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ÓHEGY-HÍREKÓHEGY-HÍREK
Felfedezô utak

a III. kerületben
– avagy ismerjük meg természeti értékeinket

A következô hónapokban ezzel az emblémával és felhívással rendsze-
resen találkoznak majd az olvasók, mivel ezzel a címmel indítja el Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata szeptembertôl egyes természeti helyszínek bejá-
rásának sorozatát. Szakértôk vezetésével megtartott, színvonalas, szombat délelôtti sé-
ták, kirándulások során az érdeklôdôk megismerhetik közvetlen lakókörnyezetük természeti értékeit, erôsít-
ve azokhoz való kötôdésüket, és némi odafigyeléssel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy nyugodtan elmondhas-
suk: „Unokáink is látni fogják!”

A felfedezô utakhoz csatlakoznak az ÓHEGY Egyesület Környezet Munkacsoportjának tagjai, a Szt. Kris-
tóf Turistaegylet, és várhatóan sok érdeklôdô hegyi lakos is. (Részletek a 6. oldalon).

(szerk.)

A Szent Kristóf Turistaegylet kétnapos országjárása során a Balaton-felvidéken járt. Egy ingó kövön a fiúk Harkai Ágit riogatják.

Meghívunk minden érdeklôdôt, 
– nem csak volt útitársat –

kárpátaljai
utazásunk 
élmény-

beszámolójára
szeptember 27-én, kedden, délután 6-kor

a Népházba.

(Képeket vetítünk, emlékezünk, 
és tervezgetjük a következô utat)

VASÁRNAPI 

EBÉD
szeptember 25-én, 13.30-kor
A szakács:

Kóródi Albert (Bero bácsi)
A menü:

babgulyás, palacsinta
Jegyek elôvételben vásárolhatók 
700 Ft-ért a  Népházban 
(430-1326, 30-4810093), 
az Erdôalja vagy Domoszló ABC-ben
csütörtökig.

(Az ebéd kizárólag a helyszínen fogyasztható)

Köszönetnyilvánítás
Több adófizetô lakos Egyesületünknek

ajánlotta fel adójának 1%-át, így idén 185 328
Ft gyarapítja bevételünket, ami a tavalyinak
több mint ötszöröse. Az összeget a fiatalkorú
drogozás hegyi terjedését megelôzô ismeret-
terjesztésre és felnôttek számítógépes okta-
tására fordítjuk. Kérjük, fogadják köszönetün-
ket.

Egyesület Elnöksége

www.ohegy.hu
Hosszas fejlesztési idôszak után szeptem-

ber elején elindul az Egyesület új honlapja.
Lényegesen könnyebben tudjuk kezelni, ezért
várhatóan az információk is naprakészek lesz-
nek. Azt reméljük, hogy általa intenzívebb
kapcsolatot teremthetünk a tagokkal és a kör-
nyezô lakossággal, akik könnyebben kapcso-
lódnak majd közösségi életünkhöz, de velünk
együtt más közügyekhez is.

Kérjük, hogy fedezzék fel és használják a
honlap új szolgáltatásait, a hírküldést, a kép-
galériát, az ÓHEGY Tanácsadót, és apróhirde-
tésüket adják fel (ingyenesen) rajta.
Amennyiben vannak publikálásra érdemes
régi képeik a hegyrôl vagy hegyi esemé-
nyekrôl, kérjük, küldjék el. Másolás után
visszaadjuk. Szeretnénk, ha az egyesület ered-
ményei elérhetôvé válnának szélesebb kör
számára is. Reméljük, az új honlap elnyeri tet-
szésüket. Az új honlap a Nemzeti Civil Alapprogram
támogatásával készült.

az Egyesület Elnöksége

Kerámia szakkör
Hegyi szomszédunk, Császár Tünde kera-

mikus vezetésével októbertôl kerámia szakkör
indul a Népházban! A résztvevôk a foglalko-
zásokon dísztárgyakat, ünnepekhez kötôdô
kellékeket, ajándékokat készíthetnek, és éget-
hetnek ki. Szeretettel várunk minden ér-
deklôdôt, felsô korhatár nélkül már 2 éves
kortól, alkalmazkodó idôpontban. Gyeses
anyukák jelentkezését is várjuk. Amíg ôk szak-
köri munkát végeznek, addig a babákkal szak-
képzett óvónéni foglalkozik. Októberi szá-
munkban részletes tájékoztatást adunk, addig
is érdeklôdni lehet Császár Tündénél a 20 952
2131 telefonszámon. 

(Elnökség)
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Nem kis elfogódottsággal léptem be az iskola falai közé,
mert ide az „erdôaljára” jártak az én, ma már 23 éves fiaim,
András és Tamás is. Sok-sok emlék elevenedik fel ilyenkor.
Mint hangyaboly, olyan most az iskola. Nagy a készülôdés.
A festés után minden most kerül a helyére. Csinosítják, szépí-
tik, dekorálják a termeket. Az elsôsöket váró tanító nénik kü-
lönös gonddal figyelnek mindenre. Hogyan lehet minél ottho-
nosabbá, barátságosabbá tenni az osztálytermet. A készülôdés
nagy munkája közben kérdeztem a két tanító nénit a szeptem-
beri kezdésrôl, akik az idén a kis elsôsöket várják.

Kádár Sári éppen kivágott színes papírfalevelet
ragaszt a tanterem falát díszítô hatalmas fa ágaira.
Csak pillanatokra megszakítva a munkát beszélge-
tünk.

- Azt mesélte édesanyám, mikor az elsô izgalmas
nap után hazafelé
mentünk, azt kér-
deztem nem kis
szorongással: „Ho-
gyan fogom holnap
megismerni a taní-
tó nénit, ha más ru-
hában lesz?” Ho-
gyan fogják megis-
merni Sári nénit a
kis elsôsök?

- Már ismernek az
óvodás foglalkozások-
ról, sok-sok elsôssel már
négyszer is találkoz-
tam.

- Ebben az életkorban a legfontosabb ez a hármas
kapcsolat: gyermek, szülô, tanító néni.

- Nagyon jó a tapasztalatom, a szülôk vevôk arra, hogy
mindent beszéljünk meg, és a tanácsaimat elfogadják.

- A gyermek egy mikroközösségbôl, a családból
jön, és itt az iskolában valami más várja ôket.

- Optimista vagyok, eddig még mindig sikerült nagyon jó
osztályközösséget kialakítani, de a család továbbra is nagyon
fontos. A szülô sokszor el van bizonytalanodva, nem tudja,
meddig tart az ô szülôi szerepe. Sokszor túl hamar átengedi a
vezetôi szerepet a gyermeknek. Ebben adok tanácsot, hogy a
kötelesség és a szabadság hogyan jár együtt. Mint egy cserép
virággal, úgy bánunk a gyermekkel, fokozatosan növeljük
életterét és vele együtt a kötelességeit.

- Sok szülô azt hiszi, hogy ha minél többet meg-
tanít gyerekének már az iskola elôtt, annál sikereseb-
ben veszi majd szeme fénye az akadályokat.

- Szó sincs róla, mi azért vagyunk, hogy megtanítsuk ôket
mindenre. Sôt, sokszor olyan rossz ceruzafogással érkezik egy-
egy kisgyerek, hogy az már hátráltatja az írás igazi elsajátítá-
sát. Persze, ha valaki tud már valamit, akkor ô lesz a segítônk,
és kap plusz feladatokat.

- Lehet hasznosítani, hogy olyan iskoláról van szó,
ami itt van az erdô alján?

- Sokat járunk kirándulni, mert a gyerekekkel elôször a
mikrokörnyezetüket kell megismertetni. Én is hegyi lakos va-
gyok és nagyon jó kiránduló helyeket tudok, ahol mód van
megismerni minden fát és bokrot.

- Akkor nem csak a betût a számtól, de a fenyôt a
lombhullató fától is meg tudják majd különböztetni?

- Igen. De túl azon, hogy megismerjük környezetünk nö-
vényeit, állatait, olyan jó, játékos élményeket szerzünk, amik
elengedhetetlenek egy osztályközösség kialakulásához.

- Bevallom, sok tanáromra nem emlékszem már,
de elsôs tanító nénimre nagyon.

- Én is remélem, hogy velem is így lesznek kis tanítványa-
im. Nem is olyan régen találkoztam egy- egy édesanyával és
huszonéves tanítványommal, és boldog örömmel estek a nya-
kamba! Remélem, így lesz ezután is!

Juhász Viktória
- Hogyan ismerik majd meg? - kérdésemre ne-

vet…
- Hangomról, illatomról, személyiségemrôl hamar meg fog-

nak ismerni. Az óvodásfoglalkozásokon Kádár Sári mellett ott
segédkeztem, láttam a
gyerekeket, nem lesznek
ismeretlenek számom-
ra, ha a nevüket még
nem is tudom.

- Ön nagyon fia-
tal, ez az elsô
„elsôosztálya” ?

- Két éve vagyok itt
az iskolában, azóta
elsôs napközis tanító
néni voltam. Most
annyi elsôsünk van,
nagy örömünkre, hogy
két osztályt kell indíta-

nunk. Versenyhelyzet állt elô, és nekem szavaztak bizalmat. Ez
az elsô tanítási évem.

- Soha nem olyan fontos a tanító néni, a gyermek
és a szülô együttmûködése, mint ebben a legkisebb
életkorban. Hogyan lehet ezeket az elsô nagyon fon-
tos problémákat áthidalni?

- Beszélgetéssel. Kérdésekkel. Én kérdezek a gyermekektôl,
a szülôk kérdeznek tôlem, én kérdezek a szülôktôl. Elmesélem,
amit látok a gyermeken és a szülôktôl megkérdezem, hogy mit
mesélnek kis tanítványaim rólam.

- Sokan úgy gondolják az a fontos, hogy mire is-
kolába megy fiunk-lányunk, tudjon mindent: írni, ol-
vasni, számolni!

- Én nem így gondolom. El is mondtam az elsô szülôi ér-
tekezleten, hogy senki se kezdjen most gyorsan olvasni és írni
tanítani. Készségeket, képességeket lehet fejleszteni… legyen
sok kézmûves tevékenység, rajzoljanak sokat, az majd nagyon
jó lesz az íráshoz, de olvasni, írni itt fogunk megtanulni.

- Hogyan lehet az oktatást és nevelést összekap-
csolni?

- Egy idôben és körülbelül fele-fele arányban oktatunk és
nevelünk az iskolában.

- Meg tudjuk védeni a kudarcoktól ôket?
- Meg. Sok-sok biztatással, a pozitív dolgaikat kell kiemel-

ni, mindenben meg kell találni a jót. Még abban is, ha vala-
mi nem megy. Nem törjük le szarvaikat már itt elsôben. Kö-
zösen dolgozunk a sikerért.

A két beszélgetést lejegyezte: 
Babiczky László

Szerkesztôségünkhöz 

érkezett levél
„Tisztelt Hegyvidékiek, Tisztelt Elnökség és

Tisztelt Szerkesztôség!
Köszönetet mondok a 80. születésnapomra

küldött jókívánságokért és a megemlékezése-
kért.

