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Iskolás színjátszók 
a Táborhegyi
Népházban

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai
Június 8-án, 17 órakor bemutatják

Shakespeare:

Rómeo és Júlia
címû mûvébôl készült musical részleteit.

(Részletek a 5. oldalon)

„Óhegy legjobb
szakácsa”

„Óhegy legjobb
sütise”

Jelentkezhet a versenyre bárki, 
aki meg kívánja mérettetni a fôzésben 

vagy sütésben való jártasságát.

A verseny idôpontja:
2007. június 17. vasárnap 13.30

Készítendô mennyiség:
szakácsoknak cca. 20 normál adag étel 

(fôzés reggeltôl a helyszínen, eszközöket hozni
kell, költségtérítés 6000  Ft-ig)

A vendégek mindenbôl csak kóstoló adagot
kapnak, kóstolójegy ára: 250 Ft.

cukrászoknak 1 tepsi sütemény, vagy 1 torta
(sütés otthon, kérjük a pályamûveket 
a helyszínen, aznap 11 óráig leadni.) 

Jelentkezni lehet Billein Zsuzsannánál
a 430-1326 vagy a 30-485 0397 

telefonszámokon.

ÓHEGY NAPOK
A HONFOGLALÁS JEGYÉBEN

Árpád fejedelem halálának 1100. évfordulóján,
2007. június 15-17. között a Táborhegyi Népházban.

A rendezvény fôvédnöke

Bús Balázs
polgármester úr.

Június 15. péntek, 18 órától
Az Óhegy Napok ünnepélyes megnyitója

„Keresd fel Óbuda középkori emlékeit” pályázat eredményhirdetése

Képek a keleti nomád népek életébôl - Hidán Csaba fotókiállítása
Honfoglalás kori ékszerek és tarsolyok - Nyers Csaba kiállítása

19 órakor Árpád és a honfoglalók
Dr. Fodor István régészprofesszor, tanszékvezetô egy. tanár elôadása

Az elôadás után beszélgetés, állófogadás.

Június 16. szombat, 13 órától
Jurtaállítás a Népház udvarán

A jurtát Hidán Csaba régész, történész, egy. adjunktus állítja és ismerteti.
Az érdeklôdôk megtekinthetik, hogyan építették fel sátraikat honfoglaló elôdeink,

betekinthetnek a honfoglalók mindennapi életébe és szokásaiba, megismerkedhetnek 
a kézmûvesek munkáival, a viseletekkel, a fegyverekkel, az ékszerekkel.

18 órakor Arany János: Rege a csodaszarvasról
Elôadja az Óhegy Egyesület lelkes amatôr társulata, Raffinger Éva rendezésében.

18.30-kor Honfoglalás kori viseletek, ékszerek, fegyverek, botos és
kardtánc.

Bemutatja Hidán Csaba és csapata.

20 órakor Lakoma Árpád Fejedelem udvarában
Közremûködik a BOURDON együttes, Nagy Balázs vezetésével

A lakoma résztvevôit honfoglaláskori párviadalok és a keletrôl érkezett híres tûznyelô,
Mandzsaro szórakoztatják. Utána zene, tánc, a kertben tábortûz, vigalom 

a „táborozó honfoglalókkal” együtt.

Június 17. vasárnap, 10 órától
Fôzô- és sütôverseny

az ÓHEGY LEGJOBB SZAKÁCSA és az ÓHEGY LEGJOBB SÜTISE cím elnyeréséért.

Közben betekinthetünk a jurtába, honfoglaló eleink mindennapi életébe.
- Párviadalok, ékszer-, tarsoly- fegyver- és nemezkészítés,

a visszacsapó íj és a honfoglaló szabja megismerése, kipróbálása.

13.30-kor a fôzô- és sütôverseny eredményhirdetése.

Támogatóink:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Óbuda Múzeum,
King Arthur’s étterem, Doubble Snack and Pub Étterem

Szeretettel meghívjuk minden volt 
és jövendô útitársunkat a

Felvidéki 
utazásunk
élmény-

beszámolójára
június 28-án, csütörtökön 18.00 órára, 

a Táborhegyi Népházba.

(Folyamatosan vetített képek mellett 
beszélgetés a látott tájakról, városokról,

épületekrôl, más élményekrôl, 
finomságok fogyasztása közben.)
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Már itt a nyár. Lassan zárnak a kôszínházak, és át-
adják helyüket a szabadtéri színpadoknak. Még válo-
gathatunk mindenhonnan, ajánlatunk az alábbi:

IBS Színpad: Tabányi Mihály harmonikakirály és
tanítványainak estje; jún. 7. csüt.

Vígszínház: Cseresznyés kert; 10. vas., 12. kedd, 16.
szo.

Vidám Színpad: Anconai szerelmesek – eredeti
szereposztásban! jún. 20-tól júl. 2-ig.

Városmajori Szabadtéri Színpad: A kis herceg; 10.
vas., 11. hétfô

És természetesen, kedves új produkciónk a Mar-
gitszigeti Szabadtéri Színpadon:

J. Strauss: Egy éj Velencében; 30. péntek

Jegyrendelés, mint mindig: 

Cultur-Comfort Központi Jegyiroda, 1061 Buda-
pest, Paulay Ede u. 31.  tel: 332-0000,  fax: 322-2324,
e-mail: cultur_comfort@freestart.hu. Pászti Ildikó
várja jelentkezésüket.

Jelszó: Ó-HEGY
Jó szórakozást, zenei élményt kívánunk:

Szolnoki Tibor 
és Zsadon Andrea

Kedves Színház- és Zenebarátok !

„Színház az egész 

világ”…és muzsika!
Mint arról beszámoltunk, Várkonyi Laci arra vál-

lalkozott társával, Klein Dáviddal, hogy oxigénpalack
használata és teherhordók segítsége nélkül mássza
meg a világ legmagasabb csúcsát, a 8850 mé-teres
Mount Everestet, a tibeti oldalról.

A csúcstámadást május 20-ára idôzítették. Az
alaptáborból a szokásosnál nagyobb zsákokkal in-
dultak, mert tudomásukra jutott, hogy a 2-es tá-
borból a sátrukat a csúcstámadó felszereléssel
együtt ellopták. Útjukat friss havazás nehezítette, a
2-es táborban, majd másnap a 3-asban, nem tud-
tak elég folyadékot olvasztani, kevés idô jutott a pi-
henésre. 20-án késve indultak, és biztonsági okok-
ból 8600 méterrôl visszafordultak. Dávid gyomor-
gondjai miatt levonult a 6400 méteren lévô
elôretolt alaptáborba, Konyi azonban csak a hár-
mas táborig ereszkedett vissza, mert másnap újból
próbát akart tenni. El is indult, azonban 8500 mé-
terrôl visszafordult az erôs szél és közepes komoly-
ságú fagysérülések miatt. Ez a teljesítmény azért
volt jelentôs, mert ötezer méteren a levegô oxigén-
tartalma a tengerszinten mértnek csupán a fele,
nyolcezer méter felett pedig kevesebb, mint har-
mada. 

Konyiék nem tettek le arról, hogy feljussanak az
Everestre legközelebb 2009-ben próbálkoznak.
Jövôre a Föld harmadik legmagasabb hegyét, a
8586 méter magas Kangchenzöngát szeretnék meg-
mászni. Ezen a csúcson nem járt még magyar alpi-
nista. 

A fiúk 2008-ban azért hagyják ki a Mount Everes-
tet, mert az a Pekingi olimpia éve lesz, és a kínaiak
fel akarják juttatni a lángot a csúcsra. Viszik a gigá-
szi logisztikájukat, a tömeg pedig várhatóan vásári
méreteket ölt majd.

Várkonyi Bea

A közelmúltban ünnepeltük a Honfoglalás 1100
éves évfordulóját. A legújabb kutatások szerint a
Kárpát-medencei magyarság által számon tartott
honfoglaláson kívül ázsiai magyar csapatok részt
vettek a mai Kazahsztán és Üzbekisztán történeti
elôdjeinek számító kazak és üzbég kánságok megala-
pításában, és a kazak és üzbég nép alkotóelemeiként
ezekben és a környezô országokban ma is élnek ma-
gukat magyarnak valló törzsek.

Néhány szó az elôzményekrôl, amelyek a 13. szá-
zadba nyúlnak vissza, amikor Julianus barát 1236-os
útja során megtalálta Magna Hungaria magyarjait:

„A Volgánál, a bolgároknál, Julianus találkozott egy „ázsi-
ai magyar” nôvel, aki egy volgai bolgár felesége volt. Az 
asszony és rokonai segítségével eljutott „Magna Hungáriá”-
ba, a magyarok ôshazájába. Itt magyar szót hallott. Újonnan
fellelt rokonainak nyíltan beszélt a Duna mentén elterülô, ha-
talmas magyar keresztény királyságról.

Azonban ez a hétszáz évvel ezelôtti figyelemreméltó felfede-
zés elkésett. A nyugati magyarok csak azért találták meg a ke-
leti Magna Hungáriát, hogy rövidesen arról értesüljenek, hogy
az már nem létezik többé. Batu kán szörnyû támadása az urá-
li magyarok földjét is elpusztította.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a mongol-tatárok rögtön
sikeres hódításuk után, régen ôrzött hagyományaik alapján,
a magyar harcosokat is felvették saját hadseregükbe. A szét-
zúzott és egymástól szétválasztott magyarok, végül is kevered-
tek a környezô népekkel.”… Ez a keveredés azonban nem je-
lentette a magyar azonosságtudat megszûnését.

A Torgaj-kapu-i magyarok között kutató, 1989-ben
elhunyt antropológus, Tóth Tibor hagyatékában ku-
tató Benkô Mihály olyan levélre bukkant, amely sze-
rint az 1960-as években orosz nyelvre fordítják a Sza-
markandban található XVIII. században írt, perzsa
nyelvû kódexeket, amelyekben magyar vonatkozású
részek is találhatók.

Van egy kazak mondás, amely szerint, aki nem
tudja legalább hét férfi felmenôjét, tudatlan. Ka-
zahsztánt 92 törzs alapította, és minden kazak tudja,
melyik törzsbôl származik. A sírkövekre felírják az el-
hunyt neve mellé a törzs nevét is. Gondosan vezetik
nemzetségtábláikat is. Mindez lehetôvé teszi, hogy a
XIII. században az Aranyhordába olvasztott, XVI. szá-
zadban a kazak és üzbég kánságok megalapításában
résztvevô magyarok ma is megtalálhatók legyenek. A
témával foglalkozó kazak-magyar kutatócsoport, ed-
dig a Ölgüjben (Nyugat-Mongólia), a Torgaj-kapunál
(Kazahsztán), Kara-Talban (Nyugat-Szibéria, Orosz-
ország), és a Kacska-Darja mentén (Üzbekisztán) ta-
láltak magyar törzseket.

