
Sokan elriadtak a szombati esô miatt, pedig kár volt. Igaz fent a kanyar-
ban nagy volt a sár, de a mezôn már nem. Így is másfélszáz gyermek, majd-
annyi felnôtt együtt várta a Mikulást. Fellángolt a máglya, szép lassan gyer-
mekkoszorú vette körbe, majd Lakner Zoli biztatására a csendes kis gyerkô-
cök egyre bátrabban énekeltek, skandáltak, majd a föld erôs, vad dobogta-
tásával sürgették az eljövetelt. Mikor a Mikulás feltûnt a Boróka vendéglô
felôl, Zoli az éneklô gyermekkoszorút már nem tudta kézben tartani. A bát-
rabbak rohantak a Mikuláshoz. Megénekeltette ô is a gyerekeket, egyikôjük
még verset is mondott hozzá. Ezért aztán az ajándékosztásból nem maradt
ki egy sem.

Mi felnôttek pedig szürcsölgettük azt a jó kis forralt bort, és bölcsen mé-
regettük a szintén szürcsölgetô ifjú barátunkat, aki nyolc évvel ezelôtt még
a Mikulás körül rohangált, és piros zacskójából mogyorót, szaloncukrot kí-
nálgatott kedvesen. Egyre-másra azon morfondíroztunk, hogy ez a Mikulás
sosem öregszik meg?! 

Szerencsére elmosta gondolatainkat a rohangáló gyermeksereg.
(az egyik Szerkesztô)
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ÓHEGY-HÍREKÓHEGY-HÍREK
Császár Tünde

keramikus kiállítása

a Táborhegyi Népházban
2005. december 9-én,
pénteken 18.00 órakor

megnyitja: 

Perber Pál
képzômûvész,

zongorán játszik:

Lôrincz Ildikó
zenetanár,

táncolnak:

Bódis Anna és Aradi Róbert,
citerázik:

Bakonyi Klári.

A kerámiaszakkör vezetôje ezúttal

saját tárgyait állítja ki, köztük olyanokat,

amelyek elkészítését a szakkör résztvevôi

késôbb elsajátíthatják.

Minden kedves olvasónak 
az adventi készülôdés után

békés karácsonyt 
és sikerekben gazdag 

új esztendôt 
kíván az Óhegy Egyesület

vezetôsége és az Óhegy
Hírek szerkesztôsége

December 16-án, pénteken 17.00 órakor:

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
Amikor is ünnepi mûsorral várunk mindenkit,

különösen a hegyen élô nyugdíjasokat  és nagycsaládosokat
***

Mindenkit szeretettel vár az ÓHEGY Egyesület,
1037 Bp., Toronya u. 33. Telefon: 430-1326

Érdeklôdeni lehet még: Billein Zsuzsánál a 30-461-9262 telefonszámon.

164. Budai Krumplibúcsú
december 26-án 10.00 órakor

az ALFA ART HOTEL nagytermében
(Római fürdô, Királyok útja 205.)

Közös éneklés, sramlizene, tánc
a „Krumplikirály“ és a „Krumplikirálynô” megválasztása.

Helyfoglalás: Tauner Tibornál, telefon: 3-686-685

Mikulás érkezett

a Virágos-nyeregbe
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Hópehely,

ha volnék…

Felölteném hópehelyruhámat,
aláhullanék az égbôl

- merre futni visz a lábad -,
fehérbôl táncolnék karikákat,

ellejtenék tekinteted elôtt,
pilládon vetném meg ágyam,

majd álmomban lecsusszannék,
s elolvadnék ajkad mosolyában.

JéTéJé

Dr. Fejérdy Tamás kérte, hogy foglalkozását így
jelöljem meg: mûemlékvédô.

Ahogy most végignézem a szakmai önéletrajzát,
látom, hogy közel harminc esztendeje mûemlékek-
kel, mûemlékek védelmével foglalkozik. No de mi-
lyen szinten?! Csak néhány hazai tevékenységi kört
kiragadva:
– Az Országos Mûemlék felügyelôség (OMF) terv és

koordinációs osztályának osztályvezetô-helyette-
se (1983-1987).

– A felügyelôség általános igazgatóhelyettese
(1987-1989), felügyeleti igazgatója (1989-1992),
elnöke (1992-1996), elnöki tanácsadója (1996-
1998).

– Az Országos Mûemlékvédelmi hivatal (OMvH) ál-
talános elnökhelyettese (1998-2001).

– A Kulturális Örökségvédelmi hivatal (KÖH) fel-
ügyeleti igazgatója (2001-2003) és általános el-
nökhelyettese 2003. márciusától.
Nem lehetett (lehet) könnyû – az éppen gazdál-

kodási rendszerét váltó Magyarországon – egy olyan
„pénzfaló”, kulturális tevékenységi területen ve-
zetôként megmaradni, sôt elôbbre jutni, mint a
môemlékvédelem. Számomra ez egyértelmûen em-
beri és szakmai megbecsülést és elismerést jelent
az ô esetében.

A mûemlékek védelmével nem csak hazai, de
nemzetközi szervezet, az ICOMOS is foglalkozik,
melynek 1983 óta tagja Fejérdy Tamás, és ahol 2005.
októberében az öt alelnöki tisztség egyikére megvá-
lasztották.

Az ICOMOS-ról, annak mûködésérôl kérdeztem
elôször Tamást.

Az ICOMOS (International Council on Monu-
ments and Sites = Mûemlékek és mûemlékhelyszí-
nek nemzetközi tanácsa), egy szakmai civil szerve-
zet, ami mint a név is jelzi, mûemlékekkel foglalko-
zik. Éppen negyven éve, 1965-ben alakult meg Var-
sóban, és a létrejöttét a Velencei Charta (a mûem-
lékek meghatározásáról, védelmérôl és helyreállítá-
sáról szóló alapokmány) határozta el (1964-ben).

A tanács háromévenként tart közgyûlést, amikor
– többek között – új tisztségviselôket is választ. Az
idei közgyûlést Hszian-ban (Kína) tartották, és ott
választották meg – három évre – alelnöknek Fejérdy
Tamást.

Az ICOMOS nagyon fontos, hivatalos szaktaná-
csadói szerepet is betölt az UNESCO-nál, például
egyes nemzeti értékek világörökség-listára való fel-
vételének eldöntésekor. Az UNESCO ebbéli tevé-
kenységét Világörökség Bizottságán keresztül gya-
korolja, mely bizottság soros elnöki tisztét, 2002. jú-
niusa és 2003 júliusa között, Fejérdy Tamás töltöt-
te be.

Beszélgetésünk során fölmerült a kérdés, hogy milyen sors
vár például egy olyan értékes építményre, mint a Szíriában
nemrég megtalált, és a XIII. században II. Endre magyar ki-
rály által épített, épségben maradt váregyüttes. Az épületet II.
Endre keresztes hadjárata idején (1217-1221) építtette. Ez-
zel kapcsolatosan Tamás az alábbiakról tájékoztatott:

– A 2005. évi LXXXIX.-s törvény, – amely a 2001. évi
LXIV.-est (Kulturális Örökségvédelmi Törvény) módo-
sította – különös hangsúlyt fektet a történeti emlék-
helyek és nemzeti emlékhelyek védelmére. A törvény
még friss ugyan, de minden bizonnyal más, ked-
vezôbb bánásmódot tesz majd lehetôvé nem csak a

országhatáraink-
hoz közel esô,
hanem az attól
távolabb találha-
tó és nemzetünk
történelméhez
kapcsolódó (tar-
tozó) építmé-
nyek, emlékhe-
lyek megismeré-
se, megóvása,
bemutatása ér-
dekében.

A nemzetközi
pástról aztán egy
nagy ugrással
visszatértünk szûk
pátriánkba, Óbudára. Jómagam a Mókus utcában járva
nemrég fedeztem fel a Magyar Építészeti Múzeumot, a Kéhli
vendéglô épülete mellett. Sajnos látogatási idôpont-kiírást se-
hol sem találtam a tájékoztató táblákon. A Múzeumról és
gyûjteményének láthatóságáról érdeklôdtem Tamásnál:

– Az 1968-ban létrehozott Magyar Építészeti Mú-
zeum a KÖH egyik „fôosztálya”-ként 1975 óta ren-
delkezik mûködési engedéllyel. Jelenlegi helyén
ideiglenes jelleggel mûködik és, bár hatalmas
gyûjteménnyel rendelkezik, most csupán kutatási
célra vehetô igénybe az ott fölhalmozott anyag. A
közeljövôben – egyéb, az építészettel, építészekkel
kapcsolatos intézmények (pl. építész-szalon, kor-
társ építészek fóruma) együtt – egy nagyobb és több
funkciós épületben szeretnék elhelyezni a múzeu-
mot, ahol majd lehetôség nyílik nemzeti építésze-
tünk jeles képviselôinek és építményeik mûszaki
dokumentációjának, makettjének bemutatására,
esetleg ablakot nyithatunk más országok építésze-
tére is.

Utolsó kérdésem a szûknél is szûkebb pátriánkra, a hegy-
vidékre vonatkozott. Tudni szerettem volna, hogy Fejérdy Ta-
más mióta él itt, hogy érzi magát itt, jut-e ideje arra, hogy a
környezetében lakó közösségének életében valamilyen formá-
ban részt vegyen. Tamás egyébként is mosolygós arcán kér-
désemre gondtalan derû áradt szét, majd ezeket mondta:

– Több mint 30 éve lakom a Remetehegyen csa-
ládommal együtt. Itt nôtt föl négy gyermekünk is,
akik idôközben már mind kirepültek a családi fé-
szekbôl. Nagyon jól érzem magam itt, és élvezem a
hegyvidéki lét fantasztikus áldásait: a modern váro-
si komfort elônyeit a városi zaj és rohanás nélkül és
a szomszédok megnyugtató jelenlétét, a szomszéd-
ság átkos terhei – lásd panel áthallás – nélkül. Az
idilli, sajátos, szinte falusias kisközösségért – ami
körülvesz, ahová tartozom – eddig sajnos csak köz-
vetve tehettem valamit (önkormányzati, szakmai ta-
nácsadás), de ezen a szent helyen (a KÖH épületének
elsô emeleti könyvekkel teli irodája - a szerk.-) megígérem,
hogy nagyon szívesen tartok elôadást a Népházban
a szakmámba vágó és közérdeklôdésre számot tar-
tó témáról, amennyiben az Óbuda Hegyvidékiek
Egyesülete felkérésével megtisztel engem. 