Több mint 40 éve, hogy 39 évesen átvettem
részben dr. Szél Tivadar és dr. Reisinger Gyula
kollega urak örökét, elhalálozásuk miatt. 

Ôk taposták ki azt az utat, amelyet nekem kel-
lett megjárnom. Mélyen a szívemben hordom a
hegylakók emlékét és a felejthetetlen tájat (Test-
vér-, Tábor-, Remete- nem feledlek sose!) 

Tatár Albert

„Színház 

az egész világ...”

Kedves Olvasók, színházlátogatók!

Végetértek a nagy nyári fesztiválok és programso-
rozatok. Biztosak vagyunk benne, hogy sok élménnyel
gazdagodtak, és máris várják az új elôadások hírét.
Még türelemre kell intenünk Önöket, szeptember hó-
nap inkább a szezonra való felkészülés, a felújító és
az új produkciók próbafolyamatának ideje.

De bízzanak kedvenceikben, akik mégis gondos-
kodnak új programról, mint barátunk, Straub Dezsô
mûvész úr.

A Budaörsi Játékszín a hó végén mutatja be Heltai
Jenô: Édes teher címû zenés vígjátékát. A produkció
elôkészületeirôl így vall:

„A Budaörsi Játékszín Heltai sorozatának második
darabja ez a remek vígjáték. Nagyszerû zenékkel
Zsolnay Péter zeneszerzô (kerületi lakos!) turbózta
fel. A szereposztás és a hangulat a régi Vidám Szín-
padot idézi. Érdemes kilátogatni nekünk, óbudaiak-
nak Buda másik végébe, ha egy felhôtlen estére vá-
gyunk. A Budaörsi Játékszín ma a fôváros legszíne-
sebb repertoárját felvonultató színház. Bárcsak ne-
künk is lenne ilyen!..."

Elôadások : Szeptember 28. szerda 19.00 óra és
29. csütörtök 19.00 óra.

További ajánlataink:

Donizetti: Roberto Devereux - Koncertszerû
elôadás, a fôszerepben Edita Gruberova, szept. 10.
szombat  19.30 óra - Mûvészetek Palotája, Nemzeti
Hangversenyterem

Fassang László orgonaestje az Óbudai Szent Pé-
ter és Pál Templomban - szept. 24. szombat 20 óra (
III. Lajos u. 168.)

Októberi jelentkezésünkig tartalmas estéket kívá-
nunk!

Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor

Elsôsök vagyunk…

Ülôgarnitúra kerestetik!
Az Erdôalja úti iskolánk emeleti zsibongójának vendégváró sarkában a több évtizedet

kiszolgált, mûbôr garnitúránk már használhatatlan. Ha bútorcsere során valahol
feleslegessé válik egy kanapé, fotel, mi szívesen fogadjuk – az Iskola vezetése.

Telefon: 250 3269
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Amint esôsre fordul az idô, a Balaton melletti utak megtel-
nek kirándulókkal. A sokat látogatott Tihany, Füred vagy
Keszthely mellett számos látnivalót rejt a környék. A Szent
Kristóf Turistaegylet Piroch Rezsô vezette kirándulásának pont
ezek megismerése volt a célja.

A Budai-hegyeket nyugat felé
vágtuk át. A biatorbágyi viadukt
neve örökre összeforrt a bomlott
elméjû Matuska Szilveszterével.
A bécsi gyáros sokáig játszotta a
megmenekült utas szerepét. Hu-
szonketten lelték halálukat a hat
mélybe zuhant kocsiban.

Etyekrôl egyre inkább a bor,
Kezes-lábos, vagy a jót evés
napja juthat eszünkbe (www.ke-
zes-labas.hu). Idén, szeptember
24-én rendezik meg. Arra jár-
tunkban a Magyar-kutat néztük
meg. A bôvizû forrás mellett
még ma is látni a vízben álló pa-
dokat, ahol sulykoltak, az etyeki
német asszonyok „prakkerolták”
a ruhát.

József nádor – a nagy tiszte-
letnek örvendô Habsburg – al-
csutdobozi kastélykertje felé haladva páratlan lát-
vány az utat szegélyzô platánsor.

Majkon a kamalduli remeteség cellái, 13 fôrangú
család fiait fogadták egészen II. József – a szerzetesi
közösséget feloszlató – rendeletéig. A felújított
mûemlék-együttes ma ismét régi puritán fenségé-
ben fogadja a látogatóit.

A cseszneki várat is útba ejtve értünk Zircre. A tö-
rökdúlás után újjáépített apátsági templom külsô fa-
lánál álló oszlopkötegen álló szobor jelzi azt a helyet,
ahol Szent Imre visszaadta lelkét a teremtôjének.

A nagyvázsonyi vár rohamszerû megtekintése

után Hegyestû bazaltorgonái már a Balaton-felvidék
tanúhegyeinek egyikeként mesélnek a vulkáni kitöré-
sekrôl. Szentbékkála kôtengerében óriási sziklaszir-
tek, sziklapadok között ingókövek, szél- és vízmarta
kõhátak, egy valódi, létezô tenger, a Pannon-tenger
partjának, vulkánikus kovaesôvel konzervált marad-

ványai.
Tapolcán a mediterrán hangulatú Malom-tó, és a

Tavas-barlangban csónakázás várt minket.
Az országjárás koronája a Tóti-hegy megmászása

volt. Tisztelet mindazoknak, akik megmászták. Ahogy
az ember körbetekint a csúcsról, Sümeget, a Tapol-
cai- és Káli medencét, és a Balatont csodálhatja.

Mindez a gyönyörûség nem ér fel azzal a jó érzés-
sel, hogy szeretetben együtt lehettünk.

-ke

Máramaros úti végállomás –
a végálló

Van, akit nem kellett felkérni,
természetesnek veszi azt, hogy
rendet tart. Kampányszerûen ta-
karítani sem egyszerô, de közterü-
letet tisztán tartani semmiként
nem az. Szerencsére a „végállón”
lakók maguktól értetôdô termé-
szetességgel sepregetnek, ültet-
nek, locsolnak. Teszik ezt olyan
igényességgel, mintha az ingatla-
nuk nem a telekhatárnál, hanem a
váró elôtt sem érne véget. „Elvég-
re napjában kétszer itt járunk el!”
vallják. Bár ez a szemlélet uralkod-
na mindenhol!

Az sem tekinthetô általános-
nak, ha valaki féltve ôrzött tég-
lagyûjteményét teszi közszemlé-
re, mint ahogy a Máramaros út
42. támfalában látható. Legöre-

gebb darabja csak 10 évvel halad-
ja meg az elsô magyar évszámo-
zott korát.

A Máramaros úti végállomás -
a VÉGÁLLÓ - amúgy is fogalom.
Tinik generációi váltják egymást a
padon, bôgetik a motort, csap-

kodják a kocsiajtót, „stírölik” a
buszról leszállókat. Az aszfaltra
festett tengópályán pattog a lab-
da, a buszon megkezdett beszél-
getést, sokszor a következô 137-es
begördülése szakítja meg.

pzs

Örömmel értesítünk minden “Hegylakót”, hogy szep-
tember közepétôl a “Törpemuzsika” gyermekprogram
mellett alkalmuk lesz kisebb gyermekük foglalkoztatásá-
ra akár hetente többször, délelôtt és délután is a Táborhe-
gyi Népházban, Billein Zsuzsanna óvónô, kedves hegyla-
kónk szervezésében!

(az Elnökség)

JÁTSZÓHÁZ

– apróknak!
Régi álmom valósul meg, de elôbb engedjék

meg, hogy röviden bemutatkozzam.

Billein Zsuzsanna vagyok, 1964-ben szület-
tem Budapesten. 1982-ben érettségiztem a Bem
József óvónôképzôben. Két gyermekem van, Vik-
tor (16) és Zita (8). 

Gyermekkorom nyarait itt töltöttem a “He-
gyen”, abban a kis nyaralóban, ami jövôre lesz 50
éve családom tulajdonában. Már kislányként szí-
vesen foglalkoztam gyermekekkel, így mikor arra
került a sor, természetes volt, hogy
óvónôképzôbe íratnak szüleim. Mindig nagy sze-
retettel fordultam a kicsik felé. Jelenleg gyermek-
felügyeletet vállalok, szívesen segítek családok-
nál.

Szerencsére úgy alakult a helyzetem, elérke-
zett az idô, és a lehetôségek is adottak, hogy
megvalósíthatom gyermekkori álmaimat. Nagy
örömömre szolgált, hogy az Óhegy Egyesület be-
fogad a Népházba, és helyet biztosít elképzelé-
seim létrehozásához. Alapvetôen a családsegí-
tést tûztem ki célomnak. Terveim között szere-
pel: délelôtti játszóház; délutáni kézmûves fog-
lalkozások, születésnapi rendezvények; mama-
szolgálat, (bébiszitter közvetítés); késôbb pedig
az idôsgondozás. 

Elsôként egy játszóház elindítása a felada-
tom, ami a picik képességfejlesztését tûzi ki cé-
lul. Tapasztalataim szerint együtt a gyermekek,
egymástól ellesve, kis külsô segítséggel hama-
rabb jönnek rá a játékokkal való bánásmódra. A
foglalkozások során fejlôdik egyensúlyérzékük,
kézügyességük, ritmusérzékük. 

Csütörtök délelôtti órákban tehát nagy szere-
tettel várom a már kúszó-mászó gyerkôcöket
egészen az óvodába készülô gyermekekig szüle-
ikkel, – gondolom leginkább – édesanyjukkal
együtt. A játszóház lehetôséget és alkalmat nyújt
egyben a kismamáknak a kikapcsolódásra, is-
merkedésre, vagy egyszerûen az ismerôs csalá-
dokkal való találkozásra. 

Az elsô játszóház 2005. szeptember 22-én csü-
törtökön 10 órától 12 óráig lesz. Ez az alkalom
ingyenes!

A foglalkozásokon való részvétel a továbbiak-
ban 1600 Ft/alkalom, testvérek kedvezményben
részesülnek. Négy alkalmas bérlet váltása ese-
tén 5900 Ft.

Késôbb majd lehetôség nyílik kézmûves fog-
lalkozásokra, születésnapok és egyéb rendezvé-
nyek megtartására is. 

Elérhetôségem: a www.mamika.hu webolda-
lon vagy a 30 461 9262 telefonszámon.

Billein Zsuzsanna

H. Ági, N. Laci, E. Jani, H. Csaba, P. Rezsô a Balaton-felvidéket kémlelik
a Hegyestû mellôl

Július 2-3 – Balaton-felvidék

A Szent Kristóf Turistaegylet 

kétnapos országjárása

Fogadjunk örökbe egy buszmegállót!
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A mi buszmegállónkban nincs az idôjárás vi-
szontagságaitól védelmezô házikó. Viszont nem
kell aggódnunk, hogy valaki bepiszkítja. Tehát taka-
rítanunk sem kell, ha szemet szúrna az állapota.
Hegyi elszántsággal tûrjük, hogy a napsugár szipo-
lyozzon minket nyáridôben. Majd esôben, sôt hó-
ban elszántan szembesülünk, sôt dacolunk a zi-
mankóval. Fagyos arcunkra helyes kis bajuszt rajzol
a zegernye. Nekünk, néhányunknak, akik még BKV-
vel közlekedünk.