Újj Írisz múzeumigazgató cikke nyomán

A zenekar nevét a bourdon-hangzás után kapta,
amely jellemzô zenei stílust jelentett a középkorban.
A bourdon-hangzás, a hangszerek kísérôhúrjain, bo-
urdonhúrjain megszólaló alaphangot jelenti. Így pl.
a duda, a tekerôlant, a citera képes a dallamhangok
mellett kísérô alaphangokat is megszólaltatni,
amely színesíti a hangzást, de még nem használ több
kísérô akkordot, amely csak késôbb jelent meg a ze-
neirodalomban, a mûzenében. 

Mûsoraikban mindig használják a tekerôlantok
egy-egy fajtáját, amely a bourdon-hangzás legjel-
lemzôbb hangszere, de még sok más, érdekes hang-
szert is. 

A zenekar tagjai: Bennô Katalin - furulya, te-
kerôlant, ének; Boldizsár József  - hegedû, Vikol Kál-
mán - furulya, zergekürt, schalmei, Konkoly Elemér -
dob, cselló, valamint vezetôjük Nagy Balázs - te-
kerôlant, koboz, oud, ének.

Aki eljön a lakomára, igazán különleges zenei él-
ményben lesz része.

(Szerkesztôség)Magyar család férfi tagjai

Konyi újra itthon

Honfoglalás.
…nem csak a Kárpát medencében?

Bourdon Együttes
az Óhegy Napok 
szombat esti lakomáján.
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Már most készülünk, az immár ötödik alkalommal
megrendezendô „ Óhegy napok”-ra. Legutóbb nagy
sikere volt a zárónapra (június 17. vasárnap) meghir-
detett „Óhegy legjobb sütise” versenynek is. Idén új-
ra meghirdetjük az nemes versengést, még szak-
szerûbb zsûrizéssel.

Miután a sütemény elkészítéséhez nem tudunk
elég sütôt biztosítani, meg a sütemény elkészítése
egy kissé bonyolultabb konyhai technológiát igényel,
így a versenymûveket otthon lehet elkészíteni. Neve-
zési díj maga a mû, melyet zsûrizés után az ünneplô
tömeg természetesen felfal. 

Az elsô helyezett megkapja az „Óhegy legjobb süt-
ise” megtisztelô címet, és a legfinomabbnak ítélt pá-
lyamunkák receptjeit közkinccsé tesszük lapunk ha-
sábjain.

Ezen a versenyen profik nem indulhatnak!
-raffi-

A slambuc ôsi pásztorétel. A pusztában egyedül
hagyott férfi-lélek erôpróbája. Valóságos virtus! Mit
lehet kihozni a tarisznyában rejtezô hozzávalókból?

Májusi közös ebédünk alkalmából hét bográccsal
voltak jelen a szabadtéri fôzôtanfolyam hívei a Nép-
házban. Majd mindenki a slambuc mellett döntött.
Volt ugyan még egy renegát paprikás krumpli is,
amennyiben kalbász-karikák mutatkoztak benne.
Szorgos férfikezek metélték a szalonnát, a hagymát.
Precízen. Elvágólag. Közös vélemény szerint, már in-
nen indul a slambuc jellege. Spéci ízét ennek is kö-
szönheti. Alaptézis: miféle a szalonna. Természete-
sen a mangalica eredetû, az „ôshonos”. Volt egy sza-
kértôi vélemény is, miszerint az is mérvadó, annak
idején a mangalica farkincája jobbra é, vagy balra
penderült! Mert kérem, az nem mindegy. Aha. De
tényleg! A következô komponens: a hagyma. Úgy-
mint lila, vagy a hagyományos. Ettôl olyan, amitôl
sehol máshol. Laskatészta vagy tarhonya hozzáadá-
sa? - ezen a ponton kétfelé szakadt a társaság. Ja még
az is fontos, milyen füstöt ad a fa, mert ennek is kö-
ze van a slambuc ízvilágához. 

El is felejtem, közben megtörtént a tûzgyújtás.
Szakszerûek szerint: leginkább a honi ákác jöhet szó-
ba. Valaki odasúgta: most még csak az hiányzik, ezt
hogyan és milyen baltával hasogatták, netán a rövi-
debbre vágott, vagy a langalétább fahasáb a cél-

szerûbb. A siker alapvetôen a jóféle „pájinka” vagy
borocska mellett garantált. Lehet egyik vagy másik.
Ám elôfordulhat ebben a sorrendben is. De fordítsuk
komolyabbra. Az itt a lényeg: a fa jól füstöljön! A jó-
féle füst miatt ugyanis nem jön közel a szomszéd. Így
nem lesheti el azt, amitôl a másik slambuca olyan,
amilyen. 

És következik a krumpli. A legfôbb: jó tudni, hon-
nan hurcolták ide. Bizonyos Pisti barátunk szerint a
burgonya Mekkája az ô szülôföldje. Ez egy tuti hely!
ô ugyanis – csak onnan. Olyan krumpli, kezét csóko-
lom, amit a Pali bácsi termel, nincs széles e Hazá-
ban. Csak azt tessék keresni. Lehetôleg. Azonban ha
még idén meg akarjuk kóstolni a terméket, vétessük
magunkat „eléjegyzésbe” a piacon, naná hogy a Pali
bácsinál. Különben esélyünk sincs. Legvégül, ha el-
készült a mennyei étek, kell még a savanyú. Ebbôl is
a piaci beszerzésû, kovászos, a „kovi-ubi”. És csak is
a „Céklától” jöhet szóba. Csak az!

A jelenvolt asszonyok, akik megkóstolhatták és di-
csérték az elkészült slambucokat, okosnak tartanák,
ha az otthoni konyhákban is hagynánk érvényesülni
a Drágáinkat. Igaz igen eszköz-dúsan fôznek, és so-
kat kell mosogatnunk utánuk. De higgyék el, megéri.
Gondoljunk csak bele, a jövôt illetôen milyen távla-
tok nyílhatnának!

W. Grass

Május 12.-ének bo-
rongós, esôre hajló reg-
gelén, ismét sikerült túl-
mennem a Táborhegyi
iskola megállójánál a
137-es busszal. A meg-
álló elôtt 3 méterrel je-
leztem ugyan, de a sofôr
ismeretlen csavargónak
nézhetett – nem pedig
jól ismert hegylakónak
(igaz nem is vagyok az) -
, ám mégsem ezért nem
állt meg. A végállomá-
son tornyosuló elektro-
mos hulladékhoz sie-
tett. Félt, hogy az általa gondosan félretett cd-meg-
hajtót valaki elvitte. Utólag szégyenlôsen bocsánatot
is kért tôlem a sietségéért, majd szapora káromkodá-
sok közepette vette tudomásul, hogy az egész futás
teljesen felesleges volt, mert a meghajtó nem olyan
volt, amilyenre számított. A nekem okozott „kár” pót-
lásaként, kárpótlásul, visszafelé megállt nekem pont
az iskola elôtt, ahol már lelkes, vidám, csivitelô gye-
reksereg várt, nem engem, hanem arra, hogy mikor
ugorhat már neki a hegyet elborító szeméttengernek.

Nosza gyors egymásutánban csoportkép, zsákosz-
tás, területfelosztás, veszekedés, területújrafelosztás,
gyerekek felnôtthöz (?) rendelése, csoportosulás követ-
keztek, majd irány a szeméthegy, azaz a hegy szemete.
Engem három gyerekre (bocs!), vagyis deli legényre
bíztak: a Kis-Benyóra, a Kis-Holupra és a Kis-Kortyára.
Kettô közülük minimum fél fejjel magasabb nálam (bár
ez nem igazán nagy teljesítmény részükrôl).

Nem hazudok, ha azt mondom, hogy életem egyik
legnagyobb élménye volt az, amit ez a három srác,
szemetezés fedônév alatt, humorban, játékosságban,

szellemességben elôadott. Egy elárvult joghurtosdo-
boz-fedél felcsippentése közben, olyan történeteket
kanyarítottak ki az elhajításának körülményeirôl,
hogy meghallgatván azokat, hasamat fogtam a neve-
téstôl.

A szájuknál csupán a kezük járt sebesebben, s a
Péter-Pál harangja még neki sem fogott a Nándorfe-
hérvárnak, a zsákjaik már csurig voltak a civilizáció
melléktermékeivel. És, és, és a jól végzett munka
megérdemelt jutalmaként, a Cs. Cs. (Csudaszép Cse-
resznyák) Veronika és a R. R. (Ragyogó, Raffi) Éva tün-
dérek készítette Milmaki (milánói makaróni) fogyasz-
tása közben azt is megtudtam, hogy a gyerekek ré-
szérôl, az iskolában, a szervezés dandárját a Kis-Ho-
lup vállalta magára, végezte el.

Epilógus.
Utólag, pár nap múlva a három cimbora közül

kettô kuncogva megjegyezte: - No és minek volt akkor ott
a Nagy Szász Kálmán?

Hát ennyit a Szabad Szombati Szemét Szedésrôl.
Szász Kálmán 

Gyülekezô a tavaszi takarításra

Tutajjal a Dunajec vizén

Slambucozás…

Szemetezés

A hegy legjobb sütise

Dunajec áttörés
Mintegy 9 km-t tutajoztunk gyönyörû, napsütéses

idôben a Dunajec áttörésen, végig a lengyel határ
mentén, a Vöröskolostor és Erdôs között. 

A helybeliek hosszú keskeny tutajcsónakokat rög-
zítenek egymáshoz. Az így kiépült tutajba tizenöten is
belefértünk. Vezetôink elöl-hátul hosszú bottal irá-
nyították a tutajt, kerülték ki a nagyobb köveket, a
veszélyes sodorvonalat. A viseletbe öltözött fiúk go-
rál nyelven beszéltek egymással.

Az áttörés a magas Pieninek természeti nevezetessé-
ge, amely természetvédelmi terület, európai látványos-
ság is. A folyó a Tátrából eredô vizeket vezeti a Balti-
tengerbe, csodálatos, 350-500 m magasságba emel-
kedô mészkôsziklaszirtek, fákkal benôtt falak, szakadé-
kok közt folyik. Útja során egy romantikus szorost vájt
ki a mészkôben, amely Dunajec-áttörés néven ismert. A
szoros után északnyugat felé fordul, majd Gorcét is át-
törve 40 km-rel tovább beletorkollik a Viszlába.

-cs.l.-
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Az elektromos hulladékok összegyûjtése
az idén nem volt olyan eredményes, mint az
elmúlt évben. Az utolsó pillanatban meg-
változott idôpontra nehezen hangolódtunk
rá. 

