
DISZNÓVÁGÁS
2005. február 11-én, szombaton

Dezsô V. újra  a színen! ...de csak rövid ideig.

Egésznapos program ínyenceknek!
7.00 órakor

Családok fogadása (pálinka, forró tea) majd 
Dezsô átalakulása és elfogyasztása

(pecsenye, orjaleves, toroskáposzta, hurka-kolbász, töpörtyû)
Egész nap büfé, déltôl harmonikaszó

Jegyek kaphatók a Népházban Billein Zsuzsánál (Toronya u. 33., tel.: 430-1326),
az Erdôalja úti ABC-ben és a Domoszló „Plázában”

Napijegy ára: 2000 Ft, gyerekeknek (12 éves korig) 1000 Ft.

Mindenkit szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége

Óhegy Farsang 
a Táborhegyen
2006. február 25-én szombaton, 19 órai kezdettel.

A jelmezben érkezôket, tombolajeggyel ajándékozzuk meg.

Mûsor:
Óhegy „revü tánckar” nyitótánca, 

Kovács Balázs 
énekes zenés közremûködése,

hastánc bemutató,
salsa bemutató majd össztánc,

a jelmezverseny gyôzteseinek díjazása,
és tombola.

Fônyereményei:
VIDOCQ Étterem ajándéka: 2 személyes vacsorajegy

Fit Forma Stúdió ajándéka: 1 db fitness torna havibérlet

A zenét  

Mezô András és Sugár Gyuri
szolgáltatja.

Belépôjegyek kaphatók:
a Népházban Billein Zsuzsánál, tel: 430-1326 vagy 30-485-0397,

és az Erdôalja úti, és Domoszló útjai ABC áruházakban.

Ára: 1200 Ft, gyerekeknek 500 Ft.

Mindenkit szeretettel vár az Egyesület Vezetôsége.

A rendezvényt támogatja az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

10 éves a lap
Kedvenc egyesületünk még épphogy csak kiheverte a

15 szülinapja körüli felhajtást, és íme egy újabb jubilá-
lás tortúráira kell felkészülnie. Most egy 10 évvel ezelôt-
ti esemény emléke kezdte borzolni a kedélyeket, még-
hozzá az Egyesület megszólalásának pillanata. Ez a pil-
lanat 1996 szeptemberében jött el, tehát az idén szep-
temberben lesz 10 éve annak. Ha a számokat nézzük, ak-
kor talán kicsit meglepônek tûnhet, hogy valaki csak 6
éves korában szólal meg – egy normális gyereknél ez
nem lenne normális – de mit tegyünk most már: ha így
vót, hát így vót. Tegyük azért hozzá – és talán nem kell
majd szégyenkeznünk – hogy amint a gyerek szóra nyi-
totta a száját, a szavakat azonnal nyomdagépbe szedte,
majd papírra nyomtatta, aztán a sokáig belészorult és
egyszerre kibuggyanó mondanivalónak nevet is adott,
így született meg az Óhegy-Hírek. 

Persze a dolog azért mégsem volt ilyen egyszerû. A
szavaknak ugyebár még szedés elôtt azért értelmet is
kell adni, és ehhez gyakorlott beszélés-segítôtársak
szükségeltetnek. A születés pedig – mint tudjuk – nem
árt, ha legalább egy bába – de nem baj, ha több is van
– jelenlétében zajlik. Egy hírlap születéséhez – mint tud-
juk – nagyon jól képzett, jó szervezôkészségû, jó üzleti
érzékû, és szívósan pimasz bábát (bábákat) célszerû hív-
ni, olyat, aki pénzt tud szerezni a baba (a lap) bepólyá-
lásához és a bepólyált baba megnézésére rá tud venni
legalább 2000 érdeklôdô rokont. 

Nos, hát nekünk szerencsénk volt a gyerekkel is, meg
a bábákkal is és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy a lapunk immáron a 10. életévébe lép és néhány
gyorsan kihevert gyermekbetegségét leszámítva egész-
séges kiskamaszként szökdécsel a hegyvidéken mind-
nyájunk örömére.

De mi lesz az ünnepléssel, és milyen lesz a szülinapi
buli? 10, az mégiscsak egy kerek szám, illik tehát rangot
adni az ünneplésnek, és meg is tesszük. Felvezetésként
minden számban lehozunk egy érdekes, a lap adott kor-
szakára jellemzô régi cikket, ami az Óhegy-Hírekben ko-
rábban megjelent. 

Íme tehát, a 2. oldalon, ez elsô archív iromány, amely-
nek sorai közül a táborhegyi Tábori Dezsô dinasztián vé-
gigsöprô tragikus eseménysorozat elsô epizódja sejlik
fel, elôttünk a maga balladai vérfagyasztóságában. 

Szász Kálmán

Amikor befizetett adójának
1%-a fölött rendelkezik, 

kérjük jelölje meg:
Kedvezményezett neve:

Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete
Adószáma:

18088476-1-41
A kapott összeget a fiatalkori drogozás hegyi

terjedését megelôzô ismeretterjesztésre valamint
felnôttek számítógépes oktatásra fordítjuk fordítjuk.
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Eszembe jut Krúdy Gyula írásának címe: „Disznó-
ölés a Margitszigeten”. Az is, mint ez valahogy kilóg
az igazi, természetes, vidéki élet mindennapjaihoz
tartozó praktikus szertartások közül.

Itt nem az a cél, hogy a gondosan nevelgetett ma-
lackát még gondosabban feldolgozzuk, hogy hóna-
pokra, takarékosan élve, legyen mit eszegetnünk. Itt
az a cél, hogy egy formálódó, erôsödô civil közösség
újra közös élményt szerezzen és nyújtson egymás-
nak, gyerekeinek, hogy szebbé, könnyebbé tegye a
világot az egyre nehezedô, de mégis reményt nyúj-
tó körülmények között.

Hétre érkezve (faluhelyen ekkorra már a munkák
negyedén túl vannak) gyönyörû szemû háziasszo-
nyunk finom pálinkával fogad. Gyülekezik a társa-
ság. Gyerekeink még olyan álmosak, hogy rosszal-
kodni sincs igazán kedvük.

Kis várakozás után megérkezik ô! Egy utánfutón
érkezik, ketrecével pillanatok alatt az udvarban ta-
lálja magát.

A társaság legrettenthetetlenebb férfijai veszik
kezelésbe. Hatan, halálmegvetô bátorsággal ronta-
nak rá.

Akárhogy is számolom: egy disznónak négy lába,
két füle és egy farka van. Hat embernek tizenkét ke-
ze. Ezek szerint öt szabad kéz van. Világos!? Tehát:
ezek a kezek vagy saját, vagy mások lábait marko-
lásszák. Disznónk e helyzetet kihasználva a társa-
ságot pillanatok alatt a csipkebokor kellôs közepé-
be rántja.

Böllérünk szerencsére – nevetését leküzdve –
egy jó döféssel menti meg barátaink életét és be-

csületét. A jelenetet gyerekeink kara a kerítés vé-
delme mögül izgulja végig. Hogy kinek drukkoltak,
azt csak sejteni lehet. Ó, a haszontalan, hálátlan
kölykök! Hát nem tudják, hogy mind e fáradalmat
csakis az ô kedvükért vállaltuk? Nem érzik, hogy a
pálinkát és a torokégetô forralt borokat csakis az ô
kedvükért erôltetjük magunkba? Ó, a haszontala-
nok!

Ezután gyorsan peregnek az események. A per-
zselés, mosás, kefélés gyakorlott kezekre vall. Végül
is a mi disznónk felkerül a rémfára. A gyereksereg
körülállja.

A hasüregbôl egy narancs kerül elô: – Gyerekek,
mit eszik a disznó?

Kórus: – Narancsot!
Ezután egy alma: – Gyerekek, mit eszik a disznó?
Kórus: – Almát!
Böllérünk kutató keze egy diót vesz ki az állatból:

– Gyerekek, mit eszik a disznó?
(a megfejtést kérjük a szerkesztôségünkbe)
Hát így tanítjuk mi a gyerekeinket.
Ez alatt bent dolgos asszonykezek vágják a hagy-

mát, a fokhagymát, és egyebeket. Készül hagymás
vér, a frissen sült máj. Rotyog a bográcsban a forralt
bor.

Mindenki mosolyog. Szeretjük egymást, hiszen
disznótor van.

Készülnek agyagból a perselymalacok. Lufiból az
állatfigurák. Festenek, tömnek, ragasztanak.

Szeretjük egymást, hiszen disznótor van.
Tekeregnek a hurkák, kolbászok.
A színpadon asszonykórus. Hogy le ne maradja-

nak, nemsokára a férfiak kórusa is fellép. Ó, azok a
gyönyörû férfihangok!

Nem a Vörös Barátok dala a Nyulak szigetérôl,
Margit királyleány szigetérôl.

A dal itt szól a Hegyen. A Hegyen, ahol disznótor
van és…

Megjelent: III. évfolyam, 8 szám. 1998.december

Vízkereszttôl Hamvazószerdáig (január 6-tól feb-
ruár 28-ig) tart a farsangi idô.

Már a középkorban is a vidámság, a mulatság
idôszakának számított. Ilyenkor tartották a legtöbb
esküvôt, lakodalmat. A házasságkötés napja a hétfô
vagy a szerda volt, hogy a mulatság ne zavarja a va-
sárnap megszentelését – a hívôk el tudjanak menni
vasárnap a szentmisére. A katolikus egyház liturgiá-
jában ez a rövidebb évközi idô, ilyenkor a remény szí-
nében, zöldben misézik a pap.

A farsang csúcspontja a farsangot lezáró „három-
napokon” éri el (farsang vasárnapján, farsanghétfôn
és húshagyó kedden). Ilyenkor szinte tobzódássá fa-
julnak a mulatságok, a felszabadult életörömöt hir-
detô dramatizált játékok, utcai felvonulások. A „há-
romnapok” egyik leglátványosabb része a húshagyó
kedd esti bált követô bôgôtemetés volt, hogy éjfél
után elcsituljanak a zajos mulatságok, kezdetét ve-
gye a nagyböjt.

A farsangi ünnepkör legfeltûnôbb mozzanata a
jelmezes-álarcos alakoskodás. A XV. század óta szól-
nak az adatok a férfi-nôi ruhacserérôl, álarcvise-
lésrôl, az állatalakoskodások különbözô formáiról. A
királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak
hazánkban. A XVI. századtól említik Cibere és Konc,
vagyis a Böjti Ételek és a Húsételek tréfás küzdelmét
is.