No de a fölénk tornyosuló támfal kárpótol min-
dezekért… Délelôtt ritkábban közlekedik a bu-
szunk, így jut idônk szemrevételezni, mik a legfris-
sebb hírek a környék fiatalságának szerelmi életé-
ben. Szepi és Éva egy szívben vannak keretezve.
Friss a közlemény, tehát minden „okés”, ahogy
mondják mostanában. Viszont Andris és Móni egy-
máshoz simuló nevei át vannak húzva vízszintesen.
Sôt, egészen friss: átlósan, véglegesen. Slussz-
passz!

De kár – gondolom. Talán még megváltozhat a
helyzet. Olyan édesek együtt, hiszen nemrég még
láttam is… Ábel és Éva páros közli, hogy szeretik
egymást. De jó! Hát tényleg! Szeretve lenni és sze-

retni. Micsoda mázli. Ebben az esetben még sok
minden megtörténhet a kedvezô jövôben. Nézzük
csak, mi van még. Valaki biztosítja Tibit: ”szeretlek”.
Ámde Tibi szerint az a másik nem normális. Nos ez
baj. Bár lehet félreértés is. Az illetô napon, amikor
a felvésés zajlott, éppen „out of order” lehetett és
valamiért „beszólhatott” az a valaki.. Sajnos, lehet
game-over is. Az ifjoncok most nagyon „rákattan-
tak” a számítógépek világára. Jut eszembe ez a sok
sms is, villamoson, buszon, akárhol, állandóan.
Bárki elhiheti, régebben senki nem örült volna, ha
gépileg közlik: szeretlek. Nincs ebben semmi me-
legség, nincs benne a szemek csillogása, a kéz me-
lege, az ellágyulás, a hangulat… Erre elôbb vagy
utóbb úgyis rájön mindenki. És tuti, majd sajnálja
is. Elvész a játék élménye. Pedig játszani mindig jó.
Bánhatja, aki lemond róla. Akár egy falfirka erejéig.

No de a sok közleménynek lehet, hogy bealko-
nyul. Az egyik reggel megjelent egy graffitis. Bôdü-
letes lendülettel foglalta el a fal jelentôs felületét.
De hogy mit közöl ezen az új nyelven, egyáltalán mi
a szándéka, azt örök homály fedi…

W. Grass

„Tele van a kukám

a szerves hulladékkal!”
Eljött az a bizonyos szerdai nap, mikor több

órányi tipródás után meg kellett állapítanom,
hogy nem fér bele a kukámba ama bizonyos utol-
só zacskó hulladékom. Régóta éreztem én, hogy
nincsen semmi keresnivalója a levágott fûnek, le-
vélnek, konyhai zöldjeimnek a sok mûanyag zacsi
és egyéb csomagolások között, ezért komoly elha-
tározásra jutottam. Teszek egy lépést, ami nekem
kis erôfeszítésembe kerül, de környezetemnek jót
tehetek vele, és még saját életemet is meg-
könnyíthetem. Azt fogom tenni, ami a legjobb,
amit a természet is tesz…Komposztálni fogok!

Elsô lépésként szereztem egy kiadványt a
komposztálásról, majd körbeszaladtam a kerte-

men, hogy megtaláljam az ideális
védett helyet leendô dombocs-
kám számára, ezután páromat fel-

zavartam a tv elôl és kis unszolá-
somra összedobott nekem

egy szellôs kis falá-
dát. Amíg délelôtt a
kertben tartott a lel-
kes barkácsolás, én
a fazék mellett a

konyhában állva félkéz-
zel kis kézikönyvembe kapaszkodtam. A
gyerkôcök nagy szemekkel pislogtak az ajtóban
állva az új kék kukára, amibe anya csak a zöldjét
dobja, azt is felaprítva…De ugyan minek? Ebéd
közben aztán elmeséltem nekik, hogyan lesz hu-
musz az erdôben a levelekbôl, elpusztult növé-
nyekbôl, és hogyan készítenek majd ugyanígy ne-
künk is komposztot a talajban levô élôlények,
baktériumok, gombák. Harmadnapra kilesték,
hogy megtelt a kis kék vödör, és aznap a levágott
fû sem a kukában landolt. Bonyolultnak tûnt ne-
kik az elején, de rájöttek, nehezen lehet elronta-
ni, ha néhány apróságot betartanak. Fontos,
hogy levegôs legyen, nem túl nedves, nem túl
száraz, és nem szabad beletenni el nem bomló
dolgokat, pl.: nejlon zacskót, veszélyes hulladé-
kot: elhasznált sütôolajat, vagy egyéb dolgokat,
amik nem kedveznek az érési folyamatoknak,
mint például ételmaradék, állati ürülék. Gyorsab-
ban készül a balkonládába való kis virágföld is,
ha a finom anyagokat durva szerkezetûvel, a
nedveset szárazzal, a zöldet barnával keverem. A
nedvesen tartott komposzthalmot 6-12 hetente
érdemes átrakni és a frissen vágott fûhöz kever-
ni egy kis ágnyesedéket, levelet. Semmilyen ko-
molyabb eszközt nem igényel (villa a forgatás-
hoz, ásó, öntözôkanna), néha szükség lehet aprí-
tógépre a gallyak szecskázásához, de ha igazán
környezettudatosan szeretnénk eljárni és a pénz-
tárcánkat is meg szeretnénk kímélni, a szomszé-
dokkal közösen ruházunk be egy ilyen gépbe, leg-
jobb esetben pedig hagyunk elég idôt a termé-
szetnek, hogy elvégezze a dolgát.

Egy szó mint száz, a komposztálás munka-
idôigénye nem túl nagy, a napi gondozás és el-
lenôrzés 5 perc alatt megvan, de ha kedvet ka-
punk hozzá, kellemes idôtöltéssé is válhat és ki-
mozdíthatja a családot a tv elôl a kertbe egy kis
munkával egybekötött biológia órára.

Kovács Orsolya

Közlemények

Lepkék a kertben 
Az olyan kert, amely próbál a természetben élô állatok

számára is otthont nyújtani, a madarak mellett számos más
állatfajnak is élô- és táplálkozóhelyet jelent. Az ilyen kert leg-
feltûnôbb vendégei – a madarak mellett – a nappali lepkék.
De melyek azok a növények, amelyekkel kertünkben csalo-
gathatjuk a lepkéket? 

Gyerekkorom legkedvesebb szórakozása volt
nagymamám óriási orgonabokra körül settenkedni.
Az orgona sötétlila, esô utáni párás melegben má-
morítóan édes illatot árasztó virágtömege
messzirôl odacsalogatta a viráglátogató rovarokat:
fecskefarkú-, kardos- és nappali pávaszem pillan-
gókat. Így van ez manapság is, csak a lepkék és az
orgonakedvelô kertészek száma fogyatkozott meg
alaposan. 

Hasonlóan vonzó a fagyalbokor is, amely ta-
vasszal sárgásfehér színû virágainak nyílásával a
lepkéknek, ôsszel-télen tintakék bogyóival a mada-
raknak, egész évben egyszerû
szépségével és a termôhelyével
szembeni igénytelenségével a
kerttulajdonosnak okoz sok örö-
möt.

Régebben, a nagyobb városok
kertvárosi részein sövénynek ülte-
tett gyöngyvesszô (Spirea) fajokon
gyakran meg lehetett figyelni egy
sötétbarna, fehér sávozású,
feltûnô lepkét: a nagy fehérsávos-
lepkét. A lepke hernyója a gyöngy-
vesszô cserjén él, a cserje összeso-
dort, elszáradt levelei között telel
át, báb alakban. Ha valakinek sike-
rülne becsalogatni kertjébe ezt a
lepkét, akkor nem csak a ,,madár-
barát kert’’ elismerésre, hanem a
,,lepkebarát kertész’’ címre is mél-
tán tarthatna igényt. 

Az orgona és a fagyal tavasz végi virágzását kö-
veti a nyáriorgona. Rendkívül dekoratív, nagy virág-
zatával a nyáron repülô nappali lepkék egyik ked-
venc nektáradó növénye. A nagytermetû pillangó-
kon kívül a nyári idôszakban repülô apró, leginkább
kék színû boglárkalepkék is szívesen látogatják. 

A lágyszárú növények közül az illatos, feltûnô
színû virágok vonzzák legjobban a lepkéket. A lep-
kék kertbecsalogatásához úgy kell összeválogatni
virágainkat, hogy tavasztól ôszig mindig legyen –
egy-egy nagyobb csoportban – virágzó növény ker-
tünkben. A kertjeinkbe elsôsorban olyan virágokat
ültessünk, amelyeket már a nagymamáink is ked-
veltek, hiszen ezek itthon termesztett, illatos virá-
gok, a hazai klímához, talajokhoz alkalmazkodtak,
ezért könnyebben és biztosabban telepíthetôk az
élénk színeikért és nagyobb virágméreteikért ne-
mesített kertészeti társaikhoz képest.

Kacsafarkú szender surranó, gyors röptû lepke lebegve szívogatja a nyári orgo-
na nektárját.
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Ha a kérdés az,
mondj egy XIX. szá-
zadi magyar
festômûvészt, a vi-
lág rávágja: Mun-
kácsy. És ezen sem-
mi csodálkoznivaló
nincs.

Annak, hogy va-
laki úgy értsen élet-
kép, portré, tájkép,
vallási tárgyú kép
vagy csendélet

megfestéséhez egy-aránt, mint az asztalosinasból
festômûvésszé érett Munkácsy Mihály, a Magyar
Nemzeti Galériában augusztus 21-én zárult kiállítás
a legjobb bizonyítéka.

Még a másfél-két órás várakozási idô – amit nem
kerülhettek el a hosszú, kígyózó sorokban türelme-
sen ácsorgó emberek, hogy megcsodálhassák e
festôfenomén alkotásait – is feledésbe merült a ki-
állított mûvek sugallta érzések, hangulatok be-
fogadása után. Az ember kissé hallgatagon, introver-
táltan, gondolataiba burkolózva támolygott ki az
idôszaki kiállítások helyszínéül szolgáló termekbôl,
miután az azok falain tobzódó, tehetség táplálta
szépség megérintette.

Munkácsy Mihály, aki 1844-ben Lieb Mihályként
született öt testvér egyikeként, szülei korai halála
után testvéreitôl elszakítva anyai nagybátyjához ke-
rült. A kezdetben asztalosinasnak szánt fiúról, aki ki

is tanulta e mesterséget, hamarosan kiderült, hogy
nagy affinitása van a mûvészetekhez, ezen belül is az
élet festôecsettel való vászonra álmodásához. Lige-
ti Antal vette pártfogásába és indította el felfelé
ívelô pályáján. Münchenbe és Düsseldorfba utazott,
ahol elsô nagy sikereit aratta, majd élete további ré-
szét Párizsban töltötte, ott alkotott. A párizsi világki-
állítás hozta meg számára az ismertséget. Ettôl kezd-
ve a mûkereskedôk közvetítésével világszerte kere-
sett képeit szinte elkapkodták, még ma sem tudható
pontosan, hány képe van ismeretlen magángyûjtôk
tulajdonában szerte a világban. Kevés festônek ada-
tott/adatik meg, hogy már életében elismert, megbe-
csült mûvészként tartsák számon. Munkácsy ezen ke-
vesek közé tartozott.

