést a Magyar Építész Ka-
mara székházának madárfüttyös, csu-
pazöld, hûs átriumában. Itt, vagyis az
ide nézô Kós Károly teremben nyitotta
meg Vámossy Ferenc tanár úr – a
Mûszaki Egyetemnek és az Iparmûvé-
szeti Egyetemnek egyaránt tanára –
Pázmándi Antal kerámikus mûvész ön-
álló kiállítását, és bemutatta az eddigi
munkáit ismertetô, idén megjelent al-
bumát is.

A megnyitó beszéd kicsit ter-
jengôsen, vontatottan indult – talán az
ide is bekukucskáló hôség miatt –, de
szerencsére az elôadó hamarosan át-
váltott egy sziporkázó humorú, pergô-
sebb párbeszéd-formációra, így aztán
ketten Tónival (a mûvésszel) fölfrissí-
tették a már kissé bágyadozó hallgató-
ságot.

Tóni (hadd maradjak már most enn-
él, a népes baráti körében járatos meg-
szólításnál) kerámia-szobrai (kompo-
zíciói) meglehetôsen nagy méretûek,
ezért a Kós teremben kevés fért el be-

lôlük, ám szerencsére az albumba
majdnem mind belefért, a kiegészítô
szöveg és a portréfotók mellé.

Mind a kiállított szobrok, mind az
album a mestertôl megszokott alapos,
pontos és legfôképp szép emberi mun-
káról tanúskodnak. Annyi erô, derû és
bíztató tisztaság sugárzik az alkotások-
ból, hogy – látva azokat – az ember
bátran emelheti föl a tekintetét, és re-
ménységet meríthet belôlük napjaink,
elmúlt s következô évtizedeink nem túl
bátorító közegében.

Köszönjük Tóninak mindazt, amit
adott nekünk, büszkék vagyunk arra,
hogy köztünk lakik, és baráti társasá-
gunkban tudhatjuk ôt.

A hegyvidékiek nevében
Szász Kálmán

„Álldiga és várdiga...”
a Körtvélyes utcai buszmegállóban

Egy-két éve volt egy óriásplakát és rajta egy találó szlogen: „Önnek nem
bántja a szemét?” Ez jutott eszünkbe reggelente, amikor várakoztunk a
Körtvélyes utcai buszmegállóban.

Ahogy kilépünk kertünk kapuján, szembe találkozunk közös (ségi?) életterünk
ezernyi kisebb-nagyobb zavaró jelenségével. Nem sorolom, mindenki tudná
sorolni, az is, aki busszal jár, az is, aki kocsival. Bosszankodunk miatta, latol-
gatjuk, ki a gazda, kutatjuk az okokat, és önvédelembôl megemeljük
tûrôképességünk határát. Azt is megkockáztatom, hogy lassan tudomásul
vesszük és elfogadjuk, hogy nincs rá pénz, ember, vagy most és erre éppen nin-
csen. És igényünk a szépre, a jóra, a mûködôre és az élhetôre, ugye még van?

Úgyhogy fogtuk magunkat a párommal, és lapáttal, seprôkkel, szemetes
zsákokkal kivonultunk és összetakarítottuk a megállót, és elhatároztuk, hogy
idônként megismételjük az akciónkat. Ahogy a hegyi újság is bíztatott, ha nem
is örökbe fogadtuk, de gondját viseljük a hegyi közösségi élettér e kis szeletét.

Halmágyi J.

Pázmándi Antal

kerámikus kiállítása
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Az Uzsoki-hágóról késôn érkeztünk vissza szállás-
helyünkre, a nagydabronyi Református Irgalmas Sza-
maritánus Egészségügyi Gyermekotthonba. A gyere-
kek már türelmetlenül vártak az elôcsarnokban, és
miután az összehordott székekre mindannyiunkat le-
ültettek, nagyszabású mûsorral leptek meg minket.
Énekelt kórus, volt matróztánc, mesejáték, elhang-
zottak népdalok, és mind-mind csodálatos nyelvezet-
tel, olykor saját maguk készítette ruhákban, csupa vi-
dámsággal és sugárzó szeretettel. Jólesett. Nagyon
jólesett.

Közel 70 leánygyermek lakik az otthonban. Két
évestôl a tizenkét évesig kerülnek be leginkább árvák,
szociálisan rászorultak, testi- vagy értelmi fogyatéko-
sok, beszélôképesség hiányában szenvedôk, tragédi-
ákkal terhelten. Négytôl nyolcágyas szobákban élnek,
folyamatos gondoskodás mellett. Fele a helyi iskolá-
ban tanul, többen nagyon jó eredménnyel. A ház
mûködésén jól látszott, hogy az eredmények és a bé-
kés hangulat mögött pedagógusok, nevelôk kemény,
kitartó munkája, hozzáértése, elhivatottsága, és nem
utolsósorban vélten a gyerekek iránti szeretete áll.
Hogy is valósulhatna meg különben az a jelenet, ami-
kor a tánckart egy járni alig tudó tündérke vezeti be
babájával a színtérre, és boldog, mikor körbetáncol-
ják…

A holland STHOE segélyszervezet alapította az
otthont 1995-ben, és mind a mai napig rendszeresen
támogatja. Az intézmény, amely a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyház tulajdona, 9 hektáros területen fekszik,
azon saját erôbôl és az adományokból létrehozott
egy gazdaságot, és ma már teljes egészében önfenn-
tartó. Kisebb tehenészet, sertéstelep biztosítja a
húst, tejet, sajtot. Üvegházakban paprika, paradi-
csom, uborka terem. De van méhészet és péküzem is.
Itt csinálják a sütiket is. Katkó László igazgató úr

büszkén mutatta be a gazdaságot, talán leginkább a
karbantartó mûhelyt, ahol a lakatosok az öreg gé-
pekbôl csodákat építenek. Az otthon mögött áll egy
vendégház, ahol mi is megszálltunk. Mint megtudtuk,
szállásdíjunkkal hozzájárultunk az otthon fenntartá-
sához.

„Laci bácsi” egyébként dinamikus, vidám ember,
aki minden problémát megoldott, és a végsôkig gon-
doskodott rólunk is. Fogadott minket már az ország-
határon és három igen tartalmas napot szervezett
meg nekünk. Elvitt a hágókra, és megismertette ve-
lünk a szûk hazája iránt elkötelezett, történelmét
részleteiben ismerô Braun László tanár urat, akinek
vezetésével a környezô városokat néztük meg. Bemu-
tatta Hidi Endre elismert keramikus mûvészt és
munkáit. Egy napon saját kezûleg ünnepi „lakomát”

készített a Vereckei-hágó alatti tisztáson, a patak
mellett. Gulyással és saslikkal vendégelt meg ben-
nünket. 

Bántuk, hogy lejárt az idônk. Élmények sokasága
rakódott egymásra. Sok kedves, vidám gyermekarc
kavarodik ki közülük leginkább. Matrózruhás tánco-
sok élvezték saját produkciójukat, na meg a tapsot.
Hálás szemük még most is elôttem van.

Ja! A meglepetésmûsor végén P. Rezsô bolygatta
fel a színtársulatot. Keze közé vett egy saját maga ál-
tal gyártott pörgettyût, majd hirtelen mozdulattal a
magasba repítette. Mindenki némán nézte a bolthaj-
tásig emelkedô színes propellert. Aztán egy zsákból
mindenkinek osztott, mire ôrült zsivaj lett. Gyerekek,
felnôttek pörgettek, és úgy éreztük, mintha a nagy
hancúrozás közben láthatatlan szálak szövôdtek vol-
na közöttünk. Mintha eltûntek volna a különbségek
egészséges és sérült, kicsi és nagy, gyerek és felnôtt
között. 

Szabó Árpád visszaemlékezése nyomán Felcsuti László

Kárpátaljai utunk páratlan élménye volt Ungvár
falusias külvárosában – a valamikori Gerény kö-
zségben – található egyik legkülönlegesebb Árpád-
kori körtemplomunk, benne a 14. század második
felébôl származó gótikus freskókkal.

Az akkor élt mesterek valódi érzéseiket festették,
az ábrázolás nemcsak vallási tárgyú, de vallásos ih-
letettségû is. A falakon két sorban található freskó-
maradványokon, bár kopottak, halványak, kive-
hetôk az Újszövetség jelenetei.