Napjaink leglátványosabb farsangi alakoskodása
a Mohácson lakó délszlávok csoportos busójárása. A
busók fából faragott álarcokban jelennek meg, moz-
gásuk, viselkedésük rituálisan meg van szabva. A bu-

sóálarcot eredetileg csak a felnôtt sokác férfiaknak
volt szabad felölteniük, a legények másfajta álarcot
viseltek.

A magyar farsang kifejezés a húshagyókedd, far-
sang éjszakája jelentésû német Fastnacht szóból,
pontosabban annak bajor-osztrák változatából, a
Faschung vagy Fasching kifejezésbôl származik.

Ennek az idôszaknak másik elnevezése a karnevál.
A „hús elhagyása” jelentésû, középkori latin carnele-
vare szóból alakult ki, de carrus navalis-nak nevezték
azt a kerekeken guruló, hajó formájú szekeret, ame-
lyet minden évben, tél végén vidám, álarcos tömeg
húzott végig az ókori Róma utcáin. A természet újjá-
születését köszöntô tavaszünnepségeket tartották
ilyenkor. A régi görögök Dionüszosznak áldoztak,
míg az ókori Rómában a február 15-én rendezett Lu-
percalia-ünnepeken kecskét szenteltek az istenek-
nek. Ezeket a régi, pogány ünnepeket késôbb az egy-
ház keresztény tartalommal töltötte meg. A közép-
korban is tovább éltek ezek az álarcos, állatjelmezes
felvonulások. A reneszánsz Firenzében az álarcosbá-
lok védnöke maga a városállam Medici-uralkodója,
Lorenzo il Magnifico volt.

A mai napig ôrzi ezt a hagyományt a Velencei kar-
nevál, amely külföldrôl is nagyon sok látogatót
vonz, ez talán Európa leghíresebb karneválja. Brazí-
liában Rio de Janeiro a karnevál idejére a világ fôvá-
rosává válik. A világ legnagyobb ünnepére – a bra-
zilok szerint – minden évben 300 ezer turista érkezik
Rióba.

(szerk.)

„Színház

az egész világ…” 

és muzsika!
Kedves Színház és Zenebarátok!
A 2006. év csodálatos színházi és zenei élmé-

nyeket ígér, hiszen egész évben ünnepeljük és
hallgathatjuk W. A. Mozart mûveit, köszön-
hetôen annak, hogy a zeneszerzô születésének
250. évfordulóját minden „színházcsináló” igyek-
szik méltóan megünnepelni. Mi is így fogunk
tenni, és minden hónapban említünk Mozart le-
hetôséget, a többi ajánlaton kívül.

Mozart: A varázsfuvola
Erkel Színház: február 5., vasárnap, 11.00 
és 9., csütörtök, 18.00 óra.

Mûvészetek Palotája: február 12., vasárnap,
11.00 és 15.00 óra – keresztmetszet.

Új Molnár Ferenc bemutató a Radnóti 
Színházban:
A Riviera címû lírai vígjáték február 24., 
péntek, 25., szombat, 26., vasárnap, este.

Tolnay Klári életérôl színpadi játék 
a Madách Színház Tolnay Szalonjában:
február 14., kedd, 19.30.

Jó szórakozást, zenei élményt kívánunk

Szolnoki Tibor
és Zsadon Andrea

Bontják a Disznót 2005 telén

Farsang

Archívumunkból válogattuk:

Disznóölés a hegyen



XI. évfolyam, február Óhegy-hírek

A kissé hosszúra sikeredett logó kontra címer –
mindvégig bizonytalan kimenetelû, érzelmi, esztéti-
kai – párharc végeredménye az lett, hogy közös meg-
egyezéssel a jól bevált arany középútra léptek a har-
cosok. Többen többféle szemlélettel közelítették a
feladatot. Nosztícius Vilmos, Lepcsényiné, Cséplô
Ildikó, a titokzatos (-n -s), Felcsuti László és Szász
Kálmán vett részt a teljes folyamatban. Amióta a lo-
gó címer irányzatot vett, azóta ôrzi lépteinket, és
konkrét tervekkel segít bennünket Pécsi L. Dániel
jelképtervezô mûvész, akinek címerkiállítása most is
megtekinthetô a Magyar Kultúra Alapítvány székhá-
zában.

Megszületett tehát az a címerpajzsba ültetett,
Óbudához, valamint a hegyvidék sajátos légköréhez
való kötôdést is felmutató, ugyanakkor logói letisz-
tultságot tükrözô jelkép, ami - reméljük - betölti
majd sokrétû feladatát, grafikus formában képvisel-
heti az egyesületet s alkalmas lesz arra, hogy az el-
nökség a közgyûlés elé terjeszthesse. A Közgyûlés
jóváhagyása estén e címer az egyesület hivatalos
jelképévé válik.

Új címerünket a heraldika (címertan) szigorú
elôírásainak megfelelôen készült, és mind színezett,
mind monokróm formájában alkalmazható, hasz-
nálható. A címer pontos, szakszerû leírását Pécsi L.
Dánieltôl idézzük.

A címer alapeleme az aranykeretes, lekerekített hegyes-

végû CÍMERPAJZS, amely azonos Óbuda történelmi,
középkori eredetû városcímerével, mindezt az Óbudához
való szoros kötôdés érzékeltetésére.

Az osztatlan címerpajzs alsó részét zöld színû stilizált
HÁRMAS HEGYVONULAT díszíti, amely a növényzet-
tel borított hegyvidéket, Remetehegyet, Testvérhegyet és
Táborhegyet jelképezi. Ezek ábrázolása a lakókörnyezethez

való szoros kötôdést hangsúlyozza. A hármas hegyvonu-
lat zöld színe pedig, a tavasz, a reménység, a feltámadás
színe.

A középsô hegyvonulat keretezett mezejében 13 szembôl
álló aranyszínû, stilizált SZÔLÔFÜRT látható. Ismere-
tes, hogy ezen a vidéken a római kor óta folytattak
szôlômûvelést. Ezt a hagyományt ápolták majdnem két
évszázadon keresztül az Óbudára betelepült német telepe-
sek is. Ez a címerkép erre a korszakra emlékeztet bennün-
ket.

A hegyvonulat felett vörös háttérben aranyló napko-
rong látható. A vörös szín Óbuda középkori címerének is
meghatározó eleme, amely a tûz, a mennyei fényesség, a
meleg és a szeretet színe. Az ábrázolt NAPKORONG az
örök folyamatosságot, az életerôt és vidámságot egyaránt
jelképezi.

A címerpajzson kívül fekete vonalú keretben fehér színû
alapon telt aranyszínû antiqua betûkbôl álló, csillagsze-
gecsekkel jelölt szóközû felirat olvasható. A pajzs felett
ÓBUDA, a pajzs oldalakkal párhuzamosan pedig
HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETE felirattal.

A jelképet más-más megjelenésben használjuk
majd. Teljes színezetében megjelenik tablóinkon,
épület falán, Óbuda Tv hirdetésein, stb.

Az egyesületi, körbélyegzôben a címert vonalas-
grafikájú formájában használjuk majd. Ez esetben
viszont az elôbbi szöveg a pecsétkontúrral párhuza-
mos körfeliratként jelenik meg.

Mint ahogy idei elsô számunkban már látják,
ugyancsak alkalmazási terület az Óhegy Hírek fejlé-
ce, sötétzöld és világoszöld árnyalatokkal.

(Az egyesület elnöksége)
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Bús Balázs
önkormányzati képviselô,

alpolgármester
fogadóórát tart

a Táborhegyi Népházban
minden hónap elsô szerdáján

17.00-18.00-ig.

A következô alkalom 
március 1.

Kedves
Képviselôjelöltek!

A következô számunkban
1/4 oldalnyi

ingyenes lehetôséget kínálunk fel
bemutatkozásra

vagy reklámra azon országgyûlési
képviselôjelöltjeinek,

akik erre igényt tartanak.
(az egyesület elnöksége)

Sági György
(MSZP, SZDSZ)

képviselô fogadóóráit
a saját körzetében,

a Népházban tartja meg,
minden hónap elsô hétfôjén, 

18.00-19.00 óráig. 

A következô alkalom 
február 6-án.

Karácsony elôtt két hétig tekinthettük meg Császár Tünde (jobb szélén)  kerámikus
kiállítását. A kiállítást Gerber Pál képzômûvész (bal szélen) nyitotta meg. 

A krumplibúcsún királyi párja: Szepessy Tamás  a flórián szobor helyreállításának patrónusa, és
Papp Zsuzsa  német tanárnô. Egy évig ôk gazdálkodnak a kincstár „vagyonával”.

Az Egyesület jelképe



Óhegy-hírek XI. évfolyam, február

4

Tavaly májusban sikerrel szerveztünk akciónapot
a lakossági veszélyes hulladékok begyûjtésére. A
fontos környezetvédelmi cél, a sok pozitív visszajel-
zés, valamint az önkormányzat támogatásán felbuz-
dulva az akciónapot idén is megszervezzük. Arra ké-
rünk minden kedves hegylakót, hogy az akciónapig
tárolja a veszélyes hulladékait sufniban, garázsban,
pincében. Ne dobja a kukába, és ne tegye ki lomta-
lanításkor sem.

Amennyiben a veszélyes hulladékok nem kapnak
különleges figyelmet, elszennyezhetik talajunkat, vi-
zeinket, megmérgezhetnek minket, az állatvilágot,
majd adóforintjainkból hatalmas összegeket kell
költeni kármenetesítésükre. Éppen ezért a lakossági
veszélyes hulladékok gyûjtése a lakóknak ingyenes.
Felhívásunkkal mindenkit arra ösztönzünk, hogy él-
jen ezzel a lehetôséggel. Várja meg a tavaszi gyûjtést
a nagytakarítással a és akkor adja le hulladékait a ki-
jelölt helyeken. Az összegyûjtött veszélyes hulladé-
kok szortírozásra kerülnek majd veszélyes hulladékot
is égetô cementgyárakba, égetômûvekbe vagy lera-
kókba ártalmatlanítják.