A Magyar Nemzeti Galéria nagyszabású tárlata
bemutatta a külföldi múzeumok és az ismert ma-
gángyûjtôk tulajdonából kölcsönkért festményeket,
így tett kísérletet arra, hogy még teljesebb képet ad-
hasson e zsenirôl mind a szakma, mind az ér-
deklôdô, mûélvezô közönség számára. Úgy gondo-
lom, a kísérlet sikerült. A tárlat minden idôk legma-
gasabb magyarországi látogatottsági rekordját dön-
tötte meg, több mint 350 ezren voltak kíváncsiak
Munkácsy festményeire.

Egy kép mellett sem lehetett elmenni anélkül,
hogy oda ne vonzotta volna az ember szemét, s így
megállásra ne késztette volna a bámészkodót. Volt
olyan kép, ami elôtt karéjban álltak a szemlélôdôk
szinte földbe gyökerezett lábbal, és a sor végelátha-
tatlan ideig nem mozdult, türelemre kényszerítve

így a lomhább vagy késôbb odaérô kíváncsiskodó-
kat.

Kedvenceim az életképek. Amikor ránézek egy
festményre, és az jut az eszembe, hogy fotóappará-
tussal sem lehetne pontosabban elkapni az adott
pillanatot, mint ahogy azt Munkácsy a kezében tar-
tott palettán kikevert színekkel és ecsetjével tette,
megborzongok. Ez aztán a mûvész! Amint az alvó
nagyapó széke alatt ráncot vet a szônyeg, ahol ko-
rábban kisunokái játszottak – akiket a mama most
csendben kiterelget a szobából, fel ne riasszák nagy-
apót szendergésébôl, vagy ahogy a kutya elégedet-
ten lefetyeli az étkezés utáni maradékot családját al-
kotó kicsinyei holdudvarában, abban a polgári ente-
riôrben, ahol a ház asszonya saját gyermekei köré-
ben tartózkodik, vagy ahogy apa születésnapján a
kislányok szemükkel csüngenek a mozdulatokon,
amikkel édesanyjuk szépen elrendezi a virágszálakat
a vázában „apára várva”, mind-mind olyan mesteri-
en megalkotott pillanatok, hogy dicsérni kevés a szó,
talán a költészetet hívhatnám segítségül, ha lenne
bennem annyi virtus.

Így azonban maradok a prózánál, s csak annyit ja-
vaslok mindenkinek, aki nem jutott el az elmúlt he-
tekben a Várba megcsodálni a „Munkácsy a nagyvi-
lágban” címû kiállítást, hogy egyik hétvégén keresse
fel a tárlat Debrecenbe továbbutazó kisebb kollekci-
óját, melyet a Déri Múzeumban még megcsodálhat
szeptember 9. és december 11. között a világhírû
Krisztus-trilógia társaságában.

JéTéJé

Nem is mehettem volna, a fehér obeliszk a magyar
címerrel jelezte a hármas határ pontját.

Elôttünk Ukrajna, kicsit jobbra tôlünk Románia.
Ennél keletebbre nem is mehettünk volna az ország-
ban. Garbolcon voltunk. Miután a rekkenô hôségben
visszakerekeztünk a gáton a Túr mellett Nagyhódos-
ra, kihívtuk egymást egy folyóátúszásra. Itt minden a
kezdô karcsapásokon múlik, mivel az egész Túr nincs
5-6 méternél szélesebb ezen a szakaszon.

Egyértelmûen a Sonkád–Kölcse útvonal aratta a
legnagyobb sikert. Behajló
fák tompa árnyékában, itt-
ott beszûrôdô fénycsík kísé-
retében, melynek örömére
tavirózsák ringatóztak
evezôcsapásaink hatására.

5. erdôaljás kenutúrán-
kon a szatmári Szilvaút hazá-
jában jártunk. Ránk mosoly-
gott Petôfi-fájának villám-
sújtott csonkja. Panyolában
mindenki fotózkodott a Lek-
várium múzeum udvarában
a kedvesen mélázó mûtehén
mellett. S esténként vidá-
man válaszolgattunk a kör-
nyékünkön portyázó fülesba-
goly jelzéseire. Idén megtört
a varázslat, s túravezetônk is
végre borult egy párszor a

hosszú „száraz” évek után. Kis kenucsapatunk arany-
koszorús dalosgárdája esténként csodálatosan dalra
fakadt, melyben a legszebben eltolódott hangtónu-
sokat is vidáman hallgattuk. A turistvándi vízimalom-
nál elfogyasztott libazsíros kenyérlángos után fôszer-
vezônk, Eper túrós csuszája is dobogós helyezést ért
el.

Jól éreztük magunkat. Jövôre a Szigetköz rejtett ví-
zi labirintusaiba megyünk.

Szirtes Csaba Duna-parti jazz
Lüktet a fény és lüktet a hang,
Lüktet agyamban a tam-ta-ta-tam,
Érzem a ritmust, érzem a dalt,
Érzem a szívem majd kiszakad,
Dobban a dob és dúdol a száj,
Dobban a láb, dobbanni muszáj,
Zengi a kürt, a trombitaszó,
Zengi a harsona, hajjaj de jó…
Búg a gitár és bôg a húr,
Búgnak a hangok a parton túl,
Zongora csendül, hallik a dúr,
Nagybôgô zengi, ô itt az úr,
Fuvola trillázva lelkembe fúr,
Szaxofon sivít, ó mily bravúr!

Öröm a koncert, vibrál a nesz,
Megáll az idô, ha szól a
j a z z…

jétéjé

Mestersége címere: Munkácsy

Tovább ne menj! 

– szólt kerékpáros útitársam



Kerti dolgaink 
Nehéz nyári hónapokon van túl a kertészkedô

hegylakó. Hol kánikulai hôség, hol pedig az özönvízs-
zerû esôk tették próbára szakértelmünket, és növé-
nyeink tûrôképességét. Nézzük a tennivalókat. 

Gyümölcsfáink alól szedjük össze a lehullott, rossz
gyümölcsöt, de ne a komposztálóba dobjuk, mert to-
vább fertôz, illetve áttelelhetnek a kórokozók. Így jár-
junk el a korán lehullott, valószínûleg beteg levelek-
kel is. Köszméte- és ribizlibokrainkat már ritkíthatjuk.
Még tart a pajzstetvek rajzása, védekezzünk, de ve-
gyük figyelembe az érési idôt, illetve a használt szer
várakozási idejét. 

Ezzel a rengeteg esôvel a szôlôben is sok a gond.
Szinte kivédhetetlen a szürkerothadás. Fejezzük be a
lombhullató díszfák és -cserjék öntözését. Ezzel
elôsegítjük, hogy a vesszôk beérjenek. Vannak fajták,
melyeknek a jövô évi virágrügyképzôdéséhez is szük-
ség van egy szárazabb periódusra, például a rodo-
dendronnak. Nagybokrú évelôk tôosztással szaporít-
hatók. Szedjük fel és tisztítsuk meg az elvirágzott
kardvirágokat, illetve ültetni kell a tavaszi virágzású
hagymákat.

A hónap vége felé szedjük fel az egynyári virágain-
kat. Ültetni is lehet kezdeni ebben a hónapban,
elsôsorban az örökzöldeket. Új gyep telepítéséhez a
szeptember a legalkalmasabb. Vissza kell vinni a sza-
badból a lakásba a szobanövényeket, de elôtte gon-
dosan nézzük meg, nincs-e rajtuk levél- vagy pajzs-
tetû. Jobb ôszt, jó kertészkedést kíván:

Ort János kertész
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KERTÁPOLÁS
ORT-kert � 30-294-8414

REFERENCIA-KERTEK A HEGYEN!

Bútorklinika
Bútorjavítás, felújítás, antik és

stílbútorok szakszerû restaurálása.

TTeell..::  338888--22446644,,  vvaaggyy  2200--337788--88001177

Október 1-jén és 2-án a TKME ismét ingyenes városnézô
sétákat, kirándulásokat szervez Budapesten és néhány vidéki
városban. Ezúttal a budapesti programokra hívjuk fel figyel-
müket.

Október 1. – szombat:
• Séta a Nemzeti Sírkertben: látogatás a Kerepesi te-

metôben és a Kegyeleti Múzeumban, találkozás a
Fiumei úti fôbejárat elôtt 10.00 órakor, túravezetô:
Farkas Sándorné.

• Ismerkedés a Budai Várpalota középkori részével:
találkozás a Budapesti Történeti Múzeum bejárat-
nál 10.00 órakor, vezeti: Kiss Gabriella.

• Séta a Várnegyedben: barangolás a polgárváros-
ban, találkozás a Bécsi kapu téren, az evangélikus
templom elôtt 13.00 órakor, túravezetô Illovszky
István.

• Végig az Andrássy úton: három órás séta a látniva-
lók között, találkozás az Andrássy út 2 .sz. épület
elôtt 10.00 órakor, vezeti dr. Horváth Péterné.

• Városligeti séta: a Vajdahunyadvártól a Széchenyi
fürdôig, találkozás a Môcsarnok fôbejárata elôtt:
10.00 órakor, vezeti Németh Mária.

• A Kálvin tér és a Ráday utca mûemlékei: találkozás
a Kálvin téri református templom kapujánál 9.30
órakor, vezeti Czanik Margit.

Október 2. – vasárnap:
• Séta Ybl Miklós pesti épületei közt: találkozás 

a Ferenciek terén, a templom elôtt, 9.30 órakor, ve-
zeti Haász Albertné.
További részletekrôl tájékozódhatnak a Magyar

Turista és a Szép Magyarország címû lapok hasáb-ja-
in. 

(szerk.)

Nyaralás után jól esik a hazai szépségekben gyö-
nyörködni. Irány a Hegy!

Piros madárbirs: (Cotoneaster integerrimus Me-
dik.) Hívják még szirti madárbirsnek
is. Mészkedvelô hegyvidéki faj.
Karsztbokorerdôk, sziklagyepek,
sziklai cserjések szép, rózsaféle, 
védett cserjéje. Hajtásai sárgás-
szürkén gyapjasak. Hosszúkás
leveleinek fonáka szürkén moly-
hos. Fehér vagy rózsaszínû virá-
gai kettesével, hármasával
csüngô fürtben nyílnak április-
májusban. Élénkpiros almácskái még
októberben is díszítik, ha addig a madarak meg nem
eszik! Magyar nevében a piros, a madárbirs a termé-
sére, a szirti az élôhelyére utal. IV-V   VIII-X. F.V. 2000
Ft.

Nagyvirágú lednek: (Lathyrus latifolius L.) Bo-
korerdôk, erdôszegélyek csinos

pillangós virágú, lágyszárú nö-
vénye. Borsóra emlékeztetô,
rózsaszínes sziromlevelû vi-
rágai sokvirágú fürtben nyíl-
nak. A szár szárnyas, az
összetett levele 2 nagy le-
vélkébôl és kacsból áll. A ka-

csokkal kapaszkodik. Magyar
nevében a nagyvirágú, latin ne-

vében a latifolius (széleslevelû) a
virág és a levél méretére utal. V-IX.

