ÓBUDA HEGYVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK LAPJA • XI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM • 2006. OKTÓBER
Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete
szeretettel meghívja Önt, családját
és barátait az

„Egy házaspár két világ,
az akvarellek tükrében”
címû kiállítás

záróbeszélgetésére,
október 17-én, kedden 17.00 órára
a Táborhegyi Népházba.
(Táborhegy, Toronya utca 33. )
A beszélgetésen jelen lesz

BASILIDES Bálint Géza
és
Marcelle VALLON Basilides
mûvészházaspár.

Szeretettel meghívjuk a hegyen élô
bortermelôket a Táborhegyi borversenyre, az

„Óhegy borásza”
cím elnyeréséért. A versenyre szánt borból
október 13-i, pénteki zsûrizésig
3 palackot kérünk leadni, a címkéjén
megjelölve a bor fajtáját,
évjáratát és termôhelyét.
Az eredményhirdetés profi és hobby borász
kategóriában lesz, október 14-én,
a szüreti mulatságon.
További információk: Billein Zsuzsannától,
tel: 430 1326 vagy a 30- 485 0397

TÁBORHEGYI SZÜRET
Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesületének hagyományôrzô, kulturális rendezvénye,

október 14-én, szombaton.
8.00 órakor
találkozó és indulunk a Népházból Pilisborosjenôre, a szôlôdombra

11.30 órakor
visszaérkezés, prés összeállítása, sajtolás, mustkóstoló.
Munka közben tájékoztató a bor készítésérôl, mûveletek a musttól a borig.
(beszélgetést vezeti: Varga Béla)

12.30 órakor
Szt. Donát kápolna megtekintése (kápolnát ismerteti: Kádár József)

13.00 órakor
Ebéd – bográcsgulyás
harmonikaszó
(szakács: Rajnák László)

14.00 órakor
Asztal melletti beszélgetések:
Csoma Zsigmond professzor: Budai borvidék története.
Tauner Tibor a Braunhaxler Egyesület elnöke: Braunhaxlerek a szôlôdombon.
Vinicai Sándor fôszerkesztô: Borfajták,
Zelnik József etnográfus: A bor filozófiája.

16.00 órakor
Borverseny eredményhirdetése, borkóstolóval.
A belépés ingyenes, az ebédjegyek a helyszínen válthatók 500 Ft-ért.
További információ kapható Billein Zsuzsannától a 30 485 0397 vagy 430 136 telefonokon

Mindenkit szeretettel vár az ÓHEGY Egyesület vezetôsége!

fotó: Billein Zs.

10 éves a lap. Az egyesület elnöksége az Óhegy Hírek megjelenésének 10. évfordulóján, 2006. szeptember 29-én szerény fogadást adott a lap alkotóközössége tiszteletére. A „születésnapi ünnepségre” meghívta az Önkormányzatot, társmédiák képviselôit, a leggyakoribb hirdetôket, a tördelôt, a nyomdászt, a terjesztôket, az egykori cikkírókat és fôszerkesztôket, vagyis mindazokat,
akik ennek a „10 éves archívum” létrehozásának munkásai voltak.

Óhegy-hírek

XI. évfolyam, október

Bemutatkozik az egyesület új elnökségi tagja

Kedves Színház- és Zenebarátok !

Varga Béla

„Színház az egész
világ”… és muzsika!

Pest VI., VII. kerület volt a szûkebb hazám. Egész
gyermekkoromat ott éltem. Ott jártam iskolába, focizni a Városligetbe, ott voltak a barátaim. Akkoriban
még divat volt a rokoni családlátogatás, és mi gyakran meglátogattuk apám bátyját, aki Óbudán, a Bécsi úton lakott, a vasúti átjáró után rögtön jobbra.
Rendszeresen töltöttük ott a hétvégét unokatestvéreim társaságában. Egész nap játszottunk, bebarangoltuk a környéket, élveztük a szabadságot és a finom vasárnapi ebédet a szabadban. Mikor este elindultunk haza a 18-as busszal, szüleim kérdezték:
„Hogy érezted magad, szeretnél itt lakni? Jó volt, de
jobb a városban. Én városi ember vagyok – mondtam –, szeretem a nyüzsgést, a város zaját, az emberek áradatát.”
Gimnáziumba a Kölcseybe jártam, futballozni pedig a BVSC-be, amely akkoriban NB1-es csapat volt.
Idôm szinte nem is volt másra. Iskola után edzés,
hétvégén meccs. Érettségi után fényképészetet tanultam. Ez nekem akkor természetesnek tûnt, mivel
édesapám is fényképész volt, és a szakmában dolgozott. Egész kis korom óta fotóztam, laboráltam, segítettem neki nagy örömmel. A fotózás hozta magával a filmezést és sok mást, ami fotóeljárással készül,
a szita nyomóforma készítést, ami a filmnyomás
alapja. Erre a tevékenységre már iparengedélyt váltottam, és mint maszek – ahogy ezt akkoriban nevezték – dolgoztam. A tevékenység egyre szélesedett,
bôvült, a hely pedig egyre szûkült, ahol dolgozni tudtunk. Megszületett az ötlet: építsünk házat, ahol helyet kap egy tágas mûhely is. Néztük a hirdetéseket,
hol van eladó telek. Mindig az óbudai telkeket jelöltük meg, mivel Óbudát ismertük. Így találtunk rá a
Remetehegyi úti telekre. Kimentünk megnézni, és
alig tudtunk betelni a látványtól. Egész Pest elôttünk
feküdt, jobb szélen a Gellért heggyel. Eldöntöttük, a
telek a miénk lesz, és ide épül a
megálmodott ház és mûhely is. Lázas tervezés
kezdôdött, minden gondolatunk a ház körül forgott,

és 1976-ban elkezdtük az építkezést.
Pénzügyi
helyzetünk nem
engedte, hogy
vállalkozóra bízzuk az építést, és
miután kifizettük,
megkapjuk a kulcsot, és gond nélkül beköltözzünk.
Maradt, mint lehetôség, a kaláka,
akkoriban
így
épült a családi
házak nagy része.
Barátok, rokonok segítségével, egy-egy szakember
irányításával hétvégenként építettük, évekig. Azért
mire elsô gyermekünk, Tamás 1981-ben megszületett, már barátságos otthon várta. Elkezdôdött hegyi
életünk. Idônk nagy részét a ház körül töltöttük, mivel a munkahelyünk is helyben volt. Élveztük a kertet, a nyári ebédeket a diófa alatt, a roston sült húsok utolérhetetlen ízét, és a finom borok zamatát.
Második gyermekünk, Szabolcs 1986-ban született.
Feleségem, Erzsébet fôállású anya lett. Mindkét gyerek a szomszédban levô iskolába járt nyolc évig.
Mostani ismerôseink nagy részét – mint szülôk – ekkor ismertük meg, a sítúrák és az iskolai rendezvények során. Talán 1994-ben kezdôdött a Népházba
való járás. Abban az idôben volt az elsô disznóölés,
farsangi jelmezbál, színházi elôadás. Hétköznap kantin étel-ital, és jó társaság.
Örülök, hogy jó néhány év kihagyás után emlékeztek rám és meghívtak, hogy vegyek részt az Óhegy
Egyesület munkájában. Már rég nem vágyom vissza
a városba. A hegy, a ház lett az otthonunk. Bárhová
megyünk akár pár napra is, hazafelé jövet jó érzés rákanyarodni a Farkastorki útra.

Emléktöredékek 1956-ból
Itt a hegyen is verôfényes októberi nap volt félévszázaddal ezelôtt, azon az emlékezetes (úgy tudom)
kedden.
A legnagyobbik gyermekünk l6 hónapos volt, a középsô három hónapos magzatként még bennem. A
rádióban furcsa, egymásnak ellentmondó közlések
hangzottak, ami akkortájt szokatlan volt.
Izgatottan (de nem a fentiek miatt) vártam haza ifjú férjemet a munkából, ugyanis a szövetkezetben,
ahol akkor dolgozott, 23-án fizettek és abból a
pénzbôl akartuk megrendelni a télirevaló tüzelôt.
Több órás késéssel érkezett haza lelkesen, feldobva (a fizetés hiánytalanul a zsebében) és izgatottan
mesélt a körúton hömpölygô, soha nem látott nagyságú felvonuló tömegrôl, a Bem téri Sinkovits szavalatról, a kivágott közepû zászlókról, az egységes akaratot kifejezô beszédekrôl. Azonnal vissza akart menni. Mivel a pici babánk miatt én nem mehettem vele (pedig szerettem volna), kikönyörögtem, hogy maradjon itthon.
Az események az ismert módon zajlottak. A szövetkezet leállt a munkával. A tüzelôrendelésre már
nem volt lehetôség. Az öregek tanácsára a pén-
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zünkbôl tartós élelmiszereket, gyertyát, gyufát, sót
vásároltunk. Hogy a városban mik történtek, a szomszédoktól, a velük együtt (nálunk) hallgatott Angol
Rádió és a Szabad Európa Rádió magyar nyelvû adásaiból értesültünk.
November elsején a temetôben csupa mosolygó,
boldogan beszélgetô emberrel találkoztunk. Mindenki azt hitte, hogy vége az elnyomásnak, szabadok
és semlegesek lettünk!
Másodikán, pici fiúnkat a nagyszülôkre hagyva,
begyalogoltunk az Üllôi úti laktanyáig. Láttuk a
szétlôtt épületeket, a Corvin-közt, a betört üvegû kirakatokat az írásokkal, miszerint: a bennlevô tárgyakból semmi sem hiányzik! Láttuk a járdaszélen álló
hatalmas ládákat és kosarakat tele pénzzel (ma sem
tudom, kik és mire gyûjtötték), amelyekbôl a „megélhetési bûnözôk” egy fillért sem vettek ki! Hullafáradtan, de boldogan értünk haza. Fiatalok voltunk,
tele reménnyel, elôttünk állt a boldog jövô!
November negyedike hajnalán tankok dübörgésére ébredtünk, a rádióból Nagy Imre szavai és puskaropogás hallatszott.
Sáringerné Harmath Erzsébet

Októberi bemutatók:
Csókos asszony operett elôadás: a Thália Színház
és a Budapesti Operettszínház közös produkciója.
Október 19. csütörtök, 20. péntek, 21. szombat.
Új Színház
Racine: Phaedra, október 5. csütörtök, 6. péntek,
21. szombat, 28. szombat.
Belvárosi Színház
Love Letters (Szerelmes levelek), Hernádi Judit és
Gálffi László elôadása, rendezte: Mácsai Pál.
Október 27. péntek.
Mikroszkóp Színpad
Az öltözô titka (Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor
színházi estje)
Október 11. szerda
Nemzeti Színház
Mozart év
Varázsfuvola – mese. Játék bábukkal két részben.
Október 15. vasárnap, 15.00 óra
Az ôszi Fesztivál keretében Goethe: Faust I., a
Deutsches Theater Berlin német nyelvû elôadása.
Október 19. csütörtök, 20. péntek.
***
Jegyrendelés, mint mindig: Cultur-Comfort
Központi Jegyiroda 1061 Budapest, Paulay Ede u. 31.
Tel.: 332-0000,
fax: 322-2324, e-mail: culturcomfort@freestart.hu. Pászti Ildikó várja jelentkezésüket. Jelszó: Ó-HEGY
Jó szórakozást, zenei élményt kívánunk
Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea

Apróhirdetések
• Eladó építési telek III. ker Táborhegyen. Viharhegyi
útról nyíló aszfaltos utcában, gyönyörû környezetben
nagyon jó közlekedésnél eladó 1079 m2 építési telek 24
m széles utcafronttal. Völgyoldali, enyhe lejtéssel. Víz,
villany csatorna a telken, gáz a telek elôtt. 4-5 lakásos
társasház építésére is alkalmas. További információ:
30 461 9262
• Az Óhegy Egyesület új címerével nyomott ujjas és ujjatlan trikók kaphatók 1500 és 1200 Ft-ért, a Táborhegyi Népházban. Megvásárlásukkal a vevô erkölcsileg és
anyagilag támogatja az Egyesületet. (További tájékoztatás a 430 1326 telefonszámon).
• Animációsfilm-rajzoló, OKJ-s tanfolyamot indít a
Pannónia Filmstúdió ôsszel. Várják a mûfaj iránt érdeklôdôket, akik a rajzfilmes szakmát szeretnék megtanulni, államilag elismert bizonyítványt szerezni. Telefonos egyeztetés után betekinthetnek a most folyó
képzésbe. Megszerzett tudásukat nem csak rajzfilmkészítésnél, hanem számítógépes munkáknál (web-site
szerkesztés, grafikai tervezés) is hasznosíthatják. A jelentkezô választhat, hogy a 8 hónapos tanfolyam délelôtti, vagy délutáni csoportban tanulja a szakmát, heti 2 órában. Jelentkezés 250 1355, vagy 250 0432 telefonszámokon.