A veszélyes hulladékok kezelésére teljesen meg-
nyugtató megoldás nincsen. Az ember már csak
ilyen: termeli és használja a veszélyes anyagokat
anélkül, hogy meg tudná mondani, hogy mit kezd
hulladékával. Ezért minden-
kinek át kell gondolnia:
tényleg szüksége van-e nö-
vényvédôszerre, egy újabb
festékre, nem tudná-e valaki
használni régi számítógé-
pét, kell-e kilószámra rovar-
irtózni, nem tudna-e tölt-
hetô elemeket, akkumulá-
tort venni. Sok veszélyes
anyagot ki tudnánk váltani
környezetbarát alternatívák-
kal – szüleink, nagyszüleink
is leélték az életüket vala-
hogy nélkülük. Számtalan jó
könyv, kiadvány született
errôl a témáról. Leginkább
KÖNCZEY RÉKA – S. NAGY
ANDREA: ZÖLDKÖZNAPI
KALAUZ c. könyvét ajánlom,

ahol alaposan össze van gyûjtve, hogy másként vá-
sárlással, vegyszerek alternatíváinak elônyben része-
sítésével mennyit tehetünk környezetünk védelme
érdekében! Internetfüggôknek ajánlom az Ökoszol-
gálat honlapját, ahol a tisztítószerek, mosószerek al-
ternatíváiról lehet hasznos információkat találni, a
Zöld Praktikák menüpont alatt. Jó böngészést!

Végül újra a kérdés: mik a háztartásban keletkezô
veszélyes hulladékok?

Festékek, lakkok, gyógyszerek, sütôolaj, vegysze-
rek, rovarirtók, háztartási vegyiáruk, lejárt szavatos-
ságú kozmetikumok, elemek és akkumulátorok, au-
tóápolási cikkek, fáradt olaj és ragasztók, nyomtatók
nem tölthetô tintapatronjai, elektronikai eszközök
és alkatrészeik, izzók és neoncsövek.

Aki hamarabb szeretne szabadulni hulladékától,
az FKF Rt. III. kerületi hulladékudvarában szintén té-
rítésmentesen leadhatja a következô veszélyesnek
minôsülô hulladékokat, pl: kimerült elemek és hasz-
nált akkumulátorok, használt sütôzsiradék (étolaj,
zsír), fáradtolaj elektronikai hulladékok, televíziók és
számítógépek.

A hulladékudvar címe: Bp. III., Testvérhegyi út
10/A. Telefon: 4-392-351, nyitva tartási idô: hétfôtôl
péntekig: 10-18, szombaton: 8-14 óráig.

- balázs -

Tavasszal újra gyûjtünk A közkert – február
Legutóbbi értesítésünk óta a légvezetékek kiváltá-

sa indult be, amit hol az esô, hol a nagy hideg miatt
nem lehetett befejezni, de meggyôzôdésünk, hogy a
T-Com szakemberei azt az elsô adandó alkalommal
megteszik.

Ami a kellemes fejlemény, hogy az Önkormányzat
képviselôtestülete ellenszavazat és tartózkodás nél-
kül meghozott, 994/ÖK/2005.(XII.14.) számú határo-
zatával úgy döntött, hogy: „1,5 millió Ft-tal támogat-
ja a Jablonka park megvalósítását. A támogatás az
Óbuda-Hegyvidék Egyesületnek való pénzátadással
történik. Az egyesület az átadott támogatásról téte-
lesen elszámol az Önkormányzat felé.”

December 30-ig a támogatási szerzôdést megkö-
töttük, az Önkormányzat a pénzt átutalta, mi pedig
azt kamatozó számlán, elkülönítetten kezeljük.

Talán már bizonyított az Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesületének eltökéltsége és képessége, amit az
eddigi, sokak támogatásával elvégzett, 1 070 000 Ft
értékû munkák igazolnak. A most megítélt 1 500 000
Ft az Egyesület számára lehetôvé teszi a park finom-
tereprendezését, humuszterítését és növénytelepí-
tését, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy
vihar ne mossa a sarat a Jablonka út burkolatára. Ha
idáig eljutottunk, a park értéke bruttó 
3 250 000 Ft-ra rúg. Ez az összeg persze nem tartal-
mazza a Szélmalom Hagyományôrzô Alapítvány
kôkereszttel kapcsolatos 526 000 Ft kiadással járó
munkálatait, amibôl 342 000 Ft a keresztre történt
adakozásból gyûlt össze, valamint a T-Com
kábelkiváltásainak értékét sem.

Ha társadalmi összefogással e fázisban is tudunk
pénzeket megtakarítani, akkor az a további munkák
anyagvásárlására fordítható, és lehetôvé teszi folyó-
kák, lépcsôk, járdák építését is, vagy például padok
elhelyezését. Árazott költségvetésünk szerint a teljes
munka kiviteli költsége bruttó 6 750 000 Ft, tehát
ahogy pestiesen mondják: „van még pálya”.

És végül had említsem meg azok nevét, aki 2005-
ben munkájukkal támogatták az építést: PAGONY
Táj és Kertépítész Iroda, K.A. Kert Kft., STRABAG Rt.,
UTILIS Kft., T-Com, T-Kábel, DC. Kft., Vecseri Géza,
és a környékbeli lakók közül többen. De itt említem
meg a Szélmalom Hagyományôrzô Alapítvány támo-
gatóit, köztük az Önkormányzatot is.

A parképítés tehát tovább megy, aki tud, szálljon
be! Felcsuti László

Nem eszi meg a kutya a telet – mondogatjuk gya-
korta. Nos, erre az ismert mondásra, most aztán jól
rábólintott az utóbbi hetek idôjárása. Nagy hidegeket
mértünk, és persze botladoztunk, félve csúszkáltunk
a jeges utcáinkon. Nem volt egyszerô hazaevickélni.
Aki kocsival jár le a városba, még annak is gondjai
voltak. És hogy mikor látunk hóekét a kis mellékut-
cákban? Azt jól tudjuk. Egy idôs szomszédnônk me-
séli, aki egy ilyen utcában lakik, halaszthatatlanul or-
voshoz kellett fordulnia. Azonban akárhogy is mére-
gette az utca járhatóságát, csak nem mert nekiindul-
ni. Tanácsos lenne otthon maradni, menni meg mu-
száj. A helyzet azonban sürgôssé vált. A szükség pe-
dig – mint tudjuk – törvényt bont. Mit is tesz ilyenkor
a találékony hegyi amazon? Többen biztos nem is
gondolnának ilyen megoldásra. Az idôs asszonyt ek-
korra már felbôszítette a tisztasági vállalat tehetet-

lensége. Miért is kellene bárkinek félve közlekednie?
A kutyafáját! Megtudta hát a Tudakozótól a hókotrós
cég telefonszámát és azon nyomban hírül adta tart-
hatatlan kényszerhelyzetét. Udvariasan, ámde
kellôen ecsetelve a fentieket. Akár hiszik, akár nem fé-
lórán belül megjelentek a cég emberei és szabaddá
tették az elfelejtett kis utcát.

Hölgyeim és Uraim! – a példa lehet akár ragadós
is. Tulajdonkép természetes volna, – kellene legyen
– keserves idôjárás esetén pedig sôt! aki felvállalja
a hókotrás-munkát az gondoskodjék is rólunk. Hi-
szen végül is ezért tartjuk a céget.

Dicsérem Amazonunk bátorságát. Példaértékû a
rátermettsége. Legalább is helyén van a beszélôké-
je! Csak így tovább! Lám csak mindenre van megol-
dás. Hát még aki keres. Az talál is.

W. Grass

Az ötlet Kérjük,
segítse adója

1%-ával
alapítványunkat!
SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18085208-1-41

A Színek Világa Alapítvány
köszöni mindazoknak a lelkes támogatását,

akik adójuk 1%-át céljaink 
megvalósításához ajánlják fel.

Az alapítvány óvodát, és nyári gyermek 
tábort mûködtet a Testvérhegyen.

Cím: 1037 Budapest, Jablonka út 126/B.
Telefon: 367-3620
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A múlt év végén látott napvilágot az Új Mandátum
Kiadónál Kádár József „Kôbányai téglagyárak” címû
helytörténeti mûve. A könyv elsôsorban a jó
minôségû kôbányai agyagra települt téglagyárak tör-
ténetét mutatja be olvasmányos stílusban, bôséges
kép- és térképanyaggal. A téma megkívánja a kitekin-
tést a hasonló adottságú óbudai (kiscelli) agyagte-
lepre és az erre épült gyárakra is. A fôvárosi helytör-
ténet szempontjából is tartogat érdekességeket a
mû. Ilyen például az 1827-ben megnyitott lóvontatá-
sú „lebegô vasút”, mely Kôbányáról a Baross térig
szállította a kôfejtôk és téglaégetôk termékeit, a vá-
rosi építkezésekhez.

A szerzô nyugalmazott építész, aki összeállította a
„Magyarországi bélyeges téglák katalógusa” címû ké-
ziratos munkáját és foglalkoztatja egy, az óbudai és
környékbeli téglagyártást taglaló tanulmány megírá-
sa is. Végül meg kell említeni, hogy Kádár József
Hegyvidékünkön él, egyesületünk alapító tagja, és a
téglagyártás történetének kutatása során talált pél-

dányokból je-
lentôs gyûjtemé-
nye van.

Egyesületünk
vezetôsége terve-
zi, hogy a közel-
jövôben, a Nép-
házban egy árusí-
tással és dediká-
lással egybekötött
könyv- és téglabe-
mutatót szervez, a
helytörténet óbu-
dai érdeklôdôi
számára. Errôl la-
punk hasábjain is
hírt fogunk adni. A tanulmány a szerzônél is megvá-
sárolható, a 3-876-624 telefonszámon történô elôze-
tes jelentkezést követôen.

(-n -s)

TÁJ LEGYEN TÁJ

TENGERTÔL

TENGERIG, 2006
címû kiállítás a Vaserely Múzeumban március 1-ig
tekinthetô meg a. A FÜGGETLEN MAGYAR MÛVÉ-
SZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE - BUDAPEST ART
STÚDIÓ ALAPÍTVÁNYA egyúttal tájékozódásra vagy
orientációra át- és továbbképzésre, posztgraduáció-
ra is invitálja az érdeklôdôket. Helyszín: BARSA
Mûtárgykaptár, Óbuda Zichy kastély északi épület-
szárny, Fô tér 1. Hajógyár u. 2.