A Máramaros úti végállomásnál elma-
radt a gyûjtés, az Erdôalja útnál Tóth Lali
vigyázott volna a kihelyezett gyûjtôládára,
de érkezése elôtt a garázdálkodók már szét-
cincálták a képernyôket. Volt, aki nem tud-
ta nagyobb berendezését a végállomásra
vinni, így ôk valószínûleg a lomtalanításkor
fogják tudni hûtôládájukat, bojlerüket ut-
cára tenni.

A szerkezet megerôsítését sokan megtekintették, köz-
tük Sáringer Kálmán képviselô úr is. Az épületet ab-
roncsszerûen körbeölelô kábelt feszítôpuskával húz-
ták meg. A pneumatikus mûködtetésû szerkezettel
6,2 tonna húzóerôt vittek a kábelbe, amely a függôle-
ges falrepedéseket az ajtónál és az ablaknál rögtön
bezárta. Sok repedés csak napokkal késôbb záródott,
az úton közlekedô jármûvek okozta rázkódás követ-
keztében. Maradt nyitott repedés is, amelynek továb-
bi mozgására azonban nem számítunk.

Elkészült az ácsszerkezet. Holecz András és brigádja
pontos munkát végzett. A kivitelezés különlegessége
például, hogy a torony szerkezete ún. CNC techniká-
val készült. Ez azt jelenti, hogy az egyes elemek, fa-
oszlopok, dúcok, hevederek hosszát és azok csatlako-
zásait (fakötéseit) a német WETO cég számítógépes
programjával tervezték meg, majd a program vezérel-
te fürészgépen szabták ki. A helyszínen a különbözô
szöben elhelyezkedô elemeket már csak össze kellett
állítani és rögzíteni, amelyek aztán tizedmilliméter
pontossággal illeszkedtek egymásba.

Elektromos 

hulladékok gyûjtése

Szt. Donát Kápolna belsô festése
Dr. Farbaky Péter - aki

ma a BTM Kiscelli Múze-
um igazgatója - a kápol-
náról 1987-ben írt Tudo-
mányos Dokumentáció-
ja szerint a templom-
belsô festése neobarokk
stílusú, és 1958-ban ké-
szült. Ezt igazolja a déli
fal felett látható „1958
AD. PINXIT LADISLAUS
PAPP” festett kézjegy.
Minket érdekelt a kér-
dés: van-e a látható ré-
teg alatt más festés,
vagy csupán a szokott
meszelés.

Kádár József helytör-
ténész barátunk alapos
munkával felkutatta
Papp Lászlót, aki egykoron mûvészettörténetet ta-
nult az egyetemen, ma 80 éves, Sopronban lakik, és
emlékezett is szórványosan a templom festésére. El-
mondása szerint a kápolnában csak restaurálásokat
végeztek, az Országos Mûemlékfelügyelôség elôírá-
sai szerint.

A Papp család minden tagja templomfestô. Édes-
apjával (id. Papp László), két öccsével, Gáborral és
Istvánnal járták az országot, 86 templomot festettek
ki, illetve restauráltak. Egy évszázadra visszatekintô
családi vállalkozás korábban a „Bíró és Papp Cég”
névre hallgatott, majd az államosítás után (1948)
„Papp Cég” néven folytatták a munkát.

A ma látható falfestés sötétszürke tónusú, fényes
felületû és olajfesték hatását kelti. Herling Zsuzsan-
na képzômûvész, restaurátor, aki idén tavasszal „fal-
kutatást” végzett, a jelenleg látható, elszürkült falfes-
tés alatt egy sokkal világosabb tónusú, de azonos
rajzolatú, mintázatú festést talált.

Papp László elmondása alapján sem dönthetjük
el pontosan, hogy az eredeti, világosabb réteg mikor
készült. A logika azonban azt mondja, hogy 1958-ban
a teljes falfelületet lefestették, és az alatta lévô vilá-
gosabb réteg az 1930-as években történt felújításból
származik.

A templomfestô szerint egyébként a beszürkülés
oka az, hogy idôvel minden szín sötétedik 3-4 tónust;
ebben a kis légterû kápolnában viszont leginkább a
gyertya füstje és a kívülrôl betóduló, ill. emberek ál-

tal kibocsátott párás levegô okozza. A korommal ve-
gyült párás levegôbôl ugyanis a hideg kôfalakon ki-
csapódik a víz, amitôl a fal szinte „izzad”, és azt tel-
jesen egyenletesen kormozza el. Emlékei szerint,
amikor beléptek a kápolnába, ”feltépték” a kaput, az
ablakot és a kupola kibúvónyílását, hogy a templom-
tér és a fal minél gyorsabban átszellôzzön.

A festésnek legnagyobb ellensége a víz, ami nem
csak a levegôbôl származik, hanem a talajból kapilá-
risan felhúzódó, és a falfelületeken távozó talajpárá-
ból is. Ez utóbbi könnyen letolja a festéket a falról,
különösen a mai, párazáró festékeket. Lepergett fes-
tékrétegek ma is láthatók annak ellenére, hogy olyan
festékkel festettek, amelynek kötôanyaga mész és ka-
zein volt, amely páraáteresztô felületet képez. Ta-
pasztalható egy ún. levelesedés is, ami feltehetôen
a kazein sprôd tulajdonságából fakad.

A falak páratartalmának és sótartalmának vizsgá-
lata a Weber-Terranova Kft.-nél folyamatban van. A
fal tíz pontjáról vett mintaköteg laborvizsgálata azért
fontos, mert csak így határozhatóak meg azok a szer-
kezeti megoldások és az alkalmazandó vakolat- és
festékanyagok, amelyek mind a külsô festés, mind a
belsô festés minôségét hosszútávon biztosítják.

Ha lesz kellô anyagi erô a falfelület restaurálásá-
ra, akkor az a jelenlegi rajzolat és minta átfestésével
fog járni, de az eredeti színek felidézésével, ami egy
sokkal világosabb belsô teret eredményez majd.

Felcsuti László
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Gyermeknap az iskolában
Május 18-án tartottuk iskolánkban a

gyermeknapi programot. A játékos,
mozgásos és fejtörô feladatok megol-
dásában 18 tíz fôs csapat vett részt, 18
helyszínen. Az egész napos vetélkedést
sportversenyek színesítették. A csapa-
tok egyike-másika azonos öltözetben,
csapatjelvényt viselve, csatakiáltást
hallatva, jókedvûen érkezett a soron kö-
vetkezô feladat megoldására.

A napot tanulóink "Ki mit tud?" ver-
senye tette még élvezetesebbé. Táncol-
hattak is ezen a napon az osztályok leg-
fürgébb tanulói, a sokszínû cha-cha-
cha bemutatók mosolyra, tapsra kész-
tettek mindenkit.

Végül következett a nap fénypontja,
Shakespeare Rómeó és Júlia címû tragédiájából ké-
szült musical részleteit adták elô színészi tehetséggel
megáldott tanulóink. A jeleneteket Halasi Anna, 5.
osztályos tanulónk rendezte. A változatos programon

a résztvevôk és nézôk együtt szórakozhattak, izgulhat-
tak. Mindenki dicséretet érdemel, különösen az
elôadószámmal színre lépô, tehetséges tanulóink.

Ez jó mulatság volt!
Molnár Géza

A Magyar Csillagászati Egyesület Ifjúsági Csilla-
gásztáborát július 9–16. között tartjuk a Mátrában, az
ágasvári turistaházban, 635 m-es tengerszint feletti
magasságban, a 15–19 éves korosztály számára.

A zavaró fényektôl mentes észlelôhely kiváló le-
hetôséget nyújt a csillagos éggel való ismerkedésre.
A tábor egy hete során megismerkedünk a nyári ég-
bolt szabadszemes és távcsöves látnivalóival – me-
teorokat, mélyég-objektumokat, változócsillagokat
észlelünk, elôadásokat hallgatunk, megfigyeljük a
Nemzetközi ûrállomás átvonulásait stb. Napközben
elôadásokat hallgathatnak a résztvevôk, szakmai ki-
rándulás keretében pedig ellátogatunk a Piszkés-
tetôi Obszervatóriumba, kalandozunk Nógrád me-
gyében. A tábort csillagászati vetélkedô zárja. A
résztvevôk lehetôleg hozzák el magukkal saját táv-
csövüket is, de a távcsô hiánya sem akadály!

Az egy hetes ifjúsági tábor részvételi díja három-
szori étkezéssel: 28.000 Ft, saját sátorban, napi há-
romszori étkezéssel: 24.000 Ft, saját sátor étkezés
nélkül 6400 Ft.

Jelentkezési határidô: 2007. június 15. A tábori je-
lentkezések az óbudai Polaris Csillagvizsgálóban
(Budapest III., Laborc u. 2/c.) is intézhetôk személye-
sen, kedden, csütörtökön és szombaton, az esti táv-
csöves bemutatók idôszakában.

További információk és jelentkezés: Magyar Csil-
lagászati Egyesület 1461 Budapest, Pf. 219., tel.: (70)
548-9124, e-mail: mcse@mcse.hu. Tábori informáci-
ók: www.mcse.hu.

Mizsér Attila

Iskolás színjátszók a Táborhegyi Népházban

A 6. osztályos lányok tánca

Ágasvár ’07 Ifjúsági

Csillagásztábor
2007. július 9–16.

• REGIONÁLISAN DOLGOZUNK:

Óbuda, Óbuda-hegyvidék, Pilisborosjenô, Üröm 

(Minden helyszínen rendelkezünk irodával!)

• 6  ÉVE  FELHALMOZOTT TUDÁSBÁZIS! 

• MEGLÉVÔ  JÓ HÍRÜNKRE  JÓL

VIGYÁZUNK!

• MARKETINGÖTLETEINK  KREATÍVAK!

• CSALÁDI  VÁLLALKOZÁSBÓL BÔVÜLTÜNK 

ÖSSZETARTÓ,  ÁLLANDÓ  CSAPATTÁ!

• KÖLTSÉGEINK  ALACSONYAK:

eladás esetén: 3,6 %-os bruttó jutalékkal, 

kiadás esetén: 1 havi bérleti díjnak 

megfelelô jutalékkal dolgozunk.

• KIZÁRÓLAGOSSÁGOT NEM  KÉRÜNK!

EuroCenterben lévô irodánk elérhetôsége: 

Budapest III. kerület, Bécsi út 154.

(galériaszinten, a Posta mellett) tel./fax: (1) 242-5599,  

(30) 696-696-0, e-mail:  info2@oi.hu

Nyitva tartás: h-p: 10-19, szombat: 10-16 óráig

Vörösvári úti irodánk elérhetôsége: 

Budapest III. kerület, Vörösvári út 13.

