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Dánia, a gazdag

parasztok országa
címû könyvét bemutatja

Körösvölgyi László
címzetes egyetemi tanár

március 16-án,

vasárnap 16 órakor
a Táborhegyi Népházban

(további részletek a 9. oldalon)

Kutyabarátok

találkozója
a Táborhegyi Népházban

március 28-án,

pénteken 17 órakor
Elôadást tart

Miklósi Ádám
tanszékvezetô egyetemi docens,

ELTE Etológia tanszék

Beszélô kutyák, 

ugató emberek
címmel.

Régi Erdôaljások!

Szeretettel várjuk

a Rákóczi-napi

ünnepségen
az 1956–57-ben, valamint az 1957–58-ban

végzett egykori iskolatársakat,

a ballagás 

50. évfordulójának

megünneplésére

március 27-én, 

11 órakor.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Általános

Iskola (Budapest, III. Erdôalja út 5.)

Idôpont:

Önök vagy hozzátartozóik visszajelzését

várjuk a 250-3269 telefonszámra.

Az Iskola vezetôsége

Múzeumi séták
Látogatás a Várhegy alatti

SZIKLA-
MÚZEUMBAN

szakavatott vezetôvel.

Találkozunk

március 21-én,

pénteken, 

pontban 17 órakor
a Táborhegyi Népház elôtt,

ahonnan kocsikkal visszük az érdek-

lôdôket a kiállításra. 

Kedvezményes belépô 1800 Ft/fô.

Mindenkit szeretettel vár az Óhegy

Egyesület Vezetôsége

(Lásd még a cikket a 11. oldalon)

OLAJKÉPEIM
címmel

Váradi Pál
amatôr festô kiállítása

nyílik a Táborhegyi Népházban,

március 7-én, 

pénteken 18 órakor
Közremûködnek:

Juhász Gyögyi fagotton és Juhász Endre

szaxofonon

(Lásd még a cikket a 2. oldalon)

Vasárnapi ebéd
március 9-én, 13:30-kor

Szakács:

Varga Lajos
Menü:

Sült hús ahogyan anyukám készítette,
gôzgombóccal és párolt káposztával,

desszert: palacsintarakott

Jegyek csak elôvételben kaphatók 
800 Ft-ért a Népházban, vagy az Erdôalja
úti és Domoszlók útjai ABC-ben, péntekig.

Számítógépes

oktatás

a Táborhegyi

Népházban
Internet oktatás.

Felsô korhatár nélkül várunk mindenkit

a 8 alkalommal tartott kétórás kurzusra.

Aki eljön, elsajátíthatja a számítógép

kezelés, a Word-dokumentum készítés,

az internetes böngészés,

e-mail küldés alapjait.

Digitális képfeldolgozás.
Digitális fényképezôgéppel rendelkezôket

megtanítjuk a Photoshop képszerkesztô

program kezelésére. 

A 8 alkalommal tartott kétórás

tanfolyamhoz alapfokú PC ismeretek

elegendôek.

További információ 

és jelentkezés Billein Zsuzsánál 

a 30-485 0397 telefonon.
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Kedves Színház és Zenebarátok!

„Színház az egész világ”… és muzsika!
• Nemzeti Színház: Revans márc. 07. p., Tartuf-

fe 08. szo., 09. vas., Tizenkét dühös ember 25.
k., 26. sz., 27 cs.

• Örkény István Színház: Nyugat 2008-1908.
Bemutató 07. p., 08. szo., 19. sz.

• Thália Színház: Hamupipôke 09. vas. 11.00
óra.

• Magyar Színház: A balettmûvészet ked-
velôinek ajánljuk szíves figyelmébe: Rudolf
Nureyev Balettverseny  04. k., 05. sz., 06. cs.,
07. p., 08. szo.

• Új Színház: Keleti pályaudvar – Bemutató 01.

szo., 02. vas., 09. vas., 22. szo., 30. vas.
• Katona József Színház: Macbeth – Bemutató

14. p., 15. szo., 18. k., 25. k. (Budapesti Tava-
szi Fesztivál keretében kerül bemutatásra)
Jegyrendelés, mint mindig: Cultur-Comfort

Központi Jegyiroda 1061 Budapest, 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

Óbuda – Táborhegy, Laborc u. 2/c.
TTÁÁVVCCSSÖÖVVEESS  MMEEGGFFIIGGYYEELLÉÉSSEEKK
Minden kedden, csütörtökön és szombaton

18-22 óra között távcsöves megfigyelés a Pola-
ris Csillagvizsgáló mûszereivel. A tavaszi égbolt
két legszebb látványossága a gyûrûs Szaturnusz
és a Mars.

KKUULLIINN  GGYYÖÖRRGGYY  CCSSIILLLLAAGGÁÁSSZZAATTII  SSZZAABBAADD--
EEGGYYEETTEEMM

A szabadegyetem elôadásai kedd esténként
19 órakor kezdôdnek. Utána, derült idô esetén,
távcsöves megfigyelésen vehetnek részt az ér-
deklôdôk. Március 11. A csillagok színképe
(Nyerges Gyula), március 18. Az ûrkutatás
hôskora (Illés Erzsébet), március 25. A ,,kézzel
fogható” Hold (Rômer Péter)

KKOOZZMMOOFFIIZZIIKKAA  ''0088
Az Univerzum részecskéi és a részecskék

Univerzuma. Dávid Gyula fizikus sorozata. Már-
cius 5. Nukleáris LEGO, március 12. Az atom-
mag kulcsa, március 19. A láthatatlan energia-
tolvaj, március 26. A szilárd anyag szilárdítója.

IIFFJJÚÚSSÁÁGGII  PPRROOGGRRAAMMOOKK
Minden csütörtökön 18 órától ifjúsági csillagá-

szati szakkör. A Magyar Csillagászati Egyesület
csillagászati tábort szervez a Mátrában július 1-8.
között. A helyszín állandó megfigyelôhelyünk,
az ágasvári turistaház. Napközben elôadások, ki-
rándulások, éjszaka távcsöves és szabadszemes
megfigyelések. Információk és jelentkezés az
Egyesület honlapján: www.mcse.hu

IISSKKOOLLAAII  CCSSOOPPOORRTTOOKK
Csoportok számára elôre egyeztetett

idôpontban és témában, elôadást és távcsöves
bemutatást tartunk. Napközben Nap-bemutatás
a csillagvizsgáló fômûszerével (biztonságos
napszûrôn keresztül), este az aktuális látnivalók
függvényében távcsöves bemutatás (bolygók,
kettôscsillagok, csillaghalmazok, Hold). A
programokon való részvétel kísérôk számára
díjtalan.

Mizsér Attila
tel.: (70) 548-9124, http://polaris.mcse.hu

Nyolcvannyolc éves... Akartam egy szép kö-
szöntô verset írni, de nem megy. Csak megdöb-
benve állok az Élet nagy misztériumai elôtt.

Azon gondolkodom, hogy mitôl lesz egy em-
ber különleges. Különleges egy olyan ember,
aki csak élt és túlélt. Világégést, nyomort, több
rendszerváltást, örömöt és bánatot. Semmi „na-
gyot” nem tett, csak tette a dolgát. Nem hará-
csolt vagyonokat, nem mászott hegycsúcsokra,
nem állított be világcsúcsokat. Pont úgy, mint
annyi ember világszerte. Nem került a történe-
lemkönyvbe, sem az emberi bûnöket sorjázó új-
ságok címlapjára. Szerette, és most is szereti az
életet, az embereket, és megôrizte humorérzé-
két. Képes volt arcába nevetni a Sorsnak, és ki-
kacagni saját magát is. Nem hagyta magát meg-
félemlíteni, de nem is akart soha félelmet kelte-
ni senkiben. Haragudni is csak akkor láttam, ha
szeretteit bántották. Semmi mást nem vett túl
komolyan, csak a szeretetet. De azt feltétel nél-
kül adta, nem kért árat, viszonzást érte. És ez,
azt hiszem, igazán különleges!

Cseresznyák Veronika

1952-ben születtem. 1971 óta gázkészülék-ja-
vítóként dolgozom. Feleségem 2007-ben el-
hunyt, két fiam van és egy unokám.

Hat évvel ezelôtt ajándékba kaptam egy
festôkészletet. Mivel még életemben nem fes-
tettem, ezért nehezen, csak körülbelül egy év-
vel késôbb kezdtem neki. Mára már hobbimmá

vált a festés. Csak magamnak festegetek, de a
legtöbb képemet már elajándékoztam.

Sok mûvem a pillanatnyi érzéseimet tükrözi
és könnyedén született, de sok képemmel ren-
geteget szenvedtem. Mivel soha nem tanultam
festeni, ezért elnézést kérek azoktól, akiknek az
ízlését esetleg sérteném. Váradi Pál

Jó pár éve volt… sétáltunk lent a parton.
A combjához érve annyit mondtam: pardon!
Aztán a sötétben kóstolgattuk egymás bôrét.
Ô a Férfi szívét akarta, Én a Nôét.
S bár az elsô randevún még türtôztet az Ember,
Én mégis maradtam volna. Ô azt mondta - „Most menj el!”
Ahogy visszafordultam, Ô mosolyogva állt ott,
Mert ekkorra Bennem már egy házasságot látott.