Terebessy L. Föld: telefon: 439-0055, 20-336-2937

szép cikkeket is írtunk lapunk hasábjain. Úgy néz ki,
hiába. 2006. január 16-án, hétfôn megjelentek a
földmérôk a fôutcánkon. Többen látták is. A Farkas-
torki út felfelé tartó jobb oldali sávját mérték, ami-
nek sorsáért régóta aggódtunk. A közeli jövôben
mégis eltûnik a szakértôk által pozitívan felemlege-
tett spéci növénytakaró, az érdekes üledékes kôzet,
és minden, amit eddig úgy féltettünk. Sokan elfelej-
tik, vagy koruknál fogva nem is tudják, ez az egész te-
rület az utóbbi száz évben az Óbudai Öregtemetô te-
rülete volt. Fel kellene hívni az illetékesek figyelmét:
amikor a hetvenes években letarolták a területet
csak a sírköveket számolták fel és hordták szanaszét.
Az elôdökre pedig a feledés homálya vont takaró ré-
teget. Most azonban megszûnik az örökre szóló nyu-

galom. Lôttek ennek a szegény Mágnás Elzának is,
aki közvetlen a kerítés mellett nyugszik. Az tuti. Ô
sem ilyen feltámadásban reménykedhetett annaki-
dején. Reméljük az örök világosság, azért még fé-
nyeskedik arrafelé. Azután még valami. Annyira oda-
vagyunk, ha római kori köveket, csontokat találunk.
Most majd a szorgos dózerek a közeli múltban élt
honfitársaink földi maradványait hozzák a felszínre.
Egyáltalán mit csinálnak majd a sok emberi csont-
tal? Gondolt arra valaki ezek is legalább akkora tisz-
teletet érdemelnek, mint a „régenvoltak”.

Más. A hetvenes években még úgy mesélték erre-
felé, hogy régebben ez az utca egy sötét szurdok volt.
Földutat is csak késôbb mélyesztettek bele. Ezért is
a jelentôs szintkülönbség az utca két oldala között.

A mérnökök felmérték-e, ha az alsó útszélen a háza-
lapok miatt leásnak a partfal feletti házaknak jót
tesznek-e? Ha lejjebb haladunk a fôutcánkon láthat-
juk a frissen épült házak alatt már is partfalat kellett
erôsíteni a csúszós agyagtalaj törmelékes volta mi-
att. Azt beszélik a buszon utazók, hogyan is lehetett
az építész ilyen „okos tojás”. Ki lehet, aki így elron-
dította a környéket.

Jó lenne tudni, mi folyik itt? Legalább magyarázná
meg valaki. Kell még egy lakópark? Minek? Vagy ennyi-
re kell a pénz?  Így átvette felettünk az uralmát? Miért
nem hagyunk néhány kis romantikus zugot, – kérdik
egyre többen. Megváltozik lassan a környék jellege.

Lehet, hogy ezek az utolsó sorok a témában. Még-
is azt reméli a lakosság, az a valaki, még átgondol-
hatja a fentieket, felelôsen és körültekintôen fog
dönteni. Vagy már túl késô? De mihez képest?

W. Grass

Tiltakoztunk,

Kádár József:

Kôbányai téglagyárak

Farsangi készülôdés
A tavalyi nagysike-

rû kánkán után az
egyesület „revü tánc-
kara” idén új számmal
lepi meg a farsang
résztvevôit. A kará-
csonyi díszlet még a
falon, de már
gôzerôvel folynak a
próbák. Idén a „Cho-
rus Line” átdolgozott
változata kerül szín-
padra. Koreográfu-
sunk és korrepetito-
runk, Laubálné Raf-
finger Éva (alias Rafi)
igyekszik kihozni he-
gyi asszonyainkból és
a koreográfiából a
legjobbat. Néha
azonban a jókedv és a
huncutság igencsak megnehezíti
a próbát! Azért szemmel látható-
an alakulnak a dolgok, és a jelmez

tekintetében is vannak már elkép-
zeléseink. Még nem tudjuk, a pro-
dukció milyen lesz, de mi máris

imádjuk, és nagyon jól szórako-
zunk. Már ez is megéri!

(szerk.)
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Elsôsorban szén-, kék- és barátci-
nege megjelenése várható, de ilyen-
kor tûnnek fel a csapatba verôdô ôsza-
pók is. A cinkék kisebb-nagyobb cso-
portokban érkeznek az etetôhöz, fel-
szednek egy magot a csôrükkel, majd
szinte azonnal elrepülnek vele. Két lá-
buk közé szorítják a napraforgó mag-
ját egy közeli ágon, feltörik és kieszik
a belsejét. Ahol sok a veréb, ott nehe-
zebben jutnak táplálékhoz. Ekkor ér-
demes madárkalácsot (lásd késôbb),
szalonnát, féldiót lógatni az etetôrôl.

Ha öreg fák vannak a közelben a
csuszka és a fakusz is bizonyára jelent-

kezni fog. A csusz-
ka fejjel lefelé ha-
lad a fatörzsön, és
a repedésekbe hú-
zódott rovarokat
szedegeti össze.

Rájár az etetôre is, nekirugaszkodik, és
szinte berobban az etetô közepébe, el-
riasztva a többi madarat. A naprafor-
gómagot beleveri fák kérgébe hegyes
csôrével, hogy onnan csak ô tudja ki-
szedni. A fakusz lentrôl felfelé halad,
hajlott csôrével táplálék után kutat a
kéreg repedéseiben. Felbukkanhat
egy-egy balkáni vagy nagy fakopáncs
is. Készíthetünk számukra madárkalá-
csot faggyú, és napraforgómag keveré-
kébôl, melyet a fa törzsére rögzíthe-
tünk. A fekete rigók a napraforgóma-
got egyben lenyelik, nem törik fel mint

a cinkék, vagy pin-
tyek. Sokszor „be-
fekszenek” az
etetô közepébe. Ez
a viselkedés a
szajkóra (mátyás
madár) is jel-
lemzô. A rigóknak
kirakhatunk  a földre téli almát, vagy
maradék fôtt zöldséget is, elôszeretet-
tel fogyasztják. Alkalmilag egy-egy vö-
rösbegy, a magevôk közül zöldikék,
meggyvágók, téli és erdei pintyekre
számíthatunk. Ritka vendégünk a
csonttollú, amely fôleg bogyókat
eszik. Az erdôk közelében, a tollas
vendégek mellett egy-egy mókus is
felbukkanhat. Fôleg a szalonnát szere-
ti megdézsmálni.

Az állandó madármozgás gyakran
az etetô közelébe csalogatja a karvalyt
is. Ne haragudjunk rá, ha alkalmilag
vagy akár rendszeresen megjelenik a
kertben és zöldikével, verébbel vagy
egy cinegével a karmaiban távozik on-
nét. A téli hónapokban a karvalyt is fo-
kozottan kínozza az éhség, neki is en-
nie kell, és ne feledjük, ha apró éne-
kesmadarainknak csak tôle és egyéb
természetes ellenségektôl kellene tar-
taniuk, bizonyára nem lenne okuk pa-
naszra.

A madáretetés általános szabálya:
etess rendszeresen a fagyok elmúltá-
ig!

Ismerjük fel és óvjuk természeti kincseinket! 

2006. január–február

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. Bp. III., Vörösvári út 33. Telefon: 242 5048

Nyitva tartás: 10–18 óráig

Sokunk számára jelent nagy örömöt a madarak megfigyelése:

Téli vendégek a madáretetôben

A soksejtû élôlényeket három
nagy csoportba osztották a tudósok:
növények, állatok, gombák.

Ismerkedjünk meg egy kicsit a
gombákkal. Testüket bármilyen alak-
ban is kerülnek elô, mindig gomba-
fonalak (hifa) alkotják. Táplálkozá-
sukra jellemzô, hogy elhalt vagy élô
szerves anyagot bontanak le (szapro-
fiták, paraziták). Szaporodásuk spó-
rákkal történik, amelyekbôl megfe-
lelô környezetben (hô, nedvesség,
stb.) gombafonalak fejlôdnek. Sok
gomba itt a Hegyen a talajban egész
„hálózatot” fejleszt. Egyesek körül-
szövik fáink, cserjéink, fiatal gyökér-
ágait és kölcsönös táplálkozási kap-
csolat alakul ki közöttük (ektomikor-
rhiza). így sokkal több táplálékhoz
jutnak a fák. Az orchideák szaporodá-
sához és fejlôdéséhez is szükség van
gombafonalakra. Apró magvaik csak
a gomba jelenlétében tudnak kicsí-
rázni és továbbfejlôdni. Itt a gomba-
fonalak belenônek az orchideák sejt-
jeibe (endomikorrhiza) és ellátják
táplálékkal. Ezek a fontos együttélé-
sek (szimbiózis) mindkét élôlény szá-
mára elônyösek. Ez is nehezíti ezek-
nek a növényeknek más helyre való
áttelepítését!

Téli, kora tavaszi sétáink során
korhadó fák ágain, törzsén találkoz-
hatunk olyan gombákkal, amelyek-
nek gombafonalai beszövik az elhalt
növény részeit, abból táplálkoznak
(szaprofiták) és a felszínre növesztik
termôtesteiket, amelyekben spóráik
fejlôdnek. Ezek különbözô alakúak,
színûek, egyesek önmagukban (pl. a
pecsétviaszg ombák), mások az ágda-
rabon csoportosan (pl. lepketapló)
jelennek meg és gyönyörködtetnek.
„Kemény” testük sokáig megmarad.
Vannak fajok (pl tinóruk),amelyek
termôteste tölgyek körül jelenik meg,
megérlelik spóráikat, és szétfolyó-
sodva eltûnnek. Más gombák fiatal

termôtestei füvek között fehéren búj-
nak elô, majd megérlelik spóráikat,
megbarnulnak és nyílásokon keresz-
tül lassan szórják szét azokat – ilye-
nek a pöfeteggombák.

Pecsétviaszgomba: (Ganoderma luci-
dum /Fr./ Karst.) Fôleg lombos fák,
néha fenyô gyökérparazitája. Feltûnô

alakú, félolda-
las termôtes-

te kemény, szí-
nes, fényes (in-

nen van a lucidum la-
tin neve). A kalap szé-
le sárgás, a tönkje pe-
csétviasz színû (l. a

magyar nevét). Ke-
ménysége, alakja és szí-

ne miatt lakásban bizarr díszítô le-
het.

Lepketapló: (Trametes versicolor /L.
Fr./ Pilát) Lombos és fenyôfa korha-
dékon, tuskókon, korhadó ágakon,
egész évben megtalálhatjuk. Igen

gyakori, fe-
hérkorha-

dást oko-
zó egy-
rétûtap-
ló. A

t e r m ô t e s t e
néhány milliméter

vastag. A kalapok félkör alakúak, egy-
más mellett, felett körben nônek. Fi-
noman bársonyos, fénylô felületük
színes. Koncentrikus keskeny csíkok-
ban fekete, szürke, barnás, fehér,
rôtokker színek váltják egymást. Ha-
vas tájban, napsütésben különösen
szépek. Ha találunk kisebb ágdara-
bot, szép gombákkal, érdemes haza-
vinni, megszárítani és díszíteni vele
lakásunkat.

