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SAJÁT WEBOLDALT
KÉSZÍTHET,

ha tudja, hogyan kell bekapcsolni 
egy számítógépet.

A kétórás tanfolyamról
ingyenes weboldal készítô programot, do-

main nevet, fejléc mintákat, valamint
egyéniesített weblap változatot vihet haza a
Táborhegyi Népházból, számítástechnikai is-

meret nélkül.

Részletek: http://www.coware.hu.
Tel: 30-485 0397

Vasárnapi ebéd
a Táborhegyi Népházban

szeptember 21-én, 13.30-kor

Szakács:
Mojzsis Dóri

Menü:
tepsis csirke zöldségágyon,

kukoricás rizzsel.

Jegyek elôvételben kaphatók 
700 Ft-ért a Népházban,

vagy az Erdôalja úti, 
Domoszló úti ABC-ben, péntekig.

Kiállítás nyílik
szeptember 19-én, 
pénteken 19.00-kor

a Táborhegyi Népházban

Pagels-Tóth Anna
festômûvész képeibôl.

A kiállítást megnyitja:
Adorjáni Béla

közgazdász,

közremûködnek a
Huszka testvérek

A kiállítás megtekinthetô október 3-ig.

Új program a Táborhegyi Népházban!

MINDEN HÉTFÔN
TÜNDÉRTÁNC

16-17 óráig óvodásoknak
és 1. és 2. osztályosoknak, 17-18 óráig Moz-

dulatmûvészet iskolásoknak.

Beiratkozás
szeptember 15-én, 

hétfôn, 16-17 óra között.
További információ a 3. és 9. oldalakon.

Szeretettel meghívjuk a hegyen élô
bortermelôket és borászkodókat
a Táborhegyi borversenyre, az

„Óhegy borásza – 2008”
cím elnyeréséért.

A nyilvános borbírálat
október 11-én, délután 17 órakor

„Bor beszél belôlünk”
címmel.

További információk a 3. oldalon

Kék Madár Meseklub
A csütörtöki foglalkozásokon minden alka-

lommal más-más, bábokkal eljátszott
történet várja a gyerekeket. A mesék alka-

lmat adnak új ismeretek elsajátítására, dalok,
versek tanulására. Minden foglalkozás az ak-
tuális meséhez kapcsolódik, a végén rövid

kézmûves programmal.

Szeptember 18. csütörtök, 10 óra.

Érdeklôdni lehet:
Kovács Noémi: noemikov@hotmail.com; 

30-607 0004

MINDIG MEGÚJULÓ 
NÔI TORNA

kedd-csütörtök 18-19-ig
***

ÁTMOZGATÓ 
FÉRFI TORNA

kedd-csütörtök 19.30-20.30-ig
***

BALETT FELNÔTTEKNEK
(igény szerint kezdô ill. haladó)

Kezdés októberben!

***
Érdeklôdni, jelentkezni a 30-506 7800 tele-

fonszámon lehet
Szolga Beátánál

(táncmûvész és táncpedagógus).

Számítógépes oktatás
a Táborhegyi Népházban,

mindenkinek, korhatár nélkül.

Digitális képfeldolgozás.
(Alapfokú PC-ismeretek elegendôek.)

Jelentkezés:
Billein Zsuzsanna 30-485 0397

Újabb gyermekek koptatják az Erdôalja úti iskola küszöbét. A két elsô osztály tanítónénije, An-
drea néni és Kati néni, nagy szeretettel és izgalommal várta a kicsiket augusztus utolsó napjaiban.
A ,,gólyatábor” jó alkalom volt arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek egymással, a tanító nénikkel,
az iskola épületével. Bár volt még sírás itt-ott, de az elsô tanítási napra már mindegyikük vidáman,
felszabadultan érkezett.
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A Vi har he gyi út al só sza ka szán leg alább egy mé -
te res lett a negy ven cen tis jár da. Sza bó At ti la - a
ke nus vi lág baj nok - gyer me ke i vel, Ste fá ni á val és
Bo ni fác cal egy va sár na pot szen tel tek ar ra, hogy
tel kük elôtt le la pá tol ják és el szál lít sák a töl tésrôl
évek óta jár dá ra mo só dó föl det.