N.E.
Naprózsa: (Fumana procumbens /Dun./ Gren. et

Godr.) A hegyünkön sziklagyepek-
ben, száraz lejtôkön gyönyörköd-
hetünk benne, de homokpusztá-
kon is elôfordul. Jól tûri a
szárazságot. Kis ter-
metû, fás tövû tör-
pecserje. Gyöke-
rét mélyre ereszti,
szára heverô, le-

velei tû formájúak. „Mindent meg-
tesz”, hogy kevés vizet párologtas-
son, és szép, nagy, sárga virágait
simogathassák a Nap sugarai. Me-
diterrán eredetû reliktum növény.
Nem gyakori. Megérdemelné a vé-
dettséget. V-IX. N.E.

Üstökös pacsirtafû: (Polygala
comosa Schkuhr) Száraz tölgye-
sekben, száraz réteken tavasztól
nyár végéig találkozhatunk vele a
Hármashatár-hegyen, a Virágos-nye-
regben. A dolomitsziklagyepekben élô
keserû pacsirtafû (lásd: 2003. 06.) rokonánál na-

gyobb termetû. Lilásvörös
virágai feltûnô szépségû

megnyúlt fürtben nyílnak. Üs-
tökös nevét onnan kapta, hogy a
fejlôdô fürt csúcsán a nagy

murvalevelek túlnyúlnak.
Kinyílva már nem „üstö-

kös”. IV-IX. E.
Szeplôlapu: (Cerinthe minor

L.) Sztyeppréteken és degradált
részein tavasztól ôszig talál-

kozhatunk ezzel az érdekes és
szép gyomnövénnyel. Citromsárga

virágai hosszú virágzatban nyílnak. Érdekessége,
hogy bár az érdeslevelûekhez tartozik (mint pl. a
tüdôfüvek – lásd: 2003. 05.), de
nem szôrös! Kifejezetten csu-
pasz. Levelei - ahogy
„öregszik” – pettyesek lesz-
nek. Innen kapta magyar
nevét. IV-X. T.

***
Hibajavítás: a júliusi szám-

ban a szurokfû képe helyett a
ligeti zsályát láthattuk. Helye-
sen a szurokfû rajza: Elnézést
kérünk.

Stollmayer Ákosné

A Tájak – Korok – Múzeumok 

Egyesületének Nyílt napja

Augusztus–szeptember

Ismerjük fel és óvjuk természeti

kincseinket!

Felfedezô utak 

a III. kerületben
- avagy ismerjük meg természeti értékeinket -

sszzeerreetteetttteell  mmeegghhíívvuunnkk minden érdeklôdôt

szeptember 10-én (szombaton) 9 órakor
kezdôdô kirándulásunkra, a Hajógyári-sziget ter-
mészeti értékeinek „felfedezésére” a Fôvárosi
Kertészeti Rt. képviselôjének vezetésével. Találkozó
az ún. „K” híd szigeti oldalán levô parkolóban,

szeptember 24-én (szombaton) 9 órakor  a Hár-
mashatár-hegyen a Guckler Károly út bejárására
a Pilisi Parkerdô Rt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park
képviselôinek vezetésével. Találkozó a 65-ös busz
végállomásánál, a Fenyôgyöngye elôtt.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nevében:
Tarlós István polgármester

Szabó Magdolna alpolgármester
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Hetedik éve szervezi a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága az ingyenes épületláto-
gató hétvégét, amely egyre népszerûbb Magyarországon.

A Franciaországból indult és az Európa Tanács ál-
tal koordinált, ma már Európa minden országában
megtartott rendezvény az örökségvédelem ügyét 
hivatott a társadalmi tudat magasabb szintjére emel-
ni.

Ebben az évben közel 500 épület és 50 kulturális
sétaútvonal várja az érdeklôdôket. A részletes prog-
ramot a Pesti Est szeptember elsején megjelenô Kul-
turális Örökség Napjai különszám tartalmazza, és ér-
demes a látogatandó útvonalat elôre megtervezni.
Mi most néhányat bemutatunk kerületünk ritka prog-
ramjai közül:

Az internetes elérhetôséggel rendelkezôknek 
a www.oroksegnapok.hu honlap megtekintését ajánl-
juk.

GRAPHISOFT PARK 
– ZÁHONY U. 7.

A Graphisoft Park területének története a római
korig vezethetô vissza. A 7,2 hektáros terület elrende-
zése, tégla- és üvegépületei a telek század eleji ipari
jellegét idézik. Az ArchiCAD-del tervezett Park kon-
cepciója egyedülálló, akárcsak az épületek tervezésé-
nek és bérbeadásának módja. Nyitva tartás: sz.:
10–16, v.: 10–14  óráig.

ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL 
– FÉNYES A. U. 4.

Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleárisbaleset-
elhárítási Központja, a CERTA csak a Kulturális Örök-
ség Napjai alkalmából látogatható. Az OAH alapvetô
feladata a nukleáris létesítmények, a radioaktív és nuk-
leáris anyagok biztonságával kapcsolatos államigazga-
tási és hatósági felügyelet. Az OAH székhelyén találha-
tó a magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás egyik
korszerûen felszerelt központja, amelyben nukleáris
vagy radiológiai vészhelyzetekben, illetve gyakorlatok
idején az OAH Balesetelhárítási Szervezete (BESZ)
mûködik. Nukleáris vészhelyzet esetén a CERTA-ban
történik a nukleáris létesítmény helyzetének értékelé-
se, a környezeti radiológiai helyzet és a várható követ-
kezmények elôrejelzése, illetve a BESZ javaslatot tesz
a döntéshozó szervek számára a lakosság védelmét cél-
zó intézkedésekre. A CERTA központban rendelkezésre
álló informatikai rendszer segíti e feladat elvégzését.
Nyitva tartás: sz.: 14–17 óráig. Óránként indul vezetett
séta, ezenkívül vetített elôadás lesz az OAH tevékeny-
ségérôl, a magyar nukleárisbaleset-elhárítási rend-
szerrôl, látogatás a CERTA-ban.

TEXTILMÚZEUM 
– LAJOS UTCA 138.

Óbudán, a Lajos utca 138-139. szám alatt levô ba-
rokk és klasszicista mûemlék gyárépületek a textil-
gyártás egykori fellegvárának, a Goldberger család

vállalkozásának helyszínei. 1999 óta a részlegesen
helyreállított épületegyüttesben mûködik az ország
egyetlen Textilmúzeuma. Nyitva tartás: sz.: 10–15, v.:
10–15 óráig.

A Textilmúzeum ipari mûemlék jellegû Goldberger
törzsépületeinek kultúr- és építészettörténeti bemu-
tatása mellett a textil kézmûves-és gyáripari techni-
katörténeti kiállítások megtekintése muzeológus ve-
zetésével. 

16-án 14 órakor nyílik a "Homo faber, az alkotó
ember" Goldberger Leó emlékkiállítás. A kiállítás a
magyar textilipar egyik legjelentôsebb gyárának fény-
korát mutatja be, amikor a kelenföldi üzem épült és
az óbudai bôvült, emléket állítva Goldberger Leó
(1878-1945) elnök-vezérigazgató mártíromsággal vé-
get ért életének. 

17-én 11 órakor Millisits Máté mûvészettörténész
elôadása.

ÓBUDAI MÚZEUM – FÔ TÉR 1.
Egy életmû a mûemlékvédelemért címû kiállítás

2005. szept. 16. péntek 15 órától október 9-ig látogat-
ható, amely Dr. Pomozi István mûemlékvédômunkás-
ságát mutatja be. Történeti épületek ácsszerkezetei,
felmérések, tervrajzok, fotók Magyarország terüle-
térôl. Nyitva tartás: sz.: 10–17, v.: 10–17.

A Földes Andor Zongoraverseny díjazottjai játsza-
nak szombaton és vasárnap a kiállítás nyitva tartási
ideje alatt.

Kô kövön… marad! 
(Várak, erôdítmények, kastélyok, kúriák, paloták) Kulturális Örökség Napjai 2005. szeptember 17-18.



(1. rész)

A Ráday Mihály szerkesztette „Buda-
pest teljes utcanévlexikona” szerint a
Perényi út 1910-ban kapta a nevét, míg
a Perényi köz 1940-ben. A 16 275 és 16
328 helyrajzi szám közötti Perényi lejtô
1954-ben kapott nevet, de területrende-
zés miatt 1967-ben meg-szûnt.

Az utca nevének eredetérôl ez olvas-
ható: „Perényi: régi magyar történelmi
család. Tagjai országos méltóságokat
töltöttek be. 1. ~ Imre (?–1519) nádor; ~
Péter (1502–1548): erdélyi vajda és kan-
cellár; 3. ~ Zsigmond (1783–1849) …
báró, nagybirtokos, Bereg vármegye
fôjegyzôje, Ugocsa vármegye alispánja,
országgyûlési követ, az MTA igazgató
tagja. A fôrendi ellenzék egyik vezéralak-
ja. 1848 július 14-tôl az országgyûlés
felsôházának másodelnöke, majd elnö-
ke. októbertôl az Országos Honvédelmi
Bizottmány tagja. A Függetlenségi Nyi-
latkozat elfogadása után a hétszem-
élyes tábla elnöke lett. A szabadságharc
bukása után Pesten kivégezték.”

Bár az utcanévlexikon nem tisztázza
pontosan, hogy a Perényi nevet viselô
remetehegyi, táborhegyi közterületek a
neves Perényiek melyikének nevét kap-
ták és azt sem említi, hogy e jeles csa-
lád neve honnan eredeztethetô, de Kiss
Lajos „A földrajzi nevek etimológiai szó-
tára” egy szócikket szentel a Perény
nevû településnek. A rövidítések felol-
dásával ez olvasható: „Perény 'helység
Kelet-Szlovákiában Nagyidától (Vel'ká
Ida) dél-délkeketre; Perin' [1220/1250:
Puruen: VárReg. 116.]. Puszta szn.-bôl
keletkezett magyar névadással; vö.
1219/1550: „priftaldo Peruen de villa ol-
nemet” szn. (VárReg. 88.). Az alapjául
szolgáló személynév szláv eredetû; vö.:
szerb-horvát Prven személynév (Milica
Grkovic’ névtani szótára is említi…; régi
adatként l. 1245: Perven ’egy nemes dal-
máciai Omisvból’: Árpádkor Új Okmány-
tár 7. 206). Tövéhez ld. ôsszláv ’p¸rv˙’
elsô”. – A szlovák Perin ’Perény’ a ma-
gyarból való. – 1964 Perény és Hím Pe-
rin-Chym néven egyesült.

A tömör szócikkben említett Nagyida
iskolai tanulmányainkból ismerôs. „Az
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és
képben” is említi, hogy »az abaúji czigá-
nyok ôsi öröküknek vallják az egykori

„czigány vár”-at, az Arany János humo-
ros épószában megénekelt Nagy-Idát,
melyet mai lakosai ô szerintök csak az
erôsebb jogán bitorolnak.« A nagyidai
vár maga is Perényi birtok volt a neveze-
tes ostrom idején, ahogyan ezt a vers
„Foglalata” említi is.