Tekintve, hogy közös hálószobánkban együtt ôrizzük a lángot, 
Nálam a Nôi Szem Éleslátásáról így tett tanúbizonyságot. Lombos Márton

Édesapám

Olajképeim

Polaris Csillagvizsgáló

Kaposvári TizenháRomNegyvenkettô Alkotócsoport tag-
jai történelmi pillanatnak örökítették meg a 13. óra 42.
percet, ugyanis akkor határozták el, hogy közösen mu-
tatják be mûveiket a nagyközönségnek. Együtt élik vilá-
gukat a Kaposvári Egyetem Mûvészeti Fôiskolai Karán

Holup Márk - Bálint Szilárd - Pálmai András - Hromkó István - Banyó Sándor - Körmendi Zoltán
-Rákóczi Zoltán, akiknek képei érett mûvészek módjára tükrözik magukat és világukat.

Nôk napjára 
a Nôi Szem Éleslátásáról…
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ÓHEGY FARSANG
Gryllus Dorka kedvességével a mi közönségünket is

meggyôzte. A hastáncosokat a fiúk tágra nyílt szemek-
kel kísérték, majd egy „hegyi ôslakos” (Tóth Lali) eroti-
kus táncával végre felébresztette „Csipkerózsikát” (Var-
ga Lajos) hosszú álmából. Aztán tánc, tánc, tánc a Sörös
Alapítvány zenéjére.

A jelmezversenynek idén is nagy sikere volt. Ifjúsági
kategóriában Hegedûs Áron nyert, hasán-hátán közle-
kedési táblákkal. Felnôtt kategóriában két I. díjat adott
ki a zsûri. Egyiket az amerikai turistáknak (Kádár Péter,
Kelemen Ildikó), akik tört magyarsággal éppen a Toro-
nya utcát keresgélték. A másikat két leszbi hölgynek
(Harkai Ági, Ferenc Andrea), akik kiskutyust sétáltattak
(Tóth Tibor) pórázon.
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Ha hirtelen tûz keletkezik a lakásban, nem
feltétlenül a víz használata a legcélszerûbb.
Vízzel elektromos tûz oltása pl. életveszélyes, és
rengeteg maradandó kárt okoz. Az alábbiak-
ban a tûzoltó-készülékeket vesszük szemügyre,
melyik mire jó:

PPoorrrraalloollttóó  kkéésszzüülléékk a legelterjedtebb, min-
denféle tûz oltására alkalmas, háztartásban, ga-
rázsban, kazánházban, mûhelyben, pincében
keletkezett tüzeknél jó szolgálatot tehet. Ha va-
lami mégis áram alatt van, nem ráz, kezelése
egyszerû. Az oltás után persze minden tele van
porral (szódabikarbóna és kôpor keveréke),
ami porszívóval könnyen felszívható. Fino-
mabb elektromos eszközök (TV, számítógép)
égése esetén nem célszerû alkalmazni, mert a
por kitisztíthatatlanul eltömíti a készüléket. 1-2-
6 kg-os kiszerelésben 4500-10 000 Ft közötti ár-
ban kapható.

SSzzéénnddiiooxxiiddddaall  oollttóó  kkéésszzüülléékkeett irodában, szá-
mítógépes helyiségekben, elektromos készülé-
kek oltásánál alkalmazzák. Kezelése ennek is
könnyû, elektromos feszültség alatt ez sem ráz,
tûz után nincs nyoma, de ha nem jó helyen fog-
ják meg a készüléket könnyen maradandó fagy-
sérülést okoz a kézen. Általános helyen kevés-
bé javasolt. 2-5 kg-os ára: 17 000-27 000 Ft.

HHaabbbbaalloollttóó  kkéésszzüülléékk szintén általánosan al-
kalmazható, bár elektromos tüzeknél nem java-
solt. Elsôsorban folyadékok, festékek, konyhai
és garázs tüzek, textíliák oltására használják. Ol-
tás után a hab szárad, majd vékony folyadék
marad a felületen, amit egyszerûen le lehet
mosni. 3-6 literes 11 000-15 000 Ft-ba kerül.

JJaavvaassllaatt::
CCssaallááddii  hháázzbbaann::  1 kg-os habbaloltó a konyha

mellett vagy bejárati ajtónál, 6 kg-os porral-
vagy habbaloltó a barkácsmûhely bejáratánál. -
Felelôs a családfô.

Társasházban: 6 kg-os poroltó legalább a
lépcsôház földszintjén, zárható helyen, de lát-
ható helyen (megvan-e még), és egy 6 kg-os
porral- vagy habbaloltó a garázsbejáratnál. - Fe-
lelôs a közös képviselô.

A készülékek általában 10-15 évig üzemké-
pesek, de mindegyike egyszer használatos. El-
dobni azonban nem kell, mert egyszerûen után-
tölthetô. Készülékek több helyen beszerez-
hetôek, például a MÛÁRT Bajcsy-Zsilinszky út
59. alatti üzletében, ahol teljes körû tájékozta-
tást kaphatunk. (tel: 3326 166, www.muart-
lux.hu)

Ne feledjék, a készülék olcsóbb, mint amit a
tûz terjedése okozhat! PR

Az Önkormányzat 2006-ban bérbe adta a bá-
nyát szabadidôpark építése és üzemeltetése
céljára. Eddig nem sok mozgást láttunk, de az
utóbbi idôkben már találkoztunk geodétákkal,
terveket bújó emberekkel, talajfúró gépekkel.
Felkerestük dr. Horváth Patrik ügyvezetô igaz-
gatót, a területet bérlô Óbuda Adventure Park
Kft. vezetôjét, aki készséggel adott választ kér-
déseinkre.

Indul valami építkezés?
- Nem, ezek még csak elôkészületek. A terü-

let pontos geodéziai és talajmechanikai felmé-
rése folyik. Azt vizsgáljuk, hol találunk alkalmas
területet épület és mûtárgyak elhelyezésére.

Igaz, hogy vidámpark lesz a hegyen?
- Szó sincs róla. Kerüljük a vidámpark, a vurs-

li, a disneyland hangulatát. Szeretnénk sokszí-
nû, értékes élményeket nyújtó parkot létrehoz-
ni, ahol elsôsorban a gyerekek, a családok ta-
lálják meg számításaikat.

Tervünkben van egy épület elhelyezése,
amelyben nagy területen valósulna meg egy
ún. „játékváros”, ahol gyerekek és szüleik szó-
rakozhatnak korszerû játékokkal. Lenne gye-
rekolvasó könyvesbolttal, játékbolt, játszóte-
rem, szimulátor-szoba és minden, ami a gyer-
mekeket vagy a családokat érdekelheti.

A parkban szeretnénk egy nagyobb kiterje-
désû játszókertet elhelyezni sok mászóval,
csúszdával. Jó volna helyet találni egy „kaland-
park”-nak is, ahol kötélhídon lehet lépkedni,
hágcsókon mászni, kötélpályán siklani, minél
nagyobb magasságokban. Itt a kicsit nagyobb
gyerekek, fiatalok, szülôk tudnák ügyességüket
kipróbálni, fejleszteni.

A szabadtéri szórakozás súlypontja a bobpá-
lya lenne. Szeretnénk olyan egy-két személyes
bobot elhelyezni, amelyen az emberek élvez-

hetik a lesiklás izgalmait, örömét. Szeretnénk az
egyes játszókertek között kis sebességû bobot
is építeni, amelyekkel a kisgyerekes családok
végigjárhatják a park érdekesebb pontjait.

Hol lenne az épület?
- Terveink szerint a Nagybátonyi útnál, az Eu-

rocenter elôtti park felett, egy bevágásban. A
Bécsi út felôl a ház jól látszódna, benne két
szinten a játékvárossal, a pincében rengeteg
parkolóval. Ezzel a gépkocsiforgalmat leblok-
kolnánk már a Nagybátonyi útnál, és nem hoz-
nánk fel a hegyre. Felülrôl nem látszódna a ház,
mert a terep éppen a ház tetejére fut. Innen in-
dulna a bobpálya a hegyre.

A bob zaja nem lármázza fel a környéket?
- A lesurranó berendezésnek nincs hangja,

inkább a rajta ülôknek. Bár, akinek volt már
szerencséje bobon ülni, az tudja, hogy a zab-
szem az emberek többségét inkább némává te-
szi.

Akkor le lesz kerítve a park? … belépés csak
jeggyel?

- Egy része természetesen csak jeggyel, hi-
szen a park kiépítése és fenntartása másból
nem fedezhetô. De lenne a Remetehegyi út ma-
gasságában egy nyitott rész is, ahol továbbra is
lehetne pihenni, kutyát sétáltatni.

Mikor lesz az építkezés?
- Egyelôre a szabályozási terv készítése indul,

amit éppen az önök vezetôje, a KSZT korábbi
tervezôje folytat. Az elsô kapavágás leghama-
rabb késô ôsszel várható, de 2009 végén szeret-
nénk az elsô családokat fogadni.