Nagy gyakorlattal rendelkezô ügyvéd fogadóórát tart minden páros hét szerdáján 18.00.-19.00
óráig a Táborhegyi Népházban, polgári ügyek, lakásépítés és -vásárlás, egyéb ingatlan-ügyek, jótállás, szavatosság, szerzôdések, követelés-behajtások, cégügyek, kapcsolódó államigazgatási
eljárások, …ingyenes tanácsadás.
Dr. Szilágyi Attila ügyvéd

Óhegy-hírek

XI. évfolyam, október
A kiállítás október 17-ig megtekinthetô!

„Egy házaspár két
világ, az akvarellek
tükrében”

Cikkíró pályázat gyôztesei
A beérkezett pályamûvek mûfajukat és témájukat
tekintve nagyon különbözôek voltak. A zsûri nem díjazott olyan mûvet, amely nem kötôdik a hegyhez,
vagy reklámjellegû, vagy éppen mûfaját tekintve novella. A zsûri mégis megemlíti Benyó Gergely „In memóriam 1956” címû novelláját, amely a szerzô írói
vénájáról árulkodik.
Kiemelt díjban részesítette a Gálosfai Jenôné „A
Testvérhegy múltja” (lásd 5. oldalon) és a „Táborhegyi kocsmák” címû cikkeit. A fôdíjnak tekintendô elismerést a zsûri nem csupán a mûvek elôdeinket ábrázoló érdekes témájára, választékos nyelvezetére

való tekintettel adta ki, hanem a szerzô tudományos
igényességének elismeréséül is. A zsûri figyelemre
méltónak tartja a szerzô írásaiból kiérzôdô, szûkebb
pátriánk iránti elkötelezettségét.
A zsûri megosztott elsô díjban részesítette Földes
Annamária „Mesebusz” (lásd 7. oldalon), és Szöllôsi
Ágnes „Szakértelmetlenség” címû cikkét (lásd 8. oldalon), díjazva azok frissességét, aktualitását.
Bízunk abban, hogy a díjazott cikkek erôsítik az
Óhegy Hírek lokálpatrióta karakterét, és reméljük,
hogy a szerzôk írásaikkal késôbb is gazdagítják lapunkat.
(az Elnökség)

Vasárnapi ebéd
Szeptember 8-án egy nemzetközi házaspár akvarell-kiállítása nyílt meg a Táborhegyi Népházban.
VALLON Marcelle és BASILIDES Bálint svájci és magyar származású mûvészek Cserszegtomajon, a Balaton mellett élnek hat éve, ott alkotnak és tanítanak.
Svájcban és Magyarországon rendszeresen rendeznek kiállításokat. Az utóbbi években, több hazai és
nemzetközi csoportos kiállításon vettek részt.
Az óbudai kiállítást prof. dr. Kôrösvölgyi László
nyitotta meg. Beszédében elmondta: ,,…az akvarellfestôt az különbözteti meg a többi festôtôl, hogy ôt
mindig szorítja a technika ördöge, a beszáradás veszélye, ezért a mûvészi megfogalmazás gyors és attraktív megvalósítása alapkövetelmény az akvarellel
foglalkozó festômûvésznél. Ennélfogva hihetetlen
összpontosítást igényel, fejében készen kell, hogy álljon a mû, ezért gyorsan és koncentráltan kell kiadjon
magából szinte mindent az alkotó…A ma nyíló kiállítás kiterebélyesíti mindkét festômûvész repertoárját a választott témák és az alkalmazott technika területén. Alázatuk a téma iránt, természetszeretetük
egyértelmûen tükrözôdik a kiállított alkotásokban.”.
A megjelent szerencsés közönség hallhatta Shirley Dimaano francia sanzonénekesnô dalait és a Raffinger Éva által elmondott verseket.
(szerkesztôk)
A találkozások során folyamatos
és könnyed – elvárásoktól és
kötöttségektôl mentes –,
változatos tánc- és mozdulatsorok születnek, különbözô stílusú
zenékre. Ezek az általunk
kifejezett mozgások segítenek
kilépni a rohanós
hétköznapokból,s harmonikus,
jó közérzet jön létre.
Szeretettel várok minden érdeklôdôt!
Szolga Beáta – táncpedagógus
Bôvebb információ és jelentkezés:
30 506 7800, 12–14-ig, 19–20 óráig

HEGYI OVI

Jól döntött az önkormányzat, amikor a vasárnapi
ebéd napjára tette az álomsziget-népszavaztatást.
Így legalább érdemes volt valamiért kimozdulni otthonról. Magyar Állampolgárék reggel szépen kiöltözhettek és elmehettek az urnákhoz jogaikat gyakorolni, aztán felajzott gyomruk éhét enyhíthették a Nép-

ház-kert kedvenc diófájának hûs árnyat adó lombjai
alatt. Vagy, Magyar II. Állampolgárék ugyancsak szépen kiöltözve elmehettek délben a Népházba, elfogyaszthatták Varga Béla fantasztikus lecsóját (én kétszer ettem belôle), bedesszertelhettek Raffi varázsosan omló rétesébôl (én kétszer ettem belôle), mindezeket megfejelhették Évácskánk pompás kávéjával, de csak azért, hogy utána Béla könnyû, száraz,
cuvée borát szürcsölgethessék. Ezután a gasztrokulináris kaland után persze a társaság egy része felkerekedett és elment az ebéd romjaival teli asztal másik oldalára, mert ott még napsütötte volt a terep.
Így esett meg, hogy elszaladván az a csúnya idô, néhányan lemaradtak a népszavaztatásról.
Valószínûleg sokat ihattam, mert nem vettem észre, hogy az a több tízezer ember, aki hiányzott a szavaztatás eredményességéhez, közülünk került ki. Ezek
szerint nemcsak nekem ízlett a vasárnapi ebéd?
Szász Kálmán

Kedves Anyukák és Gyerekek!

Mini-Manó foglalkozás
A Táborhegyi Népházban indul a Mini-Manó zenés foglalkozás 1-3 éves kisgyermekek részére, hétköznap délelôttönként (a pontos idôpont igény szerint alakítható, az elsô alkalom szeptember végén
várható). A foglalkozáson mondókákat, énekeket tanulunk, mutogatunk el, a közösségi élményt elôsegítô, és egyben mozgásfejlesztô játékok keretében. A
sok játékon, éneken, mondókán keresztül a gyermekek oldott légkörben ismerhetik meg egymást, találkozhatnak, szocializálódhatnak foglalkozásról foglalkozásra. Ami mindezeknél fontosabb, a közös játék
megszilárdítja a szereteten alapuló köteléket szülô
és gyermek között.
Magunkról: engem Áginak hívnak, eredeti szakmám német–olasz szakos bölcsész nyelvtanár. Jelenleg éppen otthon vagyok kislányommal, a lassan 3
éves Pannával. Kis barátaival, több csoporttal már 2
éve játszunk, mondókázgatunk, éneklünk együtt, így
Panna gyakorlatilag a mondókák megtanulásával
párhuzamosan tanult meg beszélni. A gyerekek hihe-

tetlenül jó memóriája engem is meglepett: ô elôbb
tudta a mondókákat, mint én; ahány mondókát, éneket eddig hallott a különbözô baba-klubokban, azt
mind a mai napig tudja, és mondogatja, ill. nála kisebb gyerekeknek tanítgatja is. „Mondókázóséneklôs múltja” meglátszik beszédén, énekhangján,
emlékezôképességén, mindemellett idegen gyerekek
társaságában hamar feloldódik, könnyen feltalálja
magát.
Ma már tudjuk, hogy az ilyen játékos, verbális élmények nagyban hozzájárulnak nemcsak az anyanyelv elsajátításához, választékos használatához,
hanem a gondolkodás, az értelem, az agyi képességek fejlesztéséhez, hiszen ez a gyermek életében a
legfogékonyabb szakasz, ezért fontos, hogy milyen
érzelmi, értelmi és szociális hatások érik ôt.
Várjuk az érdeklôdôk és a jelentkezôk válaszleveleit! Aki pedig telefonon szeretne velem beszélni, az
a 20 823 2304 telefonszámot hívhat.
Kôszeghyné Szénási Ági

ERDEI KÖRNYEZET • JÓ LEVEGÔ • NYELVOKTATÁS • SPORTFOGLALKOZÁSOK
SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY
1037 Budapest, Jablonka út 126/B. Szabó Judit, telefon: 367-3620 HEGYI OVI
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Újlak II. bérbeadva
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 35 évre szóló bérleti szerzôdést kötött az Eurocenter feletti, közel 26 hektáros bányaterület hasznosítására. A bérlô
kötelezettséget vállalt a terület vízrendszerének és
növényzetének rendbehozatalára, fenntartására.
Szerzôdés szerint a bérlô a területet a jóváhagyott
Kerületi Szabályozási Tervnek megfelelôen használhatja, azon egészségfenntartó-, sport- és szabadidô
létesítményeket helyezhet el. A jobbára szabadtéri
létesítményeket (teniszpálya, bobpálya) úgy kell elhelyezni, hogy azok nem zavarhatják a lakóövezetek
nyugalmát.
Információink szerint felvetôdött egy bobpálya telepítése. Még mielôtt bárki is haját tépné, elmondjuk, hogy ma már csak a német szabvány szerinti
bobpálya építhetô, amelynek akusztikai megoldásai
hangtalan mûködést tesznek lehetôvé, így hangjuk
nem is hasonlíthatóak össze a korábban hazánkban

megismert pályákéval. Hangja csak a sikongató utasoknak és az odaérkezô gépjármûforgalomnak lehet.
Nem mindegy tehát, hogy a parkolók hol helyezkednek majd el.
A volt bányaterület három pontján van építési lehetôség, a Perényi út 21. a Táborhegyi lejtô nyugat
oldalán a Toronya utcával szemben, valamint a Közpark közepén az egykori Remetehegyi út vonala
alatt. Bárminemû építés csak az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása alapján történhet.
A környezô lakosság várakozással figyeli a bánya
sorsát, örömteli és félelemmel teli várakozással. Ismereteink szerint a többség azonban pozitívan áll
hozzá az elhanyagolt, szemetes bányaterület hasznosításához.
A folyamatot figyelemmel kísérjük, következô számunkban részletesebb információkat adunk
(szerkesztô)