Az egyesület nevében nagyon köszönöm a beszélgetést Fe-
jérdy Tamásnak. Sok sikert kívánok felelôsségteli munkájá-
hoz, és annak reményében búcsúzom el tôle, hogy hamaro-
san viszont láthatjuk a Népházban, a mostanihoz hasonló
hangulatú, de többszereplôs beszélgetés keretében.

Szász Kálmán

Térszínház
A befogadó színház (Bp, III. kerület, Fô tér 1.)

,,PANTO-MIMOSZ’’
A 6-16 éves korosztálynak szánt elôadás a

leghôsibb mûvészeti ág, a pantomim-mûvészet élet-
közeli megismertetését tûzte ki célul, a közönség akt-
ív bevonásával, élô beszéddel, hang-és fényeffektu-
sokkal. Elôadás: december 10-én, szombaton, 19.00
órakor

“MIMUS-HUNGARICUS"
Karsai János és ,,MIMUS-MIMES" társulata a ma-

gyar és az emberi történelem viharos múltjáról, jele-
nérôl és jövôjérôl a testtartás-gesztus-arcjáték (nem
néma) nyelvén szórakoztat, gondolkodtató módon.
Elôadás: december 15-én, csütörtökön, 19.00 órakor

KARÁCSONYI MISZTÉRIUM
Magyar népi betlehemesekbôl és karácsonyi nép-

énekekbôl készült a színjáték. Az elôadás rendezôi a
szövegkopásokat és nyelvi romlásokat autentikus
forrásból merítették és javították ki, ezzel a népi ha-
gyomány epikus színházi vonásait megerôsítették.
Az elôadás térszerkezetét, jelrendszerét, és színreál-
lításának módját a középkori misztériumjátékok kör-
menetekben és búcsúkban máig is tetten érhetô
szemlélete és játékstílusa alapján alakították ki. A
darabot egyébként szabadtéren és templomokban is
játsszák, mert a profán és szakrális mozzanatok kont-
rasztja, a menny- föld- pokol hármas tagozódású
misztériumszínpadán nagy hatókörû cselekménnyé
ötvözôdik. Elôadás: december 17-én, szombaton,
18.00 órakor

Jegyrendelés: Zanotta Veronika, tel.: 239-9878
(10–13 óráig), 30-327-8791

• BÚTORKLINIKA A HEGYEN. Mindenféle bútor
javítása, felújítása, antik és stílbútorok szakszerû
restaurálása! Tel: 388-2464 vagy 20-378-8017

• PSZICHOLÓGUS SEGÍT gyermekeknek és felnôt-
teknek itt a Táborhegyen. Tel.: 06-20-957-7998 vagy
250-6439

Hegyi portré

Dr. Fejérdy Tamás építész, mûemlékvédô
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Egészségnap
Ebben az évben Erzsébet napjára esett a hagyo-

mányôrzô, egészségvédô találkozásunk a Népházban.
A lapunk legutóbbi, novemberi számában jelzett
program szerint jöttek is a termékeiket ajánló cégek
képviselôi. Volt ott mindenféle földi jó. A biotermé-
kektôl, a táplálék kiegészítôktôl, az energiatakarékos
fôzôedényekig, a kozmetikumokig, az állapotfelméré-
sig mindent megtalálhattunk. Na, és Raffi kitônô sü-
tijei … Idén bensôségesebb volt a találkozó. Szinte
már a szeretetrôl szólt. Lehetett érezni, nem a pénz-
ügyi forgalom az elsôdleges. Bármelyik asztalnál áll-
tunk meg, a termékismertetô arról szólt, mivel segít-
hetnének. Ha pedig konkrét gondunk van, milyen

megoldást javasolnának. Szívesen tették, mosolyog-
va. Legtöbbjük már úgy jött ide, mint jó ismerôs. So-
kan már nem elôször jártak nálunk. Ta-
nácsadás – ez volt a szlogen. Úgy tûnik, nem volt sok
látogató a nap egészét tekintve. Azonban aki végig je-
len volt az láthatta, folyamatosan jöttek az ér-
deklôdôk. Prospektusok a Házban továbbra is fellel-
hetôk, ha valakinek idôközben elfogyott vagy tetszett
az illetô termék. A Házvezetés bôkezô gesztusa révén
a legtöbb szolgáltatás ingyenes volt. Köszönjük.

Jövôre Veletek ugyanitt. Tessék a jó egészséget
megôrizni addig is!

W. Grass

Ismét több mûvészeti ág remekeiben gyönyörköd-
hetett a közönség november 26-án, Ferda Zsuzsa ke-
ramikus-ékszerész kiállításán a Népház termeiben.

Szendi Horváth Éva újságíró megnyitó szavaiból
megtudhattuk, hogy a mûvésznô gazdag és érdekes
múltra tekint vissza, és már igen kis korában elköte-
lezte magát a szépség szolgálatára. Pierre Cardin
modellje volt Párizsban, itthon kertépítéssel is fog-
lalkozott, és színházi produkciók, butikok köszönhet-
ték színvonalas ruháikat neki. A kerámiakészítés for-
télyait is Franciaországban tanulta. „Az ékszerek zö-
me az agyagnál jóval könnyebb fajsúlyú félporcelán-
ból, azaz fajanszból készül. Ennek köszönhetôen
nem nehezek, így viselésük nagyon kellemes. Virág-
korszaka után Zsuzsa egyre inkább az art deco hatá-
sa alá került. A nagyszerô orosz konstruktivisták
mûvei éppúgy hatottak rá, mint Kassák rajzai.”

A bemutató, méltató szavak után Bódy Magdi 
jazzénekesnô énekelt három csodaszép dalt, és
hangja úgy töltötte be a nagytermet, hogy ámulattal

hallgattuk, ki könnyeivel, ki borzongásával küzdve.
Az ékszereket négy sudár hölgy mutatta be (há-

rom közülük hegyi asszony!), lassan lépkedve a ze-
nére, hogy legyen idônk a mûvészi alkotások alapos
megtekintésére. A többi ékszer a felsô kisteremben
volt megtekinthetô, sajnos csak ezen az egy napon.
A pezsgô és a pogácsa melletti oldott, jókedvû, ba-
ráti beszélgetés a môvészek és a közönség között
méltó zárása volt e szép estének.

Cseresznyák Veronika

Aura-csakra fotó számítógépes elemzése

Ékszerkiállítás

Bridzs
Felhívjuk a kártyaszenvedély reménybeli rabjainak

figyelmét, hogy:
2006. januárjában
kezdô bridzstanfolyam indul
a Népházban.
Jelentkezni, érdeklôdni lehet Kiss Katinál a 06-20-

922-1273-as mobil telefonszámon.

Ahogy téliesedik az idô, egyre több pulcsit, dzse-
kit, kabátot hordunk az utcán, és ugyanennyit sze-
dünk le magunkról a klubszobában, de sajnos azokat
felakasztani csak az ablakkilincsekre tudjuk, mert fo-
gas nincs. Azt hiszem két állófogas megoldaná a
problémát, amiket, esetleg, zsugázás után ki is lehet-
ne tenni egy másik terembe. Kérjük, hogy akinek ott-
hon, vagy az irodájában volna két fölösleges (fém
vagy fa) állófogasa az segítsen rajtunk.

A fogashiány ellenére mi azért megtartottuk no-
vember havi pezsgôpartinkat, ahol a helyezettek:

1. Juhász Vali - Raksányi Gyuri
2. Pázmándi Tóni - Schneider Pista
3. Décsey Kriszta - Szász Kálmán

Szász Kálmán

Évek óta az egyik leglátogatot-
tabb program a hegyi Mikulás ér-
kezése a Virágos-nyeregben. So-
kunknak okoz évrôl-évre örömet.
Ez az az esemény, amire lehet vár-
ni, készülni, és visszaemlékezni.
Nincs két egyforma ünnep, mert
olykor a hó teszi széppé a Mikulás
érkezését, máskor a süvítô szél fes-
tet a lenyugvó nappal lila, hal-
ványkék és narancssárga színeket
az égboltra. A ma már közel 250-
300 gyermek öröme azért mindig
egyformán nagy.

Az alig egy óra alatt lepergô prog-
ram mögött sok barátunk hallatlan
odafigyelése, kitartó szervezôi mun-
kája, talán leginkább a gyerekek
iránti szeretete rejlik. Említsük meg
most azokat, akiknek rengeteg mun-
káját dicséri ez a közösségteremtô
és -megtartó esemény:

A fô szervezô és mozgatórugó
Zsigóné K. Eszter – régi egyesüle-

ti tagunk, az Erdôalja úti Iskola
egykori tanítónôje – férjével, Zsigó
Gyurival együtt, ki tudja hány éve
már?! Az Erdôalja úti ABC mindíg
segít a beszerzésben, és a jegyek
árusításában. Dolgozói rengeteg-
szer támogatják egyesületünket
tombolaajándékokkal és a jegyek
árusításával. Az iskolában Némedi
Andrea és Schönekné Antóczi Éva
is segít a jegyek terjesztésében. A
videotéka plakát kirakásával, az ér-
deklôdôk informálásával segít. A
beszerzés fáradságát idén Benyóné
Dóra és Zsigó Eszter vállalta. És a
lelkes csomagolóbrigád: Zsigó
Gyuri, Eszter, és huga Krisztina,
Gib Erika, Gál Kati, Révész Rozi,
Holup Márk, Benyó Dóra, Bódi
Anita, Novath Laci és Ildi és Cse-
resznyák Vera, Kiss Kati.