Betekinthetünk majd a tervekbe is?
- Természetesen. Hamarosan lakossági fóru-

mon szeretnénk megismertetni terveinket, és
kikérni a lakosság véleményét.

(szerkesztô)

Nemrég napvilágot látott a BKV járatok át-
szervezésének tervezete. A 37-es busz nem mó-
dosulna, de a 137-es busz járatai ritkulnának.
Napközben 15 perc helyett 30 percenként, dél-
után 12 helyett 20 percenként járna. Hajnalban
és hét végén 15-20 helyett 30 percenként járna.
Sokak szerint ez csak akkor tragédia, ha orruk
elôtt megy el a busz. Érdekesebb a 60-as busz
és a 17-es villamos menetrendje. Míg a 60-as
busz megszûnne a Vörösvári út és a Batthyányi
tér között, addig a 17-es villamos üzemideje
reggel-este bôvülne, járatsûrûsége pedig nap-
közben 2-3 perccel sûrûsödne, hét végén 3
perccel ritkulna.

Mindez persze a BKV költségvetésén segít és
nem a lakosokon.

Mi segítene a hegyieken? …tanakodtunk, és
felelevenítettünk egy korábbi tanulmányterv ta-
pasztalatait, ami a Hegyvidék tömegközlekedé-
sét vizsgálta. A hegyieken az segítene,

… ha a 37-es busz végállomása a Harsány
lejtônél lenne, vagy lekanyarodna a Testvérhe-
gyi útra, majd a Bécsi útra. A Testvérhegyi út és
a Domoszló útja teljesen ellátatlan terület.

… ha a 137-es busz végállomása az Erdôalja

út végén, az erdônél lenne. Emberek százai
tesznek kényszersétát a Csúcshegy felôl.

Legnehezebb a centrum gyors elérésének
megoldása.

A 17-es villamosjáraton nem segített, hogy a
tojáskerekû szerelvényeket bocipulmanokra
cserélték. A Kolossy tér elôtti dugóban olykor
még a gyalogos is megelôzi.

Az segítene, ha a 17-es villamos egyik végál-
lomása az Óbudai Temetônél lenne (mellette
egy nagy P+R parkolóval), a másik pedig a Tö-
rök utcán keresztül a Moszkva téri metrónál.
Vonala pedig felújításra kerülne. Nem csak
mûszakilag, hanem forgalomtechnikailag is. A
Bécsi út Kolossy tér elôtti szakaszára például
csak a gépjármû célforgalom hajthatna be.

Az segítene, ha a 137-es busz végállomása az
Árpád hídi metró megállónál lenne.

Az segítene, ha a 29-es és 65-ös busz végál-
lomása az Újlaki Templom mellôl átkerülne az
Árpád fejedelem úti Hév megálló mellé.

Ezek azonban mind-mind komplex gondol-
kodással, szervezéssel és néhol komoly beru-
házással járnának.

Felcsuti László

Ritkábban járna a 137-es?

Tûzoltó készülék

a lakóházban

Újlak II. volt bányaterület

Óbuda Adventure park

www.mamika.hu
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DISZNÓTOR 2008
VII. Dezsô ezúttal EU-s vágás áldozata lett, ezért

reggel hétkor holtan érkezett a Népház udvarára. A
vidám társaság vad boncolásba kezdett. A hagymás
vér és a sülthús kiválóra sikerült. Miközben az asszo-
nyok szorgosan segédkeztek Laci böllérnek, készült
Raffi orja levese, és Szécsi Tóni abáléval készült, utá-
nozhatatlan toros káposztája.

Mindenki jóllakott, kivéve, aki rest volt kajáért
menni. Déltôl Dusek Pista harmonikájával csak
emelte a hangulatot. A tavalyi hurkát jobbnak ítélte
a társaság, de ami a kolbászt illeti, az minden képze-
letet felülmúlt. Egy év múlva találkozó ugyanitt
Dezsôvel.
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Ismerjük fel  és óvjuk természeti kincseinket
A februári számban megismerkedhettünk

egyes, nálunk is termesztett fûszer- és gyógynö-
vénnyel. Most néhány fontos külhoni nö-
vényrôl lesz szó.

Bors (Piper nigrum L.): A
borsfélék családjába tartozó
trópusi kúszócserje, az In-
do-maláj térségbôl szárma-
zik. Ma már Ázsia és Ameri-
ka trópusi vidékein is ter-
mesztik. Kereskedelmi je-
lentôsége még ma is nagy.
A régi görögök és rómaiak

is ismerték és fizetôeszközként is használták!
Volt idô, amikor értékét a mérleg másik ser-
penyôjébe tett arannyal mérték! Virágai aprók,
levélhónalji fûzérben fejlôdnek. Egy fûzérben
50 – 100 csonthéjas termés fejlôdik, amelyek
különbözô idôben érnek be. A még zöld termé-
sekbôl szárítással készül a feketebors. A piros-
ra érett termés falát eltávolítják, és a csonthéjjal
burkolt mag a fehérbors. A feketebors a
csípôsebb, aromásabb. Mindkettôt „egészben”
és ôrölve használjuk. Sok értékes vegyülete kö-
zül kiemelem az illóolaj és piperin (l. latin ne-

vét!) tartalmát. Minden, nem édes ételbe tehetô.
Nem csak ízesítô, hanem étvágygerjesztô is.
Használatánál számolni kell izgató hatásával.
(Májat, epét, vesét, végbelet megtámadhatja.)
Diétás ételekbe helyette borsikafüvet te-
gyünk. Satureja hortensis L. – csombord, amely
mediterrán eredetû termesztett ajakos fûszer-
növény. Nem hiányozhat „virágládánkból”!

Nemes babér vagy babérfa
(Laurus nobilis L.) A babér-
félék családjába tartozó két-
laki örökzöld levelû medi-
terrán cserje. Szárított leve-
lét „babérlevél” néven árul-
ják. Fûszer- és gyógynö-
vény. A levelét felfúvódás,

légcsôhurut ellen használják. Érté-
kes fûszere babnak, lencsének. A „múltja” na-
gyon érdekes. Nem mint fûszernövény lett hí-
res. A legenda szerint Apollónak, a görög gyó-
gyászat istenének köszönhetjük a babérfát! Ap-
olló szerelmével üldözte Daphnét, a csodálatos
nimfát – viszonzatlanul. Daphné az istenekhez
fordult, hogy szabadítsák meg szerelmes ül-
dözôjétôl. Anyja, a Föld babérfává változtatta.

Apolló a fát szentnek nyilvánította, és az érde-
mes költôknek, katonáknak babérkoszorút
adományozott. Az elsô olimpián Kr. e. 776-ban
babérkoszorúval koronázták meg a legjobba-
kat. Dicséretnek számít, ha valakit koszorús
költônek neveznek. Lakásban is lehet nevelni
(fagyérzékeny!). Szép, illatos növény, és friss
levelét egész évben szedhetjük. Ne tévesszük
össze a babérmeggy (Prunus laurocerasus L.)
szintén örökzöld cserjével. Ez télálló, és fekete
termése mérgezô.

Szegfûbors (Pimenta dioica
L.) Hazája Közép-Amerika.
A mirtuszfélék családjába
tartozik ez a kétlaki, „karibi
fûszernek” is nevezett illa-
tos cserje. Régi fûszer- és
gyógynövény. A fahéj, a

bors, a boróka és a szegfûszeg
ízét egyesíti magában. Gömbölyded

termését éretlenül szárítják meg. Elôsegíti az
emésztést, fôzetét megfázás gyógyítására is
használják. Eugenol tartalma adja ízét, hatását.
Óvatosan használjuk. (folytatjuk)

Stollmayer Ákosné

Szomorúan olvastam az öreg hárs történetét.
Jómagam szintén pályáztam az önkormány-

zat által meghirdetett 6,5 mFt-os telekre, de
nagy sajnálatomra egy külföldi állampolgár
nyerte meg. Míg vártuk a licitálás idôpontját,
többször is jártunk a helyszínen, s már akkor fi-
gyelmeztettek, hogy az ott élô hársfa védett,
nem lehet kivágni.

Latolgattuk, hogy kicsi a telek, milyen házat
lehetne rá építeni. A legmerészebb álmomban
sem gondoltam volna, hogy a hársat valaha is
ki fogják vágni, de arra sem, hogy erre a kicsi
telekre ekkora ház kap építési engedélyt. Mivel
a hegyen nôttem föl, a Gréti néni az óvónénim

volt, sôt az anyukám is abban az óvodában da-
duskodott. Jómagam osztálytársa voltam Klári
néni (Gréti néni) kisebbik leányának, nôvérem
pedig a nagyobbiknak.

Ezért igen sok gyerekkori élményem fûzôdik
az Öreg Hárshoz. Boldog lennék, ha most ott
lakhatnék, és az öreg Hárs is élne.

Tisztelettel:
Orosz Erzsébet

U.i.: Nem hinném, hogy a 30 000 Ft pénzbír-
ság gondot fog okozni a jelenlegi tulajdonos-
nak, csak mi, öreg hegyiek sajnáljuk régi érté-
keinket.