Ültessünk fát!
Itt az ôsz, a növények telepítésének idôszaka. Ha
beszereztük a fákat, bokrokat, virághagymákat, már
csak el kell ültetnünk ôket. Mielôtt azonban nekilátnánk, a kertet meg kell terveznünk, a talajt pedig
megfelelôen elô kell készítenünk.
Ássunk ki egy a gyökérlabda méreténél nagyobb
gödröt. A gödör aljára laza, porhanyós föld kerüljön.
A csemetét ültetés elôtt öntözzük meg, így könnyebben ki lehet emelni az edénybôl. Ügyeljünk arra,
hogy a növény a gödörben ugyanolyan mélyen le-
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gyen, mint a cserépben volt. Ha a talajban kevés a
tápanyag, a gyökerek köré szórjunk humuszban gazdag földet vagy dúsított komposzttrágyát.
Vigyázat, kinövik a kertet!
Az elôkert a ház névjegye. Használati értéke alig
van, hiszen akinek akad egy kíváncsi tekintetektôl védett terasza, hátsó kertje, nem szívesen ül a „kirakatba”. Ezért a 3-4 méteres elôkertek vagy elhanyagoltak, vagy túlzsúfoltak. Ha pedáns és idômilliomos a
kert tulajdonosa, akkor a kert közepére ovális kertecskét telepít, s ha
van még két négyzetméternyi szabad területe, akkor gyorsan oda
ülteti a karácsonyi, aprócska, ám formás,
gyökeres kis fenyôt.
Amely – mert a fenyôk
már csak ilyenek – az
idô múltával szép, termetes, sudár fává cseperedik. Elôször csak a
bokros, fagyalos virágágyást nyomja el, azután terebélyesedô
termetével teljes árnyékba borítja az
elôkertre nézô ablakokat. Végül akkora lesz,
hogy már elférni sem
lehet mellette. Ilyenkor kezdôdik a felnyírás, az alsó ágak lenyesése. Kevés elszomorítóbb látvány van az
elôkertben, mint a kéthárom méteres magasságig felstuccolt
fenyô. A fák megnônek,
a bokrok terebélyesednek. Mindig gondoljunk erre, amikor egyegy új növénynek helyet keresünk a kertben!
-nana-

Homo ludens
Élet, te édes-gonosz mostoha,
örömmel s bánattal teli játék,
elôre senki nem tudja soha,
még ha deres is a halánték,
mit pörget ki a rulett kereke,
rossz vagy jó lapot oszt-e a mágus,
hatost mutat-e a kocka teteje,
s melyik arcát mutatja Janus.
Nem született még e földre oly ember,
ki megmondhatná, mit hoz a sors,
de ha béke van és hallgat a fegyver,
lehetsz mosollyal játszó vidám bohóc.
JéTéJé

A közkert – október
Utólag bevallom, pénzünk híján szinte reménytelennek láttam az idei füvesítést egy hónappal
ezelôtt. Bizakodtunk, nem adtuk fel, és felcsillant a
remény. Többen segédkeztek mind a munkában,
mind a lobbyzásban.
Németh Géza, testvérhegyi lakos támogatásával,
nagyon kedvezményesen jutottunk 210 m3 humuszhoz. Több környékbeli lakos készpénzzel fedezte a
humuszterítés költségeit, nevük megemlítésére külön alkalmat kerítünk. Az Önkormányzat kérésére a
LIAN Kft.-tôl 70 kg fûmagot kaptunk támogatásként.
A kivágott fahulladékot az FKF Zrt. ingyenesen szállította el. A SILVANUS kertészet 70 db cserjével ajándékozott meg bennünket, amelyeket október végén
ültetünk el.
Az Önkormányzat finanszírozásában egy hétvége
alatt megépült az Ilonka utcai csatorna park alá esô
szakasza, így megindulhatott a sétány feletti területrész rendezése is.
Új segítôtársaink Kispál Zsuzsanna komoly segítséget nyújt a pénzgyûjtésben és lobbyzásban, Bökény Attila, a Jablonka úti kertész pedig az anyagbeszerzésben segít, és szakmailag ôrködik felettünk.
Rácz András testvérhegyi lakos, akinek a mûtárgyak restaurálásában való jártasságát már jól ismerjük, hosszas utánajárással megtalálta azt az öntöttvas korpuszt, ami a jelenlegi kôkeresztre illik. A korpusz vételárát Kispál Zsuzsanna fedezte, restaurálása még hátra van.
Kifizetettlen számláink mindezek ellenére sorakoznak, a Jablonka út menti 130 m2-es járda megvalósítására pedig még esély sincs, bár a járdaszegély
készen van. Szeretnénk novemberben egy zöldelô
parkot átadni. Aki még tud, kérem segítsen, akár
lobbyzással, készpénzzel, vagy munkával. Készségüket kérjük jelezzék a 430 1326 vagy a 30 230 6994 telefonszámokon.
Felcsuti László

Ôszi kerttakarítás,
permetezés
ORT-kert  30-294-8414
REFERENCIA-KERTEK A HEGYEN!
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A haj
Tulajdonképpen semmit sem csinált. Csak felszállt a 17-es villamosra. Ahogy a régi sláger is említi: 16 éves volt és szôke, s a hatodik A-ba járt. El lehet képzelni… Szépséges hosszú haját kibontva viselte. Ahogy a szemközti székre letelepedett, a haját
azonnal átrendezte. Már a Margit Kórháznál csinos
arcát fekete hajpánt keretezte. Viszont alig értünk az
Amfiteátrumhoz, a hajzuhatag szigorú kontyot képezett, szintén a fekete hajpánt révén. A Kolossy térnél mégis lófarok lett a hajból. Ebbe viszont nem tudott belenyugodni, mert a Zsigmond térnél a füle
mögé csoportosította a fürtjeit. A „tollászkodást”
azonban tovább erôltette, mert mire befutottunk a
Margit hídhoz, a haj ismét hosszan lengedezett. Az
egészhez nem kellett se spray, se hajkefe, se fésû.
Csak úgy á la natúr bonyolódott. Ujjakkal fésülve.
Lazán. Mindez egy közönséges hétköznap délelôtt
történt. Alig volt utas a villamoson. Aki viszont jelen volt, igazolhatja, hogy a leányzó végig az érdeklôdés középpontját élvezte. Megmutatta – talán
nem is szándékosan –, hányféle csodára képes a nôi
hiúság. Férfi utastársaink talán inkább romantikusabban fogalmaznának, miszerint a jelenlegi szép,
ôszi, bágyadt napsütésbe visszakacagott a tavasz
(?). Esetleg elszállt felettünk az ifjúság édes madara. Ki tudja? Hogy aztán a végállomásnál várta-e valaki, volt-e értelme a nagy készülôdésnek vagy sem?
Ezt soha nem tudjuk meg.
W. Grass
EUROCENTER FÖLÖTT LÉVÔ

TÁBORHEGYI LAKÓPARKBAN,
2003-BAN ÉPÜLT 8 LAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN

58 nm-es ELôKERTES,
IGÉNYES LAKÁS,
GARÁZSAL,TÁROLÓVAL ELADÓ.
ÁR. 35 millió Ft. Telefon: 30 260 9466

A Testvérhegy múltja
A török hódoltság idején és a törökök kiûzésének
harcai közepette Óbuda elnéptelenedett. A harci zaj
csitultával a település újbóli fellendítése a terület
akkori urainak, a Zichyeknek létérdekük volt. Ehhez
munkaerôre volt szükségük. A munkaerô pótlására
német területrôl tudtak új telepeseket csábítani, akik
az ottani szegénységükbôl szabadulni vágytak, és
Magyarországra mint az ígéret Földjére tekintettek.
Hát hogyne tekintettek volna így új hazájukra, amikor ott telket, házépítési lehetôséget, több évi adómentességet és ingyen vetômagvat ígértek.
Sokan felkerekedtek az akkori Bajorországból,
Svábföldrôl, és többnyire gyalogolva megérkeztek
Ulmba vagy Regensburgba és keskeny tutajokra – az
ún. "Ulmer Sachtel"-okra szállva lehajóztak a Dunán
Magyarországra.
Óbudára 1698-ban érkezett az elsô 17 német munkás, akiket a késôbbi évek folyamán több hullámban
további csoportok követtek. A magukkal hozott motyójuk kevés, szegényes volt. Már eleve sem volt sok
holmijuk, a tutajra sem fért volna el sok minden. Szívükben magukkal hozták az óhaza, a Neckar folyót
övezô, szelíd lankák vonulatát, a napsütötte szôlôföldeket, csomagjukban pedig emlékként néhány
szôlôvesszôt.
Óbudán az óhazájukhoz hasonló táj fogadta ôket.
A Kiscelli-hegy, Táborhegy, Testvérhegy lankáit hamarosan szívükbe zárták, otthon érezték magukat és
nekiláttak annak a munkának, amit otthon tanultak
és csináltak.
Hamarosan szôlôföldek népesítették be a hegyeket, néhány év múlva termôre fordultak a tôkék. A vidék hangos lett a szekérzörgéstôl, kapák és
metszôollók csattogásától, a szüretelôk vidám, hangos énekétôl.
A hegyekre, a Tábor- és a Testvérhegyre még az
1949-1950-es években is csak lovaskocsival vagy gyalog lehetett feljutni. A szôlômûveléssel kapcsolatos
teendôket és magatartást a városi tanács írta elô az

1800-as évek elejétôl fennmaradt írásbeli emlékeink
szerint. így pl. a ,,szôlôcsôszöknek", a ,,hegymestereknek", az ,,átmenô gyalogosoknak", az ,,átmenô lovasoknak" és a "telekkönyvi tulajdonosoknak". Szeptembertôl a szôlôérési idô kezdetétôl a szôlôföldeket
lezárták, csak a meghatározott létszámú gyalogosoknak és lovasoknak volt engedélyük a terület bejárására. A szüret kezdetéig ezek az emberek ügyeltek a
terület rendjére, hogy ne legyenek lopások, károkozások. A kis szárnyas szôlôdézsmálók, a seregélyek
ellen kerepeléssel védekeztek.
A szüret kezdetét is a városi tanács határozta meg:
,,amikor a rókák megnyalják a szôlôt. Ez az idô többnyire október eleje volt. Ekkor a szôlôhegyeket ,,felszabadították", kezdôdhetett a szüret. A szüret az
egész éves kemény földmûvesmunka végét jelentette. Ezt ünnepelték meg látványosan, tarka, lovas- és
szekeres felvonulással, majd vidám bállal. Ezek a
mulatságok több napig tartottak és nyomai a szüreti mulatságokban ma is élnek és fellelhetôk.
Az itt termett szôlôkbôl jó ízû vörösbort, fôleg kadarkát készítettek.
Óbuda új, német lakói mélyen vallásos, katolikus
emberek voltak. Régi hazájukból magukkal hozták
szent Donátnak, a szôlôk védôszentjének tiszteletét.
Vihar, fagy, jégverés ellen hozzá könyörögtek. Tiszteletére a Testvérhegyen felépítettek 1781-ben egy ún.
könyörgô kápolnát, itt a szüreteket követô három napon a pap megáldotta a szôlôket.
Mára eltûntek a hegyrôl az egybefüggô nagy
szôlôtáblák. Helyettük lakóházakat, gondozott szép
kerteket láthatunk. A felfelé igyekvôket autóbuszok
szállítják, autók sokasága suhan felfelé. Gondolunke néha a hajdani, gyalog felfelé iparkodó szôlômûvesekre?
Ôseink voltak, megérdemlik, tegyük meg!
Gálosfai lenôné
(Ez a cikk, az Egyesület cikkíró pályázatán kiemelt
díjban, részesült)