(Vörösvári út–Vihar u. sarok, faépületben),

tel.: (1) 439-1999, (30) 696-696-5, e-mail:  info@oi.hu

Nyitva tartás: h-p: 10-18 óráig, szombat: zárva

ÓBUDAI  INGATLANIRODA
INGATLAN-ÖZÖN Ingatlanforgalmazó, -közvetítô és Mérnöki Tanácsadó Kft.

III. KERÜLETI IRODÁINK:

Szalai Péter

ingatlanközvetítô, építészmérnök

Már az EuroCenterben is 

felkeresheti irodánkat!
www.oi.hu

Június 8-án 17 órai kezdettel a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola diákjai bemutatják Shakespeare
Rómeó és Júlia címû mûvébôl készült musical rész-
leteit. A jelenetekkel az ifjú tehetségek már nagy si-
kert tudnak maguk mögött. A premiert az iskola
gyermeknapi rendezvényén láthatták a hozzátarto-
zók.

A szereplôk:
RÓMEO, Montague fia Héjja Krisztián
JÚLIA, Capulet leánya Császár Ramóna
ESCALUS, Verona hercege Szûcs Annamária
MERCUTIO, a herceg fia Halasi Anna
BENVOLIO, Rómeo barátja Gladity Alexandra

TYBALT, Capulet unokaöccse Visnyei Zsófia
LÔRINC BARÁT, ferences páter Halasi Eszter
DADA Metykó Vivien
CAPULET FELESÉGE Susovich Júlia

Táncosok és énekesek
Bányai Dorina, Bényei Bence, Dániel Eszter, Gadá-
csi Dorottya, Haás Anna, Handl Nadin, Jávor Anna,
Metykó Alexandra, Metykó Jenifer, Rácz Vivien, Su-
sovich Júlia, Szabadhegyi Csenge, Szegedi Réka,
Tóth Sára, Tóvölgyi Viktória, Vajna Barbara.

Mindenkit szeretettel vár az Óhegy Egyesület
Vezetôsége

Elnökség
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Ismerjük fel

és óvjuk természeti kincseinket! 
A honfoglalás idôpontjának pontos meghatározá-

sa a történészeknek is problémát ill. jó kutatási té-
mát szolgáltat. Egy biztos, hogy a Kárpát-medencé-
ben való végleges letelepedés elôtt többször is jár-
tak már ezen a területen a portyázó magyarok.

Részben kényszerûségbôl, részben földrajzi adott-
ságai miatt ez jó helynek bizonyult akkor a letelepe-
désre.

A Kárpátok övezte terület növényföldrajzi szem-
pontból igen változatos életfeltételeket jelentett.
Klímáját tekintve az évszakok váltakozása, a dom-
bok, hegyek, az Alföld termékeny földje, a folyók, pa-
takok, árterek, nádasok, mocsarak, rétek mozaikos
elôfordulása már az elôzô népek számára is biztos
megélhetést tett lehetôvé. A növényzet fát, nádat
biztosított a települések kialakulásához, a rétek táp-
lálékot adtak az állatoknak, a termékeny talaj hozzá-
járult a primitív növénytermesztéshez, a vizek bô
halállománya táplálta az embereket. Ôseink a régé-
szeti leletek alapján igen találékonyan hasznosítot-
ták, de még nem pusztították a természetet. A régé-
szeti leletek között találtak kevés magleletet.

A rövid tenyészidejû köles (Panicum sp..), búza
(Triticum sp.L.), árpa (Hordeum sp.), rozs (Secale ce-
reale L.) és lencse (Lens culinaris L.) magjai kerül-
tek elô. Ezeket már „elôdeink” is termesztették.

A természetes növénytakaróról elsôsorban a pol-
lenvizsgálatok számolnak be. Tudni kell, hogy a pollen
vastagfalú, jellegzetes alakú és mintázatú képzôdmé-
nye a porzós virágoknak. A szél is messzire röpítheti,
nedves helyen (mocsarak, lápok) mélyre ülepszik és
megfelelô mintavételi módszerekkel a képzôdés korát,
a növény faját is meg lehet állapítani.

Hazánk növényzeti öve a Dunáig zárt lomberdô le-
hetett, mert volt elég csapadék. Távolodva az Atlan-
ti-óceántól már csökken a csapadék, és új növényze-
ti öv, az erdôssztyepp zóna alakult ki, mely egészen
az Urálig folytatódik. Ez már a szárazabb, hidegebb
telû kontinentális klímához alkalmazkodott növény-
zet. Tehát a hômérsékletnek és a csapadéknak döntô
szerepe van!

A honfoglalás kori Alföld képe igen megváltozott.
A folyókat szabályozták, a mocsarakat lecsapolták,
helyükön búza és kukoricatermesztés folyik.

Megszûntek a régi, változatos népi „mesterségek”,
pl. a pákászat. A pákász az alföldi mocsarak gyûjtö-
getô alakja volt. Egész életét a lápokban, nádasban
töltötte. Kunyhója a sziget kiemelkedô részén állt.
Halászott, vadat fogott, tollat gyûjtött, víziszárnya-
sok fészkeibôl kiszedte a tojásokat és a faluban éle-
lemre cserélte.

Most kezdünk az árvizek kárát látva talán „egyez-
séget” kötni a Természettel. Csak ez sok pénzbe ke-
rül, sok érdeket sért és igen lassan halad!

(Irodalom: Bertényi I.-Gyapay G.: Magyarország
rövid története, Maecenas Kk.; 1992. Pannon encik-
lopédia, Fôszerk: Járainé Dr. Komlódi Magda; Ma-
gyarország növényvilága Dunakanyar 2000 Buda-
pest, 1995.; Dr. Simon T.- Dr. Seregélyes T.: Növény-
ismeret. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 2000)

Stollmayer Ákosné
A Szerkesztôség olvasásra ajánlja:
Élet és tudomány 20 sz. 2007. május 18: Szép ha-

zánkat járva Hátak, derekak, fenekek világa Módos
Ilona és Bécsy László http://www.eletestudo-
many.hu

Mivel az allergiások száma egyre növekszi, érde-
mes a parlagfû természetét, alakját, jellegzetessége-
it jobban megismerni, kertünk gyomjai között felis-
merni.

A növény magról kel ki, egynyári növény. Ôsszel a
magok beérése után elpusztul. A friss termés nem
kel ki a tél beköszönte elôtt. A nyugalmi periódusa
január végéig tart, amikortól már csírázásra kész ter-
més, csak a felmelegedésre vár. A talaj felsô 3 cm-es
rétegében nyugvó magok indulnak csírázásnak. A
mélyebben fekvô magok évtizedekig nyugalomban
maradnak. Ha a talajt megbolygatják, a felszín alá
került magok csírázásnak indulnak.

Magyarországon, március végén kezd kelni, és áp-
rilisban tömegesen csírázik. A talaj 10-20 °C-os
hômérséklete, és a napfény kedvez a csírázásának.
Nyáron intenzív növekedésnek indul. Porzós virágai
július elején-közepén megjelennek, a termôs virágok
egy-másfél héttel késôbb. A virágok beporzását a
szél végzi, a virágpor akár 100 km távolságra is el tud
jutni. A virágpor szóródásának legnagyobb tömege
július végén és augusztus hónapban történik meg. A
termés érése október közepe táján kezdôdik. Egy
közepes növény több ezer, vagy akár több tízezer ma-
got érlel, de 60 ezer magot is termelhet egyetlen tö-
vön. A mag rendkívül ellenálló, akár harminc évig is
csíraképes marad.

Terjedés hatékony megakadályozásának fontos a
parlagfû felismerése. A parlagfüvet gyakorta össze-

tévesztik a fekete
vagy fehér ürömmel.

A parlagfû levelei
jellegzetesen szel-
delt formájúak, szí-
nük sötétzöld, fo-
nákjuk szürkészöld.
A színén és a fonák-
ján is sûrûn szôrö-
zöttek, a fonákon ta-
lálható szôrzet
hosszabb a színen
levôknél. A növé-
nyen a porzós és a
termôs virágok külön helyezkednek el. A porzós virá-
gok a legfelsô hajtások végén, a termôs virágok köz-
vetlenül a porzósok alatti legközelebbi levél hónal-
jában találhatók. A parlagfû termése változatos ala-
kokat ölthet. Központi, egyenes szár adja a növény
tartó vázát, amelybôl az oldalhajtások sûrûn ágaznak
el. A talajhoz közeli néhány cm-en 2-3 elágazása is
van.

Az újabb kutatások szerint a parlagfû allergiát a
szokásos medicinák helyett jól lehet kezelni kecske-
tejjel. Ha a kecskét parlagfüves legelôn tartják, akkor
a lelegelt parlagfû allergén anyagaira ellenanyag
képzôdik a kecske vérében, ami a tejében is megje-
lenik.

(Internetcím: www.allergiainfo.hu)

Egy nehéz hónap után vagyunk, hiszen az aranyat
érô májusi esôbôl nem sokat láttunk Ilyenkor je-
lentôs elônyben vannak azok a kertek, ahol még
megvannak a régi, fúrt kutak, mert ott legalább a csa-
tornahasználat megtakarítható.

Lássuk a teendôket. A gyümölcsfáknál a növény-
védelem nagyon fontos. Ebben a hónapban rajzik a
kaliforniai pajzstetû, az almamoly, és megjelennek a
gombák is. 

Lisztharmat, varasodás, szürkepenész. Az éréstôl
függôen figyeljünk a permetezôszer élelmezési ha-
táridejére. A permetezésnél ügyeljünk a nappali
hômérsékletre. Lehetôleg a reggeli, vagy esti órák-
ban végezzük. Elérhetô magasságú, kisebb fáknál, ha
jó volt a terméskötés, ôszi, kajszi, körte, stb. végez-
zünk termésritkítást a jó fejlôdés, illetve érés érde-
kében.

Dísznövényeinknél a növényvédelmen kívül most
esedékes a tavaszi virágzású díszfák és cserjék met-
szése. Még ültethetô a hó elején kardvirág, ôszi vi-
rágzásra. Az elnyílt magas évelôk, ha visszavágjuk,
még nyílhatnak újra.

A gyepet vágjuk magasabbra, mint tavasszal, mert
jó, ha saját tövét árnyékolja, nehezebben szárad ki,
jobban ôrzi a vizet. Nyírás után jót tesz az öntözés,
és a tápanyagpótlás is. Itt is megfelelôbbek a regge-
li vagy esti órák, mert sokkal kisebb a párolgási vesz-
teségünk.

Fordítsunk külön figyelmet új, tavaszi telepítésû
növényeinkre. Megkapaszkodásukhoz a szokottnál
nagyobb mennyiségû vízre van szükségük.