A román stílusú rotunda ma egy jellegtelen kül-
sejû görög katolikus templom szentélye. Az egyko-
ri templom igazi különlegessége, hogy a kívülrôl

köralakú, belül hatkarélyos, A körtemplomok a ro-
mán építészet igen speciális ágát képezik, amelyek
fôleg magyar területeken találhatók (Kiszombor,
Karcsa), Európában alig. Feltételezések szerint a
keletrôl ide érkezô magyarok hozták magukkal e for-
mát.

Szerencsénkre a templom nyitva volt, szertartás
után érkeztünk. A görög katolikus parókus szívesen
fogadott minket és figyelmeztetett, hogy a hajót a
szentélytôl elválasztó ikonosztáz középsô, un.
királykapuját és a mögötte levô sávot nem használ-
va járjuk körbe a rotundát.

Majd’ két órás, kalandos úton jutottunk el e cso-

dáig: a busz hol kátyúban tûnt el, hol híd alatt nem
fért át, hol a fák ágai állták útját. Amikor végre meg-
érkeztünk, Törköly Gyuri pilótánk körülnézett … és
a visszaút már csak öt percbe tellett.

Csonka István

A gerényi rotunda

A gyermekotthon

Matróztánc                                                           A kis táncos                               Népdalverseny gyôztese

Ebéd az Aklos-hágónál Babás tánc

Laci bácsi kiosztja a finom gulyást



A júliusi kerti munkák alapja a víz. Legfontosabb
feladatunk az öntözés, illetve a vízigény kielégítése,
ha szükséges. Ez az év már produkált néhány
meglepetést csapadék-ügyben, de a nagy átlagot
figyelembe véve öntözni kell. Mire ügyeljünk? A
pázsitot, gyepet ne vágjuk túlságosan rövidre, jobb,
ha tud egy kicsit árnyékolni magának. Ez azt jelenti,
hogy a nyírási magasság kb. 6 cm legyen, bár ahol
heti rendszerességgel nyírnak, lehet ennél több is.
Amennyiben szôlô is van a háznál, a csonkázás válik
idôszerûvé. Az elmúlt év tanulsága alapján figyeljünk
arra, hogy a fürtök láthatók legyenek, a permetezés
„elérje” ôket. Itt hívnám föl a kerttulajdonosok
figyelmét, hogy a permetezéskor vegyék figyelembe a
külsô hômérsékletet. Általános szabály talán nincs,
de azt javaslom, hogy 30 °C feletti hômérsékleten ne
permetezzenek. A szertôl függôen könnyen elôfor-
dulhat perzselés, ami több kárt okoz, mint amennyi
hasznot hoz maga a permetezés. Néhány szép,
virágos hagymásnak most van az ültetési ideje.
Ilyenek a fehér liliom, a ciklámen és a császárkorona.
A dáliáknál, ha nagy virágot szeretnénk, törjük ki az

oldalhajtásokat. Egyre több kertben látni Kanna
változatokat; ezek nemcsak virágaikkal, hanem
színes, nagyméretû leveleikkel is díszei a kertnek.
Fontos tudni róluk, hogy akkor fejlôdnek igazán
szépen, ha talajukat nem hagyjuk kiszáradni. 

Madarainkról szokás szerint. Biztosítsunk fürdô-
és ivóhelyet számukra, lehetôleg menekülési hely,
pl. egy bokor közelében.

Szép nyarat, jó kertészkedést kíván: 
Ort János

kertész
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Július - augusztus

Ismerjük fel és óvjuk természeti

kincseinket!

KERT-
ÁPOLÁS,

ORT-kert � 30-294-8414

REFERENCIA-KERTEK A HEGYEN!

Piroch Gábor

és csapata
Egy marcona alak az Óhegy Napok királyi

lakomájának kezdetén nagyot csap buzogányával az
asztalra. „Még visszajövünk!!!”

Egek! Remegve eszegetem sült jércikémet a finom
zöld füves körettel, és akkor valóban... egy szaracén
nôrabló, a máltai lovag és az iménti marcona alak
dúlja fel az estét. Hátraszaltó helybôl, jércikém hûlt
helyén csatazaj az asztal tetején, csihi-puhi,
fegyverzörgés, sikoly, hörgés, egymásnak fe-szülô
izmok – Piroch Gábor és csapata.

Ô a legismertebb magyar kaszkadôr. A szakmával
egészen fiatalon, 1968-ban ismerkedett meg, amikor
még a Bp. Honvéd cselgáncsozója volt, és Papp
Bertalan olimpiai-bajnok vívó elvitte egy forgatásra.
Másodszor már nem kellett hívni, ott ragadt a film
világában. Végigjárta szinte az összes hazai
kaszkadôr csoportot, ma pedig saját csapatát vezeti.
Pályáját természetesen magyar filmekben kezdte, a
'70-es és '80-as években, a magyar film aranykorában
jóformán egyik forgatásról a másikra ment. A honi
filmtörténet számos remekmûvében szerepelt, és
szinte az összes rendezôóriással dolgozott együtt:
Szinetár Miklóssal, késôbb Jancsó Miklóssal, Fábri
Zoltánnal, Gát Györggyel. 

Amint az egyik külföldi producer meglátta, amikor
Piroch Gábor égô buszt vezet a Margit hídon, majd a
szigeti leágazónál a Dunába kanyarodik, miközben
kiugrik harmadmagával a buszból, azonnal
szerzôdtette. 

Így eljött a külföldi munkák ideje, tehetsége és
szorgalma hamarosan Hollywoodban is keresett
munkaerôvé tette. Különös módon elsô nem ma-
gyar filmjét Magyarországon forgatta: John Houston
munkája, a Menekülés a gyôzelembe igazi sztár-
parádé volt (Michael Caine, Max von Sydow,
Sylvester Stallone, Pelé), és kiváló lehetôséget adott
a nemzetközi kiugrásra. Ezt követôen megállás
nélkül jöttek a felkérések, csak ízelítô a több mint
száz filmbôl: Vörös zsaru, Titanic, Terminator 3,
Evita, Indiana Jones, Gyilkos sziget, Hegylakó,
Múmia, Emlékmás, Én a kém, Trója vagy a Mennyei
birodalom.

Munkája elismerésének jele, hogy számos holly-
woodi alkotásban kaszkadôr koordinátorként, ill.
akciórendezôként is szerepet vállal 

Vajon mi hajtja: "Nagyon szeretném megérni a
magyar film másodvirágzását, hiszen a hazai
filmgyártás volt az én bölcsôm."

Egy másik, családi ebédnél pedig üzent a szebbik
nemnek is: „Nem kell egy percig sem rosszul
éreznetek magatokat! Lányok, egy kicsit megrázzátok
magatokat, dolgozik a sminkes rajtatok is,
akármelyik produkcióban helyetek van! 

Kösz, sógor a biztatást: 
Piroch Zsuzsa

A nyári idôszak növényei általában hosszabb vi-
rágzási idejûek. Így sok fajukkal még ôsz elején is ta-
lálkozhatunk. Kezdjük sétánkat elôször a sziklagye-
peknél, félszáraz gyepeknél!

Sárga kövirózsa (Jovibarba
globifera subsp. hirta (L). J. Par-
nell)

Sziklagyepek, sziklás lejtôk vé-
dett növénye. Húsos sötétzöld le-

velei nyitott tôrózsát alkotnak. A
,,csillag’’ 3-7 cm átmérôjû. Sok fi-
óknövényt fejleszt. A levelek szé-
le pillás. A nagyobb levélrózsák

10-20 cm magas termôhajtást fej-
lesztenek. Ezen a levelek szôrösek. A

tömött virágzatban sárga, 6 szirmú
virágok nyílnak. A virágzó növény
elpusztul ugyan, de körülötte a
,,gyerekei’’ már ott sorakoznak. Ne
gyûjtsük be kertünk sziklakertjébe!
VII - X. N.E.V. 2000 Ft.

Szürkés ördögszem (Scabiosa
canescens W. et K.)

Meszes sziklagyepek, pusztafüves
lejtôk ritka védett, szép növénye.
Meddô tôrózsájának a levelei épek, lapát alakúak.
Ágas, ,,bokros’’ szárán a levelek fésûsen szeldeltek.