Miért beteg a magyar konyha? - 2.
Az elôzô alkalommal az igénytelenségrôl, mint
konyhánk nagy betegségérôl írtam. A szûk
terjedelem miatt nem részletezhettem. Fogadjuk el,
hogy minden igényesség és igénytelenség belôlünk
adódik. Most a tudatlanságról és a babonákról
írnék, aminek táptalaja az utóbbi évtizedek szakácskönyveiben, és még inkább a minden igényességet
nélkülözô nôi magazinokban keresendô.
Ha egy recept szénhidrátokkal és kalóriákkal
kezdôdik – már hajítom is a szemétbe. Az EMBER
nem kilozsúlt és szénhidrátot, hanem gombalevest,
töltött káposztát eszik. A tehetôsebb ôzgerincet
áfonyával. Ez ellen nekem semmi kifogásom nincsen. Nem rovom meg, ha valaki orvosi utasításra
Graham kenyeret eszik és cukor nélkül issza a teáját.
Bölcs dolog, ha érbetegségben szenvedô nem eszi
kanállal a zsírt. Ezen korlátozások megítélése
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orvosainkra tartozik. Ha valaki egészségesen,
önszántából, vaj helyett valami bizonytalan
származású olajból és feltehetôen, mérgezô
anyagokból összetákolt margarint eszik – azt én
nem is minôsítem.
Hamvas Béla írja: „A szcientifizmusra jellemzô,
hogy nem ismeri a szerelmet, hanem szexuális
ösztönt; nem dolgozik, hanem termel; nem
táplálkozik, hanem fogyaszt; nem alszik, hanem
biológiai energiáit restaurálja; nem húst, krumplit,
szilvát, körtét, almát, mézes-vajas kenyeret eszik,
hanem kalóriát, vitamint, szénhidrátot és fehérjét;
nem bort iszik, hanem alkoholt, hetenként méri a
testsúlyát, ha feje fáj nyolcféle port vesz be, amikor
a musttól hasmenése van, orvoshoz rohan,... a
higiéné kérdéseit megoldhatatlannak tartja, mert a
körömkefét meg tudja mosni szappannal, a

szappant meg tudja mosni vízzel, de a vizet nem
tudja megmosni semmivel.”
Hogy olvasóimnak a filozofálgatáson kívül valami
hasznosat is mondjak: álljon itt két szabály, amelyet
sokan megsértenek.
A sampinyon gombát nem kell meghámozni,
mert az csak idô- és anyagveszteséget jelent.
A kifôtt tésztát, legyen az spagetti, makaróni vagy
rövidebb féle, sohasem szabad lemosni sem bô,
sem rövid vízben, mert az élvezeti értékét
tönkreteszi. Ha azonnal tálaljuk, nem fog összeragadni.
Ebbôl adódik, hogy sohasem szabad a tésztát
elôre fôzni. Aki nem tudja idejét megszervezni – ne
fôzzön tésztát.
(folyt. köv.)
Pirchala István

ERDEI KÖRNYEZET • JÓ LEVEGÔ • NYELVOKTATÁS • SPORTFOGLALKOZÁSOK
SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY
1037 Budapest, Jablonka út 126/B. Szabó Judit, telefon: 367-3620 HEGYI OVI
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2006. október

Kerti dolgaink

Ismerjük fel és óvjuk
természeti kincseinket!

Az október a legmunkásabb kerti hónapokhoz tartozik. Ennek két oka is van. Egyrészt elô kell készíteni a kertet az áttelelésre, másrészt október az ideje
sok növényféleség, elsôsorban a lombhullatók ültetésének.
Nézzük a tennivalókat:
A gyümölcsszüret idején ne hagyjunk „múmiákat”
a fákon. Ezek a következô év betegségeit segítik csak
elô. Sokfelé elterjedt az a tévhit, hogy a diószüretkor
jól meg kell verni a fát, a jövô évi termés érdekében.
Ez nem igaz, csak összetörhetünk sok, kialakuló virágrügyet, amelybôl dió lehet jövôre. Ha enyhe az
idô, utolsó lehetôsége van az ôszi elrakású és tavaszi
virágzású hagymások, gumósok ültetésének. Ugyancsak most kell ültetni a lombhullató gyümölcs- és
díszfákat. Kivételt talán a kajszival tennék. Ez jobban
szereti a tavaszt A gyepekkel is van ôszi tennivalónk.
Elôször is minél rövidebbre kell vágni, hogy a hó alatt
ne kapjon „hópenészt”, majd meg kell szórni a régi
gyepeket trágyával is. Már kapható szárított darált
marhatrágya zsákosan, amelynek semmi szaga nincs,
és teljes tápértékûnek mondható.
A szabadban levô szobanövényeket is be kell már
vinni, de elôtte gyôzôdjünk meg arról, hogy kellôen
kór- és kártevômentesek-e. A kerti tavak növényeit is
biztonságba kell már helyeznünk.
Minden ôsszel felhívom a kertészkedôk figyelmét
az énekesmadarak kerti etetésére. Most még nem
kell elkezdeni, de helyezzük ki az etetôket, hogy megszokják jelenlétüket. Ügyeljünk arra, hogy az etetô a
macskák által ne legyen elérhetô. Amennyiben nem
függesztett, védjük tüskés ággal, gallérral.
Szép ôszt, jó munkát kíván:
Ort János kertész

A szép napos októberben színes virágszônyeg fogadja a sétálókat a réteken. De érdemes az erdei utak
mentén is szétnézni. Egyes növények szinte másodvirágzásba kezdtek. Elôször sétáljunk hûvösebb,
nedvesebb erdôkben, majd menjünk ki a virágos, napos tisztásokra.
Kányaharangvirág (Campanula
rapunculoides L.) Lomberdôk gyakori karcsú harangvirágféléje ez a szép
kékesibolyás virágú növény. Hosszú,
karcsú virágzat kiemelkedik a többi
növény közül. Levelei szíves vállúak, hosszú nyelûek. Szára pelyhes.
Sok magot érlel, az erdôkhöz közeli
kertekbe is eljuthat az ôszi szél szárnyán. VI.-X. N.T. E.
Csalánlevelû harangvirág (Campanula trachelium L. ) Üdébb, nyirkosabb lomberdôk harangvirágféléje. Pártája nagy, a rövid virágzatban
messzirôl látszik szép kékesibolya,
vagy halványkék „harangja”. Szabad
szemmel is látszanak a párta szélén
és belsejében a pelyhek. Fogas, szíves vállú levelei is serteszôrösek. A
középhegységi erdôkben gyakori. VI.X. T.E.
Közönséges gyíkfû (Prunella vulgaris L.) Kaszálóréteken üde erdôk gyakori ajakosvirágú növénye.
Apró termetû. A tömör virágzatában mély ibolyás-

kék, elég nagy (10-15 cm) ajakos virágok ülnek. Levelei keresztben állnak
szögletes szárán. Gyógynövény. Föld
feletti részeit májustól augusztusig
gyûjtik. Többféle betegségre használják teáját. VI.-X. T.E.
Egyenes pimpó
(Potentilla erecta L.)
Száraz gyepek magas
(30-70 cm) rózsaféle virága ez a feltûnôen szôrös növény. A
rokonai között ritka az ilyen „büszke” tartású pimpó. Levelei ujjasan
összetettek. Sárga szirmú virágai
nagyok (6-12mm). Ne szedjük csokorba! VI.-X. E.
Festô v. magasrekettye (Genista tinctoria L.) Hegyi rétek sárga virágú pillangósvirágú faja. A
tinctoria alfaja alacsony, kúszó,
felegyenesedô szárú. A „magas”
elator alfaj magas szárú, elágazó
(100cm) növény, amelyik inkább
tölgyesekben él. Gyógynövény.
Föld feletti részét júniustól augusztusig gyûjtik. Erôs hatása miatt csak teakeverékben használható. Szép növény! VI.-X. N. E.
Stollmayer Ákosné

Újra a komposztálásról
Egy komposzthalom segítségével a kertben és a
konyhában keletkezô szerves maradékokat tápanyagban gazdag humusszá alakíthatjuk.
Mi is az a komposzthalom? Komposztálás során a házban és a kertben keletkezô hulladék alkotóelemeire bomlik, és humusszá alakul. Humusz
csak a talajban élô baktériumok segítségével jöhet
létre, ezért feltétlenül gondoskodjunk arról, hogy a
komposzthalomnak legyen kapcsolata az élô talajjal. A baktériumok, gombák, férgek és egyéb parányi élôlények csak így tudnak behatolni a komposztba.
A komposztgyûjtô helyen tárolt hulladékok lebomlását korhadásnak nevezzük. Durvább, nagyobb hulladékdarabok (ágak stb.) segítségével
gondoskodjunk arról, hogy a komposztot kellôen
átjárja a levegô, forró nyári napokon pedig egy-egy
kanna vizet se sajnáljunk tôle. Levegôtôl elzárva –
például egy vastag, frissen nyírt fûréteg alatt –
megjelennek a rothasztó baktériumok, amelyeknek
semmi keresnivalójuk a komposztban. A sikeres
komposztálás jele, hogy a komposzthalom összeesik.
A komposzt áthelyezése: A komposztot 2-3 hónaponként helyezzük át egy másik silóba: kéttenyérnyi durva anyagra kerüljön egy réteg nyershumusz és 5 cm vastag kerti föld vagy komposztréteg,
némi szerves trágya és kôliszt, esetleg a kom-posztálást beindító anyag.
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A komposzt érése: A komposztban munkához
látnak a giliszták, amelyek szó szerint átrágják magukat a komposzton, és fekete, az eredeti talajra
emlékeztetô illatú humuszt hagynak maguk után.
Ezután újabb 2-3 hónap türelemre lesz szükségünk, míg végül felhasználhatjuk a kész komposztot. Mivel az érett komposzt felszínét már nem
bolygatjuk, sarkantyúkával, szagos lednekkel, tökkel vagy uborkával is beültethetjük.
A komposzt rostálása: Az érési folyamat végeztével még mindig maradnak olyan nagyobb darabok a komposztban, melyek nem bomlottak le,
ezért használat elôtt át kell azt rostálnunk.
A komposzt bedolgozása: A rostált komposztot ezután ideiglenesen tárolhatjuk más helyen,
vagy rögtön szétteríthetjük az ágy felszínén. Kb. 1
cm vastag rétegben terítsük a talajra, majd kultivátorkapával vagy talajlazítóval óvatosan dolgozzuk
be.
Komposztálható anyagok: Kerti hulladékok (a
beteg növényeket kivéve!), nyers konyhai hulladék,
száraz széna, levelek, sövénynyírásból származó
ágak, levelek, szalma, hamu, kartonpapír (mértékkel), kávézacc (mértékkel).
Nem komposztálható anyagok: Impregnált fahulladék, citrusfélék gyümölcseinek hulladéka
(permetezett anyag), magvas gyomok, gyomgyökerek, húsdarabok (csont sem!), fôzött konyhai hulladékok.
-Ezermester 2003. 09.-

Az avar és kerti
hulladék égetésérôl
(Idézetek az Önkormányzat 2/1994.(III.10.) számú
többször módosított rendeletébôl)
„A rendelet alkalmazása szempontjából kerti hulladéknak minôsül az ingatlanok területén lévô hasznosításra alkalmatlan fû, lomb, gyökérmaradvány,
szár, nyesedék.”
„A rendszeres szemétszállítás alá esô ingatlanokon keletkezô avart és kerti hulladékot az ingatlanon
belül kell komposztálni, vagy a rendszeresített hulladéktárolóban (hulladéktároló: az FKFV által a rendszeres szemétszállításban használatos valamennyi
hulladékgyûjtô tartály) elhelyezni úgy, hogy azok a
szokásos módon üríthetôk legyenek.”
„…Égetés a kerület egész területén október-november, valamint február-március hónapokban csütörtöki és szombati napokon 10.00–15.00 óra között
megengedett, a tûzvédelmi elôírások betartása mellett. Párás, ködös, szeles, idôjárás esetén az égetés tilos!”
„Az aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti hulladékot éget, vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítására vonatkozó elôírásokat megszegi, azt a személyt, aki háztartási, vagy más jellegû tevékenysége
során káros levegôszennyezést okoz, illetve elszívó,
tisztító berendezését nem, vagy nem megfelelô módon üzemelteti, szabálysértést követ el, mely cselekményért 30 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható.”
(szerkesztôk)
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emez bácsi a lábtörésbôl, megszületett-e már az unoka amazéknál.
Ezt a derûs nyugalmat nem tudja kikezdeni sem a
busz motorjának a Viharhegyi út meredekével lefolytatott – minden alkalommal kétesélyes – küzdelme,
sem az Erdôalja úti iskola és a Máramaros út közti
szûk szakasz akadálypályájának nehézsége. Ha az autóbusz itt jármûvel találkozik szembe, meg kell egyeznie vele, hogyan fognak elaraszolni egymás mellett,
melyik tolat vissza, húzódik félre. Ugyanennek a
manôvernek a nehezített változata a havas, jeges
úton való végrehajtás, illetve betonkeverô, vagy kukáskocsi kikerülése. Míg hasonló kellemetlenségek
esetén egy városi sofôr már rég elküldi melegebb éghajlatra az ôt feltartó, ügyetlenkedô úrvezetôt, a 137es pilótája James Bond nyugalmával és magabiztosságával (bár valamivel szerényebb technikai háttér
segítségével) oldja meg a helyzetet.