(Mindkét faj színes képét megta-
láljuk: Bohus Gábor – Kalmár Zoltán:
Erdô-mezô gombái címû könyvben a
8/8, 9/6 színes táblákon)

Stollmayer Ákosné

Itt a báli szezon!

Alkalmi ruha AKCIÓ!
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A hegyi kertek mérete kiváló lehetôség a mikro-
kertészkedésre. Mindenütt megoldható, ahol kb. 10
négyzetméter nagyságú napos fekvésû parcella ki-
alakítható. Az ilyen kis ágyásokat elég felásni, a föl-
det elgereblyézni, egy-két hétig pihenni, ülepedni
hagyni, és máris kész a mikrokert. A mikrokert sok-
féle módon hasznosítható. Itt most csak három
hasznára érdemes kitérni.

Az elsô a „bionövények” termelése. A mikrokert-
ben termelt zöldségek természetes összetétele mi-
att olyan termék, amit nem vagy csak nagyon körül-
ményesen lehetne beszerezni a kereskedelemben.
Ugyanez fokozottan érvényes az ilyen növények ízé-
re. Az íz azért is lényegesen jobb, mint a bolti áru-
ké, mert a leszedéstôl a fogyasztásig nagyon rövid
idô telik el. A nagytermelôk a fogyasztótól távol ter-
melnek. Amíg a növény eljut a fogyasztóhoz, addig
a sok kézen és szállítóeszközön keresztül megválto-
zik belsô összetétele is!

A másik nagy elônye a mikrokertnek, hogy felüle-
tén egész éven át elhelyezhetôk a kert zöld hulladé-

kai (gyomok, falevelek, lenyírt fû). Ezt nagyon szere-
tik a kis ágyásokban fejlôdô növények, mert védik a
talajt a kiszáradástól (és a nyári kánikulában is be-
szívják a hajnali harmatot, majd a melegben elpá-
rologtatják javítva a növényeknek a mikroklímát), a
gyomosodástól.

A harmadik nagy elôny a fôzésnél jelentkezik. A
mikrokert legjobb használati módja a fûszernövé-
nyek termesztése. Ezek jórésze igénytelen, kis ter-
mésmenyiség is jelentôsen „feldobja” az ételeket és
olyan ízeket ad, amit sehol nem lehet megkapni.
Legegyszerûbb január végétôl kb. március közepé-
ig, meleg világos helyen tartott cserepekben vagy
kisebb edényekben a boltokban kapható fûszernö-
vények magjait elvetni és palántát nevelni. A palán-
tanevelésnél csak arra kell vigyázni, hogy ne kapja-
nak sok vizet, egyébként annyi az igényük, mint egy-
egy szobanövénynek. A fény a fontos, mert külön-
ben „megnyurgulnak” és a kiültetéskor megdôlnek,
amit ugyan kihevernek, de csak lassan. Több kerté-
szeti csomagküldô árul kész palántákat (majoran-

na, citromfû, bazsalikom, oregánó, borsmenta, les-
tyán).

A mikrokertben termelt fûszernövények nagyon
kevés gondozást igényelnek, kéthetente ki kell húz-
ni a gyomokat és a növények töve mellé fektetni. Ál-
talában jól bírják a szárazságot és ha nem öntözzük
túl ôket, akkor erôs lesz az aromatartalmuk. Így min-
dig lesz friss fûszer a konyhán. A megtermelt „bi-
ofûszer” tartósítható. A friss növényeket fél-, három-
negyed üveg jó minôségû olajba kell tenni és né-
hány hétig állni hagyni. Ilyenkor az olaj átveszi az
ízeket és nagyon egyszerûen használható ízesítésre.
Még egyszerûbb néhány ízben a fûszernövényt le-
szedni, késsel felaprítani, majd egy üres kávésüveg-
be eltenni jól besózva és annyi olajat adva hozzá,
hogy az olaj „benedvesítse” a fûszereket. Ily módon
heteken át megôrzik színüket és ízüket, mindig kéz-
nél vannak a fôzésnél vagy ajándékozásnál. Minden
ételnek, salátának eredeti, friss, eleven ízt adnak. Jó
kísérletezést!

Cs. I.

7

Kerti dolgaink
Februárral a kertészkedô ember számára vé-

get ér a téli pihenô. A kert minden részében ta-
lálni már tennivalót, vegyük sorba ezeket.

Fagymentes napokon elkezdhetjük a metszési
munkákat. Ha fagy, dolgozzunk kesztyûben, an-
nak érdekében, hogy a vesszôk ne legyenek fagy-
foltosak. Ebben a hónapban jól kitisztítható a
moha a pázsitból. 50-60 g vasszulfátot oldjunk fel
10 liter vízben, és ezt kb. 10 négyzetméterre ön-
tözzük ki. Egy hét múlva a megbarnult moha ki-
gereblyézhetô. Enyhe február esetén már jelent-
keznek a gyomok is, pl. a perjeféleségek. Soha
nem lehet elég korán elkezdeni a terület tisztán-
tartását. Nézzük át az évelô ágyásokat is. A fagy
által megemelkedett töveket igazítsuk vissza. 

Szólni kell néhány szót a télvégi lemosó, ola-
jos permetezésrôl: mind a gyümölcsfákon, mind
a díszfákon és díszcserjéken fontosnak tartom
elvégezni a metszés befejezése után, mert lomb-
talan állapotban a szer sokkal jobban hozzáfér a
rejtôzködô kórokozókhoz és kártevôkhöz. Ennek
a munkának alapos elvégzésével esetleg több
„mérges” permetezést is megspórolhatunk.

Végül hagyományosan madarainkról. Ez a hó-
nap még nagy részben etetési idô, különösen, ha
mostoha az idôjárás. Ne feledkezzünk meg ró-
luk!

A munkakezdéshez sok erôt, jó egészséget kí-
ván:

Ort János kertész

METSZÉS, 
LEMOSÓ 

PERMETEZÉS
ORT-kert � 30-294-8414

REFERENCIA-KERTEK A HEGYEN!

Mikrokertészet
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Ma is magam elôtt látom kis töré-
keny, hajlott hátú testét, madárarcát,
ahogy görcsös botjára támaszkodva,
vasárnaponként eltipeg a Donát-ká-
polnába. Ô is egyike volt „korunk
szentjeinek”! Mint olyan sokan, a Fel-
vidékrôl került Óbudára; az 1938-as
nagy árvíz után a város újjáépítése
„hívta ide” Drasche Henrik osztrák
téglagyárost, aki Óbudán is létesített
téglagyárat: ez az itteni „kiscelli tá-
lyag” (oligocén kékagyag) felhaszná-
lásával kitûnô minôségû durvakerá-
miát termelt. Erre a munkára jöttek
elôbb idénymunkára a Felvidékrôl
szláv anyanyelvû dolgozók, majd a
gyárak letelepítették ôket.

Jendracsak nagymama – minden-
ki így hívta – negyven éven át rakta a
kiégetett téglát a stráfkocsikra. Az
elsô világháború elragadta férjét, és
itthagyta ôt két gyermekkel. Ô pedig
ereje megfeszítésével felnevelte
ôket: egyikükbôl polgári iskolai taní-
tó lett, a másikukból tanítórendi

szerzetes. Így élték meg Óbuda ost-
romát a mostani Toldás közben, ab-
ban a házban, amelyet a téglagyár
építtetett a meg-özvegyült asszony-
nak.

1944. december 27-én került sor
e terület szovjet megszállására.
Ezekben a napokban történt, hogy
egy katona belelôtt a szerzetes
egyik karjába: és akkor az idôs
asszony letérdelt a katona elé, és
tótul így szólt hozzá: „Isten felszen-
telt papjára emeltél fegyvert!” A kö-
vetkezô, halálos lövéstôl ez men-
tette meg fiát! A családból a tanár-
fiú volt házas, de gyermeke nem
volt. A szerzetesrendek feloszlatása
után a pap fizikai munkából élt,
reggelenként lehetett látni a La-
borc utcán lefelé haladva, Rózsafü-
zért imádkozva. A két testvér, miu-
tán anyjuk és a feleség is eltávo-
zott, nyugaton keresett és talált
menedéket.

Dr. Bókai Bátor

Az elmúlt, tizenhat éves kurzus leg-
elsô esztendejében – azt hiszem a
többiek nevében is nyilatkozhatom –
sok millióan reménykedtünk együtt.
Miben is ? Hát abban, hogy jobb lesz
és nemcsak nekem, hanem minden-
kinek. Vagy legalábbis a többségnek,
mert az az igazi.

Aztán, amikor hirtelen leomlottak
a fizikai és az erkölcsi határfalak egy-
szerre szinte euforikus mámorban
kezdtünk hömpölyögni Hegyesha-
lomnak és Sopronnak, hogy ott át-
lépve a gránicon, Toblerone csokit
vásárolhassunk – a Shopping City
Süd-ben – a Szerencsitôl megcsö-
mörlött gyermekünknek.

Ahogy így mentünk-mendegél-
tünk napnyugat irányába, egyszer
csak látjuk ám, hogy velünk szembe
is jönnek. Vajon kik ezek, mik ezek?
Elôször azt hittük, hogy onnan jön-
nek ide néhányan, tanulmányozni,
miképpen kell rendszert váltani, de
sajnos tévedtünk. Nem vettük észre,
hogy maga a szabadság jön velünk
szembe az utakon, néhány kísérôje
társaságában. Kerekre tágult sze-
mekkel bámultuk késôbb, hogy a vál-
lalkozási lehetôségekkel együtt meg-
jelent a létbizonytalanság, a szemé-
lyiségi jogok védelmével együtt a
szervezett bûnözés, a magántulajdon
dominanciájával együtt a nyílt maffi-
aháború, a dohányzás elleni, orszá-
gos szintû küzdelemmel együtt az
egyre emelkedô számú fiatalkori
drogfogyasztás. És egyáltalán: az or-
szág egy részének a gondolkodása,
világnézete, hitvallása egyszerre csak
hátraarcot csinált és pánikszerûen
pont az ellenkezô irányba kezdett fut-
ni, mint amerre eddig menetelt. 

Nem tudom mások mint véleked-
tek mindezekrôl, de én gyarló kis-
hitûségemben már kezdtem azt hin-
ni, hogy az a bizonyos alsó tízezer,
mikor felülre keveredett nagy hírte-
len, véletlenül – az egyebekkel együtt
– lenyúlta a reményeimet (…hogy
jobb lesz …stb., stb.) is, mikor egy-
szer csak váratlan dolog történt.