Virágzata félgömbös fejecske. Lilás-
szürkés (innen a magyar és
latin neve) virágai 5 cimpájú-
ak. A szélsô virágok külsô
cimpái nagyobbak. Igen csi-
nos növény. Ha találkozunk
vele, vigyázzunk rá! VII - XI.

T.E.V. 2000Ft. 
Közönséges orbáncfû (Hyperi-

cum perforatum L.)
Félszáraz gyepek gyakori, feltûnô gyógy-

növénye. Magas szárán átellenesen álló tojásdad, ülô
levelei áttetszôn pontozottak. Latin nevében a per-
foratum erre utal. Virágzatában feltûnô, sárga szirmú
virágok vannak. Népi gyógyászatban már régen
többféle kór ellen használták. A modern gyógynö-
vény-gyógyászat nyugtató teáinak fontos anyaga.
Föld feletti fiatal hajtását június–augusztusban
gyûjtik. VI.-X. N.T.E.

Látogassunk el az árnyas, virágos erdôbe is!
Szurokfû (Origanum vulgare L.)
Tölgyes erdôkben találkozha-

tunk ezzel a gyógy- és fûszernö-
vénnyel. Fásodó tövû, gyöktörzses
évelô. Bokrosodó, közepesen
magas (50-60 cm) illóolajos
ajakos faj. Szögletes szárán a le-
velek átellenesen állnak. Dús vi-
rágzatában vöröses ajakos virágok
vannak. Vadmajoránnának is hív-
ják, mert illatos, szárított levelével
- pl. pizzát - ízesíthetünk. Virágzó
hajtásából gyógyteát készítenek sok

féle panasz enyhítésére. Júniustól szep-
temberig célszerû gyûjteni. VII - IX.
T.E.

Gyertyán- és bükkelegyes üde
erdôkben jelent színes foltot a kék-

üstökû csormolya (Me-
lampyrum nemorosum L.).

Ennek a tátogatókhoz tartozó
szép növénykének a murva-
levelei kékek, a tövükben
növô virágok aranysárgák.

Kéküstökû nevét innen kapta. A
csészelevelei bozontos szôrûek, érde-

mes nagyítóval megnézni. Latin nevében a nemoro-
sum erdei elôfordulására utal. VI. – X. E.

Stollmayer Ákosné

Kerti dolgaink

Bútorklinika
Bútorjavítás, felújítás, 

antik és stílbútorok 
szakszerû restaurálása.

TTeell..::  338888--22446644,,  vvaaggyy  2200--337788--88001177
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A szombat esti lakoma sokáig elhúzódott, de az
étekfôzô verseny résztvevôi – némelyek álmosan –
már korán gyülekeztek. Ki-ki hozta fontos eszközeit,
bográcsát, kését, fejszéjét, tûzhelyét, és igyekezett jó
helyet keríteni az udvaron. A versenyzôk tréfás ugra-
tásokkal múlatták az idôt, miközben igyekeztek elles-
ni a rejtett fortélyokat, tanácsokkal látták el egymást,
és az elôkészületek, majd a fôzés ideje alatt is inkább
baráti összejövetel, mint versenyhangulat uralko-
dott. 

Megérkeztek a kirakodóvásár árusai is, és portéká-
ikat csodálhatta, vásárolhatta a gyülekezô közönség.
Vendégeink között köszönthettük Bús Balázs alpol-
gármester urat, és Tauner Tibort, a Braunhaxler
Egyesület elnökét is.

Ahogy múlt az idô és
az étvágygerjesztôk is
fogytak, kezdtek egyre
érdeklôdôbbek lenni a
vendégek. Itt-ott kósto-
lójeggyel kezükben ke-
rülgették a bográcsokat,
és az illatok alapján pró-
bálták eldönteni a kósto-
lási sorrendet. 

Aztán sorban elké-
szültek az ételek, és gyûl-
tek a szavazócédulák. A
fô attrakció azonban a
boszorkányégetés volt,

mert majdnem túl jól sikerült! Hegyi boszorkányunk,
Gál Kati igen élethûen jajgatott, késôbb derült ki,
hogy tényleg kiégett a lábán a harisnya. Mikor min-
den étek elfogyott, következett a szavazatok számlá-
lása, és az eredmény kihirdetése. Ekkor derült ki,
hogy nem is olyan könnyû megállapítani a sorren-
det, mert nem egyforma mennyiségû étel fôtt a bog-
rácsokban, amibôl több jutott, több szavazatot kap-
hatott. 

Ekként egységesen mindenki második lett, az iga-
zi nyertesek a kóstolók voltak, akik megízlelhették a
számos jó falatot. Hogy mégis ki lett 2005. legjobb
szakácsa az Óhegy Napokon? Rácz Bandi, gidapör-
költjével! De, hogy meg legyen örökítve minden

résztvevô, álljon itt a lista a résztvevôk nevével és a
remek ételekkel.

Sörös csülök rizzsel: Gál Zoli; Mátyás király ked-
venc udvari bolondjának kedvence (alias tejbegríz
bográcsban fôzve): Kvárik Lajos; Gida paprikás: Rácz
András; Marhatokány középkor módra: Pirchala Ist-
ván; Csülkös babgulyás: Benyó Tibor; Pincepörkölt
magyar szürkébôl: Ács Péter; Diszkoszban sült puly-
ka vegyes körettel: Budai Sándor.

Cseresznyák Veronika

Mi is lehetne középkoribb képzôdmény, mint egy
pártázatos falú, bástyákkal, tornyokkal erôsített vár.
Lovagok, címerek, sisakok, várak! Sokak számára –s
talán nem is érdemtelenül – a katedrálisok, a
vadszôlô-futotta kolostor-kerengôk mellett ezek je-
lentették a középkort. A Zrínyi Miklós hôsköltemé-
nyén, Arany János balladáin és Gárdonyi Géza regé-
nyén nevelkedett magyarok, mi magunk, a romanti-
kus, heroikus történések színterét ma is szívesen kép-
zeljük sasok-járta bércek peremén díszelgô várakba.

Nos, a középkor jegyében zajló Óhegy Napok ke-
retei közé pompásan beleillett két ragyogó kutató,
hiteles régész, Simon Zoltán és dr. Juan Cabello
elôadása a középkori várépítészetrôl.

Rögtön a nyitónapon, pénteken, Polgármester úr
képviseletében megjelent Nyíri Csaba kabinetfônök
úr bevezetôjét és a Vox Voluptatis kórus elôadását
követôen Simon Zoltán mondta el ismertetôjét a
magyarországi várépítészetrôl. Megtudhattuk, hogy
sokféle funkcióra építettek várat a honfoglalástól

kezdôdôen a Kárpát-medencében. Legtöbbjük uta-
kat, völgyeket, folyópartokat, határterületeket ôrzô-
védô célzattal emelkedett, általában magaslatokon.
Állandó lakójuk nem volt, legföljebb az ôrség néhány
katonája tartózkodott bennük. A jó stratégiai helyre
telepített építményekbôl az ott tartózkodók gyakran
ki-kicsaptak kóborló csapatokra, vagy – uram bocsá’
– egy kis muníció-szerzés céljából. Néhány kisebb
várat a századok múltával és az állandó háborús fe-
nyegetettség miatt kibôvítettek, meg-erôsítettek. A
nagy tûzerejû ágyúk hadrendbe állításakor azonban
már ezek a megerôsített várak sem tudtak ellenállni
az ostromoknak.

Dr. Juan Cabello – közvetlenül Simon Zoltán elôadá-
sa után –  a nyugat-európai, jelesül a spanyolországi
várépítészetrôl beszélt, amely egészen másfajta közép-
koriságot mutatott föl, mint a magyarországi.

A nemesi Ibériában, az iszlám és a keresztény kul-
túrának ezen az ezermódon összekeveredett terüle-
tén hatalmas és díszes várakat építettek a középkor-

ban. Ezek az építmények gyakran a napjainkban di-
vatos csúszózsaluzásos módszerrel készült falakból
álltak és jókora népség befogadására alkalmasak
voltak. Pompás helyiségek, termek, udvarok válto-
gatták egymást a külsô falak kerítette területen. Ha-
diállapot és háborúság nem lévén ezen idôkben
Spanyolhonban, nem kellett félni a kartácstüzektôl,
a véres ostromoktól, nyugodtan élhette a „várnép”
békés, elôkelô mindennapjait.