És lám, ezeknek a vezetôknek a hozzáállása mintha ránk, utasokra is jó hatással lenne. Amikor télen a
hirtelen lehullott félméteres hóban a sofôr feladja a
küzdelmet, zokszó nélkül gyalogolunk le a hegyrôl a
hófúvásban, a régi Delta címû tévémûsor bevezetô
képsorait idézve, mert semmi kétségünk afelôl, hogy
a pilóta mindent megpróbált, ami az adott helyzetben lehetséges volt.
A varázslat egészen addig tart, amíg csak le nem
szállunk a buszról a hegy aljában. A villamos várhatólag orrunkra csukja az ajtót, vagy ha feljutunk rá, a
vezetôje ingerülten lehord bennünket, amiért nem
ott és úgy szállnak fel vagy le, ahol és ahogy az a leghatékonyabb volna.
Befejezésül talán így lehetne röviden leírni a jelenséget: a 137-es járat az a ritka valami, ami nem milyen nagyszerû is volt valamikor, hanem ami most
nagyszerû.
Földes Annamária
(Ez a cikk az Egyesület cikkíró pályázatán megosztott elsô díjban részesült.)

használva – ünnepélyes keretek között megnyíló kiállítások formájában, lehetôséget kínálnak fiatal
képzômûvészek részére alkotásaik nyilvános bemutatásához. Így a szeptemberi program Tóth József
festômûvész kiállításának megnyitójával indult 21-én,
ezt követi Koncz Gábor elôadói estje október 11-én.
Bencze Ilona színmûvészt október 27-én, Gerendás Péter elôadómûvészt novemberben látja vendégül a Mirázs. A novemberi idôpontot még nem egyeztették az
elôadóval, a fiatal képzômûvészek visszajelzése pedig
a napokban lesz esedékes. (Cikkünk összeállításának
idôpontjában a részletek még nem voltak ismertek. –
a szerk.) A szervezôk a kulturális események idôpontját az állandó formátumú, havonta megjelenô „MIRÁZS PÓDIUM és Galéria” lapjain kívánják megadni a
jövôben, az elôadói estre összeállítandó vacsora ételkínálatának feltüntetésével együtt.
A Mirázs nemrégiben kapcsolatba lépett az Óhegy
Hírek szerkesztôségével a programfüzetnek a lapban
történô terjeszthetôsége tárgyában. Az ezzel összefüggô egyeztetések folyamatban vannak, hamarosan
megállapodásra is sor kerül. Az étterem tulajdonosai-

nak azonban szándékában áll az üzletszerûen mûködô
terjesztésen túlmutató, többrétû kapcsolatot kiépíteni az egyesülettel, aminek keretein belül akár közös
rendezvények szervezését is elképzelhetônek tartják.
Örömmel fogadnák, ha az egyesület vezetése a tagság
igényeit is figyelembe véve, megnevezne olyan
elôadókat, kiállítókat, akiket a hegyvidékiek szívesen
meghallgatnának, alkotásaikat szívesen megnéznék.
Az így felmerülô javaslatokat megformálandó, készséggel segítenének a programok megvalósításában. A
magunk részérôl mi is reméljük, hogy idôvel eleget tudunk tenni az elvárásoknak, és együttmûködésünk a
jövôt illetôen valóban gyümölcsözô lesz.
Ugyanezekben bízva minden jót kívánnak a hegylakóknak, s mindig kedves vendégként várják ôket a
konyha és az étterem munkatársaival – a grúz szakácsnôvel, az örmény segítôvel, az orosz felszolgálóval
és a két magyarral (szakács és pincér), valamint a hétvégeken (CS-P-SZ) mûsort szolgáltató zenekar bájos
orosz énekesnôjével és szintetizátoron játszó virtuóz
zenészével – együtt a
M I R Á Z S É T T E R E M - ben
1023 Bp., Ürömi köz 2. Telefon/fax: 326 1718
Dr. Kamarás György és Sebestyén Imre - tulajdonosok
(A cikket összeállította: Szász Kálmán)

Mesebusz
A 137-es autóbuszjáratról szerzett tapasztalataimat szeretném megosztani azokkal a hátrányos helyzetû hegylakó társaimmal, akik kizárólag autóval közlekednek. Mert ehhez a járathoz hasonlóval még sehol másutt nem találkoztam. Sajnos, a gyorsabb lejutás érdekében egyre gyakrabban válok én is hûtlenné hozzá, pedig aki ezzel a járattal utazik, az kiváltságos utasnak érezheti magát!
Mitôl is olyan különleges a 137-es? Ahogyan gyerekkoromban nem fordulhatott elô, hogy egy farmotoros távolsági MÁVAUT autóbusz elinduljon, amíg
az utca végén még csak akkor feltûnô néni oda nem
ért a piacra szánt, rosszat sejtve pislogó tyúkkal a hálószatyrában, úgy a 137-es vezetôje is végtelen türelemmel várja be a minden irányból kétségbeesetten
loholó iskolásokat ugyanúgy, mint a nehezebben
mozgó nyugdíjasokat. A vezetô jó ismerôsként köszönti a régi hegyi lakókat, számon tartva, felépült-e

MIRÁZS
2006. február 2-án nyílt meg új helyén, a II. Ürömi
köz 2-ben Magyarország egyetlen grúz étterme a
MIRÁZS. Sokan úgy tudják, hogy a mirage szó francia,
káprázatot jelent és a derék gallok egyik repülôgépjüket
nevezték el így. Ámde az étterem tulajdonosaitól megtudtuk, a mirázs szó az orosz nyelvbe is átsurrant, ott látomás vagy délibáb a jelentése, sôt a grúzok is magukénak mondhatják, és náluk az értelmezése: varázs. Így
adódhatott, hogy a közismert, Szépvölgyi úti kápolnácska szomszédságában szerényen meghúzódó, új ruhába
öltöztetett étterem franciás neve voltaképpen grúz kifejezést takar, és a Mirázs joggal adhat helyet a grúz ételek készítésének, kínálatának.
Az étterem gazdái elhatározták, hogy nem elégszenek meg csupán az etetô-itató vendéglátás kínálta lehetôségekkel, amelyek az étlap tanúsága szerint önmagukban sem akármilyenek, hanem a kulináris élvezetek mellé kulturális menüt is szeretnének felszolgálni. Kossuth-díjas érdemes színmûvészünk,
Koncz Gábor mûvészeti vezetése mellett havonta
elôadói esteket szerveznek, neves elôadók közremûködésével. Ezen felül – az étterem páratlan adottságát ki-

Kampány a Népház asztalánál
– magánmegjegyzésekkel
Az önkormányzati választásokat megelôzô kampány során négyszer ültünk asztalhoz polgármesterés képviselôjelöltekkel. Sok kérdés felvetôdött, de
ami unos-untalan ismétlôdött az a következô három:
Erdôalja út alsó szakasza: a hálózatban betöltött szerepéhez képest egyszerûen nem mûködik,
használhatatlan – vetôdött fel a fórumokon. Megoldatlan az iskola balesetmentes megközelítése és
parkolója, a Bécsi út felé vezetô szakasz – a Remetehegyi út alatt – pedig járhatatlan. Van ennél nagyobb baj is a hegyen, de ez csöppnyi, mindössze
200 m-es szakasz már szinte unalmas. miért nem
oldható ez meg?
Magánmegjegyzés: Az iskolaszék egyik tagjának kérésére Petô György alpolgármester úr tett is gyorsan lépéseket, amit köszönünk. Reméljük, a majdani képviselôtestület a kérdést nem kátyúzással vagy szônyegezéssel, hanem egy új út építésével fogja megoldani, gyors tervjóváhagyást követôen, még 2007-ben.

Népszavazás költsége: Minden testületi tagnak
elôre tudnia kellett, hogy a népszavazás eredménytelen lesz, hiszen a 4 igen-es népszavazásnál 58%-os, a
kettôs állampolgárság eldöntésekor 37,5-os volt a
szavazni jogosultak részvételi aránya. Pedig akkor
egyértelmûek voltak a kérdések és minden médiából,
na meg a vízcsapból is, ömlött az információ. Miért
is lett volna az „Álomsziget” ügyben 51%, amikor a
döntésre váró kérdés halandónak nem volt értelmezhetô, az információ pedig csak néhány szórólap és az
Óbuda Újság olvasóihoz jutott el. Elúszott több mint
35 millió forint. Ki a felelôs? – hangzott el a fórumokon többször a kérdés.
Magánmegjegyzés: Tudom, hogy a pénzek nem keverhetôk össze, és azt is, ha megmarad, az nem az Egyesületünkhöz jut el, más helye van. Azért higyjék el,
nehéz megélni azt, hogy Egyesületünk második éve
dolgozik a Jablonka parkban azon, hogy a kapott 1,5
millió mellé a lakók és cégek összefogásával még 5-

6 millió tegyen a „népszavazós” Önkormányzat asztalára.
Hegyi választókörzet: Fórumokon résztvevôk
nem értették, miért alkot a hegy három körzetet? Különösen azt nem, hogy miért van egy más típusú gondokkal küszködô lakóteleppel összekapcsolva. A felszólalók elmondták: fontos, hogy a hegyoldal egy
szavazókört képezzen, hiszen más típusú gondok vannak itt, mint ott. A hegyen kiszabályozatlan közterületek vannak, kiépítetlen utak és közmôvek, és közbiztonság sincs.
Magánmegjegyzés: A helyi önkormányzati képviselôk
választásáról szóló 1990. évi LXIV. Törvény 10.§ (2)
pontja elôírja, hogy „az egyéni választókerületek kialakításánál figyelemmel kell lenni a… helyi sajátosságokra is.” Mint ismeretes a választókerületek nagyságát a III. kerület január 1-jei lakosságszáma után
képezhetô egyéni választókerületek száma szabja
meg. Ennek alapján cca. 6000 lakost számláló szavazóköröket kell kialakítani. Ez a hegyen megvan, csak
érvényesíteni kell. A hegy pont két szavazókör. A Perényi úttól délre, és attól északra.
Felcsuti László
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Szakértelmetlenség
– Mi történt? – tettük fel a kérdést, amikor a szakemberek megkezdték az utcánk csatornázását.
Fejlôdünk. Apró mûhiba csupán, hogy a markológép
átszakította a telefonzsinórt. Tudjuk azonban, hogy
az egyik fajta szakember által okozott problémát egy
másik fajta szakember bevonásával meg lehet oldani. A csatornázós szakemberek derékból hátradôlve
figyelték, ahogyan a telefonosok reparáltak. A példás
együttmûködés következtében estére újra búgtak a
telefonok.
– Hol megy be önökhöz a vízvezeték? – kérdezték.
Megmutattuk. A vízvezeték vonalában egy feltûnô
színû rongyot kötöttünk a kerítésre. Némi saccolást
kívánt ugyan a vezeték pontos vonalának meghatározása, de tapasztalt szakembereknek ez nem okozhat gondot.
–Mi történt? – kérdeztük, amikor a csapból egyszercsak nem folyt a víz.
– Kicsit eltört a vízvezeték – válaszolta a gödör fölé hajolva egy buksi fej. A diagnózis kissé óvatos volt
ugyan, de lényegét tekintve igaz: a kettétört csôbôl
ömlött a víz.
– Hogyan történt? – érdeklôdtünk a kerítésre aggatott feltûnô színû rongy felé sandítva.
– Hát, gyökér nôtt a vezeték fölé. Át akartuk vágni
a gyökeret, hogy megtaláljuk a vezetéket. Megtaláltuk.