A „VárReg” rövidítéssel jelzett forrás
a Váradi Regestrum néven ismert „Ritus
explorandae veritatis…” kezdetû mun-
ka, mely a Nagyváradon végzett tüzes-
vaspróbák idôrendbe szedett lajstoma.
E mû fontos társadalom-, mûvelôdés-,
nyelv- és jogtörténeti forrásanyag az Ár-
pád-korból.

Megjegyzendô, hogy a Lelkes György
szerkesztette „Helységnév-azonosító
szótár” valamint más szlovák források
szerint is Perényhím szlovák nevében a
Perín í-vel írandó.

Bár az „utcanévlexikon” a Perényi ne-
vet viselô hegyvidéki közterületeket sze-
mély, pontosabban családnévbôl ere-
dezteti, de a késôbbiekben nyilvánvaló-
vá válik, hogy ez a családnév egy hely-
ségnévbôl ered. Mint fentebb olvashat-
tuk ez a településnév egy korábbi sze-
mélynévbôl ered, melyet a lexikon szer-
kesztôje már nem tudott követni. Soro-
zatunkat áttekintve megfigyelhetjük,
hogy az Óbuda-hegyvidéken az utcane-
vek között van egy jól elkülöníthetô
„névbokor”, mely az államhatárokon kí-
vülrekesztett települések neveit viseli.
Viszont nem találunk személyrôl, illetve
családról elnevezett közterületeket. Így
okkal feltételezhetjük, hogy a Perényi út
az „utcanévlexikon” szerkesztôjének vé-

leményével ellentétben nem családné-
vi, hanem településnévi eredetû. Köztes
megoldásként azonban elôször Perény
községet mutatjuk be, majd a következô
folytatásban a jelesekben nem szûköl-
ködô Perényi családot.

Vályi András 1796-ban kiadott Ma-
gyar országnak leírásában említést tesz
a névadó faluról: „Perény. Perina. Ma-
gyar falu Abaúj Vármegyében, földes
Ura B. Meskó Uraság, lakosai katoliku-
sok, fekszik Enitzkéhez fél mértföldnyi-
re, határja néhol sovány, réttyének fele
sem igen jól termô, piatza is távol van,
második osztálybéli.”

Fényes Elek: „Magyarország geog-
raphiai szótára” 1851-ben így ír: Perény,
magyar falu, Abauj vmegyében, Kassá-
hoz 5 órányira egy kies felemelkedett
helyen: 908 kath., 6 evang., 97 ref., 45
zsidó lak. Kath. paroch. templom. Föl-
dei néhol soványak, de általjában ter-
mékenyek. – Ezen helységet II. András
ajándékozta Dobos Jánosnak, a fényes
Perényi nemzets. ôsatyjának. Mostani
birtokosa a b. Meskó nemzets. Ut. p. Hi-
das-Németi.”

A Pallas Nagy Lexikona szerint: „Pe-
rény (Perina), kisközség Abaúj-Torna
vármegye csereháti járásában, (1891)
1179 magyar lakossal, postahivatallal
és postatakarékpénztárral.”

A Borovszky Samu és Sziklay János
szerkesztette „Magyarország vármegyéi
és városai” sorozatban is lehet olvasni
Perényrôl. „Géza király kiskorusága alatt
történt a németek betelepítése. 1219-
ben tiz német települtekbôl álló faluval
találkozunk a királyné abaujvármegyei
birtokain, melynek lakói magukat a ki-
rályné németjeinek nevezték és késôbb
e század közepe táján Vizsoly névvel kü-
lön kerületet (Teutonica Reginalis) al-
kottak.” E tíz falu: közé tartozott Perény
is. A „Borovszky” kiadásának idején hor-
dott viseletrôl ezt tudhatjuk meg: „A Ka-
nyapta-völgy sarkán s a Hernád szurdo-
kában négy egymás mellett álló helység
ugyanannyi különbség a viseletben.
Ezek a helységek: Perény, Kenyhecz, Hi-
das-Németi, Tornyos-Németi. Perény-
ben szürkét viselnek a férfiak, … télen a
bekecs vagy ködmön felett csak a fekete
gubát használják, szürt nem. A guba Pe-

rényben apró fürtü, abból a szövetbôl
készül, melyet ôk maguk készitenek
nagy tökéletességgel. A nôi ruházatban
… Perényben az egészen világos szint
kedvelik a nôk, kivált a rózsás szövete-
ket. Itt a felsô ujjas jobka, kitle, a szok-
nya szintén kabát, ezalatt van a pen-
dely,” valamint „fehér gyöngyöt horda-
nak.”

Néhány hír a 2001-ben másfélezer
lelket számláló ikertelepülés életébôl. A
magyarság részaránya 34 %-ra szorult
vissza. Sajnálatos, hogy mára csak a
magyar tannyelvû óvoda az egyetlen ok-
tatási intézmény a társtelepüléseken.
Perény közelében ered az említett Ka-
nyapta-patak, amelynek környékén ki-
lenc község – Nagyida, Komaróc, Szesz-
ta, Reste, Buzita, Alsólánc, Felsôlánc,
Hím és Perény – alkotja a Kanyapta-
menti kistérséget. Manapság a Cserehát
határ által leválasztott, javarészt magyar
lakosságú része közös társulásban kere-
si a fejlesztési lehetôségeket. Abaújkérr-
rel ápolnak testvértelepülési kapcsola-
tot. A perényi templom orgonáját a hí-
res pécsi Angster orgonagyárban készí-
tették 1894-ben, mint a 219. opuszt. A
hírekben olvasni lehetett a hími temp-
lom barokk-kori falfestmények helyreál-
lításáról.

(-n –s)
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Mirôl is lettek utcáink elnevezve? (9.)

Perény temploma (Forr.: http://www.cassovia.sk/perin)

Mikor is épült 

a Királyhelmec utca?

A lap elôzô számában a Király-
helmec utca „névadójáról” volt szó.
Hozzászólásom a cikk lényegét
nem érinti ugyan, de ami az utca
megnyitásának idôpontját illeti,
elôadom a saját változatomat.

Apai nagyszüleim a huszadik
század elején vásárolták meg a Far-
kastorki út 44. és Toronya u. 23. kö-
zötti telket. Egy akkortájt készült
(pauszpapíron, tusvonalakkal)
helyszínrajzon már szerepel a Ki-
rályhelmec utca. Az utca létesítésé-
hez a telek aljából a 60-as évek elsô
felében sajátított ki a Tanács egy
háromszög alakú területet. (Akkori
jogi csûrés-csavarással ingyene-
sen).

Az utca tényleges megépítésére
a 80-as évek elején került sor. A
közterület céljára igénybe nem vett
területet szomszédos földterü-
let(ek)kel összevonva építési telket
alakítottak ki. Azon áll ma a Farkas-
torki út 44. számú ház.

Ez az eljárás még az akkori jog-
szabályokkal is ellenkezett, de per-
sze jogorvoslatot találnunk nem si-
került. Mindez családunk számára
nagyon sok kellemetlenséggel és
bosszúsággal járt, melynek részle-
teivel most nem untatom az olva-
sót, csupán a címben feltett kér-
désre akartam válaszolni.

Buday László, Királyhelmec u. 14.
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(Elôzô két havi cikk folytatása)
Egy dolog marad, valahogy fenntartani a kom-

munikációt, segíteni a környezet a drogos bajbaju-
tottakon nem tud. A hivatalos segítôk is csak a vál-
lukat fogják vonogatni, nem azért, mintha nem lát-
nák a problémát, hanem mert nincs rá megoldásuk.
Igazi segítség csak a tömeges eseteknél sokkal
rosszabb helyzetbe került fogyasztókat, vagyis a 10
%-ot éri el, ha eléri, de még ekkor is vannak ered-
mények. Az alapprobléma feltehetôen az összkom-
fort. A modern világban télen automatikusan fûte-
nek, nyáron automatikusan hûtenek, élelmiszer
mindig van, fizikai erôkifejtésre nincs szükség, a fi-
atalkori tanulás szervezett alkalmazkodási rendszer
ismert kimenettel, nagyon kevesen találkoznak
olyan helyzetekkel, amikor egyéni kényelmetlensé-
get szenvednek. Emiatt azután a sokat emlegetett
endorfin rendszer ellustul. Ha valaki három napig
nem kap enni, akkor a harmadik nap végén az étel
mûködésbe hozza az endorfinokat, a fizikai erôfeszí-
téssel járó normális fájdalmak megszûnése szintén.
Mivel ezek a komponensek hiányoznak a minden-
napi életbôl, tulajdonképpen nagyon kevés endor-
fin felszabadítási alkalom adódik. A középosztály-
beli stressz és annak megszûnése vagy csökkenése
nem jelent éles átmenetet és egészen más élettani
folyamatokat aktivál.

Annak a fajta személyiségváltozásnak, amit a
„csak magamnak füvezek” állapot okoz, nincs gyógy-
szere, csak pszichoterápiája (nem pszichoanalízise!)
lenne, ha az érintett együttmûködését meg lehetne
szerezni. Az izolálódott személyiség elutasít minden
külsô kommunikációs közeledést, a gyakorlat kriti-
káját még inkább.

A rendôrségrôl idônként kiszivárgó hírek szerint
30-40 emberük foglalkozik kizárólag ezzel a bajjal.
Nem meglepô, hogy Magyarországon a kábszer fog-
lalások 80-90 %-át kutyák végzik! A többit rendôrök.
Képzeljük el, hogy az összes autó eladását, mûszaki
vizsgáztatását és a jogosítvány szerzést intézné 30-
40 ember. Hol lenne a sor vége? A hold túlsó olda-
lán.

Ez csak az egyik probléma. A másik: mi legyen a

drogfogyasztóval? Itt nem térhetünk ki arra, hogy a
fogyasztás hogyan befolyásolja életre szólóan a
munkaképességet, a döntési képességet, a család-
alapítást, stb.. A dolog társadalmi veszélyessége na-
gyon nagy és látható és az elkövetô, valamint kör-
nyezete is igyekszik hallgatni.

A büntetôjogi szempontok, mint annyi másnál itt
is ésszerûtlenül és az érintettek hátrányára, de nem
a megoldás érdekében, változtak. A kilencvenes
évek elején pl. német példára hivatkozva az a mari-
huána mennyiség, amit megtalálás esetén bünte-
tendô mennyiségûnek deklaráltak, a halálos hatóa-
nyag többszörösében volt megadva, ami olyan
mennyiségû és súlyú marihuánát jelentett, hogy ha
azt egy ember megpróbálta volna magánál tartani
valószínûleg nem tudott volna felállni. Kinek volt ez
jó? Nemrég úgy módosították a büntetôtörvény-
könyvet, hogy hallani lehetett olyan esetrôl, amikor
egyetlen szál meggyújtott marihuánás cigaretta to-
vábbadásáért 8 év börtönt szabtak ki. Kinek volt ez
jó? A börtönök megteltek szerencsétlenekkel, akik
ezután már bûnözôknek minôsülnek, jóllehet a káb-
szer okozta változások miatt még normális, nem-
hogy veszélyes bûnözôi életvitelre lennének alkal-
masak. Akik ezeket kitalálták, valószínûleg a hold
túlsó oldalán éltek. Mostanában, úgy hírlik, meg-
próbálnak valamit normalizálni, de szakértôk véle-
ménye szerint ez az út nem vezet a fogyasztás csök-
kenéséhez. Ha valakit „elkapnak”, még mindig ol-
csóbb a sokat szidott rendôröknek hinni és remélni
egy normális bírósági eljárást, mint ügyvédek költ-
séges kábításának felülni. A magyar büntetôeljárási
törvény szerint az ügyvéd a tárgyalásig legfeljebb
iratot szerkeszthet, az ügy menetére nincs befolyá-
sa.