Miért kellett akkor várat építeni? – kérdezhetnénk,
s talán nem oktalanul. A választ erre is megadta a
történelem és Cabello doktor. A szép, gazdag vár
gazdája elôkelôségét volt hivatott tanúsítani. A bás-
tyákat, tornyokat lehetôség szerint a legfrissebb
„erôdítmény-divat” szerint illett kialakítani. Hát ugye
így is lehetett „enyém-a-várat” játszani a középkor-
ban.

Köszönjük mindkét elôadónak a nagyszerû
elôadást, és azt hiszem, kijelenthetem, hogy mi, akik
hallgathattuk ôket, nélkülük szegényebbek marad-
tunk volna a középkorról alkotott elképzeléseinkben
és tudományos ismereteinkben egyaránt.

Szász Kálmán

Várak

A harmadik nap A LÁTNOK ÉTEKAJÁNLÓJA

TOKÁN - A TOKÁN SZARVAS MARHÁNAK
LEGKÖLÖNB INOS RÉSZIBÜL TSINÁLTATIK,
BORS, CSOMBORD, HAGYMÁVAL.

PAPRIKA HÍJJÁN ,MER’ A KUTYA CRISTOFO-
RO COLOMBO MÉG NEM FE’DÉ FÖL ÁMERI-
KÁT, ’HONNAN MAJD A’ FÛSZERSZÁMOT HOZ-
NI LEEND.

LEPÉN’ – VAN TÖNKÖL BÚZABUL, TELJ’ ÁR-
PA TÖRT, ROZS PARÁS LISZTEBÜL. KEMENCI-
BE SÜTT’E. TOKÁNHOZ EGYÜTT TÖRD, EDJED.

NEM TETT’ BELÉ ÁLLAGJAVITÓ, TARTÓSIT-
TÓ, SZINZÖ. HA COLOMBO MEG IS FE’ FEDÉ
ÁMERIKÁT, LESZ ITT BôVIN MINDEN MOTSOK.
BELZÉBUB HÁGJA MEG A MAGJÁT IS.

ANNO DOMINI MCD
(Pirchala István)

Benyó Tibi csülkös babgulyása Baloldalt a szakács Ács Péter Kvárik Lajos, Mátyás kedvence Pirchala István – tokán Gál Zoli - sörös csülök rizzsel Rácz András – gidapaprikás

Budai Sándor diszkoszban süt

Tauner Tibo r köszöntôt mond



Az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesü-
lete és a Braunhaxler Egyesület leg-
utóbbi közös kárpátaljai tanulmá-
nyútja során érintette a Felsô-Bod-
rogköz központjának számító Király-
helmecet is, ezért sorozatunk jelen
cikke ezt a települést mutatja be.

A honismereti alapmûveket átte-
kintve az alábbiakat találjuk Király-
helmecrôl, a rövidítések feloldásá-
val.

A Ráday Mihály szerkesztette „Bu-
dapest teljes utcanévlexikona” sze-
rint a Királyhelmec utca 1939-ban
kapta a nevét. Érdekes, hogy »1966-
ban területrendezés miatt elbontot-
ták, de az új utca a réginek nyomvon-
alán alakult ki, s visszakapta régi ne-
vét. (1999). … Királyhelmec: helység
Zemplén vármegyében. (Ma Szlová-
kia: „Král’ovsky’ Chlmec”.)«

Kiss Lajos „A földrajzi nevek eti-
mológiai szótára” így ír e névrôl:
»’szlovákiai helység Felsô-Bodrog-
közben; Král’ovsky’ Chlmec’ [1572]«.
Érdekes, hogy egy 1332-bôl szárma-
zó iratban Helmech alakban is fellel-
hetô. „A Helmec helynév szláv ere-
detû; vö.: a szlovén Holmec helynév-
vel; cseh Chlumec; szlovák Chlmec hn.
Tulajdonképpeni értelme ’kis ha-
lom’. Egy 1212-re keltezett és 1334.
évi átírásban fennmaradt hamis ok-
levélben Hermelyz ’Királyhelmec’ ol-
vasható. – A Király- elôtag azzal kap-
csolatos, hogy a helység királyi piac
volt.” Megjegyzendô, hogy a ’kis ha-
lom’ értelmû helynév érthetôvé vá-
lik, ha a távolból a Bodrogköz síkjá-
ból magányosan a város fölé emel-
kedô 263 m magas Nagy-Király-
hegyre tekintünk.

Vályi András 1796-ban kiadott
Magyar országnak leírásában ez áll a
városról: „Király Helmecz. Mezô Vá-
ros Zemplén Várm. földes Ura a’ Le-
leszi Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik Leleszhez 1 1/2 órányira, fek-
vése kies, mellyet nevezetesített Lo-
rándfi ’Suzsánnának lakó épülete, ki
is itt választván lakását 1654ben, e’
szavakat tétette a’ kastéllyának hom-
lokára emlékezetül: Susanna Lo-
randfi Rel. Pri. Dom. Georgii Rakotzy
Princ. Transilvaniæ die 1. Maji. Ha-

tárja mindent
bôven terem, ki-
vált ha trágyáz-
tatik, legelôje
elég, piatzozá-
sai két mért-
földnyire Új-
helyben, Gal-
szécsen, Kis
Várdán, Ungvá-
ron, helyben is
esik két Országos Vásár esz-
tendônként, fája tûzre az Uraságtól,
káposztássa, dohánnya jó, malma,
és itatója helyben van.” Megjegy-
zendô, hogy „a’ Leleszi Uraság” alatt
a közeli leleszi premontrei kanonon-
rend, ill. a rend feloszlatása idején a
javaikat átvevô világi birtokos ér-
tendô, mint a következô szócikkbôl
is kitûnik.

Fényes Elek: „Magyarország geog-
raphiai szótára” 1851-ben így ír Hel-
mecrôl: „Király-Helmecz, magyar
m(ezô) v(áros) Zemplén vmegyében,
ut. p. Unghvárhoz 5 1/2 mfdnyire:
381 római, 120 g. kath., 673 ref., 12
zsidó lak. Róm. kath. és ref. anya-
templom. Szántóföldje 1475 hold, s
mindenfelé gabonát, kukoriczát, ká-
posztát, dohányt bôven terem; szép
tölgyes erdeje, szôlôhegye, hires
cseresznyéje, sok gyümölcse és egy
kerek hegy tövében szép fekvése van.
Hajdan Perényi egy várkastélyt épi-
tett ide, de a melly 1548-ban leron-
tatott. Késôbben a Rákócziak birták,
s Lorantffy Susánnának kedves lak-
helye vala. F. u. a praemonstratensi-
sek leleszi prépostsága.”

A Pallas Nagy Lexikona szerint
„Király-Helmec nagyközség Zemplén
vármegye bodrogközi járásában,
(1891) 2106 magyar lakossal, a járá-
si szolgabirói hivatal székhelye, já-
rásbirósággal és adóhivatallal, pos-
ta- és táviróhivatallal és postataka-
rékpénztárral. Jó gyümölcsöt (és ré-
gebben bort) termel.”

A város címere a lexikon által is
említett szôlô- és bortermelésre
utal: ezüst pajzson vörös szôlôfürt,
zöld indákkal övezve, zászlaja a he-
raldika és a vexillológia szabályai
szerint a címer színeibôl eredeztet-

ve: piros-zöld-fehér színû, (a címer
ezüstje azonos a zászló fehér színé-
vel).

Testvérvárosai: Budapest-Ferenc-
város, Magyarkanizsa, Sepsiszent-
györgy.

A város nevezetes szülöttei: Hel-
meczi István, (1740-1753) ref. püs-
pök, Helmeczy Mihály (1788-1852)
nyelvújító és Kemechey Jenô (1862-
1905) író.

Petôfi Sándor 1847-ben járt a vá-
rosban. Szobra a városháza elôtt áll
(ifj. Szabó István mûve), emléktáblá-
ja pedig a Mûvelôdési Központ bejá-
ratánál van.

1930-1944 között Királyhelmecen
volt plébános Mécs László, az emlí-
tett premontrei rend tagja, kora ün-
nepelt költôje. Emléktáblái a nevét
viselô katolikus központ falán és a r.
k. templom elôcsarnokában látha-
tók.