Ugyancsak sokat segít a víz a tollas barátainknak
Ha egy lapos tálba, cserépalátétbe rendszeresen tar-
tunk vizet, lehetôleg árnyékban, minden nap látha-
tunk fürdôvendégeket.

Kevesebb forróságot, jó kertészkedést kíván:
Ort János

kertész
30-294 8414

2007. május 11.
Feloldották a tûzgyújtási tilalmat a Pilisi

Parkerdô Zrt. területén. Egy hónappal ezelôtt a
száraz téli és kora tavaszi idôjárás miatt volt
szükség a tilalom elrendelésére. Összesen 15
hektáron égett tavasszal avartûz, másfél hektár erdô
pedig teljesen a lángok martalékává vált. A
tûzesetek nagyrészt a fôváros térségében fordultak
elô, az anyagi kár a helyenként szükséges
újraerdôsítés költségével együtt meghaladja a 15
millió forintot. A tüzek keletkezésének oka minden
esetben emberi gondatlanság volt. A legnagyobb
kárt okozó pilisborosjenôi tûzesetnél nem zárható
ki a szándékos gyújtogatás sem, ezért a helyiek
egyesülete és a Pilisi Parkerdô Zrt. kétszázezer
forintos nyomravezetôi díjat ajánlott fel a tettes
kézre-kerítésére.

A tilalom feloldása után az általános tûzvédelmi
elôírások továbbra is érvényben vannak. Ezek
szerint erdôterületen tüzet csak a kijelölt tûzrakóhe-
lyeken lehet gyújtani, és fokozottan ügyelni kell a
tûz eloltására. Leghatékonyabb módszer a vízzel
vagy a földdel történô eloltás.

Lomniczi Gergely
Pilisi Parkerdô Zrt.

Virágzás elôtt a parlagfû!

Kerti dolgaink

Már lehet tüzet 

gyújtani a Pilisben
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Kellemes volt a tavasz 1920-ban. Azon a bizo-
nyos májusi napon szépen sütött a Nap, nap-
fénybe öltöztek az álmos óbudai utcácskák. Vi-
rágba borultak a Kórház utcai akácfák, bódító il-
latuk átjárta a környék utcáit, a napsugarakkal
együtt betört a nyitott ablakokon. Az emberek
friss, fiatalos lendülettel siettek munkájuk után,
még a fázós öregasszonyok is utcára merészked-
tek, hogy felpezsdítsék vérüket, és megmozgas-
sák berozsdásodott végtagjaikat a tavaszi langy-
melegben.

A háborúban komoly sebeket szerzett öreg-
apám csendesen pihent az utcai szobában, élvez-
te a nyitott ablakon beáramló napsugár melegét,
a friss tavaszi, semmi másra nem hasonlító illa-
tokat. Csendes álmodozásából kellemetlen, re-
szelôs hang riasztotta fel. Felismerte az utca

egyik híresen pletykás, mindenkire csak rosszat
mondó vénasszonyának hangját. A piacra igye-
kezve másik két barátnôjével találkozott össze, s
pont öregapám ablaka alatt álltak meg, hogy jó-
ízû beszélgetés közepette cseréljenek eszmét a
világ dolgairól. Sorra vették közeli és távoli roko-
naikat, szomszédaikat, ismerôseiket, leszedték a
keresztvizet is róluk, ahogy mondani szokás.
Nem kíméltek éles nyelvükkel senkit, egy jó sza-
vuk sem volt senkire sem.

Akarva-akaratlan hallgatta szegény öregapám
egy darabig a vénasszonyok károgását, mit is te-
hetett volna egyebet. Remélte, csak felhagynak
az emberek szapulásával, és mennek végre a dol-
gukra. Hasztalan reménykedett. Bôven volt té-
májuk a véneknek, s bár már egy órája szapulták
folyamatosan a környezô világukat, úgy tûnt, ki-

fogyhatatlanok mondanivalójukból. Öregapám
már nagyon vágyott a csöndre. Békés ember volt,
de már nagyon elege lett a kinti vartyogásból.
Gondolt egy nagyot és merészet, kézbe kapta a
széket és a konyhai hokedliket és kisietett a ka-
pun az utcán álló pletykafészkekhez. Tessék, kí-
nálta ôket nyájas szóval, foglaljanak helyet, és pi-
henjék ki magukat. Gondolom alaposan elfárad-
tak, mert már több mint két órája álldogálnak itt
az ablak alatt. Ülve biztosan jobban esik a plety-
ka is.

Leírhatatlan gyilkos pillantások kíséretében,
szótlanul vonultak el erre az asszonyok. Ha
késôbb dolgukat intézve a Kórház utcán kellett
végigmenniük, öregapám háza elôtt tüntetôleg
az utca túloldalára mentek át.

Gálosfai Jenôné

A legutóbbi számban a törvényes öröklésrôl
szóltunk, tehát arról az esetrôl, amikor az örökha-
gyó úgy hal meg, hogy halála esetére nem rendel-
kezik vagyona tulajdonjogának átszállásáról örökö-
seire. 

Amikor az örökhagyó végintézkedik, tehát ren-
delkezik arról, hogy ki mit örököljön halála esetén,
akkor beszélünk végintézkedésrôl és ennek az egyik
formája lehet a végrendelet. Hogy mire kell a vég-
rendelet alkotásakor figyelni?

Az ügyvéd válaszol:
A végrendelet az örökhagyó által tett egyoldalú

jognyilatkozat, mellyel rendelkezik, hogy halála ese-
tén vagyonát vagy annak egy részét ki örökölje. Aki
végrendelkezik, az a végrendelet tárgyára nézve ki-
zárja a törvényes öröklést, így végrendelet esetén az
özvegy csak akkor örököl haszonélvezetet, ha ezt az
örökhagyó a végrendeletben kiköti. Ezt sokszor elfe-
lejtik a végrendelkezôk, és akaratuk ellenére a túlélô
házastársukat nem részesítik özvegyi haszonélveze-
ti jogban, mert azt hiszik, hogy az özvegyi jog auto-
matikus az öröklésnél.

A végrendelettel is mindig csak a halál idôpont-
jában meglévô vagyont lehet örökölni, így
elôadódhat, hogy a végrendeletbe foglalt vagyon-
tárgyat az örökhagyó még életében eladja. Ilyen-
kor a végrendeletnek erre a vagyontárgyra vonat-
kozó része érvénytelen. 

Olyan is elôfordul, hogy a végrendelet alkotá-
sát követôen szerez az örökhagyó örökölhetô va-
gyontárgyat, ami nem szerepel a végrendelet-
ben. Ilyenkor erre a vagyontárgyra a törvényes
öröklés szabályai érvényesülnek, kivéve akkor, ha
a végrendelet úgy van megfogalmazva, hogy az a
halál idôpontjában az örökhagyó tulajdonában
lévô valamennyi ingó és ingatlan vagyonra vo-
natkozik. Ilyenkor viszont az a jó megoldás, ha a
végrendeletbe általános örököst tüntet fel az
örökhagyó, vagy általános örökösöket, mely
utóbbi esetben az öröklési arányt megjelöli.
Ilyenkor nem marad ki egyetlen vagyontárgy sem
az öröklésbôl.

A végrendelet tartalmánál arra kell ügyelni, hogy

világosan legyen megfogalmazva a végrendeletet al-
kotó személye, valamint az, hogy ez az ô halála ese-
tére szóló végakarat. Pontosan legyen meghatároz-
va az örökös vagy az örökösök, valamint az öröklés
tárgyát képezô vagyontárgyak. Ingatlan esetében
tüntessük fel a helyrajzi számot is.

A végrendelet alakjára vonatkozóan nagyon szi-
gorú szabályok rendelkeznek. Mindet felsorolni nem
lehet, ezért mindenképen célszerû, hogy az örökha-
gyó végrendelet készítéskor jogi szakember segítsé-
gét vegye igénybe. 

Általános szabályként lehet azt mondani, hogy ha
a végrendelkezô saját maga írja és aláírja a végren-
deletet, akkor tanú nélkül is érvényes, míg ha gép-
pel van írva vagy más személy írja, akkor két tanú
szükséges az érvényességhez, e minôségük feltünte-
tésével. Az örökös vagy közeli hozzátartozója nem
lehet tanú. A végrendelet alkotás helye és ideje ki
kell hogy tûnjön a végrendeletbôl.

A végrendeletet csak személyesen lehet alkotni
és csak egy örökhagyó végakaratát tartalmazhatja. A
közös végrendelet semmis. Vak, írástudatlan, olva-
sásra és névaláírásra képtelen állapotban levô kizá-
rólag közokiratban foglalt (közjegyzôi) végrendele-
tet alkothat.

Sokszor merül fel olyan probléma, hogy a magát
örökösnek képzelô személy keresi az örökhagyó ha-
lála után a végrendeletet, ami nincs meg. Ezért az
örökhagyó akkor cselekszik jól, ha a végrendeletét
annak a személynek adja, akit öröklésben részesí-
tett, vagy elviszi egy közjegyzôhöz, és közjegyzôi le-
tétbe helyezi.

Általános szabályként mondhatjuk, hogy ugya-
nannak az örökhagyónak a késôbben kelt végrende-
lete rontja a korábbit.

Sok apró szabálya van egyébként a végrendelet
alkotásnak, ami ebbe a cikkbe nem fér bele, ezért
minden végrendeletet alkotónak azt tanácsolom,
hogy a végrendelet elkészítése elôtt keressen fel jo-
gi szakembert, mert apró hiba is az egész végrende-
letet érvénytelenné tudja tenni.

Dr. Krzyzeswsky Miklós ügyvéd
info@krzyzewsky.hu

30 / 942-6535

Pletykás öregasszonyok

Végrendelet

Besztercebányától néhány kilométerre délre, a Ga-
ramszegen jártunk, ahol hatalmas méretû, különleges
fatemplom áll, amely talán legkülönlegesebb példája
a Felvidéken fennmaradt artikuláris templomoknak.