A közelmúltban – többek között –
arról értesültem, hogy nagyon átgon-
dolt, körültekintô és fôleg higiénikus
technika alkalmazásával sikerült Ma-
gyarországon is elôállítani a tartósít-
ható, csomagolt biotejet. Azt is meg-
tudtam, hogy ez az igen fontos táplá-
lékunk hamarosan piacra kerül és el-
fogadható áron kapható lesz literes
kiszerelésben. Hálás, meleg érzés
árasztotta el a lelkemet: végre mos-
tantól már akár a városi ember is ihat
igazi tejet és nem kell beérnie azzal a
méregdrága fehér folyadékkal, amit

„tej” fedônéven a bolthálózatok rá-
erôltetnek. Az örömhír egyébként egy
aprócska vidéki településen, egy ba-
rátom házában ért éppen akkor, ami-
kor a szomszéd tehene által – széná-
ból – nagyon átgondolt, körültekintô
és fôleg higiénikus technológia al-
kalmazásával élôállított, friss, illa-
tos, féllangyos tejet kortyolgattam
egy csuporból, egyenest „from cow”.

Az történt ugyanis, hogy a felvá-
sárlók az állattartó szomszéd bácsi-
tól a legolcsóbb „fehér folyadék” bol-
ti árának negyedéért akarták meg-
venni a tejet (amibôl még a takar-
mány fele sem jön ki), ô pedig ennyi-
ért nem adta. Viszont gondolt egyet,
gyors piackutatást végzett, majd az-
után, hogy a városi önkormányzat
visszautasította a fél áron felajánlott
iskolatej projektjét, eladta a tehénte-
jet a környékbeli, sokgyermekes csa-
ládoknak a megajánlott felvásárlási
ár háromszorosáért és a vevôk még
így is jóval száz forint alatt kapták
meg literét. Bevallom, én nem va-
gyok sokgyermekes és környékbeli
sem voltam, de kaphattam belôle
egy csupornyit.

Hujjé, megmenekültünk! Sosem
szabad föladni a reményt! Hál’ isten-
nek a furfangos magyar – aki mögöt-
ted megy be a forgóajtón és elôtted
jön ki belôle – a leglehetetlenebb,
sôt még a nem létezô nagy kapun is
megtalálja a kis kaput. És megtalálta
ennek a semmi mással össze nem té-
veszthetô kétéltû képzôdménynek a
nevét is: szopitalizmus. Egy marék
agyafúrtság innen, egy mérô büszke
dac onnan, egy kanna életrevalóság
amonnan, mindez nyakon öntve há-
rom icce egészséges humorral s már
kész is a szopitalizmus, a hamisítat-
lan magyar koktél, amit – akár tetszik,
akár nem – mindenkinek meg kell en-
nie .Magam szívesen fogyasztom, hi-
szen eddig is ezen éltem és örülök
annak, hogy így a tizenhat éves kur-
zus végére lassan magára találó  ma-
gyar szürkeállomány nemcsak külföl-
dön, hanem idehaza is megmutatja,
mit tud.

Nem mondanám, hogy a szopita-
lizmus az egyedül üdvös és mindenki
által követendô élet- és államforma.
Azt viszont tudom, hogyha ezer év
múlva is magyarul szándékozunk be-
szélni pátriánkban, akkor a jövôben is
– ahogy most is – mindig meg kell ta-
lálnunk a nekünk legjobban megfe-
lelô utat, ruhát, arcot legyen annak a
neve akár szopitalizmus. 

Budapest, 2006. 01. 25.
Szász Kálmán

PERFETTI  
Perforált lemezek

Diszkrét varázslatok…

Nézze meg termékeinket a Praktiker elôterében !

www.perfetti.hu

www.perfetti.hu

Radiátor- és bojlertakarások,
falburkolatok, sôt…

Jendracsek nagymamaSzopitalizmus
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EU-normák

az angol iskolában
A kiscelli kastély környezetében lévô angol

oktatási központ mûködése az utóbbi idôben
számos hatósági és lakossági problémát vet fel.

Az intézmény vezetése nem tartja be sem a
jogszabályi elôírásokat, sem a közösségi együtt-
élés szabályait. A környezô lakások nyugalmát
zavarja, hogy az iskola alkalmazottai gépjár-
mûveikkel az utcán parkolnak, akadályozva az ott
élôk közlekedését és forgalmi fennakadásokat
okozva.

Sajnos az igazgatóság hozzáállása nem a
lakosság meggyôzését és az EU-normák
betartását példázza.

A fentiek alapján az Önkormányzat a
közlekedési csôdhelyzet közös erôvel történô
megoldását javasolja.

Hoffman Iván
9. vk. képviselô

Néhány hegyvidéki lakó kérdése:

Mi a fontos számunkra az Önkormányzat a zöldterületek és

zöldfelületek használatáról és védelmérôl szóló rendeletében?
Az ügyvéd válaszol:
Az Önkormányzat a 56/2005. (XII. 7.) számú rende-

letében a kerület lakói részére a kerületben találha-
tó növényi kultúrákra határozott és jól érthetô ma-
gatartás-szabályokat állított fel. Az értelmezô ren-
delkezésekben megmagyarázza, hogy a rendeletben
használt szakszavak mit jelentenek, majd a IV. Feje-
zetben a zöldterületek és zöldfelületek használatára
vonatkozóan ad útmutatást. Kiemeli a rendelet a
jármûvel történô zöldterületre hajtás tilalmát, az élô
fára történô reklámhordozó elhelyezését, mint

leggyakoribb megsértését az élô növényzetnek. Fi-
gyelemre méltó a rendelet 6. §-a, amelyben a fakivá-
gási feltételeket rögzíti, kiemelve a dió és mandula
védettségét, valamint a 7. §-ban rögzíti a kivágott fa
pótlására vonatkozó kötelezettségeket. A 8. § a fák 50
%-nál nagyobb lombtömeg vesztése esetére pótlási
kötelezettséget rögzít.

A VI. fejezet a rendelet megsértôivel szemben al-
kalmazható szabálysértési bírságokat tartalmazza.

Ez a rendelet minden kerületi ingatlantulajdo-
nosra vonatkozik, legyen az természetes személy

vagy jogi személy, esetleg jogi személyiséggel nem
rendelkezô szervezet. A rendelet közérthetô és logi-
kus, és egyébként olyan magatartásszabályokat ír
elô, amelyeket minden józan, természeti értékeket
megbecsülô ember a rendelet szankciójától való tar-
tózkodás hiányában is betartana.

Dr. Krzyzewsky Miklós
ügyvéd

A kérdéseket, észrevételeket a (30) 9-426-535
telefonon vagy az info@krzyzewsky.hu e-mail
címen várjuk.

Kórokozója vírus, mely iránt minden melegvérû
állat és az ember is fogékony, bár a madarak sokkal
ellenállóbbak az emlôsöknél. A betegség világszerte
elôfordul Ausztrália, Új-Zéland és japán kivételével.
Európában Anglia, Írország, a Skandináv-, és az Ibé-
riai félsziget országai mentesek a fertôzéstôl.

A veszettség gyógyíthatatlan betegség, de védôol-
tással megelôzhetô. Hazánkban leggyakrabban ve-
szett róka marása által kerül a házi és vadon élô ál-
latokba, vagy az emberbe. A kórokozó harapással
terjed, ugyanis a veszett állat nyálában, különösen
nagy mennyiségben van jelen. A marás helyén, az
izomsejtekben szaporodik el elôször, majd innen az
idegpályák mentén a központi idegrendszerbe tör. A

vírus agyvelôbe jutásakor jelentkeznek a betegség
tünetei. A lappangási idô leginkább attól függ, hogy
melyik testrészt érte a veszett állat harapása. Általá-
ban 2-8 hét, de kivételesen több hónap is lehet. A
veszett róka a megbetegedés kezdeti szakaszában el-
veszti természetes menekülési és rejtôzködési refle-
xét az emberrel szemben. A veszett kutya 2-3 napig
tartó bágyadtságát dühöngésig fokozódó nyugtalan-
ság kíséri. Támadékonnyá válik, elkóborol. Ezt köve-
tik a tipikus bénulásos tünetek. Rekedt az ugatás, lóg
az állkapocs, folyik a kutya nyála, enni, inni képtelen,
kancsalság alakul ki. A légzô izmok bénulása miatt
végül fulladás okozza a halált. A veszett macska is
igen támadékonnyá válik az emberrel szemben, vesz-

élyes fej közeli sebeket okozhat. Úgynevezett csen-
des veszettség is elôfordulhat, amikor is a látványos
izgatottsági, támadási reakciók elmaradnak. Erre ak-
kor kerülhet sor, ha a kutyát túl fiatalon, vagy nem
volt oltva abban az évben, csak régebben. Vala-
mennyi három hónapos kort betöltött ebet évente
oltani kell veszettség ellen, de az elôször fél éven be-
lül ismétlôdô oltásban kell részesíteni. Részben az
immunválasz fokozása érdekében a rendszeres fé-
reghajtás is elengedhetetlen. Különösen a szabadba
kijáró macskák évenkénti vakcinázása nagyon fon-
tos.

Dr. Röhricht Tamás állatorvos
Amfiteátrum Állatorvosi Rendelô

Hegyi választókörzet
Mint ismeretes, a hegyoldal ma három szavazó-

kört alkot, amelynek mindegyike egy lakótelephez,
vagy igen sûrûn lakott városrészhez kapcsolódik. A
hegyi lakossági fórumokon majd minden alkalom-
mal megfogalmazódik az az igény, hogy ez ne így
legyen. Fontos, hogy a hegyoldal egy szavazókört
képezzen, hiszen a családiházas beépítésú nagy-
telkes hegyoldal helyi sajátosságai mások, mint az
5-10 emeletes paneles lakkóházakkal beépített la-
kótelepeké. Mások az eltérô városi struktúrából, az
infrastruktúrális ellátottságból, a lakosság össze-
tételébôl eredô problémák, így mások a megfogal-
mazódó feladatok is. 

Amíg a hegyen kiszabályozatlan közterületek
vannak, a lakótelepen nincs. Amíg a hegyen kiépí-
tetlen utak és közmûvek vannak addig ott még
távfûtés is van. Amíg a hegyen igen eltérô vagyoni
helyzetû adózó polgárok élnek (bár többségében
jómódúak), addig a sûrûn lakott településrészeken
ez másképp van. De eltérô a kereskedelemben, a
szolgáltatásokban és az alapintézményekben való
ellátottság, vagy éppen a közbiztonság is. 