A téma biológiai alapjait részletesen tárgyalja az
Interpress Magazin idei februári számában Freund
Tamás akadémikus és nagyon sok kábszer káros ha-
tásának részletes leírása megtalálható a www.ni-
da.nih.gov honlapon, ahol a szintetikus szerekrôl, a
„demokratizált” kábítószer termelés termékeirôl is
részletes ismertetô olvasható.

Cs.I.

Az örökbefogadás
Egyik olvasónk azt kérdezi, hogy miért nem tudja

örökbe fogadni a házastársa elsô házasságából szár-
mazó 19 éves gyermeket, holott a családegyesítési
elv érvényesülése is az örökbefogadást indokolná.

Az ügyvéd válaszol:
A Családjogi Törvény 47. § (4) bekezdés értelmé-

ben „örökbe fogadni csak kiskorú személyt lehet”.
Nagykorú személynek az örökbe fogadása csak ak-
kor történhet, ha a nagykorúvá válást megelôzôen
legalább 60 nappal megindították már az örökbefo-
gadás iránti eljárást, és csak az eljárás befejezése
húzódik át a nagykorúság idôhatárán.

A jelen esetben „közös gyermekké fogadás” ese-
térôl lenne szó, ami egyes európai országokban
nagykorú személy esetében is megengedett, sôt a
magyar Családjogi Törvény szelleme által is támo-
gatott, de jelenleg jogszabályi lehetôség Magyaror-
szágon nagykorú esetében nem lehetséges. Egyéb-
ként az örökbefogadási eljárást az örökbefogadó
lakhelye szerint illetékes gyámhivatalnál kell megin-
dítani.

Dr. Krzyzewsky Miklós
ügyvéd

***
Kérdéseiket, észrevételeiket a 30/942-6535 telefo-

non vagy az info@krzyzewsky.hu e-mail címen vár-
juk.

Olvassa el az alábbi állításokat és válaszoljon ôszintén.
Ha az alábbi alkohollal, drogokkal - beleértve a felírt
gyógyszereket és az egyszerû hangulatjavítókat is - kap-
csolatos állításokat igaznak véli magára nézve, válaszoljon
igennel. 

• Megtörtént már Önnel, hogy megpróbált fel-
hagyni egy hétre az alkohollal vagy droggal, de
csak egy pár napig bírta ki. 

• Elôfordult már, hogy neheztelt valakire, aki azt
tanácsolta Önnek, hogy kevesebbet kellene in-
nia, vagy egyes szereket szednie, illetve jobb len-
ne, ha megpróbálna leszokni róluk. 

• Próbálta már kontrollálni alkohol- vagy drogfo-
gyasztását úgy, hogy végül is az egyik fajtáról át-
váltott egy másikra. 

• Irigyli azokat az embereket, akiknek nincsen
problémájuk alkohol- vagy drogfogyasztás miatt. 

• Alkohol- vagy drogfogyasztási szokásai rontják
viszonyát családjával, nehezítik a munkavégzést,

rossz hatással vannak a biztonságos vezetésre,
és életének más részeire is árnyékot vetnek. 

• Az elmúlt évben elôfordult, hogy alkohol vagy
drog hatására olyan állapotba került, hogy nem
tudott dolgozni, esetleg ki kellett vennie pár na-
pot. 

• Mondogatni szokta magának, hogy bármikor le
tudna állni a szerrôl, ha akarna. 

• Néha az alkohollal vagy droggal „kétszemélyes
házibulit" rendez. 

• Alkohol vagy drog kapcsán volt már „kihagyása",
azaz eszméletvesztés, pillanatnyi zárlat. 

• Érezte már azt, hogy élete sokkal könnyebb len-
ne alkohol, illetve drog nélkül. 
Ha igennel válaszolt kettô vagy annál több kér-

désre, akkor nyilvánvaló problémái vannak az al-
kohollal vagy valamely droggal. Ha így van, akkor
egészsége érdekében minél hamarabb forduljon
szakemberhez! 

... hiszen itt a farkas a kertek alatt!

A hold túlsó oldala

Lóg-e Ön a szeren?

Teremhasználat

a Népházban
Egyesületünk gyakran adja használatba a

Népház termeit. Vannak, akik egyszeri alka-
lommal veszik igénybe, vannak, akik hetente
rendszeresen.

A 80 m2-es Nagyterem a rendezvény jelle-
gétôl, illetve berendezésétôl függôen 80-150 fô
befogadására alkalmas. 

A 36 m2-es Kisterem, a belsô falán a tánco-
sok számára végig tükörrel, táncoktatásra, tor-
naórák megtartására, és más kisseb összejöve-
telek megrendezésére igen alkalmas. Ezt a ter-
met mi gyakran „tükörterem”-nek is nevezzük.

A közel 40 m2-es másik kisterem, amelyet
korábbi használójára emlékezve „Mikka te-
rem”-nek is hívunk, elôadások, tárgyalások, ki-
állítások megtartására kiválóan alkalmas. Az
újjáépített termet gyakran névnaposok, szüle-
tésnaposok veszik igénybe családi találkozó-
jukhoz.

A termek használata esetén szerzôdést kö-
tünk és rezsihozzájárulást kérünk, amelynek
mértéke megtalálható a www.ohegy.hu webla-
pon. Az összeg valóban hozzájárulás az épület
fenntartásához, közüzemi díjak kifizetéséhez,
könnyítve ezzel az Egyesület anyagi gondjait.
Ezt tagjaink is fizetik, ha a termeket saját célra
használják.

Az idôbeosztás és a hozzájárulás mértéke
után érdeklôdni lehet Gib Erikánál a 30-481
0093 telefonszámon.

Elnökség
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Megkezdôdött szeptember elsején az új tanév. A
gyermekek most még a nyári élmények bûvöletében
élnek. Sok szó esik az iskolai táborokról, Sóstóról és
a vízitúráról is.

Az elsô nap az iskolában azért más meglepetéssel
is szolgált tanulóinknak és szüleiknek. A játszóudvar új
ruhába öltözött. Eltûnt a melegben poros, esôben sá-
ros sivár homoktenger. Helyét a bordó gumitéglás
pályát körülölelô viacolor sétány, a zöld pázsit és bo-
korkezdemények foglalják el. A rézsû – télen-nyáron
zöldellô részén kívül – gumitéglával borított futkáro-
zó helyet is biztosít az örökmozgó gyermekeknek.
Bôvült a pihenés- és játéklehetôség. Új padok és
labdatölcsér került a már megszokott játékok mellé.
Az esôs nyár a betonalapok száradását ugyan hátrál-
tatta, de jól megmutatta, hogy a vízelvezetés megol-
dódott, az udvarunkon nem lehet többet a víz az úr!

Ez az udvar nemcsak látványnak lett szép, de a hi-
ányok pótlása után az EU szabványoknak is megfelel.

Ez a nagyszerû létesítmény nem mesebeli varázspálca se-
gítségével valósult meg. Az viszont biztos, hogy „jó tün-
dérek” és szakmájukhoz varázslatosan értô szülôk
szép számban dolgoztak együtt az iskoláért, a gyere-
kekért. Tudjuk, hogy az induláshoz a lökést a Magyar Fej-
lesztési Bank Részvénytársaság szponzori segítsége adta meg.
Köszönjük a Molnár család kitartó kezdeményezését, amely
iskolánkat eljuttatta az 1,5 milliós induló tôkéhez. A
tervek megalapozása, szükséges változtatása Bojti
Györgynek is sok fejtörésébe, utánajárásába került. A
tényleges munka július közepén indult, de addigra
már kész „haditervet” állított össze – több szülôvel
közösen – Décsi Kriszta, aki személyesen a helyszínen
és a mobilján keresztül otthonról, a Balatonról és
Horvátországból is összehangolta a munka minden
apró fázisát. Maga volt az építkezés élô lelkiismere-
te, a szakmát lassan megtanuló mûvezetôje, és ha
kellett, anyagszállító segédmunkása is.

Ebben a szervezô munkában jó társa volt Kafka
Mónika, aki több dologban próbálta a gondokat a
helyszínen is megoldani.

Az ô nagy akarásuk sem lett volna elég a nagy-
szerû eredményhez, ha nem állt volna mellettük
Mrázik Tamás, aki folyamatos helyszíni segítségnyúj-
tásával, a szükséges tárgyi feltételek gyors és ingye-
nes biztosításával, jelentôs pénzadománnyal és a hi-
ányzó pénzek elôfinanszírozásával mindig ott volt,
ahol szükség volt biztonságot adó szakértelmére,
nyugodt egyéniségére. Ahhoz, hogy a munkafázisok
soha ne álljanak le – legyen elég olcsó anyag és
mûködô gép, hogy ne akadozzon a szállítás –,
elsôsorban Lenkovics Istvánnak, az Ép-Gépnek és Mischák
Lászlónak köszönhetô. A Foitl család kicsinye és nagyja
fogott össze, hogy a rézsût a gaz ne verje föl, és a ne-
mes növények szabadon terjeszkedhessenek. Ez is
nagy segítség volt. A kövek, a beton, a holt tárgyak
életre keltésének feladata Bene Károlyra és Bökény 
Attilára maradt. Ôk voltak azok, akik már az elsô ka-
pavágáskor is a növények burjánzását, a pázsit zöld-
jét tervezték. Remélik, hogy az új növényzetre, a pá-
zsitra a gyerekek is nagyon fognak vigyázni és segí-

tenek az ápolásukban is A kertépítéshez kellett föld-
és sittszállítás, betonszegély és öntözôcsô lerakás,
ezt követhette csak a növények telepítése. Ez az
eredmény is csak úgy valósulhatott meg, hogy ôk
nemcsak szakmai segítséget és munkájukat adták,
de a hiányzó összeget is meghitelezték. Jamak Kata-
lin pedig vett új padokat, hogy az udvar szépségében
gyönyörködni akarók, a nyugodt beszélgetésre vá-
gyók is kulturált  körülményeket találjanak.

A segítôk sorát tovább is folytathatnánk, hisz a vi-
rágos kertek kialakításában sok szülô és gyermek
vett részt. Név szerint nehéz is lenne felsorolni most.
Ez a munka tovább is folytatódik, hisz az élô kert fo-
lyamatos munkát igényel. Vannak még pázsitnak,
bokornak, virágnak alkalmas helyek, amelyek újabb
növényfelajánlásokra és szorgalmas, hozzáértô ke-
zekre várnak. Reméljük, a kerületi zsûri értékeli majd
a növényekkel, virágokkal teli domboldalt!