Azért a Virágos-nyeregben sem
tétlenkedik senki. Takács Gábor és
Pirchala István segítôivel hatal-

mas máglyát készítenek elô, hogy
a hatalmas láng a gyerekek várako-
zását ünnepélyesebbé tegye. Lak-
ner Zoli eddig mindig szép dalok-
kal énekeltette meg az összegyûlt
és várakozó gyerekeket. A Boróka
büfé gazdái pedig forralt borral és
teával kínálják a toporgó, olykor
fagyoskodó szülôket. 

Sebestyén Péter saját lovait
hozza a Solymárvölgyi útról, és kí-
séri végig velük a Mikulást.

A lovon érkezô Mikulás, – piros
palástjában Zsigó Gyurit megszok-
tuk már – a környékrôl érkezô
krampuszokkal szánon hozza az
ajándékokat.

A nagy összmunka ajándéka –
vagyis a gyermekek öröme nem
marad el soha. Ha fizetségük ezzel
meg is van, azért ez alkalommal mi
is megköszönjük az ô kitartó, több-
hetes elôkészítô nunkájukat.

Az Egyesület elnöksége
(Ünnepségünket az Önkormányzat

anyagilag támogatja.)

A Mikulásünnep elôkészületei

Akik a Mikulás ajándékait csomagolták
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Az út felé megnyílt Jablonka park a hó alatt

A közkert – december
A Strabag Rt. jóvoltából kitárulkozott a kert a Jab-

lonka út felé. Ahol eddig töltésoldalt láttunk, ma ott
park van, közepén a kôkereszttel. Közel 300 m3 földet
mozgattunk meg, ebbôl 220 m3 lett elfuvarozva. A föl-
det az Utilis Kft. fogadta be ingyenesen, a pilisboros-
jenôi hulladéklerakó bányájába.

Az eddig elvégzett munka összértéke a tervezéstôl
napjainkig közel 1,2 millió forint, amely mögött sem-
miféle pénzforgalom nincs. A kábelkiváltások talán a
napokban beindulnak, de füvesítés és a többi építé-
si munka már csak tavasszal várható.

Köszönjük minden résztvevônek munkáját és ado-
mányait, a környezô lakosságnak pedig az építés alatt
tanúsított türelmét.

Felcsuti László

A Bécsi út mentén a római korban ipartelepeket
létesítettek. Gondosan ügyeltek arra, hogy a tábor
védômûvein kívül, távol a lakott városrészektôl
mûködjenek ezek a lényegében egészségre káros
környezetártalmas, tûzveszélyes üzemek. Így került a
katonai téglaégetô, kerámia és üvegfúvó mûhelyek
sora a katonaváros délnyugati sarkába. Az ásatások
felszínre hoztak 14 tégla és kerámiaégetô kemencét
és szárító üzemet, valamint az ipari üzemek vízszük-
ségletét kielégítô vezetékeket. Számos szemétgödör
ôrizte az üzem selejtes, törött darabjait. Az edényé-
getô mûhelyek már Kr.u. IV. században mûködtek. A
téglaégetôk folyamatosan üzemeltek a Kr. u. IV. szá-
zad végéig. A téglákon feltûnnek a készítôk bé-
lyegzôi, leggyakoribb az Aquincum állandó helyôrsé-
gét jelzô legio II. Adiutrix elnevezés.

A tetôcserepek megnövekedett kereslete miatt a
katonai téglaégetô üzemeken kívül, magániparosok-
kal is készülnek áruk. A gyárakban elôállított téglák
és kerámiatárgyak mellett vízvezetékcsövek és
közmûvek a magánháztarások számára. Csatornák
burkoló és fedlapjai, valamint a padozatok geomet-
rikus téglaborításának különbözô méretô és formájú
alapmotívumai: négyzetes, háromszög alakú, tégla-
lap formájú, hat- és nyolcszögletû, valamint piskóta
formájú téglamozaikok. Ugyancsak ezekbôl – a meg-
rendelôk igényeinek megfelelôen – a legkülön-
bözôbb mustrákat rakták ki a szobák padlóira. A tég-
lalap formájú darabokból például a mai parkettánk

ôsét formázták. A
felsoroltakon kívül
készültek a mûhe-
lyekben reliefdí-
szes ünnepi edé-
nyek, háztartási
kerámiák, isten-
szobrocskák, mé-
csesek és egyéb
használati tárgyak.
A Bécsi út 120 szá-
mú ház alatt fel-
tárt kemence a
Kr.u. I. század vé-
gétôl a IV. század
végéig mûködött.
Az ásatások során
az egyik központi
épület romjai között találták Vulcanusnak, a tûz is-
tenének Kr. után 172-ben állított oltárát, melyet I.
Septimius Flaccus helytartó készíttetett. A kemen-
cék egyikét a volt Szilikátipari Központi Kutatóinté-
zet (ma a „Népszabadság” napilap szerkesztôségé-
nek épülete) alagsorába építették be. Az udvarról
megközelíthetô védôépületben kiállítás tájékoztatja
a látogatót, Budapest csaknem kétezer éves ipari
mûemlékérôl.

Részlet: Kaba Melinda: Aquincum a régészeti ásatások
tükrében.

Óhegy Hírek
A lap elmúlt tíz évfolyamának számai, az olva-

sók jóvoltából, lassan 2 példányban is összeáll-
nak. Gyûjteményeinkbôl azonban a következô
lapszámok hiányoznak még:
I. évf., 1. 2.(2 példány), 3. és 4. (2 pld.),  II. évf.,
1. (2 pld.), 2. (2 pld.), 3., 4., 5., III évf., 4. (2 pld.),
az 5. (2 pld.), a 6. (nov.) és a 8. (2 pld.), IV évf.,
2. 3., 4., 6. (2 pld.), 8., V. évf., 2. (2 pld.),
VIII. évf., 2. 5. (jún.) és 8. (nov.).

Aki otthon rájuk talál és meg tud válni tôlük,
kérjük, hívja a 430 1326, vagy a 30-230 6994 tele-
fonszámot. (szerkesztôség)

Téglaégetô kemencék

a katonavárosban

A híres római utakon marsoló legio-
náriuslába mint pecsétnyomó. A bé-
lyegzô felirata: LEG.II.AD (a LE-
GIO II. ADIUTRIX rövidítése)

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!



Zsigó Gyuri, a Mikulás már az ajtónál mindenkit
szaloncukorral, mogyoróval várt. Benn piroskucsmás
legények, csillogó ruhás hölgyek, családok, picinyek
és idôsek, rég nem látott hegyiek, történetek, viccek,
örökzöld dallamok, fantasztikus kavalkád. Az év utol-
só egyesületi táncos estje volt a szombat esti Miku-
lásbál. Ami igazán szép, hogy minden korosztály
megtalálta partnerét, gyerekek és felnôttek, fiatalok
és idôsek egyaránt.

A zene? …az igen. A Turmix együttes az élô zenét,
Mezô Andris a gépit felváltva szolgáltatták. A Turmix
együttes már második éve a Mikulásbál zenészei. Ha-
gyományos „beat” együttes, mûsoruk fôleg a 60-80-
as évek külföldi és hazai slágereibôl állt össze. Nem
koncertmuzsika, igazi talpalávaló. Csak úgy vonzotta
a táncoslábúakat. 

Néha úgy kellett helyet szorítani a parketton. Játé-
kuk egyébként is irigylésre méltó. Sugárzik, hogy szá-
mukra a zenélés a legkedvesebb kikapcsolódás. Jó-
kedvükben, kedvtelésüknek élve játszhatnak hang-
szereiken, és nem munkaköri kötelességbôl. Ilyenkor
ôk is, akik a privát életben villamosmérnök, énekta-
nár, laboratóriumvezetô, informatikus, sekrestyés, és

szûcsmester foglalkozásúak, elfeledik hétköznapjai-
kat. 

Mindenki talált magának valót. Mezô Andris, aki
egyébként a zenekar hangosítását is ellátta, szünet-
ben is, éjfél után is a válogatott számokkal táncoltat-
ta meg a társaságot. A táncparkett éjfél után is tele
volt. Olykor még az elôcsarnokban is táncoltak.

Juhász Vali, házi tánctanítónk, mindenkit megfor-
gatott, de nem pirított senkire botladozó lépései mi-
att, vagy éppen azért, hogy a csacsacsára swinget
táncolt. Fontos a ritmikus mozgás élvezete, a többi
az már isten adománya – mondja. Úgy tûnt, a táncot
mindezek ellenére ô is élvezte.

Varjú Olgát, a Bárka Színház mûvésznôjét is megis-
merhettük. A csallóközi leányt minden évben meglá-
togatta a Mikulás. A legnagyobb mikulásnapi élménye
éppen otthon érte. Testvéreivel fogócskáztak a szobá-
ban. Miközben tesó hunyt, ô nagy lendülettel az ágy
alá vetette magát, és mi történt? …váratlanul szembe-
találta magát a piros mikulásruhával. Hogy lehetett
ennyire vaksi – mondja –, hogy éveken át nem vette
észre szeretett édesapját a piros palást mögött. De ha
szép karácsonyi emléket kell felidéznie, akkor az az es-

ti séta a 4000 lelket
számláló csallóközi
faluban. Pár barát és
barátnô vágott bele
az éjszakába, egymás-
ba karolva mendukál-
tak, karácsonyi dalo-
kat énekeltek. Men-
dukálás közben egyre
többen csapódtak
hozzájuk, mígnem

körbejárva a falut, éjfélre egész menet vonult a temp-
lomba, az éjszakai misére. Egy innen válogatott dallal
énekeltette meg a társaságot.