A különféle fórumokon elhangzott észrevétele-
ket nyomására megkerestem Polgármester urat,
aki nem sok mindennel bíztatott. A szavazókörze-
tek lehatárolását összetett problémának tartotta,
amelyben legnehezebb egy adott lélekszámhoz,
megfelelô természetbeni határokat rendelni. Egy
körzet módosítása pedig az egész kerület újraosz-
tását jelentheti. 

Mint ismeretes a választókerületek nagyságát,

kiterjedését a III. kerület január 1-jei lakosságszá-
ma után képezhetô egyéni választókerületek törvé-
nyes száma szabja meg. Egyszerû volna a feladat,
ha az egész kerület beépítése azonos intenzitású
lenne, de nem az. Ráadásul a hegyoldal lakosainak
száma a lakóparkok társasházak épülésével folya-
matosan változik, és nem is ad ki egész számú kör-
zetet. 

Ez valóban nehéz feladat, a vágyálom tehát ne-
hezen teljesül. Mégis, a Bécsi út és az erdô közöt-
ti kertvárosias településrész délen a Kolostor utca
- Nyereg utca vonalánál, északon pedig a Harsány
lejtônél ésszerû körzethatárokkal bír.

Félreértés ne essék, nincs semmi gondunk a je-
lenlegi képviselôinkkel, szívesen látnánk közülük
bármelyiket saját körzetünk élén, de csak a mi ér-
dekeinket képviselve. Ez nem lehetetlenség, hiszen
az elsô ciklusban ilyen már volt, és jól is mûködött.

Mostantól pedig bizakodunk, a körzethatárok
február 15-i jóváhagyásáig még van idô.

Felcsuti László

Kutyák, és a macskák vírus okozta betegségei 1.

A veszettség

• BÚTORKLINIKA A HEGYEN. Mindenféle bútor javítá-
sa, felújítása, antik és stílbútorok szakszerû restaurá-
lása! tel: 388-2464 vagy 20-378-8017

• AMFITEÁTRUM ÁLLATORVOSI RENDELÔ, 1034 Bu-
dapest, Tímár u. 17/b. Tel.: 387-8806 , 06-20-924- 0009.
Rendelési idô: h-p. de.10-12, du. 15-19-ig szo. 10-12-
ig. Oltás, mûtétek, vizsgálatok, labor, állatgyógysze-

rek, microchip, állatútlevél. Kívánságra háznál.
• KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK, valamint non-pro-

fit szervezetek részére könyvvitelt, útnyilvántartást,
tárgyi eszköz és egyéb analitikus nyilvántartások, be-
vallások készítését, bérszámfejtéshez kapcsolódó fel-
adatok ellátását vállalom. Tel.: 70-556- 4991

Apróhirdetések
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A téli szünet után kipihenten, nagy lendülettel
kezdte meg iskolánk a 2006-os évet. Több tanulmá-
nyi verseny eddig elért eredményei alapján lehetünk
joggal optimisták. Minden kerületi versenyen részt-
vevô szépen helytállt, dicséretet érdemelnek.

Az 5. osztályosok kerületi helyesírási versenyén
Papp Zsófia a több, mint 20 induló közül a VIII. he-
lyen végzett.

Tanítóink elsô osztálytól kezdve igyekeznek a
könyvtár használatához szoktatni tanulóikat. Nagy
örömünkre szolgált, hogy ebben az évben két 4. osz-
tályos tanulónk Lenkovics Karolina és Metykó Vivi-
en vállalkozott a kerületi „Bod Péter” könyvtárhasz-
nálati versenyen való részvételre. Reméljük a követ-
kezô években még több tanulónk szerepel sikeresen
ezen a nagyon hasznos megmérettetésen.

A „Kerék” angol szépkiejtési versenyen sok tanu-
lónk indult. A 3. osztályosok közül – 1 év tanulás
után – Baross Tamás és Szegedi Réka ismerkedtek a
kerületi verseny légkörével. A 4. osztályos Jamak
Blanka megszerezte a IX. helyezést. Az 5. osztályos
Papp Zsófia, a 6-odikból Debrei Kata és Kiss Réka
vers kategóriában képviselték iskolánkat. A 7. osztá-
lyos Gladity Alexandra a X. helyen végzett. Az angol
prózamondó versenyen részt vett az 5. osztályos Ha-
ás Laci és Kérges Anna. A 6.osztályos Galambos
Bence és a 8. osztályos Török Réka IV. lett, Lesó Zi-
ta az V. helyezést szerezte meg.

A „Zápor” komplex angolversenyen csak a
felsôsök mérték össze tudásukat írásban. Az 5-
ödikbôl Bene Magdolna XVI., Haás László XVII. lett,

a 6. osztályos Galambos Bence V. helye szép ered-
mény, Debrei Kata VIII., Kiss Réka a XI. helyen vég-
zett. A 8.-ból Lesó Zita XII, Szûcs Viktória XIV. lett.
Török Rékára különösen büszkék vagyunk, megsze-
rezte az I. helyezést.

Több 8. osztályos tanulónk írta meg angolból az
Országos Általános Iskolai Tanulmányi versenyre va-
ló bejutás írásbeli belépôjét, közülük Lesó Zita és
Török Réka jutott tovább. Réka a budapesti forduló-
ra is meghívást kapott.

Január elején új formában szerveztük meg a vizs-
gákat. A 6. és 8. osztályosok az általános felvételi tár-
gyakból – magyar nyelvbôl és matematikából – a 7.
osztályosok a magyar nyelv mellett természetisme-
retbôl bizonyították tudásukat. A központi felvételik-
hez hasonlóan, írásban vizsgáztattuk tanulóinkat,
azért, hogy jobban felkészítsük ôket az elôttük álló
megmérettetésre. Nagy örömünkre a 8. osztályosok
között sok jó eredmény született. Reméljük a felvé-
teliken is jól megállják majd a helyüket!

29-én zajlottak le a központi írásbeli felvételik,
amelyen egy-két tanuló kivételével a 8. osztályból
mindenki megmérettette magát. Az eredményekre
még pár hétig várni kell.

23-án emlékeztünk meg osztálykeretben, az élet-
kori sajátosságoknak megfelelôen – a magyar kultú-
ra napjáról. A 7. és 8. osztályosok segítségével min-
den osztályban elhangzottak Kölcsey Ferenc Him-
nuszba foglalt örökbecsû gondolatai, amelynek kéz-
írásos változatát megkapta emlékbe minden tanuló.
Az irodalmon túl kitekintettünk a kultúra más terü-

leteire is. Megemlékeztünk a tudománytörténet, a
képzômûvészet, zene jelentôs alkotóiról és mûve-
ikrôl is. Szeretnénk, ha tanítványaink ismernék és
büszkék lennének hazánk kultúrájára.

Újra elérkezett az adóbevallások ideje. Eddig is-
kolánk sokat gazdagodott az Önök adóforintjainak
1%-ból. Azt, hogy a kerület egyik legszebb iskolájává
váltunk jelentôs mértékben a hegylakóknak köszön-
hetjük. Kérjük, ha lehetséges most is az Erdôalja
Alapítvány legyen a kedvezményezett.

Február 10-én 17 órakor Szülôi Fórumot tartunk a
jövendô elsô osztályos gyermekek szüleinek. Itt mu-
tatkozik be az osztálytanító és a napközis tanítónô,
valamint az iskolavezetés is megad minden tájékoz-
tatást a beiratkozás és iskolakezdés tudnivalóiról.

Minden érdeklôdô szülôt szeretettel várunk.
Marótiné Horváth Gizella

igazgató
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Kérjük, hogy adójának
1%-ról rendelkezô

nyilatkozatát az iskola
javára töltse ki:

Erdôalja Alapítvány

19020305-1-41

SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY

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

Mondják, hogy nagy események elôre vetik ár-
nyékukat. Ha ez igaz, akkor a "nagy esemény" fogal-
ma nem egyez meg a "nagy szenzáció" fogalmával,
mert tudvalevôen a nagy szenzációk nem elôre ve-
tik az árnyékoltat, hanem, hogy úgy mondjam, utó-
árnyékot vonszolnak maguk után.

Ilyen utóárnyékot rebesgetnek mostan Budapes-
ten s a hír arról szól, hogy a Mátyás-templom meg-
mozdult s kezd alácsúszni a Várhegy oldalán. Az ol-
vasó eleve megnyugodhatik, a hírbôl egy szó sem
igaz.

Másfél éve tán, hogy Óbuda felett megindult a
Táborhegy legfelsô rétege s kezdett csúszni — most
is csúszik — lefelé a Dunának s bizonyára nem is áll
meg addig, amíg bele nem omlik.

A Táborhegy katasztrófáját tudvalévôen a hármas
rétegezettsége okozta. Ennek a hegynek a magva kô,
erre simul rá egy réteg agyag, erre pedig televény
föld, amely a hegy felszínét alkotja. A humuszon át
az esôvíz leszivárgott egész az agyagig, amely azon-
ban vízálló létére felfogta, át nem eresztette, csak sí-
kossá lett tôle s alkalmas csúszófelületté a legfelsô

réteg számára. Valami — kétségtelenül elemi ere-
detû — erô azután egyszer csak megingatta a tele-
vényt, amely erre megmozdult, elkezdett csúszni le-
felé s csúszik ma is. A katasztrófa oka az volt, hogy
a Táborhegy egyik rétegét agyag alkotja.

Álljunk meg ennél a szónál, hogy agyag.
Az agyagot a Természet a maga nagy háztartásá-

ban ugyanarra a célra használja, amire az ember:
edénynek. A föld mélye tele van agyagrétegekkel s
ezek a rétegek fogják meg, vagy gyûjtik össze óriási
horpadásaikban mindazt az esô- vagy hóvizet,
amely a föld felszínérôl le enged szivárogni a laza
talaj, a lösz vagy a lyukacsos kövek, a dolomit, a töb-
bi mészkô, a láva, de még sûrûbb összetételû kôze-
tek is. 

Ez a jótékony páncél, az agyag, amely tehát épp
úgy védelmez meg bennünket az alattunk levô ve-
szedelemtôl, mint ahogy a levegô a földöntúli világ
bombáitól, a meteoroktól, amelyeket porrá éget,
mondom, az agyag csaknem mint egy egységes le-
pedô terül el Budának és Pestnek a talaja alatt.
Csakhogy ez a lepedô éppenséggel nem sima. Víz-

nemissza létére az agyag a mámorig menô szesz-
élyességgel bukdácsol a föld felszíne alatt. Néhol a
hegyek tetejére mászik fel, mint a Táborhegyen is,
másutt alásüllyed kietlen mélységekig s közben hul-
lámosan, öblösen, rücskösen terjeng szanaszét. És
nagy feladatot szab ezzel a kútfúrókra, akik kényte-
lenek mindenütt a futását keresni, mert míg a fúró-
juk a rétegéig le nem ér, addig nem kapnak állandó
vizet. Óriási agyag-fazekak a víztartó-edényei a föld
mélyében....