E katolikus templom eredetileg
gótikus volt, a ma látható klasszicis-
ta jellegét a 19. századi átépítéskor
kapta. 1787-ben épült a református
templom neogótikus modorban, a
zsinagóga pedig a 19. század máso-
dik felébôl származik. Királyhelme-
cen található Bodrogköz egyetlen
karbantartott zsidó temetôje.

A város fölötti – a névmagyarázat-
ban említett – magaslaton láthatók
az egykori, 16. század elsô felében
épült várkastély romjai: helyi neve
„Csonkavár”. Részben e vár köveibôl
épült a Nyári család kúriája, amely
késôbb a Lorántffy- és Rákóczi csalá-
dok birtokába került. Bejárata fölött
e két család egyesített címere látha-
tó, a Vályi-féle leírásban idézett feli-
rattal.

A ma 8500 lélekszámú város Mil-
lenniumi tere figyelmet érdemel. A
már említett Petôfi-szobron kívül itt
egy díszforrás-díszkút-emlékfal egy-
üttes látható. A forrás a nagyszent-
miklósi aranykincs szarvasbikáját
ábrázolja. A díszkút a Szent Koronát
jelképezi, tetején turulmadárral, ol-
dalán Királyhelmec és a Rákóczi-Lo-
rántffy családok egyesített címerével

valamint a magyar szent királyok
alakjaival. A város életében jelentôs
szerepet vállaló történelmi szemé-
lyiségek is helyet kaptak: úgymint II.
András király, I. Rákóczi György, Lo-
rántffy Zsuzsanna és Szirmay Antal
történész. A mûegyüttes szintén ifj.
Szabó István alkotása.

A szôlészet és borászat ma is élô
hagyomány, melyre mára jól mûkö-
dô vendéglátó intézményrendszer
épült. Forr.: www.kralovskychl-
mec.host.sk/magyarul, www.kiraly-
helmec.szm.sk, www. bodrogkoz.sk

Királyhelmec volt a végállomása
Magyarország legjelentôsebb kis-
vasúti hálózatának. Egy évszázada a
Bodrogközi Gazdasági Vasút Ci-
gánd érintésével Sárospatak és Ke-
nézlô felé létesített összeköttetést.
A trianoni diktátumot követôen a
határon átnyúló kapcsolat meg-
szûnt. A két háború között a meg-
maradt vonalszakaszt Sátoraljaúj-
helyen keresztül összekötötték pál-
házai erdei vasúttal. 1930-ban átad-
ták a Balsa és Kenézlô között a Ti-
szán épített vegyes forgalmú közúti
és vasúti hidat, melynek révén egy
180 km-es egységes kisvasúti háló-
zat jött létre. 1935-tôl ezen a vona-
lon Ganz motorkocsikkal gyorsvo-
nati kapcsolat volt Nyíregyháza és
Sátoraljaúlyhely között. Az enged-
élyezett sebesség 60 km/h volt, ami
páratlan a magyarországi kisvasu-
tak történetében! A bécsi döntést
követôen ismét helyreállt a kisva-
súti kapcsolat Királyhelmeccel
mindaddig, míg a visszavonuló né-
met csapatok fel nem robbantották
a Tisza-hidat, és el nem hurcolták a
gördülôállomány javát. A háború
után ismét felszámolták a királyhel-
meci vonalszakaszt, majd 1968-ban
a hírhedt közlekedéspolitikai kon-
cepció alapján szinte a teljes Hegy-
közi Kisvasutat, amelybôl mára
csak a pálházai erdei vasút maradt
meg mutatóba. Fodor Illés honlap-
ja nyomán: www.zpok.hu/~illesf

(-n -s)
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Mirôl is lettek utcáink elnevezve? (8.)

A Millenniumi tér Forr.: www.osvo.sk

Királyhelmec címere
Forr.: www.ngw.nl
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Szépreményû sofôr

„Bizony mondom néktek, elébb jut bé ez Törköly
Gyuri az mennyek országába, mint ama plebános ott.
Mert amég ô predikál, addég az hívek mélyen
aluszának, de amég ez sofôr hegyhágón a buszt
hajtá, addég utasi remegô ajkival hozzám tenger
fohászt szórának.”

(íródott Katkó L. nyomán)

(Elôzô havi cikk folytatása)
Nem szabad elhinni a „liberalizálásért küzdôk”

meséjét. Újabban minden amerikai elnököt gyanúba
hoznak azzal, hogy valami köze volt fiatalkorában va-
lamilyen kábítószerhez. Ez mindig választás elôtt
szokott „kiderülni”, az üldözött kábítószer-fogyasztók
és a már elítéltek szavazataiért folyik a kábítás. Ha
legalizálnák a „gyenge” drogokat, akkora lenne az
áresés, hogy beomlana tôzsde.

A kábítószeripar belsô összefüggéseire jellemzô,
hogy az USA-ban évente kb. 700 000 kábítószer ügy
keletkezik: ezekhez mind ügyvéd kell (óradíj 2-300 dol-
lár), egy részüknél vagyonelkobzás is történik, a szo-
ciális segélyen lévôktôl megvonják a segélyt, elveszik
az élelmiszerjegyet, és egy részüket magánbörtönbe
zárják, ahol profitot termelnek a börtön tulajdonosá-
nak az adókból. A ciklus zárt: kábítószer fogyasztási adó,
bûnüldözési adó, börtönadó. A végén a ciklus alacso-
nyabb jövedelemszinten kezdôdhet elölrôl.

A kábítószer megszokásra fogékony életkor 14-24
év között van, ezután már kicsi az esély. De ettôl
olyan veszedelmes: a megnyújtott szocializációs idô
miatt félig kész személyiségek fejlôdése megáll, sôt
visszafejlôdhetnek. Az az újkeletû európai szokás,
hogy a fiatalok nem kívánnak önállósodni, hanem a
szülôkkel laknak, nem annyira gazdasági megfonto-
lásokon alapul. Nemrég a nagy vagány Ganxsta Zo-
lee szerepelt Lagzi Lajcsi mûsorában az édesanyjá-

val és a 40 éves mûvész elmondta, hogy a legfonto-
sabb neki, ha hazamegy a mamához, hogy a
hûtôszekrény legyen tele. Mint a hold túlsó oldalán.

Azokban a családokban, akik ebben a háborúban
találatot kaptak, felkészülhetnek arra, hogy a gyer-
meknevelési idô a megszokottnál hosszabb és költ-
ségesebb lesz. Tulajdonképpen nem érdemes a csa-
ládon belül bûnbakot keresni. Ha bûnbakot kere-
sünk, inkább tegyük bûnbakká az államigazgatást,
amelyik, ki tudja milyen ok miatt, ezt a kérdést ennyi-
re hamis megvilágításban és hiányosan kezeli.

Egyéni probléma megoldásokról nemigen halla-
ni, mert azok a terápiás eszközök, amelyekkel a „ma-
gamnak füvezek” áldozat kezelhetô lenne, egy-
szerûen szakember és kapacitás hiány miatt kivite-
lezhetetlenek.

A problémát a megváltozott személyiség okozza,
mivel a korábbi kommunikációs sémák mûködése
megszûnik. A deviáns magatartás szégyent és meg-
ütközést kelt a környezetben. A koncentrálóképesség
kritikus szint alá csökkenése teljesítmény problémá-
kat okoz, amibôl felelôs keresés lesz. A felelôs a leg-
többször a közvetlen környezet, mert a szociális kap-
csolatokból csak ez marad meg stabilnak, a többi al-
kalmi és annyi látható belôle, mint abból, hogy mi
van a hold túlsó oldalán.

(Folytatása következik)
Cs. I.

Örökség
„Édesanyám meghalt és végrendelettel rám hagy-

ta azt a házat, amiben lakott. Amikor a hagyatéki el-
járás megindult a Polgármesteri Hivatalban megkér-
dezték tôlem, hogy van-e testvérem, és közöltem ve-
lük, hogy volt egy testvérem, aki meghalt és neki van
két élô gyermeke, akik vidéken élnek, és édesanyámat
sohasem támogatták, ezért édesanyám a végrendele-
tében ôket kizárta az öröklésbôl. Közölték velem,
hogy ennek ellenére az elhalt testvérem gyermekeit
köteles rész a hagyatékból megilleti. Miért nem én
öröklöm végrendelet alapján a teljes hagyatékot?”