Benyó Dóri és Raffi Éva az éjféli tombolán az Er-
dôalja ABC, AURA indiai bolt és ORIFLAME ajándé-
kait sorsolták ki az izgatott tombolázók között. A Gib
házaspár pedig a büfépult mögött mindvégig dereka-
san állta a tömeg rohamát.

(Szerkesztôség)
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Mind több erdôjáró és erdôlakó életét keserítik
meg az erdôkben randalírozó crossmotorosok, off
roadosok. És még nekik áll följebb, nem egy, nem két
esetrôl tudunk, amikor kórházba kellett vinni azt, aki
szólni merészelt. Úgy megverték. Most a zöld szerve-
zetek kezdeményeztek ez ügyben összefogást.

A természetvédelmi területeken folytatott mûsza-
ki sportok szigorúbb szabályozása témakörében
szervezett szakmai találkozót a Magyar Természet-
védôk Szövetsége 2005. november 28-án, Budapes-
ten. Az elmúlt néhány évben ugyanis új tendenciák
tapasztalhatók a védett területeken: a tiszta levegô,
csend, természetszeretô kirándulók mellett rend-
szám nélkül, hatalmas zajjal, a talaj felszaggatásá-
val, egyre nagyobb tömegben zavarják ,,extrém ki-
rándulók’’ az élôvilág bölcsôit: endurokkal, crossmo-
torokkal, autókkal, terepjárókkal, quadokkal. Szá-
mukra a természet csupán változatos terepfelszínt és
izgalmas akadályokat jelent, az önmegvalósítás és
hobbiversenyek pályája. Az ehhez szükséges
jármûvek, eszközök kereskedelme, az illegális túra-
vezetés pedig busás hasznot jelent egy szûk társa-
dalmi réteg javára – a közérdek kárára. Hiába az eu-
rópai szinten is gazdag természetvédelmi területek
hálózata, a hasznosítást szolgáló ökoturisztikai fej-
lesztések, ha az életközösségek és a pihenni vágyók
nyugalmát ellehetetlenítik a természeti területeken

illegálisan száguldozó motoros-hobbieszközökkel.
Az általuk okozott károk növekvô mértéke szükség-
szerûvé tette a témában állami és civil szervezetek
együttmûködését.

A szakmai találkozón a hazai környezeti és társa-
dalmi hatások, folyamatok mellett a nemzetközi ta-
pasztalatokról is szóltak a természetvédô szerveze-
tek munkatársai, s beszámoltak eddigi lépéseikrôl:
aláírásgyûjtések, tájékoztatók, kiadványok, fórumok,
forgalomszámlálások, közérdekû bejelentések tör-
téntek. Az állami hivatalok képviselôi üdvözölték a
kezdeményezéseket, amely széles körû társadalmi
igényként jelzi a szigorúbb szabályozás szükségessé-
gét. Dr. Temesi Géza a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Országos Természetvédelmi ôrszolgá-
lat vezetôje, valamint Ruszó László az Országos
Rendôr-Fôkapitányság részérôl az ellenôrzési, intéz-
kedési lehetôségek nehézségeirôl, dr. Ring Béla, a
Belügyminisztérium Jogi Fôcsoportfônökségének ve-
zetôje a mûszaki sportokkal kapcsolatos jogszabályi
helyzetrôl és módosító javaslatokról, Dévai Pál a
Közlekedési Fôfelügyelet osztályvezetôje a segéd-
motor-kerékpárok és quadok rendszámmal történô
ellátásának lehetôségeirôl tartott elôadást. 

Mint kiderült, a közeli hetekben várható Kormány-
határozat a jövôben tiltja (a külön jogszabályban
másként rendelkezô kategórián kívül) valamennyi

jármû védett területre történô behajtását. Már a je-
lenlegi jogszabályok is tiltják a közútról való letérést,
az erdôk zavarását, a megengedettnél nagyobb zajt,
a sebesség túllépés azonban a szaporodó hobbiesz-
közök, segédmotor-kerékpárok azonosíthatóvá tétele
az egyik legszükségszerûbb teendô. További javaslat-
ként hangzott el, hogy miután egyes eszközök a
,,veszélyes üzem’’ kategóriájába tartoznak, a lôfegy-
verek nyilvántartásához és használatához hasonló
szabályozást lehetne alkalmazni. A közeljövôben a
szabályozási javaslatok megfogalmazására létrejön a
tárcák között egy munkabizottság, melybe a civil kör-
nyezetvédôk képviselôje is bekapcsolódhat. Annak
érdekében, hogy a Természetvédelmi ôrszolgálat fel-
adatait az elvárható mértékben el tudja látni, min-
denképpen létszámnövelésre van szükség. A szakmai
találkozón elhangzott hozzászólások alapján január-
ban további egyeztetésekre kerül sor, melyen a lakos-
ság és az extrém hobbikat ûzôk számára szóló felvi-
lágosító, tájékoztató és marketing kampány, a téma
hatásvizsgálatának elindítása és a nemzetközi
együttmûködések elôkészítése kerül napirendre. De-
cember 30-ig meghosszabbítják a szigorítást szorgal-
mazó aláírásgyûjtô kampány határidejét is (www.kot-
halo.hu/cross.htm), az összesítést januárban adják át
a Belügyminisztérium számára. Ezt követôen etikai
kódex, kereskedelmi ajánlás, lehetséges útvona-lak
kijelölése ügyeiben a természetvédôk a technikai
sportolókat, kereskedôket, forgalmazókat hívják
egyeztetésre a természeti és ökoturisztikai értékek
védelme érdekében.

F. Nagy Zsuzsanna
Forrás: www.indymedia.hu

Szarvasbôgés? Hol van az már?!

Motorbôgés!

Mikulásbál
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December

Ismerjük fel és óvjuk természeti

kincseinket!
2004. decemberi és 2005. januári téma folytatása.

Ezzel be is fejezzük a Hegy élôhely-típusainak és nö-
vénytársulásainak bemutatását. 

A növénytársulások egy érdekes csoportját alkot-
ják a cserjések. Száraz termôhelyen, itt a hegyen a
délies oldalon, önálló társulásokat alkotnak. Ilyen a
galagonya-kökény cserjés. Jellemzô fajaival fôleg a
Virágos-nyereg déli lejtôjén találkozhatunk. Részben
az erdôk szegélytársulása, részben a száraz gyepek
beerdôsülésének egy állomása. Igen zavarást tûrô
társulás. Taposást, vágást, égetést is jól átvészeli.
Cserjéi a kökény (02. 11), egybibés galagonya (02.
11) és a gyepôrózsa (02. 11). A szúrós cserjék jó fész-
kelési lehetôséget biztosítanak az apró énekesmada-
raknak. Télen terméseik terített asztalt biztosítanak
a rigóknak. Gyepszintjükben száraz gyepek ill.
erdôszegélyek fajaival találkozunk. Pl: tarka korona-
fürt, szurokfû (05. 07-08.), tavaszi kankalin (03. 03),
stb.

Több helyen a hegylábaknál, fôleg a déli oldalon
– ha nem építette be az ember! – száraz gyepekben
gyönyörködhetünk. Ez az élôhelytípus jól tûri a nyá-
ri szárazságot. Tavasszal, nyár elején virágba borul,
majd a szeptemberi esôk után egy második virágzá-
si csúcsa van. A fagyokig, havazásig még elég sok nö-
vénye virít. Valószínû, hogy a Virágos-nyereg innen
kapta a nevét. Fajai tûrik a kirándulók, sárkányre-
pülôsök, paplanernyôsök rohamait. Nem viselik
azonban a krosszmotorosok, a négykerekû homokfu-

tók, terepbiciklisek támadását. Tavasszal, nyár ele-
jén színes szônyegként terül lábunk alá: a kékes für-
tös gyöngyike (04. 04), és a lecsepült veronika (03.
06), a fehér apró kôtörôfû (04. 05), az ernyôs madár-
tej (04. 05), a csattogó szamóca (03. 06), a sárga vi-
rágaival a selymes boglárka (02. 05), a homoki pim-
pó (04. 04), és a kis tyúktaréj (04. 04). Nyár végén,
ôsszel virít a csilláros ökörfarkkóró (04. 09), az ágas
homokliliom (04. 09), a lila ökörfarkkóró (04. 07), a
védett dunai szegfû (04. 09), a kunkorgó árvalányhaj
(04. 09) és a csillagôszirózsa (02. 09).

Bármilyen csábító a sok színes virág, ne szedjük
csokorba! Jó lenne a következô években is gyönyör-
ködni bennük. 

Stollmayer Ákosné 

Kerti dolgaink
Decemberben már számolhatunk erôs fa-

gyokkal, ezért ne feledkezzünk meg a kerti csa-
pok, öntözôrendszerek víztelenítésérôl. Hó- és
fagymentes idôben visszavághatjuk a díszfá-
kat, díszcserjéket, sövényeket. Kivéve termé-
szetesen a tavaszi virágzásúakat, mint például
a rózsalonc. Enyhe és száraz idôben meg kell
öntözni az örökzöldjeinket, mivel ezek, ha las-
sabban is, de télen is párologtatnak. Az évelô
ágyások is megtisztíthatók, ha a kinti munkák-
ra alkalmas az idô. Itt hívnám fel újra a figyel-
met, hogy a díszfüveket csak tavasszal vágjuk
vissza. Nedves tapadós hó esésekor kár kelet-
kezhet az ágakon levô nagy súly miatt. Érde-
mes venni a fáradságot és leverni a nedves ta-
padós havat a törések elkerülése végett. Ha
mégis elôfordulna, hogy nagyobb vastagabb
ág letörik, vágjuk a törés helyét simára, és seb-
kezelôvel kenjük be. A december az ideje, hogy
az egész évben használt kerti szerszámokat
megjavítsuk, és felkészítsük ôket a következô
tavaszra.

Ne feledkezzünk meg az énekes barátainkról
sem. Legfontosabb két dolog, ha már odaszok-
tattuk ôket, ne hagyjuk abba az etetésüket. A
másik pedig, hogy olajos magvakat adjunk,
mint például a napraforgó- és tökmag.