Március az egyik legtöbb, legsokrétûbb mun-
kát adó kerti hónap. Az is igaz, hogy sok örö-
met adó is lehet hó végi színeivel. Nem akarom
már untatni a hegylakókat az idôjárás eltérése-
ivel, úgy írok, mintha normális lenne.

A hónap eleje talán az utolsó lehetôséget ad-
ja a lemosó permetezésnek. Mielôtt nekilát-
nánk, nézzük meg a rügyek állapotát. A meg-
pattant, ,,egérfüles” rügyek már befolyásolják a
szer választását, illetve annak töménységét. A
metszéseket is be kell fejezni. (A levágott ága-
kon sok virágrügy lehet, érdemes néhányat vá-
zába tenni.) A fiatal fák metszésénél ügyeljünk
a késôbbi alak formálására is.

A gyepek még kaphatnak hosszúhatású
mûtrágyát. Az elsô nyírással, ha lehet, várjuk
meg a gyepben levô hagymások, primulák el-
virágzását. Most lehet új gyepet készíteni, illet-
ve az ôszi telepítést felülvizsgálni, a foltokat pó-
tolni. Fejezzük be a rózsametszést is, és takar-
juk ki a télre betakart töveket. Az erkélyládák-

ba ültethetünk tavaszi virágokat. Muskátliból a
kétévesnél idôsebb töveket nehéz szép állapot-
ban megtartani.

Most kell majd szobanövényeinket is átültet-
ni. Az idôs, nagy növényeknél csak a felsô ré-
teget szedjük le, és megfelelô talajjal adjunk
frissítést. A hó végéig nem szoktuk a szabadba
vinni ezeket.

A nem tavasszal virágzó sövények és bokrok
nyírásakor gondoljunk a fészkelôhelyekre is.
Az odúkat tüskés ágakkal megvédhetjük a va-
dászoktól, a fészkeket sajnos nem. Az utóbbi
években elszaporodó, a városhoz remekül al-
kalmazkodó szarkák veszélyeztetik a feketeri-
gók és más nyitott fészkû madarak tojásait, fió-
káit. 

Befejezhetjük a madarak téli etetését is.
Szép tavaszt, sok kerti örömöt kíván

Ort János
kertész

30 294 8414

Élhetne az öreg hárs!

Kerti dolgaink „Északi városkapu”
Felhívás

A Békásmegyeri lakótelep és a városhatár kö-
zötti területen a várható fejlesztések során kisebb
városrész, multifunkcionális centrum alakul ki a
közeljövôben, ahol fôként kereskedelmi, irodai,
idegenforgalmi és rekreációs létesítmények kap-
nak helyet. E terület igen alkalmas arra, hogy a
fôváros északi részének, valamint a kapcsolódó
településeknek többfunkciós központjává váljon.

A területre a Fôvárosi Önkormányzat Fôépí-
tészi Irodája keretövezet-módosítási hatástanul-
mányt készíttet, amelyben a fejlesztés környe-
zetre gyakorolt hatását vizsgálja, és összegzi a
fejlesztéssel kapcsolatos elvárásokat. A Fôépíté-
szi Iroda a 1997. évi LXXVIII. építési törvénynek
megfelelôen kéri néhány kerületi civil szervezet
véleményét, így a mi Egyesületünkét is.

Kérünk minden érdeklôdôt, hogy nézze meg
irodánkban a keretövezet-módosítási hatásta-
nulmányt, és küldje el véleményét elektronikus
levélben az egyesulet@ohegy.hu címre, vagy
mondja el a (30) 230 6994 telefonszámon már-
cius 18-ig, hogy Egyesületünk állásfoglalása mi-
nél szélesebb körre támaszkodhasson.

Felcsuti László

Köszönet
Köszönjük Benyó Dórinak a Farsang

megszervezését és lebonyolítását, valamint 
számos segítôtársának önzetlen munkáját.

Köszönjük a Novath házaspárnak, hogy
utolsó részletekig megtervezték, megszer-
vezték és lebonyolították, a már hagyomá-
nyos Disznótort.

Köszönjük Tömöri Balázsnak, hogy 6 db
kiváló állapotú monitorhoz juttatta Telehá-
zunkat.

az Elnökség
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Azért,

• mert a legszûkebb lakóterületünk 

polgárai írják, szerkesztik, nyomják 

és olvassák.

• mert témái olyanok, amelyek 

a mi életünkrôl szólnak.

• mert sokszínû.

• mert ha olvasom, mindig eszembe jut

valami a múltból.

Íme:

Gálosfayné – egyesületünk tagja – leg-

utóbbi könyvében sok régi, óbudai kocs-

mának és vendéglônek állít emléket. Szom-

szédságomban is volt a múlt század harmin-

cas éveiben egy kis vendéglô, az Erdôalja út

és a Hedvig utca sarkán, emlékezetem sze-

rint Csukovicsnak hívták. A történet úgy

1936-38 közötti. Akkor még olyan kicsi

gyermek voltam, hogy nem mehettem el a

szüleimmel, így az esetet is csak tôlük hal-

lottam.

Akkoriban még nagy divat volt asztaltár-

saságokat alapítani. A környékbeliek egy íz-

ben, mikor ismét összejöttek a Csukovics-

ban, meghányták-vetették a hegy sorsát. Mi-

vel nagyon egy húron pendültek, elhatároz-

ták, hogy ôk is asztaltársaságot alapítanak,

ám az elnevezésben nem tudtak megegyez-

ni.

Szokás szerint a férfiak borozgattak, 

a nôk likôrt szopogattak. Az élénk vita 

hevében egyszercsak Debreczeniné – aki

német származású lévén igencsak törte a

magyart – felháborodva felkiáltott, kezében

a likôröspohárral: „Esz, esz fan kein likôr,

esz fan ein Fingerlakk!” 

Nagy hahota tört ki, és már meg is volt a

keresett név. Iziben kerítettek egy fehér kar-

tonlapot, ráírták nagy betûkkel: Fingerlakk

Asztaltársaság. Ráállították az asztalra, mö-

gé sorakoztak és lefotóztatták magukat.

Elôhíváskor derült csak ki, hogy a tábla fej-

jel lefelé állt... Sokszor került kezembe a

fénykép, de sajnos mára már elkallódott.

Napokig kerestem az ömlesztve ôrzött fény-

képek között, hiába!

A Csukovicsból a negyvenes években

Krasznai Kocsma lett, a háború után pedig

lakóház. Átépítették, napjainkban egy

szívbôl szeretett kedves házaspár lakja,

kertjükben néha még öszejönnek a szom-

szédok, hogy vidám tere-ferével töltsenek

el egy kis idôt.

Akik a régi képen látszottak, már mind-

nyájan a túlvilági szeszeket ízlelgetik. Ez a

kis történet talán már csak bennem él még.

SHE

Magyarországon az egy fôre jutó éves halfo-
gyasztás 3 kg, Ausztriában 14 kg. Ha belegon-
dolunk, hogy Ausztriának pontosan olyan
hosszú tengerpartja van, mint nekünk, akkor
ezeket a számokat kétségbeejtônek nevezhet-
jük.

Az okokat sorolhatjuk Trianontól kezdve a
szocializmus építésének negyven esztendejéig,
ahol a hiány és az igénytelenség uralkodott az
üzemi konyhákra kényszerített felnôttek és az
iskolai étkeztetésbe üldözött gyerekek sorsa-
ként. A nagyvárosok boltjaiban még néha kap-
ható volt valami busa, keszeg, esetleg ponty. Vi-
déken még az sem. Ha a falusi orvhorgászok
nem fogtak volna némi halat az öntözôcsator-
nákból, akkor a vidéki gyerek csak az iskolás-
könyvekben találkozhatott volna a kultúrember
számára az egyik legfontosabb, legértékesebb
élelmiszerrel. Tengeri halat pedig csak az látha-
tott, aki piros útlevéllel, legalább Csehszlováki-
ába utazott. Mint tudjuk, Csehszlovákia is „híres
tengeri hatalom” volt.

Ma sem rózsásabb a helyzet. Hordós szardí-
niát és szardellát hazai piacokon nem találni.
Nem is volt hatvan éve. Száz évvel ezelôtt még
hús-spékelésre is használták. Fél éve már he-
ring se kapható.

A nagy áruházak hûtôpultjai tele vannak
mindenféle panírozott halrudacskákkal, halfa-
sírtokkal. Legtöbbjükben hal sincs. Kapható
még az emberi fogyasztásra korlátozottan ajánl-
ható hekk, és a tonhalnak hazudott fagyasztott

halfilé, ami felengedéskor szétesik, és elveszti
vizének negyven százalékát. Ezekkel nem lehet
halkultúrát teremteni.

Jobb helyeken kapni lazacot, pisztrángot. Fo-
gast is látni néha. Homár, kagyló és tintahal is
akad.

Sajnos ezek ára olyan magas, hogy a teljesen
elszegényített többség, miután megnézte, vesz
inkább negyed-, tizedáron valami igénytelen
baromfihúst, mert enni kell. És itt a kör bezá-
rult.