Az a geológiai nevén kiscelli agyag, amely a bu-
dai hegyvidéken bujdokol. De a Gellérthegy elôtt
egyszerre fejeset ugrik s lemegy az irdatlan mélysé-
gig, úgy bújik el a Gellérthegy és a Vár alatt s csak a
Császárfürdônél kezdi megint emelni a fejét. Hogy
milyen mélyen járhat éppen Buda alatt, annak ko-
ronatanúi a budai hévforrások. Ezek a vizek olyan
mély agyagkatlanból buzognak fel, amelyet már a
középponti tûz melege tesz forróvá.

Buda felsôbb rétegei alatt így vakondokmunkát
végezve az agyag, mint említettem, Óbuda táján is-
mét feljebb emelkedik, sôt Óbudán felszalad a he-
gyek tetejére is. Szóval az agyag, ez a mi földalatti
jó barátunk, aki önkénytelen ellenségünkké lett a
Táborhegyen, óvatos távolságban marad Magyar-
ország földjének koronájától, a budai Várhegytôl s
mint valami jótékony kobold, gyógyító erejû hév-
forrásokat fakaszt izzó katlana mélységes mé-
lyébôl.

Sokszor régi írások között böngészve találunk ma is érvényes, a hegyvidékünkre vonatkozó ismeretre:

Cholnoky Viktor (1868-1912)

A vár

Iskolai hírek
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Bridzs
Ismét kiszaladt alólunk egy mozgalmas esztendô.

A Népház éveleji, belsô átalakítása felújítása után
méltán örülhettünk annak, hogy megkezdôdött az
udvar, a kert megszépítése, ami várhatóan a tavasz-
ra befejezôdik. Az egyre pompásabb külcsín, gazda-
godó belbecst kíván s ennek próbáltunk mi is meg-
felelni. Reméljük sikerrel.

Lelkes társaságunk játéktudása és – fegyelme
jócskán fejlôdött az elmúlt évben.

A hagyományos bridzs-alapoktatás mellett – Mi-
narik Attila klubtársunk jóvoltából – haladó tanfo-
lyam is indult 2005-ben. Ez a továbbképzés nagyban
hozzásegítheti játékosainkat az országos (esetleg
nemzetközi) versenyeken való eredményes részvé-
telhez.

Sokat jelentett az is, hogy bridzsklubunk neve föl-
került a Magyar Bridzsszövetség klubnévsorába – s
ezzel együtt honlapjára is, – mert megnövekedett az
iránta való érdeklôdés. Mindez megmutatkozott ab-
ban, hogy jó néhány új párossal bôvült lelkes kis
csapatunk.

Dióhéjban ennyi lenne a 2005-ös esztendô mér-
lege, de nem lenne teljes a kép, ha kihagynám az év
történéseinek sorából a legfényesebb eseményt, a
bridzsszilvesztert.

Klubunk tiszteletbeli, örökös elnöke, a Jászalsó-
szentgyörgyre (kimondani még nehezebb, mint leír-
ni) emigrált Csige Sanyi fergeteges bridzsszilvesz-
tert szervezett új pátriájában. Ez azt jelentette, hogy
a résztvevôk – klubtagjaink – Sanyi rezidenciáján
maratoni kártyázásba fogtak, amit csak néha-néha
szakítottak meg rövid idôre némi tápanyagfölvétel,
vagy esetleg alvás ürügyén. Egy alkalommal azon-
ban – fölrúgva a kialakult rendet – hosszabb idôre
tették le a zsugát a derék megszállottak, mint egyéb-
ként szokták, és ez az alkalom a szilveszteri éj volt.
Ekkor ugyanis az történt, hogy a társaság fölkereke-
dett a kártyaasztalok mellôl és megszállta a jászal-
sószentgyörgyi falukultúrmûvelôdésinépházat,
majd alaposan berúgva a nagyterem ajtaját, elme-
rült a folklórban. Úgy hírlik, hogy ezután kivilágos ki-
virradatig nem kártyáztak.

A szuperbuli elôtt azonban – még itthon – meg-
tartottuk évzáró pezsgôpartinkat, ahol 1. helyezett a
Juhász Vali – Raksányi Gyuri páros, 2. a Hárs Anna
Mária – Serly Gyuri páros, 3. pedig a Minarik házas-
pár lett.

Az újesztendô elsô, januári pezsgôpartiján elsô
lett: Fehér Kriszta – Kovács Bözse, második lett: Má-
tyás Károly - Minarik Attila, harmadik lett: Décsei
Kriszta – Szász Kálmán és Juhász Vali és Raksányi
Gyuri

A nyerteseknek természetesen mindkét alkalom-
mal gratuláltunk és becsületesen megöblögettük a
torkunkat finom pezsgôvel.

Lapzártakor érkezett: 2006. január 17.-én új,
kezdô bridzstanfolyamot indított Kiss Kati.

Szász Kálmán

Állandó programok
Nôi torna Pilates módra, hétfô, csütörtök 8-10 h
Bridzs Klub, hétfô, szerda 18-22 h
Nôi torna, kedd, csütörtök 17.30-18.30
Kerámia szakkör, szerda 17-19 h
Hastánc kezdô ,szerda 18-20 h
Társastánc haladó, csütörtök 19.30-21 h
Hastánc haladó, péntek 17-19 h
Össztánc mindenkinek, hó utolsó péntek 20-22 h
Hastánc haladó, szombat 10-12 h

Utazás Székelyföldre
Újabb autóbuszkirándulásra szántuk el magunkat.

Bár utunkat Kárpátalján kívántuk folytatni, azonban a
többség úgy döntött, hogy május negyedik hetében
irány Erdély. A hétnapos túrán Székelyföld nevezetes-
ségeit keressük fel, irodalmi emlékhelyeket, termé-
szeti látványosságokat, falusi erôdtemplomokat,
népmûvészeti értékeket. Ami a szállást és az utazást
illeti, a falusi vendéglátás lehetôségeire és az erdélyi
személyfuvarozók szolgáltatására hagyatkozunk. A
tervezgetés megindult. Aki a további munkánkban
részt kíván venni, azt szívesen látjuk a február 14-ikei
összejövetelünkön, a Teleházban, (Toronya utca 33.)
18.00 órakor. További információ Billein Zsuzsától
kapható a 4-301-326 telefonszámon. az Elnökség

Hastánc hírek
Megint nagy eseményre készülôdnek hastáncosa-

ink: március 17-én pénteken nagysza-
bású hastánc estet szervezünk Hahn
Celesztína, Holup Orsolya és Szabó
Eszter tanárok, és tanítványaik, cso-
portjaik fellépésével. Örömteli a fel-
lépôk és közönségük nagy száma, de
sajnos ezáltal kinôttük szeretett
Népházunk termeit. Így egy nagyobb
helyiséget kell bérelnünk, hogy bemutat-
hassuk tudásunkat. A helyszín valószínûleg Újpalo-
tán lesz, de errôl még következô számunkban tájé-
koztatjuk az érdeklôdôket.
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Kiadja: 
ÓÓbbuuddaa  HHeeggyyvviiddéékkiieekk  EEggyyeessüülleettee,,

11003377  BBpp..,,  TToorroonnyyaa  uu..  3333..  
TTeelleeffoonn::  443300--11332266

EE--mmaaiill::  eeggyyeessuulleett@@oohheeggyy..hhuu,,  wweebb::  wwwwww..oohheeggyy..hhuu
Felelôs kiadó: 

FFeellccssuuttii  LLáásszzllóó  eellnnöökk. 
Szerkesztôk: CCsseerreesszznnyyáákk  VVeerroonniikkaa,,  JJáárrmmaayynnéé  TTaattáárr  JJuuddiitt,,  PPiirroocchh

ZZssuuzzssaa,,  SSzzáásszz  KKáállmmáánn
Hirdetésfelvétel: 

ÓÓhheeggyy  EEggyyeessüülleett..  TTeelleeffoonn::  443300--11332266

Elôkészítés: PPeettiitt  TTyyppoo  BBtt.. Nyomás: TTaaxx  DDrruucckk  KKfftt..,,
22333355  TTaakkssoonnyy,,  VVeezzéérr  uu..  22//aa..  Megjelenik: 33000000  ppééllddáánnyybbaann

Búcsúvacsora: Kedvelt gondnokaink, a Gib család, Jani, Erika és Anita egy szebb jövô reményében új lakásba költöznek.
Kivánunk nekik sok egészséget és sikert, magunknak pedig egy hasonlóan jó gondnokot. (elnökség)

AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

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.

FEBRUÁRTÓL ÚJ CSOPORTOK
INDULNAK.

JELENTKEZNI LEHET BILLEIN
ZSUZSANNÁNÁL
A 30-485-0397-ES
TELEFONSZÁMON
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Hozzánk érdemes betérni!
APEH, TB ügyviteli NYOMTATVÁNYOK,

fénymásoló papírok alacsony áron,
festékpatronok – eredeti és utángyártott  változatban –

GARANCIÁVAL
iskola - és irodaszerek, kreatív eszközök, 

farsangi dekorációk,  képeslapok széles választékával 
várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 9-18, szombaton 9.30-13-ig.

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

FIZETETT HIRDETÉS

FIZETETT HIRDETÉS

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: info@porphyr.hu
web: www.porphyr.hu

EGYSZER ÉS MINDENKORRA!

A Csókavár
Ingatlanközvetítô Bt.

keres és kínál
házakat, telkeket,

lakásokat a hegyen 
és a síkságon.

Keressék Seres Erikát!
06-30-442-1199,

laborc2000@axelero.hu

Az Élôlánc Magyarországért
képviselôjelöltje

a 4. számú 
választókerületben

Ujj Zoltán
Ha esélyt kíván adni 

az ökopolitika parlamenti
képviseletének,

kérjük támogassa 
ajánlószelvényével 
az Élôlánc jelöltjét.

wwwwww..eelloollaanncc..hhuu//oobbuuddaa

Az emberhez méltó élet 
természeti

és kulturális feltételeinek
védelmére alakult, 

küzd a közöny,
a beletörôdés és környezetünk

értelmetlen pusztítása ellen,
változtatni akar  az átláthatatlan 
és ellenôrizhetetlen gazdasági 

és politikai közállapotokon.

A szelvényért szívesen
elmegyünk, kérem keressen:

06-30-201-6765
infovonal: 06/80 55 20 70