A Habsburg birodalmon belüli Felvidéken a val-
lásszabadságot az 1608-as bécsi, majd az 1645-ös linzi
béke eredményezte. Valójában minden néprétegre ki-
terjedôen az 1681-és soproni Magyar Országgyûlés 25.
törvénycikke mondja ki a szabad vallásgyakorlatot, míg
a 26. cikkely (artikulus) az új templomok építésérôl ren-
delkezik. Konkrétan kijelöli, hogy például Zólyom vár-
megyében csak két, meghatározott, úgynevezett artiku-
láris helyen lehetséges az evangélikus vallásúaknak
templomot építeniük, a következô feltételekkel:

1. A templomot egy év alatt kell felépíteni.
2. Az egész templomot fából kell építeni. (fa szegek-

kel!)
3. A templomnak nem lehet tornya.
4. A bejárat pedig nem nyílhat közvetlenül az utca

felôl.
Garamszeg fatemploma 1725-26-ban épült az akkori

településen kívül, a Garam-folyó közepén, egy akkor
még szigeten, lényegében egy év alatt. A templom fan-
tasztikus méretû, benne 1100 hívô tud leülni. A padok
és a kórus padozata, mint egy amfiteátrumban, teraszo-
san van kiképezve. A templom sajátossága, hogy a tar-
tószerkezete csak belülrôl kapott faburkolatot. Látsza-
nak kívülrôl az oszlopok, a merevítô „andráskeresztek”,
látszik a teljes szerkezet a maga konstruktivitásával,
gyönyörûen kimunkált fakötéseivel. A vízszintes geren-
dákon alkalmazott csapadéklevezetô zsindelysávok
egészen különleges architektúrát képeznek. -cs.l.-

Artikuláris templom

Garamszegen
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Árpád népe Óbudán 5.

Fehéregyháza története 

és kutatása

Tarsolylemezek
Nyer Csaba kiállítása az Óhegy Napokon, június 15-én,  pénteken, 18.00 órakor

Vásárhelyi Géza - akinek Fehéregyházával kapcso-
latos tudósításairól elôzô cikkemben írtam - el-
mondja, hogy a templom 1869-es feltárásakor a
munkások egy rakásba gyûjtötték az épületen belül
talált 4-5 koponyát és csontokat. Elképzelhetônek
tartotta, hogy a koponyák valamelyike Árpádé lehe-
tett, s hogy bizonyosságot nyerjen, értesítette sógo-
rát, Dr. Vásárhelyi Imre antropológust, aki két kopo-
nyát, kar- és lábszárcsontokat vitt magával Szomor-
ra. A koponyák vizsgálatánál azonban kiderült, hogy
azok nôi koponyák, és ezért otthagyta ôket Török Au-
rél pesti antropológusnál, nem tartván többé fon-
tosnak ôket. A leleteket Vásárhelyi vitte magával
tinnyei birtokára. A templom körül találtak római
szarkofágokat is, melyek legszebbjei a Magyar Nem-
zeti Múzeumba kerültek. Végül a feltárt romokat be-
temették. Wekerle Kronstein Ferenc óbudai háztu-
lajdonostól érdeklôdött a feltárások pontos mene-
térôl. Kronstein 1894-ben azt írta neki, hogy egy
Lachner Keresztély nevû fôvárosi lakos látta, hogy az
ásatáson sírokat is találtak a templom belsejében,
és a csontvázak közül az egyik külön volt fektetve a
többitôl, és 4 vasabronccsal összetartott fapallóval
volt letakarva. Ezt ô kiemelte, és egy szomszéd
szôlôben elásta. 

A második feltárás 1877-ben volt, melynek során

Zsigmondy Gusztáv rajzot készített az akkori állapo-
tokról, sírokat is feltüntetve a rajzon, de sokan vitat-
ták, hogy ez a rajz mennyire valósághû. Ez a feltárás
is inkább rombolás volt, mint kutatás, így való-
színûleg fontos leletek vesztek el.

1881-ben Szautner Mátyás vette meg a területet a
romokkal együtt, melyek „nagy részét csákánnyal és
lôporral törte”, de Kronstein kérdésére válaszolva el-
mondta, hogy ô nem a maradványok egészét rom-
bolta le, és a bontások nem érintették az épület fel-
szín alatti részeit sem. Kronstein 1894-es levelének
végén azonban már azt írja, hogy „a rommaradvá-
nyok tetemes része veszve van (…)” 

1910-ben a téglagyár területén 2,5 méteres terep-
szintsüllyesztést  végeztek, melynek során a templom
és kolostor még meglévô maradványai is eltûntek.

Az 1976-ban végzett hitelesítô ásatásnál nem is
találtak semmit. A kolostortól északkeletre, a mai
Táborhegyi út 14. szám alatt Tholt Titusz kis kápol-
nát talált, melyet a 11. századi Fehéregyházának vélt,
ám az itt - szintén az 1970-es években - végzett hite-
lesítô ásatás során ezt sem találták meg. Fehéregy-
háza szomorú példája azon fontos mûemlékeinknek,
melyek a jelenkori rombolás, vagy szakszerûtlen fel-
tárás miatt pusztultak el.

Benyó Gergely

A díszes fegyverzetû és ruházatú magyar fejedel-
mek, nemzetségfôk méltóságjelvényei a tarsolyle-
mezek voltak. Nagyon ritka régészeti leletnek számí-
tanak és mindössze 26 darabot ismerünk belôle.

A tarsoly szôttes textilbôl, nemezbôl, de legtöbb-
ször bôrbôl készült, amelyben apró kézségeket és
tûzszerszámokat: pattintó acélt, kovakövet és száraz
taplót tartottak.

A tarsoly fedelét öntött veretekkel vagy az egész
fedôlapot beborító vörösréz, aranyozott ezüst vagy
ezüstlemezzel díszítették.

A magyarság mintakincseire jellemzôek a mitoló-
giai ábrázolások, életfák, istenfák és tudásfák, me-
lyeket végtelen hálóba szôtt növényi indák, levelek
és bimbók fognak közre. Ezeket a palmettás- szalag-
fonatos mustrákat az is-
meretlen magyar ötvö-
sök lemezdomborítás-
sal, véséssel, poncolás-
sal, háttéraranyozással,
ékkôberakással díszítet-
ték, amelynek ott és ak-
kor megvolt a maga jel-
képes értelme, üzenete!
E formai nyelvezet mö-
gött mélységes termé-
szetismeret, bölcsesség
és tudomány rejlett,
amely egész Euro-Ázsi-
ának méltán lehet pél-
daképe.

Apáink emlékeit az
idô, a föld megôrizte,

Nyers Caba mun-
káiban visszahoz-
za e magyar múlt
értékeit. Ô tudja,
hogy ôseink az ál-
taluk viselt dí-
szítômintázaton
keresztül üzen-
nek, erôt és hitet
adnak a ma embe-
rének. Mûvészeté-
vel mindent meg-
tesz, hogy ôseink hagyatékát beillessze a ma hétköz-
napjaiba és továbbadja a felnövô fiatalságnak.

(Szerkesztôség)

Óbudai Szemle

,,Iskolaavatás 

a Táborhegyen” (2.)

A veszelovói cseremisztemetôben talált
etelközi tarsolylemez rajza

Nyitra mellett Galgóczon talált 
tarsolylemez

Galgóczi tarsoly vörösréz
lemezzel

Felvidéki utunkra Nagy Pali – civilben fogorvos-
magával hozta tárogatóját. A csodálatos hangszert
többször megszólaltatta. A képen épp Árva vára
legmagasabb termében játszik, de az erdei szálláshe-
lyünknél, reggel megszólaló ébresztô, vagy a Kraszna-
Horka várfokán megfújt dallamok igazán nagy
élményt okoztak.

Talán emlékeznek, kedves olvasók, hogy elôzô szá-
munkban, néhány sorban megemlékeztem az 'Óbudai
Szemle' címû, hajdani folyóiratról. 'Iskolaavatás a Tá-
borhegyen' címmel idéztem is a Hegyvidéket érintô,
azonos fejlécû cikk elsô részébôl. Nem tudom, hogy a
cikkrészletben említett ..."Moldoványi Lajos hegyvi-
déki lakos"...-ra hányan emlékeznek a mai hegyvidéki-
ek közül, és azt sem, hogy az akkori, kerületi elôljárók
milyen emlékeket hagytak a hajdani hegylakókban il-
letve ma is köztünk élô utódaikban, de úgy gondol-
tam, érdemes megemlíteni ezen utóbbi közemberek
közül azokat, akik résztvettek az iskolaavató ünnepsé-
gen. Nyilatkozataikkal együtt ugyanis ôk a fôszereplôk
az említet cikk második felében. Íme következzenek
hát a prefektusok és nobilitások, és még valakik:

"...Szoboszlay Ferenc dr. közoktatási tanácsnok a
székesfôváros képviseletében adta át ezután az új
épületet rendeltetésének. ... Kiemelte az új iskola hi-
vatását és azt, hogy az iskolafenntartó hatóság kész-
séggel segített a hegyvidéki gyermekek helyzetén,
akiknek eddig igen nagy távolságra esô iskolákba kel-
lett járniok. Tóth Ignác elôljáró az iskolalétesítés küz-
delmes 27 esztendejérôl és a demokrácia szorgos
építômunkájáról szólt, ...P. Stern Szeréna tanácsno-
kasszony a felszabadulás harmadik évfordulóját mél-
tatta, megemlékezve arról, hogy az iskolaavatás a leg-
méltóbb megünneplése a jelentôs napnak. Tóth János
a tömbmegbizottak testülete, Keresztély János az
óbudai munkáspártok, Ôrffy Jánosné a szülôk, dr.
Gyalmos Jánosné az MNDSz nevében méltatták az ün-
nepély jelentôségét, kiemelve az építkezés mielôbbi
befejezésének szükségességét és a hegyvidéki jó be-
kötô utak létesítését …

Gonda Béla iskolaigazgató a pedagógus nagy és
nemes hivatásáról beszélt ...A tanulók szónokának
formás köszöntô szavai után az iskola növendékei ha-
tásos mûsorszámokkal gyönyörködtették a megjelen-
teket, ..." Lám-lám azóta a lényeg szinte semmit nem
változott: amíg egy elôljáró átad, kiemel, méltat, meg-
emlékezik (esetleg hangsúlyoz), addig gyerekek min-
den évben, újra és újra  gyönyörködtetnek bennünket.

Szász Kálmán
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Divatba jöttek a különbözô ízesítésû „vajkrémek”.
Ami divatos, az nekem máris gyanús.

Nagy küzdelemmel leolvastam egy ilyen dobozról
az apró betûket. Összetevôk: vaj 12,5%, hagyma
20,0%, keményítô 10%, ilyen-olyan fûszer összesen
4,5%. Mindezt összeadva: 47% De hol a többi?

Kitalálhatják. Finom pesti csapvíz, amit a kemé-
nyítôvel nyelettek el. Összeadtam 1000 grammra szá-
mitva a fenti anyagok piaci árát. Az eredmény 280 Ft
lett. Ennek a csodának ára 1080 Ft/kg (270 Ft/doboz),
tehát minden konzumista kilónként 800 Ft-ot dob ki
az ablakon. „Ögyes”, mondaná Kohn bácsi. Ilyenbôl
egy rászoktatott gyerek négyet is megeszik egy héten.
Ez 41.600 kidobott forint évente. Ebbôl a gyereket el-
küldhetnénk a csíksomlyói búcsúra. Testileg és lelki-
leg is jobban járna. Higgyék el nekem!