De ne fogjunk mindent a körülményekre. A
szülôk felelôssége itt is óriási.

A gyermekeink többsége turkálja, piszkálja a
halételt, mert az olyan macerás. Éppen ezért ne
vegyünk halrudacskákat a gyereknek. Mert, az
könnyû. Semmi szálka, semmi gond. A panír ro-
pog, mint a csipsz. Még az íze sem rossz. Csak-
hogy az egész hamis Hazug. Ne adjunk ilyet.

Mondjuk ki végre a nagy paradoxont: A gye-
reknek nem az a jó, amit szeret.

A gyereknek az a jó, ami érték, ami nemes.
Az érték feldolgozása a gyermek számára min-
dig nehezebb, mint a silány gyors befogadása.
Érvényes ez a zenére, irodalomra, filmre és
minden értékhordozóra, mint amilyen az étel is,
mint gasztroesztétikai tárgy.

Ha minden magyar család hetente legalább
egyszer halat enne, máris megközelítenénk a
boldogabb sorsú nemzeteket.

Pirchala István
gasztromoralista

A hír: 
„2008. január elsején megalakult a Fôvárosi

Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-
budai Egyesített Kórházai - a Fôvárosi Önkor-
mányzat Szent János Kórháza, a Szent Margit
Kórház valamint a Budai Gyermekkórház integ-
rációjával.

Az összevonás lehetôvé tette, hogy a fenti in-
tézmény II. sz. Szülészeti és Nôgyógyászati
Részlege a Szent Margit Kórház telephelyén
megnyíljon.

A nyitás várható idôpontja: 2008. március 01.
Szeretettel várjuk új és visszatérô kismamáin-

kat, valamint nôgyógyászati betegeinket.
Dr. Lévárdi Ferenc orvos-igazgató”

…és háttere:
Tavaly tavaszig1600-1800 kisbaba látta meg a

napvilágot évente a Szent Margit Kórházban.
Folyamatos ágyszám csökkentések után, múlt
áprilisban zárt be a szülészet. A 124 ezer III. ke-
rületieken kívül a környezô településekkel
együtt közel félmilliónyi lakosát János Kórház
szülészeti osztályának 55 ágya nem tudta zsú-
foltság nélkül ellátni.

Most, hogy 15 ággyal újra megnyílik a szülé-
szeti osztály, talán mementóként felkerülnek
oda a fôbejárat melletti újszülött mentô doboz-
ban fekvô fehér szalagok, amiket a bezárás el-
len tüntetôk kötöttek a kórház kerítésére 2007-
ben.

Márciustól nyolc szülôszoba várja majd a kis-
mamákat. A három fix, közalkalazotti státuszú

orvos mellett több, mint tízen szerzôdéssel áll-
nak majd munkába, leginkább a régebben is itt
dolgozó gárdából.

Újabb hír:
MTI: „Február 21-én Fôvárosi Közgyûlés

Egészségügyi Bizottsága a Fôpolgármesteri Ka-
binet álláspontját megerôsítve elutasította a III.
kerületi önkormányzat azon kérését, hogy a
fôváros adja át a Margit kórházat a kerületnek.„

… és háttere:
A kerület  továbbra is küzd, hogy átvehesse

a fôvárostól a Margit Kórház mûködtetését, hi-
szen ahogy elmúlt 120 évben, a továbbiakban
is önálló kórházra van szükségük  az óbudai és
az agglomerációban élô polgároknak, ahogy
ezt a szülészeti osztály újbóli megnyitása is iga-
zolta.

PZS

Miért beteg a magyar konyha? XVIMiért szeretem

(egyre jobban)

az Óhegy Híreket?

Újra nyílik szülészet
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Az ostrom elôtti idôkben a Jablonka út 67.
alatt álló villa, ahol ma az apácák laknak, és a
hozzá tartozó hatalmas gyümölcsöskert az idôs,
gyermektelen Pingitzer házaspáré volt. Kertjü-
ket egy fiatal rokonuk gondozta. Aztán egy na-
pon ez a fiatalember, a birtok megszerzésének
reményében, baltával verte agyon az idôs há-
zaspárt. Az asszony csodával határos módon
túlélte, úgy, hogy farkaskutyájuk a nyelvét vér-
zô fejére tapasztotta, amíg Varga Ernôék, a
szomszédok rájuk nem találtak. A jóakaró plé-
bános minket, a Szûz Mária Társaságát mutatott
be Pingitzernének, vagyis Anna néninek, akit
aztán másfél évig ápoltunk. Szegény már alig
élt, a fején mély barázdák, a balta nyomai vol-
tak. A mostani kápolnát róla neveztük el.

Így maradt végül ránk a villa. Akkoriban még
a VI. ker. Vörösmarty út 34-ben laktunk. Fônök-
nônk néhányunkat beiratott az Óvónôképzôbe,
itt Óbudán, a Szentlélek téren, hiszen a mosta-
ni Óbudai Gimnázium épülete egykor az Irgal-
mas Nôvéreké volt. Mi hárman késôbb, 1945-
ben, húsz-egynéhány évesen felköltöztünk a
Jablonka úti villába. Nehéz háború utáni idôk
voltak, féltünk is abban a házban, fagyoskod-
tunk is. A Hármashatárhegyre jártunk fel tü-
zelôért, és nagy, száraz ágakat vonszoltunk le-
felé. Akkor itt-ott voltak még csak házak, azok
is kerítés nélkül, így mehettünk toronyiránt.
Azért csak befagyott a víz a lavorban reggelre...
Ellátást, lisztet, burgonyát a Vörösmarty úti há-
zunkból hoztunk.

Kedves Fônöknônk bátyja, aki református
pap volt, egyszer küldött egy szamarat, hogy
segítségünkre legyen a  cipekedésben. A Géza
nevû szamár Kiskunhalasról érkezett hozzánk.
Derûs percek következtek ezután, hiszen a kis
kocsival Óbuda közlekedésében vidám színfolt
lettünk. Géza többnyire a villamos-síneken ma-
kacsolta meg magát, akkor aztán se elôre, se
hátra. A villamosvezetôk már kalapemeléssel
üdvözölték ôt.

A háború után tíz évvel, a mostani 1-es villa-
mos végállomásáról megindult a 37-es busz a
Jablonka úton. 1957 körül az Erdôlja út is kapott
buszt, így ha az indult elôbb, felmentünk az
Erdôalja úti végállomásig, és a telkek melletti
gyalogutakon leszaladtunk a villáig.

Tajti Rozália

Táborhegy ôslakosai közül valószínûleg
akadnak még néhányan, akik emlékeznek Nán-
di bácsira, esetleg Ottó bácsira és Mária nénire
is. Itt laktak a hegyen, egy aprócska kis házban.

Nagy terveik voltak, de számításukat, mint
annyi más emberét, keresztülhúzta a történe-
lem. Nem voltak jómódúak, de tisztes állásuk
volt a II. világháború elôtt, kiszámíthatónak
tûnt a jövô. 

Úgy tervezték, megépítik álmaik otthonát, az
akkor még inkább csak gyümölcsösökkel tele-
pített Táborhegyen. Két szomszédos telket
akartak venni, és azon felépíteni a házaikat.
Hosszas számítgatások után döntöttek, hogy
ami egyszerre nem megy, azt apránként valósít-
ják meg. Elôször egy telket vesznek meg és épí-
tik fel rajta a kis házat, majd ott lakva és a kert
terményeivel kiegészítve jövedelmüket, meg-
veszik a szomszédos telket, és arra felépítik a
másik otthont is. Abban az idôben még mind-
ketten szabad, illetve elvált emberek voltak, el-
fértek az elsôként megépített kétszobás ház-
ban.

Az elgondolás szép volt, de a történelem köz-
beszólt. Kitört a világháború, hadba szólították
történetem hôseit is. Mindketten hadifogságba
kerültek. Ottó bácsi kicsit elôbb szabadult, ha-
zakerülése után hamarosan megnôsült és a
Nándiéval közös házba vitte asszonyát. Egy idô
után Nándi bácsi is visszatért épen, egészsége-
sen, de az ô élete már nem alakult szerencsé-

sen. Altiszti állásából elbocsátották, ezt akkori-
ban B-listának nevezték, és az így elküldött em-
berek nemigen kaptak új állást. A mezôgazda-
ság nem volt tanult mestersége, de jó érzéke
volt hozzá. Elvégzett egy-két gazdatanfolya-
mot, ezüstkalászos gazda lett, majd kibérelt né-
hány telket a hegyen. Virágzó gyümölcsösöket
létesített rajtuk, gondozta a fákat, virágokat ne-
velt. A hegylakók szívesen vásárolták tôle a
szép, friss gyümölcsöt, virágot. Amit nem vittek
el a hegyiek, azt az óbudai piacon értékesítette.

Mikor Ottó bácsi nyugdíjba ment, ô is csatla-
kozott a kerti munkákhoz, Mária néni a háztar-
tást vezette. A szép álom, a második telek és
ház csak álom maradt, többé már nem futotta
rá.