Próbáltuk megérteni a helyzetet. Elképzeltük a
szakembert, amint a kritikus vonal mentén csákányoz. Hirtelen megakad egy gyökérben. Tûnôdni
kezd, hogyan kerülhetett ez ide, miközben szusszanásnyi idôre az út mellett terebélyesedô nyárfa árnyékába húzódik. A növények megdöbbentôen alattomos föld alatti tevékenységet folytatnak.
Másnap zajos, de eseménytelen napra számítottunk.
– Mi történt? – kérdeztük az utcára érve, amikor a
munkagépek dübörgését nyugtalan emberi hangok
moraja váltotta fel.
– Hát, megint elszakadt a telefonzsinór – vakarta
a fejét az egyik szakember.
– Hogyan történhetett ez? – sikoltotta a szomszéd
úr, aki annak idején 10-15 éves igénylés után kapott
telefont.
– Nem látták, hogy ott van a zsinór? – logikázott
a terhelt múltú szomszéd.
Próbáltuk megérteni a helyzetet. A csatorna ugye
lent van. A telefonvezeték pedig fönt. Ha a szakember csatornáz, akkor lefele néz és nem tûri, hogy bármi elterelje a figyelmét.
És közeledett a gázvezeték. Féltünk. Némi megnyugvással tekintettünk a mikrohullámú sütôre, ha
a gázvezetékkel történne valami, de túlélnénk, majd
ott melegítünk vizet (ha lesz). Rádöbbentünk azon-

Drog! Drog! Drogveszély!

A bûz. . .

A Kék Pont
2006. szeptember 5-én átadták Békásmegyeren, a
Lukács György utca 3-ban a „Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány”
észak-budai alegységét. Az intézmény Óbuda-Békásmegyernek egy, napjainkra már sajnos sürgetôvé
vált gondját igyekszik megoldani. A III. kerület
ugyanis a kábítószer-forgalmazás és -fogyasztás tekintetében a fôvárosnak egyik legveszélyeztetettebb
területe lett az utóbbi években. A magyar társadalom egészét fenyegetô veszély, a drog-probléma elleni küzdelem talán leghatékonyabb harcosa, az
1996-ban létrehozott Kék Pont Közhasznú Alapítvány, amelynek óbudai központja tehát rövidesen
megkezdheti mûködését a kerületünkben.
A szûk körben megtartott átadási ünnepséget –
melyen egyesületünk, mint a Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum (KEF) tagja, meghívottként vehetett részt
– az alapítvány helyi, koordinációs vezetôje nyitotta
meg. Az intézményt a Kék Pont nevében az alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Rácz József pszichiáter, az orvostudományok kandidátusa, egyetemi magántanár, igazgató, a III. kerületi Önkormányzat és
Óbuda-Békásmegyer lakói nevében pedig dr. Petô
György, a KEF kerületi vezetôje és Bús Balázs alpolgármesterek vették át.
A tízemeletes panelépület földszintjén elhelyezkedô – korábban rendôrôrsként mûködô –, kliensi
szobákból, orvosi rendelôbôl, csoportos foglalkoztatóból, koordinációs irodából, egészségügyi blokkból
és elôtérbôl álló helyiségcsoport átalakítása 13 millió forintba került, mely költség nagy részét a kerületi önkormányzat teremtette elô. A várhatóan évi 15
millió forintból gazdálkodó intézmény mûködési
költségeit szintén az önkormányzat fedezi a Kék
Ponttal kötött ellátási szerzôdés értelmében. A drog-
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ban, hogy a villanyvezeték a gázvezetékkel egy vonalban húzódik, csak míg az utóbbi lent, az elôbbi fönt.
Mivel pedig a szakemberek éppen lefele koncentráltak…Bíztunk a szerencsében, valamint igen sûrûn
kommunikáltunk a szakemberekkel. Életben maradtunk.
Nagyjából egy hónapos megfeszített munkával
végre befejezték a kertünk elôtti szakasz csatornázását, a gödröt betemették, leaszfaltozták.
– Kész? – tétováztunk.
– Kéé... hát... kész – tétováztak.
És jött az esô. Az aszfalt lassan süppedni kezdett,
behorpadt, majd megtört.
– Mi történt? – kérdeztük az ismételten gödröt lapátoló szakemberektôl..
– Megsüppedt – mondták. Eláztatta az esô – folytatták elszontyolodva. Nem számítottunk rá, hogy
esni fog – tették még hozzá.
Ezt már nem próbáltuk megérteni. Ahhoz a mi intellektusunk renyhe. Volt, aki fürdôbe ment. Volt, aki
a hegyi levegôre esküdött. Volt, aki önvédelmi álomba merült. Volt, aki teakúrát tartott. Mindegy, hogyan regenerálódik az ember, csak szakemberhez ne
forduljon.
Szöllôsi Ágnes
(Ez a cikk, az Egyesület cikkíró pályázatán
megosztott elsô díjban részesült)

konzultációs és ambuláns tevékenység keretében
kliensi konzultálás, pszichoterápiás kezelés, gyógyszeres kezelés, valamint egészségügyi vizsgálat folyik majd, amit egy pszichiáter, egy pszichológus,
három szociális munkás és egy koordinátor lát el a
jövôben. A kliensek a szolgáltatásokat más segítô
szervezetek elôzetes ajánlása alapján és telefonos
bejelentkezést követôen vehetik igénybe.
A szociális munkások nem kevés áldozatkészséget
igénylô, éppen ezért méltó megbecsülést érdemlô,
úgynevezett „megkeresô” tevékenysége mellett a Kék
Pont egy speciális szolgáltatást is nyújt a klienseknek: az „elterelés”-t. Ebben az esetben nem a drogveszély elterelésérôl van szó – sajnos ehhez a Kék
Pont önmagában kevés lenne –, hanem a drogfogyasztás büntetôjogi következményeinek enyhítésérôl. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy amennyiben
a drogfogyasztó ellen büntetôeljárás indul, azaz az
ügyész feljelentést tesz a bíróságnál, akkor mentesülhet a kliens a büntetés alól, sôt, semmissé válhat
az ellene felhozott vád is abban az esetben, ha fél
éven keresztül, igazoltan részt vesz a Kék Pont konzultációin és/vagy ambuláns kezelésein. Ez tehát az
elterelés, egy mindenképpen humánusnak mondható eljárás, ami remélhetôleg csökkenteni fogja majd
a menthetetlen drogfüggôk számát. Bízzunk benne.
Azt hiszem, örömmel kell üdvözöljük a Kék Pont,
a KEF és az önkormányzat együttes és hasznos kezdeményezését, valamint annak megvalósulását. Itt
most nem marad más hátra, mint hogy gyermekeink,
a jövô nemzedéke és a drog ellen harcba vonuló civil közösségek nevében is jó munkát, sikereket kívánjunk a Kék Pont kerületünkben, mindnyájunkért
tevékenykedô munkatársainak.
Szász Kálmán

…amit bárki tapasztalhat, ha megáll a Bécsi
út és Farkastorki út sarkánál létesített l37-es
buszmegállónál, az nem mindennapi. Bátran
penetránsnak nevezhetô. Pláne ebben a gyönyörû ôszi napsütésben, amikor telibe-trafálják a napsugarak a felgyülemlett szemetet. A
hosszú, földszintes kis szürke épület ablakait
korrodált, rozoga rács védelmezi. Igen ám, de
ez sok helyen lyukas. Isten tudja kicsodák, a
rács mögé mindenféle rothadó, szerves szemetet is hajigálnak – sajna. Legyeket látunk, meg
darazsakat. A fal mentén parlagfû lengedez. A
tövénél pedig huncut kis egerek érdeklôdnek,
hátha valaki kosztolna várakozás közben.. .
Csak lepottyan valami. Ha hosszabban nem
jön a busz, az utasok tekergetik a nyakukat,
uramisten, mitôl van itt ekkora bûz? Pedig az
épület elején már megindult a XXI. század.
Vendégül látnák az embert a büfében, idébb
ingatlan ügyeinket intézhetnénk, ha lennének.
Kívülrôl nem látni, hogy a régi – valamiféle –
mûhely létezik-e még odabent. Amennyiben
nem, milyen jó lenne, ha valaki ötlet és pénz
birtokában ezeket az ablakok mögötti helyiségeket hasznosítaná. Gondoljuk csak el, milyen
édes, igazi, régi Óbudát idézô boltocskák lehetnének itt, ahol minden bizonnyal akkor is
vásárolnának az emberek, ha a szemközti hodályokban már minden földi jóval felszerelték
volna magukat.
Hölgyeim és Uraim, sok jó ötletet és sikert
kívánok, ha valaki elszánná magát és vállalkozna! Mindannyian jól járnánk, környezetünk pedig csinosodna.
W. Grass
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Táborhegyi kôfülke
Megjelent az „Óbuda ostroma 1944–45” címû könyv
Ha a ,,barlang" beszélni tudna! ,,Saxa loquuntur". Sajnos csak a kövek tudnak megszólalni, a régészek és történészek részére, a Táborhegyi kôfülke (barlang) nem.
Pedig de sok mondanivalója lehetne! 1944 áprilisától, miután elkezdôdött hazánk földjének bombázása, a Táborhegyi kôfülke és környéke igen sok
olyan egyént ,,látott vendégül”, akik vagy nem kívántak az ilyen-olyan légópincékben várni, hogy
mikor szakad rájuk, vagy akik nem kívántak valamelyik járôrcsapat karjaiba futni, vagy valamilyen okból kerülték a hatóságok látómezejét. Voltak itt katonaszökevények, matrózok, akik alatt Apatinban
felrobbant a slepp, Himinecz Péter ruszin népmegbízott a feleségével, Komporday Aurél rádiómérnök, aki tagja a Kiss János altábornagy, Nagy Jenô
vezérkari ezredes és Tarcsay Vilmos vezérkari százados, közgazdász vezette ellenálló különítmény-

Bridzs

nek. Jómagam édesanyámmal és barátnôjével, Bakonyi Máriával jártam itt, aki túlélve a „Csepeli
bombázást", jobbnak látta egy következôt már kihagyni.
Itt éltük át az Óbudai gázgyár elleni támadást,
amikor a felszakított tartályból, annak magasságánál háromszorosan magasabb gázfáklya égett,
amikor a Csepeli Olajfinomító égésének kormos
füstje beterítette a várost, amikor a papírgyár égésének pernyéi eljutottak a hegyoldalra is.
Komporday Aurél magakészítette rádióján
hallgattuk – gyönyörû szép ôszi napsütésben –
Horthy békeproklamációját és Szálasi hatalomátvételét. Ebben a kôfülkében rejtette el Komporday Aurél azt a kis leadót, amivel várta, hogy a
harcok elcsituljanak, és a rádió leadás megindulhasson.
A történelem mást hozott. A ,,barlang körül dek-