Az ügyvéd válaszol:
Ha az örökhagyó végrendeletet alkot, akkor a tör-

vényes öröklés szabályai helyett a végrendeleti örök-
lésre vonatkozó szabályok érvényesülnek. Vannak
olyan rokonok (egyenes ági leszármazottak, házas-
társ), akiket érvényesen csak akkor lehet az örök-
lésbôl kizárni, ha olyan súlyos magatartást követtek
el az örökhagyó sérelmére, ami ôket érdemtelenné
teszi az öröklésre. Ezeket a magatartásokat a jogsza-
bály taxatíve felsorolja. Ilyen magatartás például, ha
az örökhagyó életére tör az örökös, vagy szándéko-
san megakadályozza a szabad végrendelkezésben.
Önmagában mulasztással vagy valamilyen nem
tevôleges magatartással érdemtelenné válni az örök-
lésre ebbôl a rokoni körbôl nem lehet.

Az öröklésre jogosult rokon (gyermek, unoka) ab-
ban az esetben, ha az örökhagyó a végrendeletbôl ki-
zárta, a felét örökli kötelesrész jogcímén annak, mint
amit törvényes öröklés esetén örökölne. Jelen
példában a testvérek, törvényes öröklés esetén, a
házat 1/2-1/2 arányban örökölnék, mivel azonban az
elhalt testvért az örökbehagyó kizárta, ezért jutója
csupán az egész ház 1/4 része, a kötelesrész jogán.
Ezt örökli fele-fele arányban az elhalt testvér két
gyermeke. Ez az örökrész az egész házhoz viszonyí-
tott 1/8-1/8-ad részt jelenti.

Ha lenne özvegy az örökhagyó után, ôt özvegyi ha-
szonélvezeti jog területén illetné meg kötelesrész,
ami az ô szükségletéhez, illetve annak mértékéhez
igazodna.

Dr. Krzyzewsky Miklós ügyvéd
30-942-6535

A sztálini hatalom a magyarlakta területek Szovjet-
unióhoz csatolása idején – félve a népszavazás sikerte-
lenségétôl – elrendelte Kárpátalján a nem kívánt ele-
mek kiszûrését.

A 4. Ukrán Front 1944. nov. 13-án kelt 0036. számú
határozatára megszólaltak a kisbírók dobjai a falvakban
és a városokban, 3 napi munkára kötelezve a 18-50 éves
korú magyar férfiakat. Gyanútlanul gyülekeztek 3 napi
munkára, 3 napi élelemmel. Vidámak voltak: „három
napi munka a háború okozta károk helyreállítására, az
kijár” – mondták. 

…és Szolyván 30 ezer magyar férfit gyûjtöttek össze,
vitték lágerekbe, ahonnan 16 ezer soha vissza nem jött.

Zavartan, némán bolyongtunk az emlékpark kertjé-
ben, …koszorú? …himnusz? …szózat? …itt helye van,
mégis kevés! Egyetlen bûnük magyarságuk volt.

fl

Búcsú Kárpátaljától
Évezredek alatt formálódott Kárpátoknak eme tája,
látásából, szépségébôl nem vagyunk már kizárva.
Fenyôerdôi, növényei, ózondús flórája
szívünk, egészségünk természetes orvossága.
A megbomlott biológiai egyensúly veszélybe hozott,
legyen ezért a túlzott profitszerzés vádlón átkozott!
Gyermekeink, unokáink felelôsségre vonnak,
ha nem állunk ellen, a pusztító gonosznak.
Csak egyszer élünk ezen a világon!
Küzdenünk kell azért, ami szép és nemes,
másként talán élni sem igen érdemes.
Mi elmegyünk, Te itt maradsz, amit sajnálunk,
élményeink hatására majdan visszavágyunk.

SIMON GYULA

A hold túlsó oldala

Emlékpark

a szolyvai gyûjtôtábor helyén

Törköly György a soför és
Katkó Laci bácsi, a szakács



A tanév utolsó napjai a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolában nagyon élménydúsan teltek. Sok
drukkal, de jó eredménnyel vizsgáztak két-két tárgy-
ból 6., 7. és 8. osztályos tanulóink.

Június 7-én virágba borult az iskola. 19 tanulónk
búcsúzott 8 év után iskolánktól. Büszkék vagyunk ar-
ra, hogy közülük 12 fônek olyan sikeres volt a felvé-
telije, hogy az elsônek megjelölt helyre vették fel
ôket. Egy fô ment faipari szakmunkásnak, 13-an
gimnáziumban, 5-en szakközépiskolában folytatják
a tanulmányaikat. A legtöbben a II. Rákóczi Ferenc
Gimnáziumba, a Bláthy Ottó Mûszaki Szakközépis-
kolába és Gimnáziumba, valamint a Hunfalvy Két-
tannyelvû Külkereskedelmi és Közgazdasági Szak-
középiskolába jelentkeztek.

Sajnos 14 fô 6. osztályostól is búcsút kellett ven-
nünk, mert jó tanulmányi- és közösségi munkájuk
következtében szívesen fogadták ôket a legjobb
nevû középiskolákba. Ezt is iskolánk sikerének
érezzük, de sajnáljuk a korai elválást. A 8. osztályo-
saink most a búcsúzásnál mondták el, hogy örül-
nek annak a két évnek, amit még itt tölthettek, és
nagyon jó volt az iskolában a „legnagyobbnak” len-
ni.

A tanév utolsó hetét az osztályok kirándulások-
kal, kulturális programokkal töltötték. Bár az idôjá-
rás nem kedvezett, mégis sok élménnyel gazdagod-
tak gyermekeink.

Az  elsô és 3. osztály Tatán töltött 3 napot. Vol-
tak hajókiránduláson, kisvasúttal – félig megfagyva
– várost néztek és eljutottak a tatai várhoz is. A jó-
hangulatú vetélkedôt még az esô sem tudta megza-
varni.

A 2. osztályosok nagyon sokfelé jártak. Voltak
Szentendrén, a Szemlôhegyi barlangban, a Vadas-

parkban, a Planetáriumban és a Margitszigeten. A
2.b. még Veszprémben is járt.

A hajókázás, a Planetárium és a Margitsziget sok
osztály programjában szerepelt.

A 4. osztály Horányban töltött 3 napot, és a Du-
na és a Szentendrei sziget élôvilágával, történetével
ismerkedtek.

Az 5. osztályosok utaztak a legmesszebbre. Szen-
tára vonatoztak a kerékpárjukkal együtt. Ott aztán
hol a kerékpár, hol valódi ló nyergére pattanva ki-
rándultak nagyokat. Eljutottak Csurgóra a reformá-
tus gimnázium könyvtárába is. Úsztak, szaunáztak
és pirosló szamócával bôvítették amúgy is jó ellátá-
sukat.

A 6. osztály Bogácson töltötte a kirándulás 3 nap-
ját. Sokat fürödtek, nemcsak az esôben, hanem a
kellemesen meleg vízben is, és ismerkedtek a kör-
nyék nevezetességeivel.

A 7. osztály rég betervezett helyszínre, Debrecen-
be látogatott. Meg kellett a valóságban is nézni a
Nagytemplomot, a Református Kollégiumot, azokat
a helyszíneket, ahol 1848/49-ben a szabadság és a
függetlenség bölcsôje ringott, ahol irodalmunk óri-
ásai tanultak, tanítottak. Persze a debreceni Nagy-
erdôben nemcsak a „nagyok” nyomdokaiban jártak,
de a csepergô esô ellenére csónakáztak és vízibicig-
liztek is. A nap nagy élménye volt a Munkácsy által
festett trilógia. A gyermekek többségére a képek
mérete és kifejezô ereje mély hatást gyakorolt. Az
osztály ezután 3 napot töltött a csodás fekvésû Ze-
begényben, ahol kulturális és sport programok vál-
takozva fordultak elô. A Szônyi- és a Hajózási Múze-
um mellett túrázás, teniszezés, íjászat és számítógé-
pes játék töltötte ki tartalmasan a gyermekek sza-
badidejét.

A 8. osztály a Balaton-felvidéket járta be és töl-
tött 3 felejthetetlen napot Becehegyen.