Mikor a szomszédban építkezni kezdtünk,
még mindhárman éltek. Elsônek Ottó bácsi
ment el, rövidesen követte ôt a felesége. Mária
néni receptgyûjteményét akkor Nándi bácsi ne-
kem ajándékozta. Végül ô is itthagyta szeretett
Táborhegyét.

Minap ezeket a régi recepteket lapozgattam,
és a mellékelt papírt találtam köztük. Egy do-
hányjegy igénylést 1945-bôl. Ugyan ki emlék-
szik ma már arra, hogy valamikor ilyesmi is
volt? Nem sokan!

Hát így éltek itt a hegyen régen. Vajon milyen
igazolás kellett még ahhoz, hogy valaki do-
hányzik?

Gálosfai Jenôné

Régi korok emlékei, azok az óbudai emberek...

Élet a Táborhegyen
A Jablonka út 67.
múltidézô…

Kerületi Szabályozási 

Terv készül

a Toronya utca

Táborhegyi lejtô és Zúzmara

utca közötti szakaszára.

Minden érintettet várunk

március 11-én, kedden 17 órakor

a Táborhegyi Népházba 

(Toronya utca 33.).

A tervet ismerteti:

Matesz Építész Kft. 

Tel: 30-230 6994, 375 3019

Remete-hegyiek figyelem!
Óbuda – Békásmegyer Polgármestere ezúton is értesíti a lakosságot, hogy

2008. február 15. és március 17. között
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Harrer Pál u. 2.), 

és  ügyfélfogadási idôben 

a Hivatal épületében, a Fôépítészi Irodában (Fô tér 3. II. em. 38/A.)

megtekinthetô és véleményezhetô

a Remetehegyi út–Nyereg utca–Flóra utca–Haránt

utca–Remete köz által határolt terület

Kerületi Szabályozási Terve
Az észrevételekre és kérdésekre 

a Fôépítészi Iroda munkatársaitól kérhetô tájékoztatás 

ügyfélfogadási idôben.
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A ’40-es évek elején a Hármashatár hegyen
még nincsenek beásva a légvédelmi ágyúk, me-
lyek miatt korlátozva lesz majd a mozgás, vi-
szont áll itt két hangár. Az egyik a cserkész re-
pülôké, a másik a Mûegyetemi Repülô Klubé.

A nyugati hegyoldalon javában folyik a ki-
képzés. A tanulót beültetik egy siklógépbe, ami
nagyon egyszerû alkalmatosság: fa, vászon, egy
kis furnír, meg pár méter huzal. Némi túlzással
inkább csak olyan ülés az egész, amivel egy ki-
csinyég repülni lehet. Ha jó a szél, még felfelé
is lehet emelkedni. Motor nélkül.

A tanuló tehát beleül, beszíjazza magát, a
szárny két végét megtámasztja egy-egy fickó,
majd a gép orrát beillesztik egy rövid, lejtôs
deszkavályúba. Aztán elöl beakasztanak egy
kétfelé hajtott gumi kötelet. Mindkét végét há-
rom-három fiú fogja.  Ha aztán a parancsnok
mindent rendben lévônek talál, elhangzik a
négy vezényszó: Vigyázz! Húzni! Futni! Elen-
gedni! A gép ezután meglódul, az orra egy ki-
csit lejjebb bukik, ám néhány pillanattal késôbb
már a völgy felett siklik. Ha jó a szél, a pilóta ez
ellen fordítja, és lassan emelkedni kezd. Méltó-
ságteljes köröket ír le az erdô felett. Ahogy tá-
volodik és oldalról süt rá a nap, a földön még
igencsak hitványnak tûnô alkotmány valóság-
gal megszépül. Olyanná lesz, mint egy nagy,
hófehér, mesebeli hattyú. Ha viszont a szélzsák
ernyedten csüng a póznáról, netán ügyetlen a
pilóta, a gép rövid bólogatást követôen hamar
süllyedni kezd, és kisvártatva eltûnik Máriare-
mete irányában. Ámde fent már elôállították a
következô gépet, és itt van a pilóta is. Látom
azonban azt is, hogy a földiek kis kétkerekû ko-
csijukkal elindulnak lefele, mihelyt a start sike-
rült. S így minden felszállásért legalább hat,
vagy inkább nyolc ürgének kell oda-vissza
megmászni a hegyet. 

Talán 1942 tavaszán vagy ôszén - bár megle-
het, hogy még ’41-ben -  id. Rubik Ernô kísér-
letet tett a leszállás nélküli vitorlázás rekordjá-

nak megdöntésére. Ô - megírta az újság - gé-
pészmérnök és a Mûegyetemieknél repül. Kez-
detben berepülôpilóta volt, vitorlázó és moto-
ros repüléssel, majd vitorlázórepülô-oktatással
és repülôgép-tervezéssel foglalkozott. 28 moto-
ros és motor nélküli sportrepülôgép típust ter-
vezett, köztük a könnyûfém szerkezetû vitorlá-
zó gépcsaládot, amelyek közül legismertebbek
a Vöcsök, a Tücsök, a Pilis, a Cimbora és végül

a kétkormányos kiképzôgép, a Góbé. Neve
összeforrt a sportrepüléssel és a sportre-
pülôkkel.

Kellemetlen, hideg, szeles az idô. A dologról
a reggeli hírekben hallottam. Azonnal kimegyek
a kertbe, és felnézek a magosba. S tényleg ott lá-
tok egy vitorlázó gépet. Csak ez lehet az! Szé-
pen, szabályosan köröz. És még ott van másnap
délelôtt is. Pontosabban ott kukorékol, legalább
is Papa szerint, akit nemigen érdekelnek az
ilyen – szerinte hiábavaló – virtuskodások.

(Részlet Borvendég Béla „Dreihundert
Hôhe” címû emlékiratából)

A Vöcsök terveit Rubik Ernô 1937-ben készítette.
Ebbôl a kiváló repülôtulajdonságokkal rendel-
kezô típusból összesen kb. 300 db készült. A Vö-
csök közel harminc évig szolgálta a magyar vi-
torlázórepülést.

„Meg akarlak tartani Téged
S ezért választom ôrödül
A megszépítô messzeséget.”

Ady veretes szavai a megszépítô messzesé-
get, mint védôpajzsot adja az emlékeknek, fo-
kozva élményszerûségük nagyságát. Feltehet-
nénk a kérdést Kôrösvölgyi Lászlónak, a „Dá-
nia, a gazdag parasztok országa?” szerzôjének,
hogy az immár húsz esztendeje kezdôdött kap-
csolata ezzel a magyar tudatban mindmáig
minta-paraszt országgal, nem értelmezhetô-e
az Ady-féle meghatározással? Nem tûnnek-e
valami idealisztikus szép emléknek az ott eltöl-
tött évek, egyre szebbé válva az idô múlásá-
val?...

Avar László, a Magyar Mezôgazdaság c. agrár-
gazdasági hetilap vezetô lapszerkesztôje, aki e
kötet megjelenésénél bábáskodott, éppen a na-
pokban számolt be arról, hogy a könyvben meg-
jelent jegyzetek az idô múlásával sem vesztettek
aktualitásukból. Kár, hogy az abban foglaltakat a

vezetô gazdasági erôk nem emelték program-
szintre, ugyanis a dán példa magán viselte a kip-
róbálás tapasztalatait, ennél fogva nem lett volna
szükséges olyan megoldásokra fecsérelni az
energiánkat, amelyek sehova sem vezettek, sem-
mit sem oldottak meg. Jókai Anna, neves írónônk
pedig kötelezô olvasmánnyá tette volna a köny-
vet rengeteg elgondolkoztató és gyakorlati meg-
állapításai miatt. Kiemelte a könyv könnyed és
olvasmányos jellegét, pedig voltaképpen egy tu-
dományos igényû munkáról van szó.

Vidor Miklós, a nemrég elhunyt kiváló írónk
pedig úgy vélekedett, hogy a szerzô olyan iste-
nadta tulajdonsággal rendelkezik, hogy olvasá-
sa közben az ember szinte úgy érzi, mintha a
szomszéd fotelben ülne és anekdotázna.

A könyv Remetehegyen lakó szerzôjével
március 16-án, vasárnap délután 16:00-kor ta-
lálkozhatunk a Táborhegyi Népházban, szem-
besíthetjük megállapításait a mával, miközben
képet kaphatunk Dániáról.

Szerkesztô

Legutóbbi számunkban már volt szó a közös
tulajdonról. Gyakran merül fel annak az igénye
a tulajdonostársak részérôl, hogy a közös tulaj-
donban lévô vagyontárgyra fennálló közös tu-
lajdont megszüntessék. Milyen jogi lehetôség van
erre?

Az Ügyvéd válaszol:
A közös tulajdon megszüntetését bármelyik

tulajdonostárs követelheti, az e jogról való le-
mondás semmis. 

A közös tulajdon tárgyait elsôsorban termé-
szetben kell megosztani. Erre akkor van le-
hetôség, ha a dolog osztható. Telekingatlan ese-
tében elvi telekmegosztási engedély szükséges
a természetbeni megosztáshoz.