Mivel ebben az évben már nem találkozunk,
boldog karácsonyt és sikeres új évet kíván

Ort János
kertész

Mert most meg macska kísérgeti,
egy termetes cirmos. Mint régen a
kiskutya, most ez a macska válasz-
totta ki magának a postásunkat. Mi-
korra ideérnek, már együtt vonulnak.
Úgy látszik, mindig ott van idôben,
amikor csatlakozni kíván. Honnan
jön, hová megy aztán, ki tudja. Min-
denesetre ezután szépen, komóto-
san mendegélnek együtt. Jön egyik
ház a másik után, és a macska nem
adja fel. Peckesen lépked, talán do-
rombol is magában. Vidámnak lát-
szik. Amíg a postás bedobálja a kül-
deményeket, a cicus a táskája mellé
telepszik. Hercigen rendbe teszi a
bundáját. Nézeget. Nyújtózik. Vár.
Hiszen folytatni kívánja a sétát a
postásunkkal. Az van a pofijára írva:
,,mi ugye csak teljesítjük a Posta
megbízásait. Komoly munka a
mienk, aztán meg ez a szegény
ember nem is gyôzné a sok
munkát egyedül.
Vigyázni is kell rá
valakinek. Ezeken
a sötét estéken
még ráijeszt vala-
mi otromba fráter.”
Némelyik kutya vad

csaholással fordul ellene. A cicus le-
kicsinylô pillantással jutalmazza
ôket. Ô éppen csak erre járt. Mit kell
ennyire ordítozni, izgulni. Mi ebben
a rossz? Azért van benne jó adag ki-
hívás is. A kerítések biztos védelmé-
ben a postásunk lábikrájára tekere-
dik hízelkedve, persze a kutyák ettôl
még csak jobban szaggatják a palán-
kot. Ahogy utánuk nézek, lassan el-
tûnnek a korai alkonyatban. Ritkán
hallani, hogy egy állat így kiválaszt
valakit. A macska büszke, sôt rátarti,
nem ereszkedik le akárkihez. Egyszer
érdekes lenne megkérdezni a postá-
sunkat, mit gondol a hozzácsatlako-
zó állatokról. Láthatjuk, pedig nem
is édesgeti ôket. Inkább szigorú em-
bernek ismerjük ôt. Biztos azt mon-

daná, ô csak megy, nap mint
nap viszi a leveleket. A

macska meg követi,
mint Szent Ferencet a

madarak.
Lám csak, ebben a mi

rohanó világunkban is
történnek bájos históri-
ák. Rácsodálkozhatunk,
ha úgy tartja kedvünk.

W. Grass

PERFETTI  
Perforált lemezek

Diszkrét varázslatok…

Nézze meg termékeinket a Praktiker elôterében !

www.perfetti.hu

www.perfetti.hu

Radiátor- és bojlertakarások, falburkolatok, sôt…

A postás macskája
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In medias res
Egyszerûen a lovak közé csapok.
Az Örkény Színház (volt Madách Kamara) a szí-

vem csücske. A 2001-es évadtól kezdve a színház új
mûvészeti vezetôje Mácsai Pál, aki nem kisebb el-
gondolással vette át a mûvészeti vezetést, mint
hogy a magyar színházi palettán egyedi színfoltot
keverjen ki kollegái segítségével, közremûködésé-
vel. Úgy gondolom, mostanra ez sikerült is neki.
Vagy nekem?! Az én számomra biztosan, merthogy
mindig lesem, milyen új remek darabbal örvendez-
teti meg az immár önálló társulat a színházkedvelô
közönséget.

Meglehetôsen széles spekt-
rumon mozog a repertoár, de
mindig ügyelve arra, hogy
igényes szórakoztatást nyújt-
son, legyen a darab komoly,
elgondolkodtató, köny-
nyed, vidám, nevettetô, fanyar humorú,
vagy éppenséggel morbid. Mindig meglepetéssel
szolgál, örökösen úgy érzem magam, mint egy kíván-
csi kisgyerek, aki lesi, milyen ajándék lapul az új
elôadáscsomagban. És bizony egy szeretnivaló me-
se mindig ott lapul.

Utoljára Molnár Ferenc: Az üvegcipô címû elôadá-
sát láttam Mácsai rendezésében, remek szereposz-
tással. Szívbôl ajánlom mindenkinek (nemcsak a Pál
utcaiaknak, hanem az óhegyieknek is), aki szeretne
egy igazán derûs, búfelejtô esti szórakozást magának
és szeretteinek. Hámori Gabriella a kis bugyuta Ha-

mupipôke szerepében brillíroz, azt hiszem, még na-
gyon sokat fogunk hallani róla, Gálffi Lászlóról pedig
nem is írok semmit, mert ô számomra ma az egyik
olyan magyar színész, akirôl szinte csak szuperlatívu-
szokban tudnék írni. Nem eljátssza a szerepeit, ha-
nem ô maga a figura, belebújva annak bôrébe, sok-
oldalú, sokarcú, soha nem unalmas, szikrázik a te-
hetségtôl. 

Ha valaki úgy gondolná, hogy ez a darab biztosan
„poros”, jelentem tisztelettel, ezt azonmód felejtse
el. Megfelelôen szidolozva ezek a századelôn szüle-

tett színdarabok ma is ragyog-
nak, meg merem kockáztat-

ni, örökzöldek. Aki pedig
Molnár Ferencet szereti,
rossz ember nem lehet…

Búcsúzóul egy kis cse-
mege a gyerekeknek és a
gyermeket magukban
megôrizni képes felnôttek-
nek. Az Örkény Színház most

elôször „mesebeszéddel”
kedveskedik, amennyiben Ba-

gossy László rendezésében ellátogatott a színházba
A Sötétben Látó Tündér, Pogány Judit személyében.
A magyar népmesék motívumainak felhasználásával
készült mesejátékot hétvégeken láthatja a „kis 
nagyérdemû”.

Boldog, békés ünnepeket és mesés 2006-os esz-
tendôt kívánok mindenkinek!

JéTéJé

Teremhasználat

a Népházban
Egyesületünk gyakran adja használatba a Népház

termeit. Vannak, akik egyszer veszik igénybe, vannak,
akik hetente rendszeresen.

A 80 m2-es Nagyterem a rendezvény jellegétôl, il-
letve berendezésétôl függôen 80-150 fô befogadásá-
ra alkalmas. 

A 36 m2-es Kisterem, a belsô falán a táncosok szá-
mára végig tükörrel, táncoktatásra, tornaórák megtar-
tására, és más kisebb összejövetelek megrendezésé-
re igen alkalmas. Ezt a termet mi gyakran „tükörte-
rem”-nek is nevezzük.

A közel 40 m2-es másik kisterem, amelyet korábbi
használójára emlékezve „Mikka terem”-nek is hívunk,
elôadások, tárgyalások, kiállítások megtartására kivá-
lóan alkalmas. Az újjáépített termet gyakran névna-
posok, születésnaposok veszik igénybe családi talál-
kozójukhoz.

Jövô év tavaszától már rendben lesz a kert is,
amelynek használata kellemesen kapcsolódhat a
belsô termekéhez, de szabadtéri foglalkozásokra ön-
állóan is berendezhetô.

A termek használata esetén szerzôdést kötünk és
rezsihozzájárulást kérünk, amelynek mértéke megta-
lálható a www.ohegy.hu weblapon. Az összeg való-
ban hozzájárulás az épület fenntartásához, közüzemi
díjak kifizetéséhez, könnyítve ezzel az Egyesület anya-
gi gondjait. Ezt tagjaink is fizetik, ha a termeket saját
célra használják.

Az idôbeosztás és a hozzájárulás mértéke után ér-
deklôdni lehet Billein Zsuzsannánál a 430-1326 vagy
a 30-461-9262-es telfonszámon. Elnökség

Rendhagyó színházi ajánló
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Elmúlt a nyár, múlik az ôsz is, de sajnos a drog-
veszély nem. Mutatja ezt az is, hogy a drogfogyasz-
tás megelôzésével, a drogfogyasztókkal foglalkozó
egészségügyi, rendészeti, pedagógiai szervezetek
pénzt, energiát nem kímélve egyre hatékonyabb
összefogásra ösztönöznek a drog elleni háború-
ban. A budapesti kerületek intézményei között
élenjáró szerepet vállalt Óbuda-Békásmegyer ön-
kormányzata azzal, hogy kiemelten támogatja a III.
kerületi Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum tevé-
kenységét.

A fórum legutóbbi, 2005. november 16-i ülésén
három felkért elôadó tartott beszámolót szerveze-
tük mûködésérôl és arról, hogy milyen formában
tudja elképzelni a különféle intézmények koordi-
nált munkáját a droggal kapcsolatos, megle-
hetôsen összetett és egyre szerteágazóbb problé-
mák megoldásában.

Elsôként Varga Gyôzôné, az Óbuda-Békásme-
gyer Pedagógiai Szolgáltató Intézet munkatársa
ismertette annak a neveltségi szintfelmérésnek az
eredményeit, amelyet 2004-2005-ben végeztek 7.
és 11. osztályos tanulók, valamint tanáraik köré-
ben. A felmérés célja az volt, hogy feltárja a tanu-
lók szociális készségeit, érzelmi intelligenciájuk
fejlettségét, erkölcsi döntéseik hátterét, és a feltá-
rás összegzett eredményei alapján a pedagógusok
hasznos visszajelzést kapjanak a nevelôi munka
minôségérôl, valamint segítséget újszerû nevelési
programok kidolgozásához. A felmérés eredmé-
nyének kiértékelése nagyon körültekintô és tanul-
ságos volt. Részletes közlésétôl most eltekintenék
a terjedelme miatt, és csak a leglényegesebb meg-
állapításokat ismertetem:
– Mindkét korosztályban igen erôs a pozitív szoci-

ális készség, de míg a 7-esek kedvezôen értéke-
lik önmagukat, addig a 11.-esek kevésbé.