– avagy az avatatlan kibic legújabb kalandjai

Az avatatlan kibic már alig bírta kivárni a következô
alkalmat (a kibicelésre), mert tudta, hogy ezután nagyon kell majd figyelnie, hiszen most kezdôdik az „igazi játék” (megtanulása).
Megértette, hogy az eddig tanult szabályok igenigen fontosak voltak, ám még csak a játék kereteit rajzolták meg: a pályát, a felszerelést, a játékszabályok
egy részét. Tudta viszont azt is, hogy minden játékban
a legérdekesebb mégiscsak a játék és az csak ezután
fog következni.(Csak következne már!) A legutóbbi kalandok során, mint láttuk, az avatatlan kibic számára
megválaszolatlanul maradt az a kérdés, hogy „mire” licitál az osztó, (a kezdô) majd utána a többi licitáló. Mi
tehát a licit alapja, azaz mi „a kikiáltási ár”?
– Az elsô licitálónak, ha nem passzol, legalább 7
ütésre kell vállalkoznia a licitje során – így a törvény.
Az avatatlan kibic a törvény hallatán egy kicsit elbizonytalanodott, ugyanis – maga köré nézve – ô úgy
látta, hogy a licitet megkezdô játékosok 1-es, 2-es
vagy 3-as (igen ritkán 4-es) számot viselô lapocskát
tesznek le maguk elé, azaz valószínûleg ôk ennyi ütésre vállalkoznak (és nem 7-re). Igaz, néha a 7-es számú
lapocska is elôkerült a dobozából, de ez általában a
licit vége felé történt és nem a kezdetén.
– Na, mi most hát az igazság? Mi van a többi ütéssel? – tette föl magának a kérdést az avatatlan kibic.
Az igazság, – mint általában mindig – most is igen
egyszerû, és erre, szerencsére, az avatatlan kibic is hamar rájött. Tehát: az 52 lapos bridzskártya-paklit négy
egyenlô részre osztják és így az asztal körül ülô négy já-

tékos mindegyike 13 darab kártyalapot kap (a tok
mindegyik zsebében 13 lap van). A 13-as szám, a 13 lap,
azt is jelzi, hogy minden játszmában 13 ütés van, amin
általában a két ellenfél – a „felvevôk” és az „ellenvonal”osztozik. Ütésnek nevezzük azt a játékelemet, amikor az
egyik játékos kitesz egy lapot az asztalra, amihez a többi három hozzátesz, sorban, egyet-egyet s így kialakul
egy négylapos formáció. Ezt a formációt, tehát az ütést,
vagy a felvevôk, vagy az ellenvonali játékosok „viszik”,
azaz, az ô ütésük lesz. Namármost! Licitkezdéskor azért
kell tehát legalább 6+1=7 ütésre vállalkozni, hogy legalább eggyel többet üssünk (reményeink szerint) az ellenpárnál (13-6=7). A törvény viszont még jobban leegyszerûsíti a dolgot: az elsô 6 ütést automatikusan
„bevállaltnak” veszi és a licitet a 7. ütéstôl kezdi számozni, azaz 7 ütést vesz „egy”-nek.
(Természetesen a felvevôknek az elsô 6 ütést is
meg kell ütniük, csak errôl, elegánsan, nem beszélünk.) Így lehet az, hogy a licit során 1-et mondunk, ha
7-et, 2-t, ha 8-at, 3-at, ha 9-et és így tovább… akarunk
ütni. Persze ezenközben az ellenvonal azon fondorkodik, hogy mind több akadályt gördítsen a felvevôk vállalkozásának útjába, ennek érdekében pedig mindenféle közbeszólásokkal igyekszik megzavarni a felvételre készülôk licitjét. Ez utóbbit nevezik az ellenvonal licitjének.
– Na így mindjárt más a helyzet! Így már jobban
érthetô a dolog – mondta magában az avatatlan kibic,
majd azon nyomban megfogalmazta idekívánkozó,
újabb kérdését. – Most már csak azt kéne tudnom,

Suliváró
Kedves nagycsoportos Gyerekek, kedves Szülôk!
Ugye, már kíváncsiak vagytok, milyen is az iskola, hogy néz ki, mit csinálnak ott a gyerekek? Hiszen
jövôre Ti is iskolások lesztek! Itt az alkalom, hogy kicsit bepillantsatok az iskola életébe.
Szeretettel várunk benneteket minden hónap elsô csütörtökén egy játékos foglalkozásra iskolánkba.
Az elsô suliváró-foglalkozás idôpontja: 2006. október 5. (csütörtök) 16 és 17 óra között.
A foglalkozásokat a leendô elsôs tanító néni Szappanos Lászlóné, Erika néni vezeti, aki nagy szeretettel készül a veletek való találkozásra.
Címünk: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 1037 Budapest, Erdôalja út 5. Telefon: 250 3269
Marótiné Horváth Gizella igazgató

A 70 m hosszú Táborhegyi-barlang szája.
kolók" szétszéledtek. Komporday Aurél részt vett a
szovjet újjáépítésben, majd hazatérve, tevékenységével, magas felkészültségével segítette a rádiózás-televíziózás fellendítését. Akinek még emlék
az, ami a barlang környéken történt, az már csak én
vagyok.
Bókai Bátor
milyen 13 lap kell legyen a kezemben ahhoz, hogy elindulhassak vele, azaz 7 – vagyis 1 – ütésre merjek vállalkozni a partnerem segítségével?
A szabály, a törvény azt mondja, hogy az induláshoz induló erejû lapra van szükség. Ám, hogy mitôl
lesz egy lap induló erejû, az már nem olyan egyszerû,
sôt mondhatni, meglehetôsen bonyolult dolog. Tulajdonképpen az indulni kívánó kézben levô 13 „látható”
és a partner kezében levô másik 13 „nem látható” lap
erejének felbecslése, a bennük rejlô játéklehetôségek
sokasága közül a legmegfelelôbbnek a kiválasztása a
bridzs egyik legnehezebb feladata, és az eredményes
játék legizgalmasabb része. A laperô meghatározásához segítségül kell hívjuk a matematika alapmûveleteit (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) és a licitrendszer (licitek, konvenciók összessége) szabályait.
Az avatatlan kibic elôtt lassan kezdett fölsejleni egy
elkövetkezô agytorna baljós árnya. Megérezte, hogy kíváncsiskodása során az utolsó kérdésével eljutott egy
olyan ponthoz, ahonnan, ha visszalép, akkor kárba vész
eddigi fáradozása, ha viszont továbbmegy, akkor semmi sem menti meg ôt a bridzs megtanulásától és egy
átkos szenvedély sírig tartó rabságától. A felismeréstôl
egy pillanatra meghôkölt, majd mély lélegzetet véve,
mégis a szenvedély mellett döntött. Elhatározta, hogy
a rá váró feladathoz erôt gyûjt, és megkért, a kalandjairól csak egy kis idô elteltével számoljak be. Megígértem neki, hogy kérését teljesítem és a legközelebbi
szám megjelenéséig nem írok újabb kalandjairól.
A szeptemberi pezsgôparti gyôztesei:
1. Décsey Kriszta - Médi
2.-3. Molnár Gyula - Csige Jóska és a Lovász házaspár
Szász Kálmán

Bridge tanfolyam indul
októberben, kezdôk számára!
Érdeklôdni lehet:
Kiss Kati 387 3502, vagy 20 922 1273
Kérem a tavaszi bridzs tanfolyam
résztvevôit, hogy megfigyelôként jöjjenek el
az induló tanfolyamra. Józsi, Évike, Betty,
Gabriella, Adrienn, szeretettel várlak
benneteket! (A többiek járnak.)
Kiss Kati
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Iskolai hírek
A 2006-2007-es tanév már egy hónapja elkezdôdött. Két új elsô osztályunkban 36 apróságot
köszöntöttünk.
A pedagógusok között nem történt jelentôs változás. Két új tanító néni kezdte meg iskolánkban a
munkát. Stark Andrea az 1. a, míg Komjáthyné Ignácz Klára az 1.b napközis tanítója lett. Klári néni
nem új ember iskolánkban. Sok, ma már ifjú felnôtt
emlékszik nagy szeretettel kedves tanító nénijére.
Örömmel fogadtuk visszatérését. Mindkettôjüknek
és kis tanítványaiknak sikeres, jó munkát kívánunk!
A stabil tantestület mellett boldogság számunkra, hogy az épületben viszont minden nyáron pozitív változások történnek. Az önkormányzat kicseréltette minden osztályterem ablakát. Az ajtók cseréje is elkezdôdött. A szülôk segítségével szinte minden osztályt újra festettünk, három terembe új lambéria is került, és néhány teremben megújították a
melegpadlót is. A termek szépítéséért, az ízléses
berendezésért a pedagógusok a szülôkkel közösen
nagyon sokat tettek. Néhány tanító és tanár nyáron
heteket töltött az iskolában, hogy megtervezze a tanítványai leendô otthonát. Volt, aki a lakása bútorait szállította át a tanterembe, hogy minél barátságosabban érezzék magukat az iskolában a kis nebulók. Köszönjük minden lelkes pedagógusnak és
segítôkész szülônek, hogy szívükön viselik intézményünk sorsát. Kiemelten szól ez a köszönet Décsi
Krisztának, az iskolaszék elnökének a folyamatos
koordináló tevékenységéért, szükség esetén kétkezi munkájáért.
A tanévkezdés feszültségét a hagyományos Sulibuli ünnepséggel oldottuk föl, illetve köszöntük
meg a sok munkát. Szeptember 15-én volt nagy dínom-dánom. Beró bácsi több szülô segítségével fakanalat és üstöt fogott, és négy bográcsban rotyogott az illatos gulyás, a kicsiknek még mákos tészta is készült. Közben a gyerekeket Dudó bohóc szó-

rakoztatta, és újdonságként egy csacsi és egy ló hátán ismerkedhettek a lovaglás szépségeivel. Közben kicsik és nagyok 9 óráig ropták a táncot egy
kedves szülô, Hegedûs Péter és barátainak fergeteges zenéjére. Köszönjük nekik a jó hangulatot, amit
a zene mellett a karaoke lehetôségével, és az iskolai közös kirándulások vetítésével tovább fokoztak.
A remek hangulattal jól megfért a szülôk kezdeményezése. Gyûjtés indult a mellékhelyiségek korszerûsítésére. A kezdet bizakodással tölthet el bennünket.
Több mint 100 ezer forint készpénz gyûlt össze,
és több munkafelajánlás érkezett. Tavaly ugyanekkor a számítógépterem légkondicionálásának megoldása volt a cél, ami most már a megvalósulás stádiumába jutott. Mindez az összefogás eredménye.
Nemcsak a szülôk, de sok hegyen lakó is támogatja elképzeléseinket. Nagy taps közepette köszöntük
meg és fogadtuk tiszteletbeli rákóczisnak a vietnámi Tamás szomszédunkat, aki az építkezése megkezdése óta folyamatosan segítséget nyújt iskolánknak. Most a parkolás gondjain igyekezett – lehetôségéhez mérten – enyhíteni. Itt is megköszönjük pozitív magatartását. Reméljük, a hegyen ô is
mihamarabb igazi otthonra, sok barátra talál!
A SZJA 1%-át, az Erdôalja Alapítványnak felajánlott 731 026 Ft-ot ebben az évben a mellékhelyiségek korszerûsítésére kívánjuk fordítani. Ezt az összeget szükséges különbözô forrásokból még tovább
növelni. Segítséget várunk szakipari munkák, tárgyi
felajánlások és alapítványi befizetések formájában
is. Az Erdôalja Alapítvány számlaszáma: 11670009077606000-70000009. Reméljük, a számlán levô
összeg év közben is gyarapodni fog, és a szükséges
korszerûsítés megvalósulhat, mint eddig minden,
amit a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola gyermek-,
szülô- és pedagógus közössége együtt elhatározott.
Kérjük, támogassák ezt a kezdeményezést!