Amennyiben nincs mód a közös tulajdon ter-
mészetben történô megosztására, úgy valame-
lyik tulajdonostárs magához válthatja a másik
tulajdonostárs tulajdonrészét. A megváltási árat
vita esetén szakértô állapítja meg. Ha mindkét
tulajdonostárs magához kívánja váltani a másik
tulajdonostárs részét, akkor a Bíróság elsôsor-
ban a teljesítôképességet vizsgálja.

Amennyiben egyik tulajdonostárs sem tudja
magához váltani a másik tulajdonostárs részét,
viszont mindketten akarják a tulajdonközösség
megszüntetését, akkor árverés útján történô ér-
tékesítésre kerül sor, és az árverés során befo-
lyó vételárat a tulajdoni hányadok szerint oszt-
ják meg a felek között. Természetesen jobban
járnak a tulajdonostársak, ha nem viszik árve-
résre az ingatlan eladást, hanem közös akarattal
piaci értéken értékesítik ingatlanukat, és tulaj-
doni arány szerint elosztják a vételárat.

Speciális esete a közös tulajdon megszünte-
tésének a társasház alapítás. Ez akkor lehetsé-
ges, ha többlakásos ingatlan áll közös tulajdon-
ban. Bármelyik tulajdonostárs jogosult az ilyen
ingatlan társasházzá történô alakítását kérni.

Dr. Krzyzewsky Miklós - ügyvéd
info@krzyzewsky.hu, 30–942 6535

A VöcskökKözös tulajdon
megszüntetése

Dániáról ôszintén
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Február hónap elsô napján farsangi mulatsá-
got rendeztünk, melyen részt vett az iskola ap-
raja-nagyja. Az alsó tagozatos osztályok ötletes-
nél ötletesebb jelmezekbe bújtak. Jelmondatuk
ez volt: Eljött az állatok farsangja. A felsôs osz-
tályok tanulói egy-egy ország népviseletébôl,
kultúrájából villantottak fel jellemzô színeket. A
farsangi rendezvényt kiszebáb-égetés zárta, ab-
ban a reményben, hogy elköszön tôlünk a tél,
és eljön végre a várt tavasz.

A szórakoztató eseményt a közelmúltban
számtalan tanulmányi verseny követte. Ahogy
az elôzô számban említettük, az iskola adott
otthont a 3-4. osztályosok matematika verse-
nyének, amelyen tanulóink is szépen szerepel-
tek. A 3. osztályosok között Bartos Marcell 9.
helyezést, Török Attila 14. helyezést ért el 41 ta-
nuló versenyében. A 4. osztályosok között Dá-
niel Eszter 5., Tóth Máté 15. helyet szerzett 39
induló közül.

A kerületi kémia versenyen 7. osztályos csa-
patunk 9. lett, a csapat tagjai: Géhl Benjámin,
Hammer Róbert, Kónya Gergô.

A kerületi rajz versenyen a következô ered-
mények születtek: Kádár Gellért 1. osztályos ta-
nuló II. helyezést, Kútvölgyi Réka 4. osztályos
VI., Szerdahelyi Bence 8. osztályos tanuló VIII.
helyezést ért el.

Tanulóink nagyszámban indultak a Bende-
gúz Nyelv-ész elnevezésû versenyen, ennek
eredményeit még nem ismerjük.

Iskolánkat a Fôvárosi KRESZ vetélkedôn, -
Galambos Kristóf 4. osztályos és Darvas Domi-
nik 8. osztályos tanuló képviseli.

A versenyekre készülô, és ott szép eredmé-

nyeket elért tanulóinkat dicséret illeti, egyben
köszönjük az ôket felkészítô és a versenyeket
lebonyolító tanárok áldozatos munkáját.

Az iskolai tanulmányi munka színesítését
szolgálja több olyan induló projekt, mint a föld-
rajzi és honismereti tananyag elmélyítését célzó
megye-ismereti verseny, amelyen az iskola
minden tanulócsoportja részt vesz, döntôjére a
gyermeknapon kerül sor. Az ötödik osztályo-

sok ebben a hónapban a Pál utcai fiúk nyomá-
ba erednek, úti céljaik: Múzeumkert, Petôfi Iro-
dalmi Múzeum, Füvészkert. Ugyancsak az ötö-
dikesek egy projekthét keretében egészségna-
pot szerveznek, amelyen téma lesz az egészsé-
ges életmód megismerése, népszerûsítése.

Ahogy az elmúlt idôszakban most is lesz ovis
foglalkozás, idôpontja: február 28. 16.00-17.00. 

Közeledik iskolánk legnagyobb ünnepe a
Rákóczi-nap, ezen a napon köszöntjük az isko-
lánkban 50 évvel ezelôtt végzetteket. Kérjük,
hogy akik ezt a híradást olvasták, értesítsék ré-
gi osztálytársaikat, hiszen szeretettel várjuk
ôket, március 27-ei ünnepségünkön.

Újra elérkezett az adóbevallások ideje. Isko-
lánk eddig is sokat gazdagodott az Önök adó-
forintjainak 1%-ából. Kérjük, ha lehetséges
most is az Erdôalja Alapítványt jelöljék meg
kedvezményezettnek. (ERDÔALJA ALAPÍT-
VÁNY, adószám 19020305-1-41)

A 2007-ben befolyt 718.947.- forintból az
emeleti mellékhelyiségek felújítását, illetve egy
interaktív tábla beszerzését tervezzük.

Molnár Géza

Iskolai hírek
Farsangi bolondozás után komoly munka

Március
A régi naptárak szerint március a „Böjtmás

hava”, azaz még javában tart a böjt. Talán nem
is baj, hogy még böjtölünk. A karácsony körüli
bôséges ebédek, vacsorák, no meg az ezeket
követô disznótoros finomságok bizony erôsen
megemelik a kilóink számát. A borongós téli
hónapok pedig nem kedveznek a könnyûruhás
mozgásoknak a szabadban, ezért a renyheség-
re ítélt gyomrunk kénytelen zsírpárnáinkat nö-
velni. Jobb tehát idejében megkezdeni vagy
folytatni a böjtöt, mert húsvétkor, a hús vételé-
vel majd ismét táplálkozásba fojtjuk türelmet-
lenségünket a napsütötte nyárra várakozva.

Türelmetlen és nyugtalan a március is. Még
nem tudja, hogy már a tavaszt hordozza batyu-
jában, vagy még a tél makacs hidegét ôrzi? Min-
den évben ez elôtt a dilemma elôtt áll a márci-
us. Gyakran az egymás nyomában járó esz-
tendôkben is elôfordul, hogy az egyikben nya-
kig gombolt kabátban látja a mogorva embere-
ket az utcákon, a másikban pedig tavaszi ruhás
fiatalokat hóvirág-, ibolya- vagy kökörcsinsze-
dés közben, a sarjadzó füves réteken.

A nyugtalan március néha változásokat, vál-
ságokat is hordoz tarsolyában. Talán nem vélet-
len, hogy éppen március idusán (közepén) ve-
tett véget Marcus Junius Brutus a magát isten-
ként ünneplô imperátor, Caius Julius Caesar
uralmának és életének. 1848-ban, szintén már-
ciusban söpört végig Európán a földrész talán
legnagyobb forradalma, ami akkor a Habsburg
hegemónia megdöntését tûzte ki céljául.

Az idén, bár még a tavaszi záporok üde lehe-
letükkel nem tisztították meg a várost, a termé-
szetben barangolva már rügyezô bokrokat, sar-
jadó füvet láttam. Bízom benne, hogy most a
március tudni fogja a dolgát, lerázta már magá-
ról a tél lompos bundáját és Sándor, József meg
Benedek zsákban hoznak majd meleget.

Szász Kálmán

AAPPRRÓÓHHIIRRDDEETTÉÉSS
• DR. VOJCZEK ÉVA BÔRGYÓGYÁSZAT,

kozmetológia, pszichoterápia, pszicho-
dermatológia, tanácsadás, pszichoszoma-
tikus betegségek kezelése Rendel: 1033
Budapest, Tavasz u. 7. tel.: 30-9540-942.
email: vojczekeva@freemail.hu, honlap:
www.vojczek.hu

• ELADÓ CSALÁDI HÁZAT, ikerházat, telket
keresek megvételre! 30-314 3447

• OKLEVELES REFLEXOLÓGUS frissítô talp-
masszázst vállal! Házhoz megyek! Tel.:
240-7031, 70-323 7112, Gergely Erzsi

• Angoltanítás: 20-907 6604 - Házhoz me-
gyek!

• A HEGYOLDAL MÚLTJÁNAK alaposabb
feltárása céljából fotókat, elbeszéléseket,
családtörténeteket és mindenféle doku-
mentumot gyûjtünk. A kapott anyagról
másolatot készítünk, és azonnal visszaad-
juk. (Billein Zsuzsanna szervezôtitkár, tel:
30-485 0397)

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



Régi tervünk, hogy Óbuda múzeumait, ál-
landó kiállításait az egyesület szervezésében
látogassuk meg. Célja természetesen lakókör-
nyezetünk kincseinek megismerése. A szerve-
zett közös látogatás azonban lehetôvé teszi,
hogy mindig a témában szakavatott kísérôvel
ismerjük meg a kiállított értékeket.