– A tanulók erkölcsi normái fejlettek a magántu-
lajdon tisztelete, az egészséget károsító szerek
elutasítása és a másság elfogadása terén.

– A kábítószerek iránti érdeklôdés, a fogyasztásuk-
ra való igény és a beszerzés lehetôségének fel-
kutatása a 11.-esek korosztályában jóval na-
gyobb arányú, mint a 7.-eseknél, ez egyben azt
is mutatja, hogy a két kor közti idôszakban vál-
hat legkönnyebben drogozóvá a fiatal, ha a kör-
nyezet nem védi meg.
(A teljes felmérési anyag megtekinthetô a Peda-

gógiai Szolgáltató Intézetnél, 1033 Bp., Szérûskert
u. 40. Telefon: 2508-988, e-mail: pszi@kszki.obu-
da.hu)

A következô elôadó Schôn Péter ôrnagy, a Bu-
dapesti Rendôrfôkapitányság Kábítószer Bûnözés
Elleni Osztályának vezetôje, javaslatot tett a kerü-
leti oktatási intézmények drogfogyasztást me-
gelôzô célzatú együttmôködésére. Ezzel összefüg-
gésben néhány tapasztalati tényre hívta föl a fi-
gyelmet:
– A drogfogyasztás a fôvárosban egyre növekszik,

aminek következményeként növekszik a beszállí-
tott drog mennyisége és fajtaválasztéka, vala-
mint a terjesztôk és a terjesztô-hálózatok száma.
Sok iskola már saját, belsô terjesztôhálózattal
rendelkezik, nem kell a kapu elôtt, titokban árul-
ni a drogot.

– Ismét divat lett a szipózás, csak most nem a ra-
gasztó a drog, hanem az öngyújtógáz.

– A nyomozati házkutatások tanúsága szerint, leg-
többször a szülôknek fogalmuk sincs arról, hogy
a gyermekük szobájában talált tárgyak miként
kerültek oda, s még kevésbé tudják, hogy a gye-
rek mire költi a zsebpénzét.

– Sajnálatos módon, valószínûleg korábbi rossz
beidegzôdések miatt, nem jó a kapcsolat a kapi-

tányságok – általában a rendôrség – és az isko-
lák között, az elôbbiek gyakran nyilvánvaló se-
gítô szándéka ellenére sem.

– Javasolta, hogy az iskolák minél elôbb vegyék fel
a kapcsolatot a rendôri szervekkel, mert -bár az
„egy iskola – egy rendôr” ideálisnak mondható
referens-hálózat még nem mindenütt épült ki –
a nyomozati tapasztalatokból levont tanulságok
és más adatok nagy mennyiségben állnak a
rendôrség rendelkezésére, amikkel hathatós se-
gítséget tudnának nyújtani a pedagógusoknak,
nevelôknek.
Felhívta a társszervezetek jelenlévô képvi-

selôinek a figyelmét arra, hogy a felvilágosító te-
vékenységet - ami jelenleg elég kezdetlegesen
môködik - ne csak a fiatalok, hanem a szülôk és a
pedagógusok körében is végezzék, különben an-
nak hatásfoka alacsony szinten marad.

A harmadik beszámolót dr. Rácz Józseftôl, a
„Kék Pont” Drogkonzultációs központ igazgatójá-
tól hallhattuk, aki elmondta, hogy szervezetük a
drogfogyasztók egészségi állapotának javítását, a
droghasználat káros hatásainak csökkentését
tûzte ki célul, s ezek hatékonysága érdekében
drogambulanciát és jogsegélyszolgálatot
mûködtet, pszichiátriai szakellátást biztosít, szo-
ciális esetmunkát végez, valamint pszichológiai
konzultációt tart szülôkkel, amikor erre igény mu-
tatkozik.

Tájékoztatott arról, hogy az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzat Képviselôtestületével nemrég
megkötött együttmûködési szerzôdésben foglal-
taknak megfelelôen 2006. január elsejével drog-
konzultációs központ kezdi meg mûködését a bé-
kásmegyeri Lukács György utcában, a „Kék Pont”
szervezésében.

Szász Kálmán

Boldogult Komporday Aurél életútjának ismertetéséhez le-
velezésünket és saját emlékeimet használtam fel.

***
Szülei 1928-ban vették meg a Farkastorki út 16.

szám alatti házat, majd 1933-ban édesapja a Toro-
nya utca 7. (Zúzmara út 10.) alatt új házat építtetett,
és itt laktak 1948-ig – innen járt be a Mûegyetemre.
1939-ben tanársegédként az egyetem rádió tanszé-
kére került, majd még ugyanebben az évben átment
a Haditechnikai Intézetbe (H.T.I.). Kisdiák kora óta
rádióamatôrködött, a Nemzetközi Rádióamatôr
Uniótól két elismerô diplomát is kapott 1938-ban.
A H.T.I.-ben kezdett repülô- és harckocsi-rádiókkal
foglalkozni, késôbb a hazai légoltalmi berendezése-
ket is rábízták. 1941-ben – hogy hadi tapasztalato-
kat szerezzen –, átvezényelték a Gyorshadtesthez, és
a Hírszerzô Csoport vezetésével bízták meg. 1944-re
hadapródôrmesterbôl fôhadnagy lett. Ekkortól da-
tálódik az ismeretségünk.

1941-ben a fronton Krivoj-Rog ukrán városban
sokáig idôztek. A helyi leadóállomást a visszavonu-
ló szovjet katonák lerombolták, és nekik kellett hely-
reállítaniuk, hogy a magyar csapatoknak egy kis „ha-

zai hangulatot adó mûsort sugározzanak”. Közben a
front megindult elôre, az állomást a németek átvet-
ték, akiktôl megkapta a „Sasrend” érdemérmet a kar-
dokkal, a magyaroktól pedig az „Ezüst érdemérmet
hadiszalagon”. 1941 ôszén hazajött, és ismét a
H.T.I.-ben dolgozott 1944-ig. Nem tette le az esküt
Szálasira, és nem ment nyugatra. Résztvett az elle-
nállási mozgalomban, amit Kiss János vezetett. Ez-
zel voltak kapcsolatban a Táborhegyi barlang ese-
ményei is.

1942-tôl a Philips Mûveknél egy hordozható
mûsorszóró-állomást dolgozott ki másodállásban,
és foglalkozott egy éjszakai vadászrepülô-lokátorral
is. 1944-ben a Táborhegyi barlangban elrejtett egy
2kW-os adóállomást, ez lett volna a lakossági tájé-
koztatást szolgáló elsô háború utáni rádióadó. (Ha
megindul az élet!) Az adót 1945. február 1-én át kel-
lett adnia a Szovjet Parancsnokságnak, hogy a Phi-
lips Mûvekkel együtt üzembe állítsák. Ezután el-
kezdôdött hadifogsága. A kihallgatás után kocsin
vitték Lembergbe, és onnan vonaton Moszkvába –
képzettsége miatt Krasznogorszkba került, a „nem-
zetközi” szakértôk közé, ahol zeneszekrényeket, rá-

diókat javítottak és gyártottak. Egy év múltával már
szabadon mozoghatott Moszkvában és környékén.
Bár felmerült, hogy vele szerveztetik meg az ottani
TV-gyártást, ô inkább hazajött 1947 végén. Itt a BM
rádió-laboratóriumának vezetô fômérnöke lett.
1948-ban megnôsült, a hegyi ingatlanforgalmi iro-
da tulajdonosának, Bartos bácsinak az unokáját
vette feleségül, és 1956-ig a Judit utcában lakott.
1952-tôl a KGM állományába került, mûködése
alatt a 16 000 fôs iparág 85 000 fôre duzzadt, és a
termelés 80%-a exportra került. Ô angolul, franciá-
ul, németül és oroszul beszélve külföldön képvisel-
te az iparágat.

1966-tól 1977-ig a Híradástechnikai Kutatóinté-
zet vezérigazgatója volt, innen ment nyugdíjba. A
következô kitüntetéseket kapta: Eötvös Lóránd díj,
METESZ nagydíj, Puskás Tivadar díj, Bánki Donát
díj, több miniszteri és külföldi kitüntetés.

2000. július 28-án jelent meg a gyászjelentés:
Komporday Aurél 85 éves korában csendesen el-
hunyt, hamvait családi körben örök nyugalomba he-
lyezték.

Dr. Bókai Bátor

Drog! Drog! Drogveszély!

Segítségnyújtás

Hegyiek, akik hírnevet szereztek a magyar tudománynak

Komporday Aurél rádiómérnök
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Egyik olvasónk kérdezi:

Mire jó

a haszonélvezeti jog?
Az ügyvéd válaszol:
Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más

személy tulajdonában álló dolgot birtokában
tarthatja, használhatja, és hasznait szedheti. A
haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos
a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének
jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben
a haszonélvezô e jogokkal nem él. A haszonélve-
zeti jog a dolog tulajdonosának személyében be-
állott változásra tekintet nélkül fennmarad. A ha-
szonélvezeti jog korlátozott idôre és legfeljebb a
jogosult élete végéig állhat fenn.

A haszonélvezeti jog keletkezhet szerzôdés
alapján vagy öröklés alapján. A túlélô házastárs,
ha az örökhagyó halálának idôpontjában az
örökhagyóval életközösségben élt a törvényes
öröklés szabályai szerint özvegyi haszonélvezeti
jogot örököl, amely újabb házasságkötéssel
megszûnik.

Dr. Krzyzewsky Miklós
ügyvéd

Kérdéseiket, észrevételeiket a 30-942-6535
telefonon vagy az info@krzyzewsky.hu e-mail 
címen várjuk.

Több évtizede dolgozom gyógypedagógusként, lo-
gopédusként. Az eltelt évek alatt egyre nagyobb fi-
gyelemmel és intenzitással kellett a tanulási zavarok
felé fordulnom.