Amikor mindezt elmondtam szomszédasszonyom-
nak, kikerekítette szép barna szemét és azt rebegte:
„De hát olyan finom.” Bocsánatot kérek érzékenyebb
lelkû olvasóimtól, de a következôket válaszoltam ne-
ki: A piliscsabai országút mellett lenge öltözetû lá-
nyok kínálják a szolgáltatásukat. Egyesek szerint, az
is nagyon finom. Mégsem járunk oda, mert tudjuk
hogy az hamis, és ami hamis az utálatos. Az utálatos
nem a testnek árt. Sokkal inkább a lelket pusztítja. A
televíziók csak a testrôl beszélnek, mert abból lehet
üzletet csinálni, míg a lélekbôl nem, bár vannak rá ki-
sérletek.

Én jól érzem magam egy féllábú társaságában, de
féllelkûvel nem ülök egy asztalhoz.

Pirchala István

Óbuda a sváb kispolgárok és iparosok városa,
akik magukat Braunhaxlerok-nak mondják. A barna
láb egyaránt utalhat az egykori szôlômûvelésre,
vagy csupán arra, hogy ezek az amúgy derék svábok
rühellték a lábmosást. In illo tempore a vasárnapi
nagymisét Óbudán még svábul mondta a plébános,
aki alig várta, hogy a szertartás után beüljön taná-
csosaival egy krigli árpalére a Kéhlibe, ahol -kívá-
natra- hozzávaló melegítôt is hozott a kellner. A vá-
rosrész mindenképpen „hely”, amibôl egyszer talán
még Grinzing is lehetett volna, ha nem emelnek köz-
akarattal kancellári székbe egy elvetélt mániákus
osztrák piktort, vagy ha jobban tetszik ex cuksfírert.
Németországban.

Óbuda fôként a Fôtér környékét jelentette, mert
nyugati irányban a hegy lábát már a téglagyárak mo-
hó bányái rágcsálták, déli irányban pedig ott volt a
Goldberger gyár. A Goli a Polgár utca két oldalán
terpeszkedett. Az egymással szemközt lévô két nyi-
tott kapun át - melyet sárga zsinóros, kék egyenru-
hájú portások felügyeltek - a munkások oda és
vissza tologatták a megrakott kézikocsikat, miköz-
ben a tört üvegû vagy kinyitott, sûrû dróthálós ab-
lakokon át szüntelen zakatolás hallatszott, és sava-
nyú gôzök gomolyogtak kifelé.

A területet keleti irányban a Duna határolta, mi-
ért is a hatásos „nagy totál” a Margit szigetrôl érvé-
nyesült igazán. Az Árpád híd akkor még csak pap-
íron, terven létezett. A Hajógyári szigeten viszont
még mûködött a D.D.S.G (Donau Dampf Schiff Ge-
sellschaft) hajógyára. Ha a hajók, uszályok bendôit
egyengették a nagykalapáccsal, a döngetést még a
Mátyás-hegyen is hallani lehetett.

A szüleim a Bécsi úton, az új városi házakban kap-
tak lakást. Két szoba - cselédszobást. A tekintélyes
bérháztömbrôl vén fejjel tudom, hogy ez volt talán
az egyetlen olyan szociális lakásprogramja a Szé-
kesfôvárosnak, amit a húszas évek végi, hatalmas
bécsi szociális lakásépítkezésekhez lehet hasonlíta-
ni. Városépítési koncepciója azonban attól eltért. A
tervezô nem törekedett a bécsiekhez hasonló szuper
tömb létrehozására, hanem megtartotta a hagyo-

mányos belsôudvaros, oldalfolyosós tömbszerve-
zést, ám az udvarokat olyan tágasra méretezte, hogy
azok kellemes, fásított belsô pihenô terek lehesse-
nek. E tömbökbôl csendes és fizikailag is lezárható,
nagyvonalú együttest szervezett, ügyesen kihasznál-
va a terep lejtését. Az épületek külsô megjelenése
egységes, és - inkább csak jelzés-szerû - neoklasszi-
cista motívumokkal ellátott.

A ház elôtt húzódott a forgalmas Bécsi út (akkor
még bécsi országút) középen a kiemelt zártpályás
villamosvonallal. Alighanem a 72-es villamos csi-
korgott rajta. Velünk szemben állt néhány emeletes
bérház, de akadt itt még néhány földszintes épület
is. Az egyikben hentesüzlet mûködött, melynek tu-
lajdonosát - ki gyakran álldogált az ajtajában - Kol-
bász bácsinak kereszteltem el. A mûvésznév sikert
aratott, és rá is ragadt. Lejjebb, a sarokház földszint-
jét a Kovács patika foglalta el. A mi házunk túlsó sar-
kán volt az Opitz. A cukrászda. Az innensôn meg va-
lamilyen fûszerüzlet. A tulajdonosát talán Bodának
hívták.

Északi irányban, a domb lába alatt rissz-rossz
földszintes házak szegélyezték a Bécsi utat, s ben-
nük mindenféle mûhelyek. Állt azonban közöttük
egy nagyobb épület is, a GROWE kalapgyár. Szuty-
kos, barátságtalan, emeletes épület, dróthálós ab-
lakokkal, magas kéményû kazánházzal. Sokáig nem
tudtam, mit is jelenthet a titokzatos Growe. Már is-
kolás voltam, amikor egy osztálytársam felvilágosí-
tott: mozaikszó, a Grósz és a Weisz összevonása. Az-
tán megint mindenféle bérházak következtek, köztük
néhány új is. A Margit kórháztól kifele pedig már
csak téglagyárak követték egymást.

1935-ben elköltöztünk a bécsi úti lakásból. Ez
már csak azért is elég jó ötletnek bizonyult, mert
amikor kilenc évvel késôbb, 1944-ben egy sérült
amerikai bombázó elhajigálta a bombáit, egy
belôlük a Városi házakat találta el. Mi több, pont azt
a lakást kanalazta ki a házból, amelyikben egykor mi
laktunk.

(Részlet Borvendég Béla 
Dróeihundert Hôhe címû emlékiratából)

SZÍNEK VILÁGA ALAPÍTVÁNY

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

Miért beteg 

a magyar konyha? IX.

Óbuda a ’30-as években

APRÓHIRDETÉSEK
• Dr. Vojczek Éva bôrgyógyászat, kozmetológia, pszicho-

terápia, pszichodermatológia, tanácsadás, pszichoszo-
matikus betegségek kezelése. Rendel: 1033. Budapest,
Tavasz u. 7. tel: 30-954 0942. email: vojczekeva@freema-
il.hu honlap: www.vojczek.hu

• Óbudai Ingatlaniroda keres kizárólag óbudai lakosú,
számítógépes ismeretekkel, autóval rendelkezô munka-
társakat. Érdeklôdni: EuroCenter Galériaszint irodák-
ban vagy telefonon: 30-952 0015.

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

• DEMO tábor 9-14 éves kreatív gyerekek számára, 2007.
június 25 - július 1. Kreatív workshopok: építészet, for-
matervezés, divattervezés, filmezés, animáció, egész-
ség. Rendelkezésünkre állnak: laptopok, kamerák, fény-
képezôk, projektorok, bluetooth, palmtop, GPS, blue-
box, nyomtató, scanner, fénytechnika, hangtechnika.
Jelentkezési határidô: június 12. Érdeklôdni lehet: 06
20/4999692 és www.demotabor.hu.

• Tokaji bortúra június 23-24-én szülô és tanárok részvé-
telével. Jelentkezési határidô: Június 9. info: Bólya An-
namária 70 232 0092.

• Horányi mûvészeti (zene, jazztánc) tábor gyermekek-
nek, augusztus 2-tôl 8-ig. INFO: Bólya Annamária 70
232 0092

• 5-12 éves gyermekek felügyeletét vállalom lakásnál is –
egyesületi tag „hegyi-nagyi” 30-277 4951.

A Generali Providencia Zrt. 
Óbudai kirendeltsége pályázatot hirdet 

KÖZÉPVEZETÔI 
MUNKAKÖRBE, 

illetve a felsôfokú projekt keretében indított

TANÁCSADÓI 
MUNKAKÖRBE.

A pályázatot elnyert jelentkezôk 
egy éven át garantált javadalmazásban 

és kiemelt szintû képzésben részesülnek.

A pontos feltételekrôl tájékozódhatnak
Pintér Katalin személyzetfejlesztônél 

a 20-574 5077-es telefonszámon.

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
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Iskolai hírek
A májusi idôszak iskolai programjai közül több

jelentôs eseményt emelhetünk ki. Idôrendi sorrend-
be állítva a következô programokat bonyolítottuk le:
anyák napi köszöntések az alsó tagozatos osztályok-
ban, a zeneiskola növendékeinek koncertje, angol
szalon, kihívás napján rendezett sportesemények,
sikeres papírgyûjtési akció, a hegyoldal takarítása,
nagysikerû gyermeknap, a Budapesti Diákolimpia
versenyei, strandfutball bajnokság.

Az említett programokról csak dióhéjban lehet-
séges most beszámolni. Május 9-én az iskola könyv-
tárában adtak koncertet az intézményben mûködô
zeneiskola növendékei, itt minden hangszeres ze-
nészpalánta bemutathatta tudását családtagjainak,
osztálytársainak, minden érdeklôdônek. A progra-
mot táncbemutató és a zenetanárok duettjei, triói
színesítették. Tapasztalhattuk, hogy egyre több ta-
nulónk lép a zenetanulás nehéz, de örömteli útjára.
Jólesô érzés volt a mindennapok rohanása közepet-
te kicsit elmerülni a zene csodálatos világában.

Iskolánkban több éves hagyománnyal rendelkezik
az „angol szalon”, ahol minden angol nyelvet tanuló
diákunk szórakoztató formában adhat számot tudá-
sáról. Az idei eseményt a skóciai tanulmányúton
részt vett gyerekek diavetítéssel illusztrált élménybe-
számolója tette érdekesebbé. A rendezvényen a né-
pes hallgatóság humoros jeleneteket, több gyermek-
csoport közös produkcióit élvezhette. A felkészítô
tanárok idén is Kádár Eszter és Lévai Mariann, vala-
mint Szanáné Misuth Zsuzsa angoltanárok voltak.

Az idei papírgyûjtési akciónk is sikeres volt, mint-
egy 60.000 Ft értékben gyûjtöttek papírt a gyerekek.
A szülôk is rekordmennyiségû papírhulladék beszál-
lításával támogatták gyermekeik osztályait. Köszön-
jük szépen.

Összesen 7690 kg-ot gyûjtöttünk, az osztályok
versenye így zárult: 1. helyezett: 1.a osztály (87
kg/fô); 2. helyezett: 6. osztály (59 kg/fô); 3. helyezett:
2.b osztály (49 kg/fô).