Mindazoknak is szól a köszönet, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1%-ával járultak hozzá az anyagi for-
rások megteremtéséhez, és annak a sok szülônek is
jár a köszönet, akik most nem kerültek név szerint
megemlítésre, de részesei voltak az álom megvaló-
sulásának. Nem felejtkezünk meg azokról sem, akik
a nyár folyamán az osztálytermek felújításában, szé-
pítésében nyújtottak komoly segítséget.

A köszönô szavak ehhez az óriási munkához
erôtlenek, kevésnek tetszenek. A gyermekek, peda-
gógusok örömét nem lehet szavakba foglalni. Csak a
gyermeksereg által birtokba vett udvar, a játéktól fel-
hevült arcocskák látványa, és az önfeledt kacagásuk
lehet az igazi jutalma az udvart megálmodó és meg-
építô felnôttek munkájának.

Az udvar ünnepélyes átadására - a tervek szerint - szep-
tember 23-án, pénteken kerül sor.

***
Szeptember elsején megkezdôdött a 2005/2006-os

tanév. A tanári karban jelentôs változások nem tör-
téntek. Sajnos végleg elbúcsúzott tôlünk, a gyerekek
által is nagyon kedvelt Gazsiné Kabay Tilda, aki

festômûvészként már egy év alatt is jelentôs eredmé-
nyeket ért el. Nagyon fog hiányozni, de szívbôl kívá-
nunk neki sok sikert új hivatásához. Helyette a már
megismert Csilla néni, dr. Huszár Péterné lett véglegesen
a rajz oktatója. Új pedagógusként került hozzánk
Pappné Kocsis Marianna, aki napközisként veszi szár-
nyai alá az 1/b. új nebulóit. Új színfolt lesz Till Csaba,
aki több éven át bizonyította más iskolában már,
hogy a kicsiknél a napközis életet lendületes egyéni-
ségével újjávarázsolja. Nagy örömünkre köszönthe-
tünk még egy férfi pedagógust. Molnár Géza – a
megszûnt Vihar utcai Általános Iskola igazgatója –
szabadidô szervezôként kezd nálunk komplex tevé-
kenységbe. A sokféle színes program szervezésén túl,
magyar szakos tanárként az 5. osztályban ô fogja ta-
nítani a magyar nyelvet és irodalmat. Az iskolaveze-
tés sok más területen is számít több, mint egy évti-
zedes pedagógusi és vezetôi tapasztalatára. Kedves,
de határozott egyénisége elsô látásra megnyerte az
iskola pedagógusait, reméljük a tanulók és a szülôk
is hamar elfogadják ôt és a többi új pedagógust is
Erdôaljásnak. Sok sikert kívánunk munkájukhoz!

A tanulólétszámban jelentôs változás nem tör-
tént A középiskolákba eltávozott 34 tanuló utánpót-
lásaként 39 új kis elsôst fogadunk két osztályban.
Úgy tapasztaltuk, hogy ez a nagy létszám annak is kö-
szönhetô, hogy a tanító nénik az évközi foglalkozá-
sok során beavatták a kis óvodásokat az iskola rej-
telmeibe, és ezalatt jó tapasztalatokat szereztek a
pedagógusokról, az iskola légkörérôl a szülôk és a ki-
csinyek is. Ezt figyelembe véve ebben az évben rend-
szeresebb formában, már októbertôl megteremtjük
az ismerkedés lehetôségét az elsô osztályba készülô
apróságok számára. Minden hónap elsô csütörtökén játé-
kos suliváró foglalkozást tart Némedi Andrea, a következô tan-
év elsô osztályosainak leendô tanító nénije.

Az elsô foglalkozásra 2005. október 6-án 16-17 óra
között kerül sor, amelyre minden érdeklôdô iskolá-
ba készülô ovist szeretettel várunk.

Sok sikert kíván a 2005/2006-os tanévhez:
Marótiné Horváth Gizella,

az iskola igazgatója

SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY

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

Iskolai hírek



Az Óhegy Napok Szakácsversenyén újra bebizo-
nyosodott, hogy szinte használhatatlan a kert. He-
pehupás a terep, a kevés járda felfagyott, a rossz
lépcsôk bokatöréshez vezetnek, a fû szinte kezelhe-
tetlen, a kertkapuk nem csukódnak, az oldalsó ke-
rítés szakadt, a szennyvíz fele pedig nem is csator-
nába folyik. Nincs más hátra, meg kell csinálni. Ho-
gyan? Anyagot kevés pénzért, vagy ha valaki meg-
szán minket adományban, a többit társadalmi
munkával. A kertkaput úgy szeretnénk áthelyezni,
hogy lépcsôk nélkül „akadálymentesen” lehessen
bejutni az épületbe, a terepet közel vízszintesre
rendeznénk, a járófelületeket leburkolnánk, néhol
teraszt is kiépítenénk asztalok alkalmankénti elhe-
lyezéséhez.

A munka meg is indult, igaz nélkülünk. Új szom-
szédunk átvállalta kerítésünk megépítését, és ha-
marosan szép fakerítés határolja kertünket. Folytat-
nunk kell. Keresünk olyan társat, aki segíteni tud te-
reprendezésben, földelszállításban, kômûves mun-
kákban, térburkolat beszerzésében vagy készítésé-
ben, humuszterítésben, füvesítésben, növénytele-
pítésben, kerti szerszámfülke elhelyezésében. A

szervezést már elkezdtük, október néhány szombat-
jára közös munkát tervezünk. Bárki jelentkezését
szívesen fogadjuk a fenti feladatokra. Kérjük elôze-
tes jelentkezését, hogy a szervezés könnyebb le-
gyen. Jelentkezni lehet Gib Erikánál a 30-481-0093
telefonszámon. A terv hamarosan megtekinthetô a
www.ohegy.hu címû új honlapon.

(az Egyesület Elnöksége)
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Állandó programok:
Törpemuzsika kedd 10.00

Nôi torna Pilátes módra hétfô, csütörtök 8.00

Nôi torna kedd, csütörtök 17.30

Társastánc kezdô péntek 18.00

Társastánc 2 csütörtök 19.30

Hastánc haladó péntek 17.00

Hastánc felnôtteknek hétfô 18.00

Játszóház apróknak csütörtök 10.00

Számítógépes oktatás egyeztetett idôpontban

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

Bridzs
Legutóbb áprilisban írtam bridzsrôl lapunk ha-

sábjain, és akkor is csak nagyon szûkszavúan. A
többhónapos hallgatásért ezúton kérek elnézést
kedves olvasóimtól, és a bridzsjáték iránt ér-
deklôdôk népes táborától. Szerencsére a közben el-
telt idô alatt sem szünetelt kedvelt kis klubunk
pezsgô élete. Sôt! Csupán én szüneteltem idôrabló,
személyes túlvállalásaim és részben egyéb okok mi-
att. Remélem a zavaró körülmények a közeljövôben
elillannak mellôlem, és semmi sem fog akadályozni
abban, hogy ismét igényeik szerint tájékoztassam
kedves olvasóimat nemes játékunkról és elszánt,
derék játékosainkról. 

Leleményekben eleddig sem szûkölködô társasá-
gunk most újabb programmal gazdagította mozgal-
mas életét. A zsugás hölgyek megalakították a
„bridzs edzôtábor” elnevezésû fantasztikus intéz-
ményt. Az intézmény mindig más-más helyszínen,
más-más szervezésében, de változatlanul derûs lég-
körben mûködik, nyár- és országszerte (az új mozga-
lom nem tévesztendô össze a már korábban megin-
dított, most is élô bridzs-turizmussal). Mozgalmára-
ink célul tûzték ki, hogy a heti egy-két alkalmas, ke-
vésnek tûnô játékot (és gyakorlást) felbôvítik né-
hány hétnyi folyamatos játékú edzôtáborral, így ké-
szülvén föl az elôttünk álló nagy küzdelmekre (lásd
még Don Quijote de la Mancha). A jövendô nagy
csaták idôpontját és helyszínét, valamint az ellenfe-
lek kilétét fedje most még jótékony homály. A ma-
ga idejében mindent megtud majd a nyájas olvasó
is. Nekem pillanatnyilag csak arra van meghatalma-
zásom, hogy a július 27-i pezsgôpartink eredmény-
listáját ismertessem: 

1. helyezett: Minarik Attila – Mátyás Károly
2. helyezett: Reimann Kati – Kiss Mihály
3. helyezett: Jakkal Ica – Kiss Kati és

Bánlaki Csaba – Harkai Csaba megosztva.
Az akkortájt még békebeli erejével tomboló káni-

kulában a finoman hûsítô pezsgôt megittuk, és a
gyôzteseknek gratuláltunk. 

Szász Kálmán

Talán emlékeznek, februári
számunkban felhívást tettünk
közzé, egyesületi logónk újrafo-
galmazására. Az új logónk jövô
évtôl nem csak az újságunkban,
hanem leveleink fejlécén, reklá-
mainkon, emlékplakettünkön,
információs táblákon, vagy pél-
dául az Óbuda Tv képernyôjén
is megjelenik majd. Februári
felhívásunkra Lepcsényiné Ildi-
kó és Noszticzius Vilmos hegy-
lakó társaink – mindketten já-
ratosak a szakmában – küldtek
be értékes anyagot, amelyet már a májusi közgyûlés
résztvevôi megismerhettek. Azóta a tervek tovább fi-

nomodtak, amelyekbôl néhányat most be is muta-
tunk. A többi tervezet megtekinthetô az új webla-
punkon, és kérjük, szavazataikkal ott nyilvánítsák ki
véleményüket. Egyesület Elnöksége
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Hastánc hírek

Lepcsényiné Ildikó 
tervei

Noszticzius Vilmos tervei

2004 nyarán volt az elsô hastánctábor Mezôtúron.
A nagy sikerre való tekintettel az idén két turnus is
indult. Az Alföld szívében, a Peres (Holt-Körös) mel-
lett nyugodt, csendes környezetben van a kert és 
a ház, ahol a lányok, asszonyok szívesen táncoltak
naponta három órát. Holup Orsi és Szabó Eszti (a
tanárok) mindent elkövettek, hogy az órák tartalma-
sak és fejlesztôk legyenek. A kezdôkkel vagy azokkal,
akiknek egy-egy mozdulat nehezen ment, külön is
foglalkoztak. Nagyon jó hangulat uralkodott mindkét
turnusban, fôzés, beszélgetések, gyöngyfûzés, ruha-
díszítés, bokalánc-karlánc készítés, strandolás, séta,
utcabál, kreatív fotózás tette színessé napjainkat. Az
utolsó este közös tábortûz, jó zene, tánc zárta a tá-

bori életet. Jövôre mindenkit szeretettel várunk. An-
nak, aki még nem volt a nyugalom szigetén, azt aján-
lom, bátran próbálja ki!

Gál Kati

Kertépítés a Népházban!
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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

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

• Pilates-jellegû edzés, kiegészítve a jóga,
modern tánc és a stretching elemeivel,
minden hétfôn és szerdán, reggel 8 órá-
tól. Tenki Tamás, telefon: 06-20-983-6874

• Sürgôsen eladó a Testvérhegyen, 2 szin-
tes, 6 szobás ikerház, 250 négy-szögöles
saját telekrészen, 62 millió Ft-ért. Tele-
fon: 06-30-225-8819

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