Ehhez a célhoz járul majd hozzá az ôszi papírgyûjtésünk is. November 6-tól 15-ig várjuk az otthon vagy munkahelyeken tárolt papírhulladékot.
Hisszük, hogy ismét sok hegylakó tartja fontosnak
iskolánk ilyen módon történô támogatását. Elôre is
köszönjük!
A tavaly megkezdett parkosítás, virágosítás idén
is nagy ütemben folytatódik. Kiemelten köszönjük
az 1. a-ban tanuló kis diákunk anyukájának, Pálinkásné Fehérvári Évának, aki eddig a virágpalánták,
az álló és kúszó tuják és egyéb bokrok sokaságával
halmozta el iskolánkat.
Reméljük, a pedagógusok, gyerekek és szülôk
munkájával elültetett növények megfogannak, és az
osztályok a számukra kijelölt területet felelôsséggel
ápolják! Így iskolánk idén is sikerrel vehet részt „A
virágos, tiszta iskola” pályázaton.
Szeptember 21-én az ENSZ által meghirdetett
Nemzetközi Békenaphoz iskolánk is csatlakozott. A
szép, napsütéses délelôtt az udvaron déli 12 órakor
felcsendült John Lennon békedala: Give peace a
chance, majd minden tanulónk és dolgozónk aláírásával hitelesítette azt a fontos célt, hogy mi
mindannyian azt kívánjuk „Legyen béke a Földön!”
Ezen a rövid megemlékezésen indítottuk el azt a
pályázatot is, amellyel szeretnénk, ha tanulóink
életkoruknak megfelelôen felkészülnének az 1956os forradalom 50. évfordulójának megünneplésére.
A kiadott pályázat szerint lehet rajzzal, tablóval, riporttal, leírással, fotókkal, bibliográfia készítéssel,
mûelemzéssel foglalkozni. A pályázatok értékelésére október 20-án az iskolai ünnepélyen kerül sor.
Az elôzô évek sikerét figyelembe véve ismét, már
októbertôl megkezdjük a jövô évben iskolát kezdôk
intézményünkbe szoktatását. Nekik, illetve szüleiknek szól a Suliváró meghívó. Mindenkit szeretettel
várunk
Marótiné Horváth Gizella igazgató

Fotó: Molnár G.
Íme az iskolakezdô 1. b osztály tanulói (balról jobbra): Gonda Richárd, Zsámbokréty Gábor, Juhos Sándor, Bogdánffy Gergô, Temesy Léna, Eszes-Kovács Maxim, Farkas Bence, Tóth
Levente, Deli Szabolcs, Bene Anita, Lôvei Henrietta, Színay Soma, Balla Kira, Medveczky Zsigmond, Kosaras Zita, Mátray Tamás, Marján György. Hátul a tanító néni, Pappné Kocsis
Marianna. A felvételrôl hiányzik Foitl Emília.
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AZ EGYESÜLET
HÍREI
Internet-oktatás

,,Egynek minden nehéz,
sokaknak
semmi sem lehetetlen”

10 éves a lap!

Internet-oktatás az Óbudai Teleházban. Felsô korhatár nélkül várunk mindenkit, aki a 8 alkalommal
Szeptember 29-én bensôséges keretek közt ünnetartott kétórás kurzuson részt kíván venni. Aki eljön,
elsajátíthatja a számítógép kezelésének, Word-doku- peltük lapunk megjelenésének 10. évfordulóját.
Mint ismeretes, a lap célja Egyesületünk életének
mentum készítés, Internetes böngészés, e-mail külbemutatása, a hegyvidék lakosságának közérdekû tádés alapjait.
jékoztatása, a helyi lakosságot érintô egyéb érdekességekkel fûszerezve.
Internet gyakorló foglalkozás indul az Óbudai TeDe talán úgy jellemezhetnénk leginkább céljainleházban. Az egyénre szabott foglalkozásokat kat, hogy az nem más, mint a lokálpatriotizmus álelsôsorban azoknak ajánljuk, akik már elsajátították landó erôsítése, hogy minél inkább megismerjük
az internetezés alapjait, esetleg résztvettek korábbi múltunkat, egymást, és környékünket, (talajt, fáintanfolyamainkon, de ismereteiket tovább szeretnék kat, idôjárást, stb.) ezáltal minél jobban szeressük
fejleszteni. További információ, jelentkezés, idôpon- környezetünket, óvjuk és megbecsüljük azt,
tok egyeztetése Billein Zsuzsánál, a 30-485 0397 vagy legfôképpen azért, „…hogy otthon érezzük magunkat
a 430 1326, telefonon.
az Elnökség benne”.
Szerény fogadást adtunk az alkotóközösség tiszteletére. Örömmel köszöntöttük Szél Annát, aki a lap
Mohácsi Miklós reklámfotós vezetésével alapfokú elsô ún. alapítószerkesztôje volt, és mai számainkra
is az igazi édesanya büszke, féltô mosolyával tekint.
Adobe Photoshop tanfolyam indul az Óbudai TeleJelen volt Ort János kertész, aki 10 éve írja jó tanáházban. Az Adobe Photoshop a számítógépes fotócsait „Kerti dolgaink” címmel, a kertszeretô olvasók
feldolgozás, képszerkesztés szoftvere. A tanfolyamot számára.
azoknak ajánljuk, akik digitális fényképet kívánnak
Két példányban köttettük be az összes eddigi
szerkeszteni vagy retusálni, szórólapok, nyomdai és szám teljes archívumát, amelynek egyik példányával
grafikai kiadványok, információs anyagok, webes al- köszöntük meg Piroch Zsuzsának, a lap eszmei
kalmazások képanyagait önállóan szeretnék elkészí- szülôanyjának azt, hogy újságunkat világra segítette,
teni. A tanfolyamhoz alapfokú PC ismeretek ele- és az azóta eltelt 10 évben szünet nélkül részt vett a
gendôek. Várunk mindenkit, aki a 8 alkalommal tar- lap szerkesztésben.
A másik példány az egyesület tulajdonában matott kétórás kurzuson részt kíván venni. További információ, és jelentkezés, idôpontok egyeztetése Bil- rad, és bárki beletekinthet, aki kíváncsi egy-egy régi
lein Zsuzsánál, a 30-485 0397, vagy a 430 1326 tele- számra, cikkre, vagy megörökített eseményre. A meg-

Internet gyakorlás

Photoshop tanfolyam

Éva a szülinapi tortával
jelent vendégek mindkét példányt aláírták, további
sikereket kívánva kis hegyi lapunknak.
A „hivatalos” részt követte a kötetlen beszélgetés,
és a címerünkkel díszített torta elfogyasztása, melyet
Raffinger Évának köszönhettünk, és élvezhettük a
tôle már megszokott finom ízeket. De említsük meg
Sáringer Erzsike remek sós kiflijét és szezámmagos
pogácsáját, és gondnokunk Tóth Évi és anyukája
szendvicseit is, valamint azt az isteni virslis-sajtos
kiflit is.
-szerk-

az Elnökség

fonon.

Állandó programok
Juhász Vali
Sikerekben gazdag vera Táborhegyi Népházban
senytáncos múltjáról a

Simon Gyula bácsi üzeni az autóbuszos útitársainak, hogy az egyik biciklizés alkalmával elesett, lábát
törte, de korának megfelelôen (93 éves) hamar begyógyult. A jövô évi szlovákiai túrának részérôl nincs
Bp. III., Táborhegy u., Toronya u.33.
akadálya, a buszon jobboldalt, a második sorban kér
2006. szeptember
helyet.
(szerk.)
Nôi torna Pilates módrahétfô, csütörtök 8.00-10.00 h
Krisztus Szeretete Egyház
hétfô 18.00-20.00 h
Bridzs Klub
szerda 18.00-22.00 h
Újságunk hó elején jelenik meg 3000 példányban. Te- Nôi torna
kedd, csütörtök 18.00-19.00 h
rítési területe a Bécsi út és a hegy között, Kolostor utcá- Hastánc
szerda 18.00-20.00 h
tól a Harsány lejtôig, olvasóinak számát 10 000 fôre be- Mini-Manó zenés ének foglalkozás kedd 9.00-10.00 h
csüljük.
Körbeszíntánc
kedd 19.00-20.00 h
Hirdetési árak 2006. évre
Számítógépes oktatás elôre egyeztetett idôpontban.
Hátsó borítón (kísérôszínnel)
Belsô oldalakon
Tel: 0630 485 0397

Hirdessen a lapunkban!

1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal
1/16 oldal

44 000 Ft
23 000 Ft
14 000 Ft
10 000 Ft

Apróhirdetés 2 000 Ft

1/2 oldal
1/3 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal
1/16 oldal
1/32 oldal

36 000 Ft
28 000 Ft
19 000 Ft
11 000 Ft
8 000 Ft
4 500 Ft

A belsô oldalakon PR-cikkek elhelyezését szívesen
vesszük, ezért a megfelelô méretû reklámfelülethez tartozó árból 10 % engedményt adunk. Reklámok behúzását is
vállaljuk legfeljebb A4-es méretig.
További információ kapható Billein Zsuzsánál, a
30 485 0397 vagy a 430 1326, telefonon.
Ne felejtse, hirdetésével a lap megjelenését
támogatja!
az Elnökség

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

Kiadja: Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete,
1037 Bp., Toronya u. 33. Telefon: 430-1326
E-mail: egyesulet@ohegy.hu, web: www.ohegy.hu
Felelôs kiadó: Felcsuti László elnök.
Szerkesztôk: Cseresznyák Veronika, Jármayné Tatár Judit,
Piroch Zsuzsa, Szász Kálmán
Hirdetésfelvétel: Óhegy Egyesület. Telefon: 430-1326
Elôkészítés: Petit Typo Bt. Nyomás: Tax Druck Kft.,
2335 Taksony, Vezér u. 2/a. Megjelenik: 3000 példányban

szûk családon és a szakmán kívül kevesen tudtak,
sosem dicsekedett vele.
Hegyi közösségünk csak
mint remek bridzspartnert,
kellemes úti- és túratársat,
majd mint elhívatott tánctanárt ismerhete meg fájdalmasan rövid ideje.
Velünk volt, ha rendezvényre kellett készülni,
segített betanulni a táncos produkciókat, varrni
a jelmezeket. Mindenkihez volt kedves, biztató
szava, mosolya.
Ha a versenyrumba nehéz ritmikájára, a pasodoble, a quickstep bonyolult lépéseire nem is sikerült maradéktalanul megtanítania minket, a
tánc szeretetét örökre szívünkbe plántálta.
Lángoló haja, kedves mosolya, apró, kecses
termete tényleges méreteinél jóval nagyobb ûrt
hagyott a Népházban.
Szeptember 29-én kísértük utólsó útjára, a
Pesterzsébeti Temetôben.
(szerkesztô)
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Pálinkás Gergô
irodavezetô
06-70-456-1030

XI. évfolyam, október

Óbuda Hegyvidék Ingatlan Iroda

Tuját
a tujagyárból!

A HELYI
INGATLANOK
SZAKÉRTÔJE!

Tuják, kúszófenyôk,
leylandi ciprusok
óriási készletét,
széles méretválasztékát kínáljuk
termelôi áron.

1037 Bp., Farkastorki út 1.
Nyitva tartás: 10-18 óráig
E-mail:
obudahegyvidek@ingatlanbank.hu

Sági Magdolna
ingatlanbróker
06-70-456-0030

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
www.ingatlanbank.hu

A modern elegancia
Olaszországból és Spanyolországból
• Konzervatív
és modern ízlésvilág,
terjedelmes
színharmónia,
• bôséges díszítôelem
választék, többféle méret
egy fajtán belül,
• gazdag áruválaszték,
nagy árukészlet.
1037 Budapest, Bécsi út 302. Tel.: 250-6036, fax: 387-9895,
e-mail: info@bellaporta.hu • www.bellaporta.hu

12

Csókavár

A
Ingatlanközvetítô Bt.

SZALKAI
ÖRÖKZÖLDTELEP

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

Bp. III., Zsófia u. 16. (Aquincum)
Telefon 06 30 940 8355
Nyitva: h-p 9-17, szo 9-13 óráig

Keressék Seres Erikát!
06-30-442-1199,
laborc2000@axelero.hu

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!