Ahhoz, hogy tanítványaim megállják helyüket az
iskolában, mást is be kellett építeni a tanítás folya-
matába, mint a szokásos tanítási eszköztárat.

A nyugtalan, szétszórt – de az is lehet, hogy inkább
visszahúzódó, gátlásos – kisdiákok  kevésbé tudják fi-
gyelmüket összpontosítani, és csak rövidebb idôre.
Nehezebben jegyzik meg a betûket, számokat és az új
szavakat, kifejezéseket. Gondot jelent számukra a
szó, a betû szerepe. Nem tudják felismerni a szabály-
szerûséget a hallott nyelvi fordulatokból, valamint az
írásban kapott, mondatszerkesztést vagy szóelemzést
igénylô feladatokból.

Szükségük van speciális vagy egyéni kiscsoportos
fejlesztésre, amely során az alapképességek – figye-
lem, emlékezet, összehasonlítás, részekre bontás, a
részek egésszé összeállítása, általánosítás, szabály-
felismerés, stb. – megerôsödhetnek és az anyanyelv-
hez kapcsolódva a szóbeli és írásbeli kommunikáció
alapjává válhatnak.

Ha a „tanulni” szót meghalljuk, mindenekelôtt az
iskolára gondolunk. A tanulás azonban már sokkal
korábban, a születés pillanatában megkezdôdik.
Érezni, mozogni, nézni, hallani – ez mind a tanulás
eredménye. És ez csak a kezdet. A következô lépés-
ben a gyermek felismeri, hogy a látott és hallott dol-

gok kapcsolatba hozhatók, összefüggenek. Például
megismeri, milyen hangok tartoznak a „mamához”, a
kisharanghoz, stb. Megtanulja társítani a látott és
hallott élményekhez a tapinthatót. Így például a gu-
mibaba hasának megnyomása és a sípoló hangadás
összetartozó élménnyé válik számára. Ily módon
bôvíti tapasztalatait mindig készen az újabbak befo-
gadására. Fokozott érdeklôdéssel fedezi fel a „ha” és
az „akkor” közötti viszonyt. Megtanulja, hogy a meg-
szerzett és a megértett tapasztalatok újabb meglepe-
tések forrásai. Így a gyermek iskolába lépésekor már
meglehetôsen nagy tapasztalat birtokában találkozik
az olvasás, írás és számolás csodájával. 

Azoknál a gyermekeknél, akiknek nehézségei van-
nak a tanulás során, az okokat az alapoknál kell ke-
resni és a segítségadást is ezen a szinten kell elkez-
deni. A fejlesztô gyakorlatok játékos jellegûek. Fô
szempont a türelem! Sikertelenség esetén arra kell
gondolni, hogy a foglalkozások ugyan játéknak tûn-
nek, valójában nem azok, sôt a gyermek számára na-
gyon megerôltetôk, hiszen éppen abban a képesség-
ben várnak el tôle „sikert”, ahol nehézségei vannak.
Fontos a folyamatos bátorítás és motiváció. A segít-
ségadás örömet okoz, de a túlzott igénybevétel el-
kedvetlenít.

Ha a fent vázolt kérdésekben segítséget igényel-
nek, szívesen állok rendelkezésükre.

Gabosné Balogh Judit
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztô pedagógusa

Miért „MÁS” az én gyermekem?
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November 11-én estefelé szép lát-
ványban lehetett része a hegyoldalon
járó-kelô embereknek. Szentjánosbo-
garak rajzásához volt hasonló, ahogy
kb. 100 kisiskolásunk – a jövendô elsô
osztályosokat közrefogva – saját készí-
tésû lampionokkal felvonult. Márton
napot ünnepeltünk. A népi hagyo-
mány felelevenítése a gyermekeknek
„jó buli”, ugyanakkor a sötétben együtt
vonulni az összetartozás érzését is
erôsíti. Jó az osztálytársakkal, pedagó-
gusokkal, szülôkkel egy közösségbe, a
II. Rákóczi Ferenc Iskolához tartozni.

Évente visszatérô jó hagyomány,
hogy mindig más pedagógus tart a
szülôk számára is látogatható órát.
Novemberben Némedi Andrea tartott
bemutatót a jövendô elsô osztályosok
szüleinek, valamint a jelenlegi tanít-
ványai hozzátartozói részére. Mindkét
esetben az érdeklôdôk csodálkozva ta-
pasztalhatták, hogy micsoda koncent-
rálásra képesek a gyermekek a rend-
szeres, következetes munka eredmé-
nyeként. A résztvevôk bizony nem
mindig tudták felvenni a gyermekek
számára megszokott tempót. Az is
nagy tetszést aratott, hogy a számolás
tudománya és a játék milyen jól
összehangolható. Érzékelhetô volt,
hogy a legkomolyabb ismeretek elsa-
játítása is lehet öröm forrása.

Hasonló élményben volt része a 4.-
ben és 3. b-ben angolórát látogatók-
nak. Az itt résztvevôk megdöbbenve
tapasztalták, hogy a rövid ideje ide-
gen nyelvet tanuló csemetéikkel a ta-
nító néni csak angol nyelven társalog
és a gyermekek örömmel teljesítettek
minden feladatot, ami az órán el-
hangzott. Lévai Marianna az angol óra
után egy nyelvtan órára is meginvitál-
ta a 3. b-s szülôket, ahol bemutatták,
hogy a nyelvtan sem elvont tudo-
mány, játszva lehet alapos tudásra
szert tenni. A szülôk ezt követôen
részt vehettek egy testnevelési foglal-
kozáson is, amit Gleichné Mészáros
Edit tornatanárnô tartott. Itt tapasz-
talhatták meg a szülôk, hogy micsoda
tempót, erôkifejtést igényel egy-egy
testnevelés óra. Nemcsak az izmok
fejlesztése folyik, de komoly önfegyel-
met, koncentrálást is ki kell fejteni a
résztvevôknek az óra menetében.
Egyértelmûvé vált, hogy a rendszeres
részvétel a foglalkozásokon befolyá-
solja a gyermekek iskolai elômenete-
lének az egészét, és pozitív irányba
segíti a fejlôdésüket.

Színvonalas foglalkozásokat látha-
tott minden érdeklôdô. Köszönjük a
pedagógusoknak a jól sikerült órákat,
komoly segítség ez a résztvevô szülôk
számára.

Tovább tart a sport területén isko-
lánk sikersorozata. A téli hónapokban

az úszás került napirendre. Büszkék
vagyunk a második korcsoportos 4x50
m-es gyorsváltónkra, akik megszerez-
ték a II. helyezést. Csapattagok: Benyó
Dávid, Mischák Dániel, Mikó Artúr és
Vadovics Ákos. Egyéniben az 50 m-es
mellúszásban Vadovics Ákos III. lett.
Az 50 m-es gyorsúszásban pedig Var-
ga Sára az V. helyet szerezte meg. Gra-
tulálunk a szép teljesítményekhez!

Megszületett a várva várt ered-
mény! A Tiszta Virágos Iskola Pályáza-
ton intézményünk az elôkelô II. helye-
zést érte el a kerület iskolái között. A
kitüntetô oklevél mellé 100 000 Ft-os
utalványt vehetett át az iskola képvi-
seletében Farkasvölgyi Judit tanítónô
és a diákönkormányzat két tagja, Ul-
bert Zsófia és Veres Fanni. A zsûri
többször nézte végig az intézményeket
kívül, belül. Értékelték a növényzetet,
a dekorációt, a gyermekek, pedagógu-
sok, szülôk együttes munkáját. Azt a
törekvésünket, hogy mindenki a ma-
gáénak érezze, otthonaként gondját
viselje az iskolának. A zsûri így értékel-
te iskolánkat:

,,Szinte feledteti a patinás épület
szép látványát a tudatosan megterve-
zett és a gyerekekkel együttesen meg-
valósított gyönyörûen pompázó virá-
goskert. Már a bejáratnál virág kaval-
kád fogadja a látogatókat, és ezt még
fokozza a sok-sok szépen díszlô ha-
gyományos muskátli minden ablak-
ban, a földszinten és emeleten egya-
ránt. A folyosókon, a lépcsôfeljárók-
ban változatos gazdagsággal látható-
ak a gyerekek munkái, amelyek igen
szép, ízléses dekorációként szolgál-
nak. A néhány éve még nyirkos, ned-
ves, penészedô ebédlôhelységet az
önkormányzat újította fel, a dekoráci-
ót a szülôk készítették, hangulata, be-
rendezése mûvészi színvonalú. Hitval-
lásuk, hogy az esztétikai érzék kialakí-
tásában, az értékmegôrzésben kiemel-
kedô szerepe van az ebédlô hangula-
tának, ízlésformáló erejének. Mai ro-
hanó világunkban a gyerekeknek egy-
re kevesebbszer van módjuk terített
asztalnál, kulturált körülmények kö-
zött étkezni, melyet itt sikeresen való-
sítottak meg.

Az épület zöldövezetben található.
Az egyéni adottságok ilyen színvonalú
kialakításához igen sok, szívós, kitartó
munkálkodás, egyéni ötlet, közös
összefogás volt szükséges. Mindezt
magas színvonalon valósították meg
és fejlesztették tovább. 

Az elért eredményekhez, a megte-
remtett értékekhez gratulálunk! To-
vábbi sikeres munkálkodást kívá-
nunk!”

Budapest, 2005. november 14.
A zsûri tagjai: Ortné Szalkai Hédi,

Csolti Csabáné, Horváth Indián Pál.