Május 10-én iskolánk több tanulója vett részt az
Óhegy Egyesület által szervezett tavaszi takarításá-
ban. Ezzel is környezetünk védelméhez kívántunk
hozzájárulni.

Tanulmányi verse-
nyek eredményei:

1. Zrínyifalvi Eszter
1.a osztályos tanuló a
Nyelvész Országos
Anyanyelvi Tanulmá-
nyi Verseny iskolai
fordulója után beju-
tott a megyei fordu-
lóba, ahol a 19. he-
lyezést érte el. Felké-
szítô tanára Némedi
Andrea.

2. A Csillaghegyi
Általános Iskola ma-
tematika alapmûve-
leti versenyén az
alábbi eredmények
születtek: 5. osztályo-
sok versenyében Ha-
lácsy Gergô: III. hely; 6.osztályosoknál Dániel Már-
ton: II. hely; 7.osztályosoknál Kende Tamás: VII.
hely.

3. A kerületi matematika versenyrôl Halácsy
Gergô 5. osztályos tanuló bejutott a budapesti ver-
senyre.

Megtörtént május 30-án az OKÉV (országos vizs-
gaközpont) mérése a 4-6-8. évfolyamokon. Eredmé-
nyek még nem ismeretesek.

Környezetünk jobb megismerését szolgálja az
Óhegy Egyesülettel közösen kiírt „Keresd fel Óbuda
középkori emlékeit” címû helytörténeti pályázat,
amelyre minél több tanuló pályamûvét várjuk. Az
emlékhelyek felkutatásában a családtagok segítsé-
gére is számítunk. Az értékes nyeremények nem ma-
radnak el!

A Diákolimpia budapesti atlétika versenyén két
csapatunk is szép eredményeket ért el. Felkészítô
tanáruk Gleichné Mészáros Edit volt.

Május 23-án, a kihívás napja rendezvény kereté-
ben együtt tornázott, táncolt az iskola teljes diákkö-
zössége, a csodálatos napsütésben örömmel végez-
te mindenki a gyakorlatokat. A diákok számára nagy

nap volt ez, mert röplabdacsapatuk gyôzelmet ara-
tott a tanári válogatott ellen. Gratulálunk. 

Május 24-én iskolánk 5-6. osztályos futballistái
részt vettek a Római fürdôn megrendezett strandfo-
ci bajnokságon. Csapatunk III. helyezést ért el.

Diákjaink a pedagógusnapon köszöntôjükkel örö-
met okoztak tanáraiknak, és engedjék meg kedves
olvasók, hogy lapunk hasábjain én is köszöntsem
kollégáimat és mindazokat a szülôket, akik a tanév
során igyekeztek az oktatói munkánkat segíteni.

A kánikulai hôségben egyre nehezebb tanulni és
tanítani, pedig komoly erôpróbák várnak még ránk.
Következnek az utolsó erôfeszítések egy jobb ered-
mény elérésére, az utolsó dolgozatok, a felsô tago-
zatos tanulók vizsgái, mindez az osztálykirándulá-
sok által szûkített idôben.

Június 19-én, délután 4 órakor azonban eljön a
ballagással egybekötött tanévzáró ünnepély ideje,
amikor remélhetôleg mindenki a tôle telhetô leg-
jobb eredménnyel, felszabadultan köszöntheti
majd a vakációt.

Marótiné Horváth Gizella
igazgató

Korsós Richárd, Kuhajda Tamás, Tóth Ferenc és Sándor Anna a "Lenn a mély völgy
ölén" címû kánont játsszák a Zeneiskola koncertjén. Tanáruk: Kormos Sándor
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

Állandó programok 

a Táborhegyi Népházban
2007. június, 1037 Budapest, Toronya u. 33.
Társastánc hétfô 20.00-21.30 h
Társastánc szerda 16.30-18.00 h
Nôi torna Pilates módra hétfô, csütörtök 8.00-10.00 h
Mini-Manó zenés ének foglalkozás kedd 9.00-10.00 h
Bridzs Klub szerda 18.00-22.00 h
Nôi torna kedd, csütörtök 18.00-19.00 h
Hastánc szerda 18.00-20.00 h
Jóga hétfô 18.00-20.00 h
S-dance kedd, csütörtök 16.30-17.30 h
Drámafoglalkozás szerda 15.00-16.30 h
Ingyenes jogi tanácsadás p. hét szerda 18.00-19.00 h
Sáringer Kálmán önkormányzati képviselô fogadó-
órát tart minden hónap elsô keddjén, 17.00-18.00 h
CorelDraw, Photoshop és Internet oktatások minimum 5
fô jelentkezése esetén indulnak. Elôzetes bejelentkezés:
30-485 0397, Billein Zsuzsanna.
EGYESÜLETI IRODA NYITVA TARTÁSA:
Hétfôn 16.00-20.00 h, szerdán és pénteken 9.00-13.00 h
Nyári szünet: 2007. 07. 01-tôl 08. 31-ig. Telefon: 430-
1326, bejárat a Táborhegyi Népház udvara felôl.

HAVILAP (MKM 226.674/1998)

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

Lakoma „Árpád 

Fejedelem udvarában”
az Óhegy Napokon, június 16-án szombaton,
20.00 órakor

A sokat sejtetô cím egy fényes lakomára invitálja
tisztes hegylakó társainkat. A menü egyszerû, de fi-
nom. Kupica fogadópálinka után, ropogós ma-
laccsülök velesült hagymával, zöldséggel és salátá-
val, hozzá borocska.

A lakoma zenei aláfestését a BOURDON együttes
szolgáltatja, Nagy Balázs vezetésével.

A lakoma résztvevôit honfoglaláskori párviadalok,
és a keletrôl érkezett híres tûznyelô, Mandzsaro szó-
rakoztatják. Utána zene, tánc, a kertben tábortûz, vi-
galom a „táborozó honfoglalókkal” együtt.

A lakomajegyek 2000 Ft-ért - az elhelyezhetô asz-
talok miatt - csak korlátozott számban, kizárólag
elôvételben kaphatók június 11-ig, vagy amíg el nem
fogyott. Éredeklôdni lehet 430 1326, vagy a 30-485
0397 telefonszámokon, Billein Zsuzsannánál.

(Szerkesztôség)

Az áprilisi pezsgôparti eredményei: 1. Mátyás Kar-
csi - Minarik Attila; 2. Bánlaki Csaba - Harkai Csaba;
3. Jakkel Ica - Raksányi Gyuri

A nyerteseknek gratulálunk, a pezsgô egy részét
kilocsoltuk, ami maradt, azt megittuk.

Szász Kálmán

Befejezôdött a három kurzusból álló tanfolyam.
Volt, aki elôször fôzött. Volt, aki már sokszor megtet-
te. Mindannyian eltanultak valamit a másiktól, külö-
nösképp a kurzusvezetô Pirchala mestertôl. Papriká-
sok, pörköltek, senem paprikások senem pörköltek,
roston és nyárson sült húsok, a végén hús nélküli
fôztek voltak a listán. Reméljük a szakács tanoncok
nyáron gyakorolnak otthon a kertben, mert szükség
lesz rá. Pirchala mester ugyanis az ôszi kurzust fon-
tolgatja. Nehézsége, hogy akkor is helyet szeretnénk

adni a kezdôknek és haladóknak egyaránt, de akkor
már nem az alapételek készülnének, hanem halak,
szószok, …de, még ne menjünk elébe. Az ôszi tanfo-
lyamra már most lehet jelentkezni Billein Zsuzsánál,
legalább ôket is be tudjuk vonni az tervezgetésbe.

A kóstolgatók is élvezték az ebédeket, bár egy alka-
lommal –az óvatosan kalkulált mennyiségek miatt-
többen távoztak éhesen. Elnézést kérünk tôlük. A sok-
féle íz, a vidám, kerti hangulat talán kárpótolta ôket is. 

(Elnökség)

Az egyesület megtartotta a 2007. évi rendes
közgyûlését, amelyen a tagok jóváhagyták a 2006.
év gazdálkodásáról szóló jelentést, a közhasznúsá-
gi jelentést, valamint a 2007. év gazdálkodásának
tervezetét. 

A 9 millió forint költségvetésû Egyesület 170 ta-
got tart nyilván, akik közül 112 fô a tagdíjat is befi-
zette. Ôk ezzel nem csak tagi kötelezettségüknek
tettek eleget, hanem az Egyesület melletti szimpá-
tiájukat is kinyilvánították. 

Az elmúlt év számos rendezvényére, eredményé-
re vagyunk büszkék, az Óhegy Napok, a Szüret, a
Disznótor, a Tavaszi takarítás, az Egészségnap, a
Mikulás a Virágos-nyeregben rendezvényekre, a
Székelyföldi tanulmányútra, -hogy csak a legna-
gyobbakat említsük- és különösen a Jablonka park
megvalósítására. Ezeken túl színessé tette minden-
napjainkat tíz kiállítás, és számos, jó hangulatú,

kellemes „vasárnapi ebéd”. Büszkeségünket fokoz-
za a 10. éve rendszeresen megjelenô Óhegy Hírek
lapunk is.

Gondunk azért van. Csatornázatlan épület, gaz-
daságtalan fûtés, „átjáróház” nagyterem, leromlott
külsô homlokzat, a bejárat iszonyú kinézete mind-
mind terheli lelkünket, zsebünket. Nyomja vállun-
kat a Jablonka park fenntartási gondja is.

Felvállaltuk egyetlen mûemlékünk, a Szt. Donát
kápolna megmentését is, amit elkezdtünk, de a ne-
hezebb része hátra van: be is kell fejezni. Szorgos-
kodunk az Erdôalja út ügyében is, eddig teljesen
eredménytelenül.

Az Elnökség célja harmonikus egységet és egyen-
súlyt találni a kultúra, a szórakozás, a tanulás, 
és a közügyek gyakorlása között, a Hegyvidék lakói
javára. 

(Elnökség)

Mindenki kajára vár

Évi rendes közgyûlés

Sütés-fôzés a szabadban

Bridzs eredmények
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A budai tájvédelmi körzet és bevásárlóközpontok
szomszédságában megvalósuló Éden Villapark
V. ütem 3 és 5 lakásos villaépületeiben tágas,
panorámás, reprezentatív, 71-112 m2-es,
saját kertes földszinti, és nagy teraszos emeleti,
valamint Penthouse jellegû lakások értékesítése
megkezdôdött...

Minôség és élettér,
megfizethetô áron

Akár 0% önerôvel

Ingyenes hitelügyintézés, 
tanácsadás

AZ AKCIÓ 

JÚNIUS 15-IG 

ÉRVÉNYES!