„A 2004/2005-ös tanévet bezárom.” Hangzott el
a várva várt mondat a gyereksereg örömzsivajában
a tanévzáró ünnepély végén. S valóban, június 15-
én 18 órakor véget ért egy munkával, tanulással,
játékkal eltelt tanév. Az eredmények megfelelnek
az iskola választott mottójának: ”Jót, s jól!”. Az is-
kola tanulóinak 23%-a kitûnô, 11%-a jeles tanul-
mányi eredményt ért el. Sajnos két fô a felsô tago-
zaton osztályt ismétel, és 3 fô csak javítóvizsgával
tud felsôbb osztályba jutni. Reméljük, hogy ez az
5 gyerek így pótolni tudja a tanulmányi lemaradá-
sát és a következô tanévben nekik is sok sikerben
lesz részük. Az iskola tanulmányi átlaga 4,3, ami
nagyon reális, szép eredménynek mondható. A
versenyeredmények is sikeres évet mutatnak. Év
közben minden jó eredményünkrôl számot ad-
tunk. Most összegezve az eredményeket, arra va-
gyunk a legbüszkébbek, hogy a 208 fôs iskolánkból
113 fô vett részt a különbözô megmérettetéseken,
s közülük 40 fô az 1-10. helyen végzett. Összessé-
gében elmondhatjuk, hogy büszkék lehetünk az al-
só és felsô tagozatunkra egyaránt. Kiérdemelték a
tanulók, pedagógusok és a szülôk is a nyári sza-
badságot.

Az iskolavezetés nevében kívánok nagyon jó pi-
henést, kellemes és hasznos idôtöltést az újabb
tanévkezdésig.

Marótiné Horváth Gizella
igazgató

Az iskola nyári fontosabb információi:
Ügyelet minden második szerdán (június 22.,

július 6. és 20., augusztus 3. és 17.) 9-12 óráig.
Ebédbefizetés: augusztus 29-én (h.) 8-16 óráig.
Tankönyvárusítás: augusztus 29-én (h.) és 31-én
(sze.) 8-17 óráig. Tanévnyitó: szeptember 1-én
(cs.) 8 órakor.

Óhegy-hírek X. évfolyam, július

10

Mégpedig a Vox Voluntatis – Az
Öröm Hangjai Együttes kedves, fiatal
csapata. És igen, örömzenét hoztak
nekünk, ide a Népházba a 2005-ös
Óhegy Napok ünnepségre. A karvezetô
Takács László tanár úr, a patinás Ma-
dách Gimnázium vezetôtanára. Vezé-
nyelt még Ráduly Ildikó, aki ugyan-
csak, mint a tanár úr is, amikor éppen
nem dirigált, beállt a csapatba és
énekhangjával szolgálta a zenét, az
adott dal sikerét. 

Megkérdeztem a Tanár urat, hogyan
is szervezôdött a társaság, mit csinál-
nak a hétköznapokon. A kórustagok
valamennyien a Madách Gimnázium
„öregdiákjai”, az ottani kórus valami-
kori énekesei. A késôbbiek során
együtt maradt a kompánia. A mai na-
pig mintegy 20-30 fô minden péntek
estét énekléssel tölt, készülve a gyako-
ri fellépésekre. Javarészt egyetemis-
ták, a többiek dolgozó emberek, tan-
árok, mérnökök és így tovább. A le-
gidôsebb sincs még harminc éves. Di-
cséretes, és gondolom más is rácso-
dálkozik, hogy a mai rohanó világunk-
ban van ideje a fiatalságnak a zene ad-

ta örömöt tolmácsolni. Mostani ün-
nepségünkön a középkort idéztük, így
hát ehhez igazították dalaikat. Így a
kor ihlette mûveket adtak elô. Mond-
hatni, az ünnepség fénypontja volt,
amit tôlük kaptunk. A mosoly és ked-
vesség mellé, jeles humort is. A Tanár
úr minden szám elôtt elmesélte mit
hallunk majd, ki a dal szerzôje és az
honnan származik. Zangius: Kölni vá-
sár címû dalukat azzal tetézték, hogy
amikor a dal szerint az árusok felkiál-
tanak – kínálva a portékájukat – meg-
lengették az Óhegy-Hírek legutóbbi
számát,…újságot vegyenek!

Ötletes és édes az ifjúság, mit ne
mondjak! Általános derûvel fogadtuk a
kedvességet. Elhangzottak még:  Las-
so: Zsoldosszerenád, Lully: Táncdal,
Scandelli: Bonzorno Madonna, Isme-
retlen francia szerzô: Piaci pletyka, an-
gol szerzô: Táncdal, és egy Tavaszi da-
locska, melynek eredeti címe: Unghe-
rese. Érdekessége, hogy Bárdos Lajos
dolgozta fel, Varga Károly tanár úr szö-
vegével. Az 1570-es években a manto-
vai herceg udvarában, mint kórusmu-
zsikát gyûjtötték. A kórusmuzsika

idôben régebbi, mint a hangszeres ze-
ne. Ez utóbbi csak a 17. század után
jött divatba. 

Végezetül énekeltek még a szere-
lemrôl, nagyon illett hozzájuk, és per-
sze hozzánk is. No ugye! Ha hideg is
van, csak itt a tavasz, és mind idô-
szerûbb a dal életigenlô hangvétele. A
dalok mellé kapott érdekes gondola-
tokat külön köszönjük. A Tanár úr ki-
váló érzékkel, szeretettel és könnye-

den adta át az ismereteket. Mindez
csak fokozta a kellemes hangulatot.
Feltételezzük, hogy a jeles kórus is jól
érezte magát körünkben, mert – örö-
münkre – úgy köszöntek el: már má-
sodszor jártak nálunk, és szívesen jön-
nek máskor is. Örömmel bólintottunk
rá, szeretettel várjuk a jövôben bármi-
kor az újabb találkozást. Köszönjük,
hogy itt jártak!

W. Grass

Iskolai hírek

A kórus
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Köszönet
Sokan vettek részt az Egyesület e legjelentôsebb,

háromnapos rendezvényének szervezésében, lebo-
nyolításában. Fô szervezô Benyóné dr. Mojzsis Dóri
volt. A pénteki programok szervezésében részt vett
még Raffinger Éva, a vasárnapiban Novath Ildi és fér-
je, Laci. Szabad idejüket, pénzüket nem kímélve fára-
doztak a sikerért. Kijár a fôhajtás mindannyiuknak.

Mellettük részt vett a munkában, vagy inkább a
háttérben dolgozott Benyó Tibi kitartóan, Harkay Ági,
Földes Zsuzsa, Szalkai Hédi, Ádám Judit, Felcsuti An-
csi és a kertben Erdei János. Köszönjük nekik is. 

De köszönet jár Juhász Valinak, Szabó Esztinek,
akik a táncosokat tanították be, továbbá a táncosok-
nak és versmondóknak, Lombos Marcinak, akik
elôadásaikkal, szép és ötletes viseleteikkel megjele-
nítették a középkor hangulatát, és végül Gib Erikának,
aki végig talpon volt, mindig ott, ahol kellett.

Végül köszönetet mondunk minden látogatónak,
akik jelenlétükkel meghálálták a fentiek fáradozását.

(Az Egyesület elnöksége)

Szomorúan tudatjuk: idôsebb Kvárik Lajos, aki
1957. óta lakott a Hegyen, június 3-án, életének 91.
évében elhunyt. Temetésére családi körben, június
15-én került sor. A családnak szeretnénk kifejezni
ôszinte részvétünket. Nyugodjék békében!

Arany János balladáiban fantasztikus drámai erô
feszül. A dráma iránti érzékenység, a dráma, mint
eszményi környezet remek bemutatása sajátja volt
az írónak, hiszen ismerjük nagyszerû Shakespeare
fordításait, melyeknek egyike-másika – bátran állít-
hatom – túlnövi az „avoni hattyú” eredeti szövegé-
nek erejét, drámaiságát.

A balladák közt talán a legközvetlenebb, mindig
aktuális, mindig elgondolkodtató az „A walesi bár-
dok” címû. Biztos vagyok benne, hogy Mojzsis Dórit
is ez a közvetlenség és a már említett drámai
áttûnés ösztönözte, mikor ennek a csodaszép ritmu-
sú, végzetszerûen sodró cselekményû balladának a
kissé szavalókórusszerû elôadására felkért néhá-
nyunkat.