Az iskolának – az elôzô évekhez ké-
pest – nemcsak a külseje nyújt ma
többet, de olyan új szolgáltatással
bôvült, amely helyben segít a tanulá-
si gondokkal küzdô gyermekeknek a
mihamarabbi felzárkózásban. A pszi-
chológus mellett megkezdte a mûkö-
dését Gabosné Balogh Judit fejlesztô
pedagógus, aki nagy hozzáértéssel –
heti több alkalommal – foglalkozik
azokkal a gyermekekkel, akiket a Neve-
lési Tanácsadó megvizsgált és fejlesz-
tésre javasolt elsô osztálytól 5. osztá-
lyig. Ezeken a foglalkozásokon a ta-
nárnô a részkieséseket próbálja speci-
ális programokkal szintre hozni. Biz-
tatja a szülôket, gyermekeket, hogy ez
a sok gyakorlás nem egyik napról a
másikra, de sikert fog hozni. Mi peda-
gógusok nagyon bízunk benne. Több
évtizedes szakmai tapasztalatával szí-
vesen nyújt segítséget pedagógusnak,
szülônek egyaránt. Pedagógiai hitval-
lása: ,,a sikert csak a közös munka hoz-
hatja meg, a család és az iskola
együtt.’’ (Lásd külön cikk!)

Az év utolsó hónapja a gyerekek-
nek, felnôtteknek sok élményt, meg-
ható pillanatokat és sok meglepetést
tartogat. December elsô hetében jön
a Mikulás. Az iskolában, a tanító nénik
hetekkel elôbb megkezdik a ké-

szülôdést. Készülnek a puttonyok,
csizmácskák, kis szánkók, ami csokolá-
dét, szaloncukrot rejt majd a kis tanít-
ványok számára. A napközis pedagó-
gusok ebben az évben is mikulásnapi
klubdélutánok keretében lepik meg
saját készítésû ajándékokkal növendé-
keiket.

A gyermekek is szorgoskodnak. Ké-
szítik a szép díszeket, rajzolnak, feste-
nek, ragasztanak, varrnak, gyöngyöt
fûznek, hiszen az iskolai Luca-napi vá-
sáron sok minden elkel. A gyermekek
spórolt pénzükön itt vesznek apró
ajándékokat szeretteiknek. Nagyon ol-
csó áron gazdát cserélnek könyvek, já-
tékok és a vásár forgatagában jól elad-
hatók az ínycsiklandozó illatot árasztó
finom falatok is. Az iskola tanulói és
tanárai szívesen látnak minden ér-
deklôdôt december 9-én 15-17 óráig a
hagyományos Luca-napi vásáron.

December 20-a az utolsó tanítási
nap a 2005-ös évben, amikor közösen
gyújtunk gyertyát és megemlékezünk a
szeretet ünnepérôl.

Az iskola tanulói és dolgozói nevé-
ben kívánok áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendôt a
2006-os esztendôre!

Marótiné Horváth Gizella
igazgató

Iskolai hírek
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Állandó programok
Torna Pilates módra (Tamással) hétfô, csüt. 8-10 h
Bridzs Klub hétfô, szerda 18-22 h
Nôi torna (Besszivel) kedd, csütörtök 17.30-18.30
Kerámia szakkör (Tündével) szerda 17-19 h
Hastánc kezdô (Szabó Esztivel) szerda 18-20 h
Játszóház piciknek (Szilvivel) kedd 9-12 h

csütörtök 10.30-12 h
Társastánc kezdô csütörtök 18-19.30 h
Társastánc haladó csütörtök 19.30-21 h
Hastánc haladó (Szabó Esztivel) péntek 17-19 h
Össztánc mindenkinek (Valival) utolsó péntek 20-22 h
Hastánc haladó (Holup Orsival) szombat 10-12 h

Logó vagy címer?
A jelenlegi logó korszerûsítésének gondolatát, an-

nak egyre több helyen való megjelenése, többféle
funkcióra való alkalmazása, és nem utolsó sorban a
mai világ igényesebb grafikai környezete kényszerí-
tette ki. Felhívásunkra több szabadkézi és számító-
géppel szerkesztett tervet kaptunk, amelynek jel-
lemzô példányait lapunkban közzé is tettük. A készült
vázlatok, és az azok kapcsán kialakult gondolatéb-
resztô viták olybá terelték a folyamatot, hogy ma már
úgy látjuk, hogy egy címer jellegû jelkép jobban ki
tudná fejezni a lokálpatrióta egyesületünk helyét és
szerepét a térségben. Szerencsés volna, ha a jelkép
ábrázolná Óbudához való kötôdésünket, a hegyvidé-
ki környezetünk jellegét, a terület korábbi karakterét.
Az Egyesület Elnöksége és az Óhegy Hírek Szer-
kesztôsége mindezt megvitatta, és nagy szavazati
többséggel elfogadta.

A címer tervezésének azonban megvannak a szigorú
szerkesztési szabályai. Nem elég a világban elfoglalt he-
lyünk és szerepünk még pontosabb meghatározása,
azok kifejezésére szolgáló jeleknek és szinbólumoknak
a heraldika nyelvén is értelmezhetônek kell lennie.

Akik e témával eddig foglalkoztak elhatározták,
hogy a jelkép végleges formáját egy heraldikus szak-
ember bevonásával közösen alakítják ki. Aki be szeret-
ne kapcsolódni, az keresse Billein Zsuzsannát a 430
1326 telefonszámon. A jelképet elôször a jövô évi
elsô, február elején megjelenô számunkban -amely a
lap 10 éves évfordulója miatt ünnepi szám lesz- alkal-
maznánk.

Egyesület Elnöksége

A mesébôl már mindenki is-
merte a kôlevest, de a valóság-
ban csak nálunk kóstolhatta
meg. A költemény megfogalma-
zója Rajnák Laci volt, aki igen vé-
konyra szeletelt káposztából csü-
lökkel és kolbásszal bôségesen
teli levest készített. Laci nem
csak mesterszakács volt, hanem
– megkímélve egyesületünket a
költségeitôl – vendéglátónk is.
35 jegy kelt el, többen pénzado-
mánnyal járultak az építéshez,
105000 Ft gyûlt össze, és volt, aki
több mint 40 000 Ft értékû mun-
kát ígért és váltott valóra.

A rangidôs Simon Gyula bácsi
volt, Piroch Zsuzsi édesapja, a 94
évével. Ott volt Kun Tibi, Sáringer
Erzsi, Laubál Laci, Raffinger Évi,
Billein Zsuzsa, Várkonyi Bea, Far-
kas Jani, Ács Peti, Rácz Andris,
Földes Zsuzsi, Szalkai Hédi, Sza-
bó Dénes és Edit, Erdei Jani, Bu-
dai Laci, Kádár Jóska, Tóth Feri,
Novath Laci, Etelközi Pé-
ter,Bencze Györgyi és nagyon so-
kan a bridzsesek közül: Kiss Kati,
Zsári Zsuzsa, Szász Kálmán, Ha-
nák Maja, Reimann Katika, Ju-
hász Vali. Többen csak befizettek
társaiknak, akik viszont nem vál-
lalva a kôlevest, otthon marad-
tak. Gib Erika mint mindig, ve-
lünk volt most is, és mindenben
segített.

Mit végeztünk idén? 
100 m2 térkô burkolat (járda,

terasz, lépcsôk) készült el, a
kertkaput helyeztük át (akadály-
mentesítés miatt), sík terep ké-
szült, amely foglalkozásokra al-
kalmas (80 m3 földelszállítás-
sal), új vízvezeték a kisházhoz
(25 fm), új csatorna a kisház és
szikkasztó között (8 fm), és új
szomszédunk jóvoltából beton-
lábazatos fakerítés oldalt. Min-
dennek értéke kerítés nélkül 1
400 000 Ft. Készpénz a pályázatokból, az önkor-
mányzati támogatásból és a vacsora bevételeibôl
származott. Sokan voltak, akik tárgyi adománnyal
vagy ingyen végzett munkával járultak a szép kert-
hez. Ilyen a DC. Kft. cca 170 000 Ft értékû, az Am-
bíció Kft. (Polgár Elemér) cca. 160 000 Ft értékû, a
Neokvalitás Kft (Kovács Jenô) cca. 60 000 Ft értékû,
a Terazzó Kft. (Vitályos Tibor) cca. 40 000 Ft értékû
munkával, aztán Erdei Jani, Szalkai Hédi, a Benyó
család, és mások, akiktôl elnézést kérek, ha nevü-
ket nem említettem.

Mi maradt jövôre?
Hátra maradt a telken belüli, több mint 60 fm

hosszú csatorna építése, amelyben az Önkormány-
zat segítségét várjuk. Tavaszra maradt a tôzegterítés,
a füvesítés és a növénytelepítés, továbbá a Toronya
utcai elôkert az elôlépcsôvel, hirdetôfelületekkel,
bejárati szélfogóval.

Köszönjük minden résztvevônek a sok segítséget,
aki pedig kimaradt a munkából, ne aggódjon. Jövôre
folytatjuk.

Felcsuti László elnök

Vacsora a kertért
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DR. PODÁNYI BEÁTA
bôrgyógyász,

kozmetológus fôorvos
Rendel felnôtt és gyermek betegek
részére: hétfô–szerda 12–18 óráig

Dermatoszkópos anyajegy-vizsgálat, 

bôrgyógyászati rákszûrés,  

szemölcs és kozmetikailag zavaró

növedékek eltávolítása, gombás

bôrbetegségek diagnosztikája  és kezelése,

körömbetegségek kivizsgálása,

pattanásos bôr kezelése, allergia vizsgálat,

általános bôrgyógyászat.

Multimedical Szakorvosi Magánrendelô 

1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.

Bejelentkezés: 3-460-460, 20-935-1627

A Mátyáshegy

Ingatlanközvetítô 

és Szolgáltató Kft.

folyamatosan

keres-kínál

eladó telkeket,

családi házakat

és lakásokat.
Várhidiné Pintér Mária:

06-20-51-26-777, 250-0921

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.

JANUÁRTÓL ÚJ CSOPORTOK NDULNAK.

JELENTKEZNI LEHET BILLEIN ZSUZSANNÁNÁL
A 30-461-9262-ES TELEFONSZÁMON

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.