Az elsô séta most mégsem Óbudára vezet, ha-
nem a Budavár alatti Sziklakórházba. A jórészt
csak városi legendákból ismert Sziklakórház, a
korábbi titkos katonai kórház és bunker, nem-
zetközi szintû szenzáció. A 60-as években kor-
szerûnek számító kórház berendezése máig
fennmaradt. Mûködûképes gépészete nap, mint
nap ellátja feladatát. A látogatók megtekinthetik
a hadi orvoslás és a polgári védelem története ki-
állításokat. Diorámák mutatják be az 1848-as
szabadságharctól a II. világháborúig a sebesül-
tek és orvosaik sorsát és eszközeit. A hideghábo-
rú polgári védelmi eszközei - a gázálarcoktól, ve-
gyi mentesítô készletektôl a sugárbetegség keze-
lésére szolgáló készítményekig – máig a korszak

hátborzongató mementói. A létesítmény mûsza-
ki kuriózumnak számít. Technikai berendezései
a teljes túra során megtekinthetôk.

Találkozunk tehát március 21-én, pénteken,
pontban 17 órakor a Népház elôtt, ahonnan ko-
csikkal visszük az érdeklôdôket a kiállításra. A
60 perces túrát vezetôvel tesszük meg.

Vezetôség
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AZ EGYESÜLET

HÍREI

,,Egynek minden nehéz, 

sokaknak

semmi sem lehetetlen”

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,,
MMoohhááccssii  MMiikkllóóss,,  PPiirroocchh  ZZssuuzzssaa,,  SSzzáásszz  KKáállmmáánn,,  

Hirdetésfelvétel: ÓÓhheeggyy  EEggyyeessüülleett..  TTeelleeffoonn::  443300--11332266
Elôkészítés: PPeettiitt  TTyyppoo  BBtt..

Nyomás: MMééddiiaaPPrreessss  11999900  KKfftt..
Megjelenik: 33000000  ppééllddáánnyybbaann

Az elmúlt hónap is bôvelkedett események-
ben. Részt vettünk az Országos Csapat Bajnok-
ság selejtezô versenyein. Itt nem jutottunk to-
vább, de két szép napot töltöttünk Veszprém-
ben. Két hét múlva az Országos Páros Bajnok-
ságra is benevezett a klub. Itt a Kiss Kati - Csige
Sándor párosnak sikerült a döntôbe jutnia. Meg-
ünnepeltük az esedékes névnapokat, köszön-
töttük Attila, Ágnes, Marietta, Tóni és Veronika
nevû kedves klubtársainkat. 

A pezsgô parti eredménye izgalmasan ala-
kult. 1. és 2. helyezett holtversenyben: Bánlaki
Csaba - Harkai Csaba, Molnár Gyula - Csige Jó-
zsef, 3. Lovász Ágnes - Lovász László.

Folytatjuk a 2007. évi gyôztesek bemutatását.
2007. évi összesített 2. helyezett Minarik Attila
és Mátyás Károly.

Kiss Kati

53 éves vagyok, köz-
gazdász, nôs, két huszo-
néves gyerek apja. A
bridzzsel egyetemistaként
ismerkedtem meg, immár
több mint 30 éve. A csa-
ládban mindenki játszik.
Feleségem sokszoros nôi
válogatott, lányom is több
világversenyen képviselte

hazánkat, de a legsikeresebb a „kicsi” fiunk, aki
junior EB 3. és VB 5. helyezéssel büszkélked-
het, és már a felnôtt válogatott kapuján kopog-
tat. A „Hegyre” 6 éve költöztünk. Egy barátom
unszolására jöttem le a klubba, és itt is ragad-
tam. Nagyszerû társaságot ismertem meg a ta-
gokban. A játék színvonala változó, de a kiváló
hangulat, a barátságos légkör bôven kárpótolja
az esetleg elôforduló gyengébb megoldásokat.

Minarik Attila

Mint óbudai lakos, az
újságban olvastam a
bridzsklub létezésérôl,
ahova már több éve járok.
Kellemes társaságban hó-
dolhatok szenvedélyem-
nek. A játéknak tétje is lett.
Úgy érzem, mivel második
lettem, az idei évben a cél
az elsô helyezés elérése.

Ehhez kívánok sok sikert és megértést a partne-
remnek is.

Mátyás Károly

A meghirdetett programegyeztetô találkozá-
sunkon úgy döntöttünk, hogy mind az idô,
mind az utazási költségek szempontjából a leg-
jobb, ha 5 napos (4 éjszaka) túrát teszünk Szlo-
véniában.

A társaság többsége többször volt már a ten-
gerparti részeken Isztria északi partjain Koper-
ban, Piránban, az olasz Triesztben, ezért az idô
viszonylagos rövidsége miatt elsôsorban Szlo-
vénia belsô, ritkán látogatott északi területeit
járjuk végig. Tehát például Maribor, Ljubljana,
Bled, Bohinji tó, Isonzó völgye, és az út men-
tén minden érdekesség.

Május 24-én, szombaton reggel indulunk 30

fôs busszal, és május 28-án, szerda este érke-
zünk haza. Ez az idôpont a szálláslehetôségek
függvényében azért még módosulhat. Az uta-
zás becsült költsége 70 000 Ft, amely nem tar-
talmazza a belépôjegyek árát.

A pontos programot a legközelebbi, április 3-
án megjelenô számunkban tesszük közzé. Attól
kezdve lehet jelentkezni az útra 30 000 Ft elôleg
befizetésével. Aki részvételi szándékát jelzi Bil-
lein Zsuzsának a 30-485 0379 vagy a 430 1326
telefonszámok valamelyikén, vagy az egyesu-
let@ohegy.hu e-mail címen, folyamatos értesí-
tést kap a fejleményekrôl.

(vezetôség)

Kérjük tagjainkat, hogy a 2008. évre fizessék
be tagdíjaikat Billein Zsuzsannának (30-485
0397), vagy utalják át az Egyesület OTP Bank
Rt.-nél vezetett 11703006-20032630 számú
számlájára, a közleményrovatban „tagdíj” meg-
jelöléssel. A tagdíj összege 2008-ban is 2000 Ft,
nyugdíjasoknak 1000 Ft.

A beérkezett tagdíjak az Egyesület munkájá-
nak erkölcsi támogatását is jelzik.

Amatôr versmondókat keresünk
A költészet napja alkalmából Egyesületünk Heltai Jenô estet rendez. Az Óhegy Napokon

pedig Mátyásról szóló balladákat ad elô, minél több résztvevôvel. Kérjük azokat, akik szeretik
a verset, jelentkezzenek Benyó Dórinál a 30-333 2902 telefonszámon.

Bridzs klub hírei Látogatás Szlovéniába

Tagdíj

Állandó programok 

a Táborhegyi Népházban

2008. március
1037 Budapest, Toronya u. 33.

Társastánc felnôtt hétfô 20.00–21.30 h

Társastánc junior szerda 16.30–18.00 h

Pilates torna hétfô, csütörtök 8.00–  9.30 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

Baba–Mama Klub szerda 10.00–11.00 h

Zenebölcsi kedd 10.45–11.45 h

Férfi torna kedd, csütörtök 19.30–20.30 h

Sáringer Kálmán önkormányzati képviselô fogadóórát

tart minden hónap elsô keddjén, 17.00–18.00 h.

Egyesületi Iroda nyitva tartása: hétfôn 10.00–13.00 h,

kedden 16.00–20.00 h. A hét többi napján elôre egyez-

tetett idôpontban: 30 485 0397 Billein Zsuzsanna.

Gondnok: Tóthné Évi, telefon: 430–1326, bejárat a Tá-

borhegyi Népház udvara felôl.

Múzeumi séták
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Raffi konyhája
házhoz megy!
• Kóstolják meg ízletes ételeinket!

• Hagyományos,
illetve diétás menük 
házhoz szállítása,
a hét minden napján. 

• Diétás étkeinket 
ajánljuk 
fogyókúrázóknak, 
cukorbetegeknek
és tojásérzékenyeknek.

Csókavár
Ingatlanközvetítô Bt.

keres és kínál házakat, 
telkeket, lakásokat a hegyen 

és a síkságon.
Keressék Seres Erikát!

Telefon: 06-30-442-1199, e-mail: laborc2000@axelero.hu

www.csokavaringatlan.hu

A legtisztább aloe vera termékek 
kedvezményesen megrendelhetôk.

�30 241 9411 vagy 368 6084

Miért szedne gyógyszert, ha természetes 

úton is van segítség?!

Allergia, magas vérnyomás, szív és érrendszeri

megbetegedések, ízületi bántalmak, depresszió,

egészségmegôrzés, immunrendszer szabályozás.

Éljen Ön is mellékhatások nélkül!

Aloe vera az Ön egészségéért és szépségéért

Raffinger Éva: 20-983 1492