Az Óhegy Napok másodikjára, szombatra tûztük
ki alkalmilag összeverôdött apró amatôr együtte-
sünk produkciójának elôadását. Természetesen az
elôkészületek, a szereplôk kiválasztása, a próbák for-
mai és tartalmi nehézségei a profikéhoz hasonlóan
zûrösek, feszültek voltak. A tavalyi jelmezek egy ré-
sze használhatónak bizonyult a mostani produkció-
hoz is, néhányunknak azonban sebtiben kellett a kö-
zépkori Wales hangulatát idézô, lehetôleg korhû gú-
nyáról, miegyébrôl gondoskodnia.

Az elsô próbán Salamon Suba László szakmai irá-
nyításával igyekeztünk megbirkózni a színész mes-
terséggel. A nagy kapkodás kellôs közepén, szeren-
csénkre Rafi (Raffinger Éva) „beszállt” a produkció-
ba, és oltalmazó védôszárnyai alatt elôadható vala-
mivé kerekedett a híres ballada.

Szereplésünk napján aztán a mûsor szerinti
elôadói idôpont közeledtével valóságos „öltözôi” iz-
galom vett erôt mindannyiunkon. Ketten – civil em-
berként – szemüveget hordunk, és váratlanul, a be-
vonulás elôtti percekben döntöttük el, hogy az
elôadás idejére levesszük az okulárénkat. Rájöttünk
ugyanis, hogy egyrészt kívülrôl tudjuk a szöveget,
másrészt nem igazán illik a tizenharmadik századi
jelmezhez a még akkor fel sem talált pápaszem. Ka-
póra is jött a dolog, mert így a közönséget csak for-
mátlan színes masszának észleltük, és személyes
egymásrapillantás nem okozhatott lámpalázat.
Szemüvegtelen elôzetes próbák hiányában persze
picit belesültünk a szövegbe, de természetesen így
is ragyogóan sikerült az elôadásunk. A kegyes kö-
zönség fergeteges tapssal jutalmazott minket, ami-
ért nagyon hálásak voltunk, vagyunk, leszünk.

Köszönjük, és igyekszünk meghálálni.
Edward és a bárdok nevében:

Szász Kálmán

Mézes ízû akácillat járja át a léget,
Borzsák Benô bô bográcsban
fôzi az ebédet.
Bogrács alatt pattog a tûz
vígan száll a füstje,
ilyen finom falatokat
nem fûztek ez üstbe.
Fûszeres szag takarja be
a népnek e házát,

vagy 20-30 éhes ember
csorgatja a nyálát.
Végre kész lett a "mûremek",
aki kapja marja,
kéjek kéjét éli az át,
aki ezt befalja.
Fogy a kaja, a repeta
mindenkinek kijár,
aki eszi, mind dicséri:

,,ez az ebéd király"!
Borzsák Benô és kuktája,
jó Takár Lacika,
hegyvidékünk babérjait
bizony learatta!
Tartsák meg jó szokásukat
jövôre is várjuk,
addig pedig szidolozzák
jogos glóriájuk! (klapancia)

A meghatódottság vett erôt mindenkin a
Vereckei hágó vízválasztóján elhelyezett
honfoglalási emlékmû mellett. A csoport
tagjai, a két egyesület képviseletében
koszorút helyeztek el  az oltárkôn. A
Himnusz, a Szózat és a Boldogasszony
Anyánk éneklése után hosszú, néma
csend következett. A honfoglaló, Árpád
vezette fôsereg átkelése járt gondolata-
inkban?…vagy a történelmet formáló,
nemzet sorsát meghatározó esemény
helyszíne hatotta át lelkünket?…vagy
az utóbbi években többször meggyalázott
emlékmûtorzó döbbentett meg? Akármi
is történt velünk Verecke élménye örök-
ké élni fog mindannyiunkban.

A nagykaposi „Híd” Egyesület
Talán többen emlékeznek a tavaly februári vasár-

napi ebédre, amikor Óváry Ica nénénkkel találkozhat-
tunk. Ô, míg munkában állt, magyart tanított Nagy-
kaposon a nebulóknak. Nekünk akkor 100 adag finom
knédlit fôzött a vadashoz, majd jóhírünket vitte ma-
gával.

Családja sokat hallott Egyesületünkrôl, hiszen F.
Zsuzsa munkakapcsolatban áll velük és ô gyakran
mesélt dolgainkról. Rájöttek, hogy náluk ugyanúgy
megvannak a barátok ismerôsök, mint nálunk, és cél-
jaik hasonlóak a mieinkhez. Az eredmény: egyesüle-
tet alapítottak, amelyet idén, „Híd (Most) Egyesület”
néven, május 12-én a Kassai Kerületi Bíróság be-
jegyezett. Alapítói Óváry Ferdinánd és Óváry Katalin,
nagykaposi lakosok.

A Híd Egyesület céljának megfelelôen foglalkozni
kíván kultúrával és a helyi kultúrörökséggel, környe-
zetvédelemmel, ifjúságvédelemmel és szociális prob-
lémákkal. "Legyen szebb az életünk" – mondják Szlo-
vákia keleti végein, ahol a munkanélküliség közel van
a negyven százalékhoz, és az emberek bizony komo-
rak és reményvesztettek.

Kárpátaljára menet találkoztunk Borsiban. Egy ha-
talmas üveg Becherovkával és egy nagy doboz, Ica né-
nénk sütötte pogácsával köszöntöttek bennünket,
majd Nagyszelmencre kísértek a ketté vágott határfa-
luhoz.

Most induló munkájukhoz sok erôt és kitartást kí-
vánunk, valamint olyan sikereket, anelyek túllendítik
ôket a holtpontokon. Keressük a lehetôségeket, hol
tudnánk mi segíteni. Megvitatására hamarosan meg-
látogatnak bennünket a Táborhegyen.

Felcsuti László

A walesi bárdok

Májusi ebéd

Walesi bárdok
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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.

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!

Internet-oktatás
az Óbudai Teleházban

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

Felsô korhatár nélkül várunk mindenkit, aki a 8 alkalommal

tartott kétórás kurzuson részt kíván venni.

Ha eljönnek elsajátíthatják a levélírás

(Word-dokumentum készítés) és az internetezés alapjait,

segítséget kapnak az otthoni számítógépük telepítéséhez.

JELENTKEZNI LEHET VERSEGI BALÁZSNÁL
A 20-823-3355 TELEFONSZÁMON

Angelina Szalon
Álomszép

olasz 
és spanyol

menyasszonyi
és menyecske

ruhák,
esküvôi 

kellékek nagy
választékban!

A Csókavár
Ingatlanközvetítô Bt.

keres és kínál
házakat,
telkeket,
lakásokat
a hegyen és a síkságon.

Keressék Seres Erikát
06-30-442-1199

APRÓHIRDETÉSEK
• 20 éves gyermekszeretô diáklányok vállal-

nak gyerekfelügyeletet, programra kísé-
rést, foglalkoztatást, általános iskolások-
kal tanulást. Tel.: 06-70-944-0621

• Kertészeti egyetemi hallgató nyári mun-
kát keres, Archimed-hez is ért. Tel.: 06-30-
999-8268

• Az Óhegy Hírek I.-VIII. évfolyamának szá-
mait keressük archivumunk bôvítése cél-
jából. Aki megtalálja és meg tud válni
tôlük, kérjük hívja a 30-230 6994 telefon-
számot.

• Aki tag szeretne lenni az Óbuda-Hegyvi-
dékik egyesületében, vagy régi tagságát
fel szeretné újítani, az hívja fel Szalkai Hé-
dit a 06 (20) 423 7316 telefonszámon.

Hastánc Tábor
a Méheszug
szívében
Nyaralj
és táncolj velünk!

A még meglévô idôpontokra várunk titeket szeretettel!

2005. július 4-10., július 18-24., vagy akár csak a hétvégékre is.
A táborban a résztvevôk különbözô szinteken sajátíthatják el 
a hastánc alapjait, változatos kombinációkat, rázástechnikát, 
testtartás-technikát és koreográfiákat is tanulhatnak .
Tánceszközök használatával (fátyoltánc, kard, ujjcintányér) is 
megismerkedünk.

A TÁBORBA KEZDÔK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK, 
FELSÔ KORHATÁR NÉLKÜL! 

A napi 3 óra tánc mellett magánórákra is van lehetôség.
A tábor helyszíne: Mezôtúrnál a Holt-Körös partján.
A tábor ára: 2500 Ft/nap, amely tartalmazza a szállást és a táncórákat is.

Jelentkezni lehet a 06-70-944-0621-es telefonszámon!
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