Az utol só nyá ri hó na punk is – akár csak az
elôzô – egy ró mai csá szár ról, Au gus tus ról
kap ta a ne vét. Ôt fi a tal ko rá ban Oc ta vi a nus -
nak ne vez ték és Ju li us Ca e sar egyik ne velt fia
volt. Te hát az if jú Ca i us és az if jú Oc ta vi a nus
késôbb Ju li us ill. Au gus tus csá szár ként két,
egy mást kö vetô hó na pot ne ve zett el ma gá -
ról. Au gus tus a ne velôap ja nyom do ká ba lép -
ve, a meg hó dí tott te rü le tek kel jócs kán
meg nö velt bi ro da lom belsô rend jét, ere jét
igye ke zett meg te rem te ni. Mun kál ko dá sa si -
ke res nek bi zo nyult, mert a Föld kö zi-ten ge ri
im pé ri um ta lán so ha nem vi rág zott olyan fé -
nye sen, mint az ô ide jé ben. Ap ja nagy sá gá -
hoz akar ta mér ni és mu tat ni ma gát ezért a
„sa ját” hó nap ját is 31 na pos ra iga zít tat ta a friss
Ju li an nap tár ban.

Mi, egy szerû ha lan dók, azon ban nem fe -
led kez he tünk meg ked venc boly gónk ról, a
Földrôl, aki nek for gá sa-ke rin gé se szü li az
éve ket, év sza ko kat s ta lán a hó na po kat is.
Míg haj da nán az ókor ha tal mas sá gai ön telt
igye ke ze tük ben meg pró bál tak egy-egy da ra -
bot ki sza kí ta ni ma guk nak a vég te len idôbôl,
ad dig a Föld csend ben rót ta kö re it (el lip szi -
se it) a Nap kö rül, boly gó kö zi pá lyá ján. Egy
ke rek esz tendôig tar tó ke rin gé se köz ben
min dig át su han – tán épp’ au gusz tus ban? – a
boly gó kö zi tér azon da rab ján, ahol ren ge teg
„hul ló csil lag gal” ( a lég te rét sú ro ló me te o rit -
tal) ta lál ko zik. Csen des, tisz ta egû nyá ri éj sza-
 ká kon meg is cso dál hat juk ezt az örök égi
pa rá dét, ha idôt szá nunk rá.

Szász Kál mán

Szep tem ber 19-én es -
te hét kor nyí lik Pa gels-
Tóth An na, a
Mo holy-Nagy Mûvé sze -
ti Egye tem végzôs hall-
 ga tó já nak ki ál lí tá sa.
Pan ni ugyan gra fi kát ta -
nul, szí ve mé lyén még is
egy iga zi festômûvész.
Fest mé nyei, raj zai, fény -

ké pei és me se il luszt rá ci ói is e kettôsségrôl árul -
kod nak, tech ni kai és tar tal mi sok fé le sé gük kel
egya ránt. Már a kez de tektôl fog va Pan ni val
együtt vál toz tak mûvei is: az ele in te vissza fo gott
tar tal mi és for mai vi lá got las san fel vál tot ták az
élénk, for mák ban, ese mé nyek ben és szí nek ben
gaz dag ké pek. Az öröm mel és bá nat tal te li al ko -
tá sok ta núi lel ke vál to zá sa i nak – így lel he tünk
mi is ön ma gunk ra a ké pek ben.

Szer kesztô

Au gusz tus

A tás ka

Pa gels-Tóth An na

Még pe dig a so kat em le ge tett, nôi ta tyó. Va la -
ki ki is pa kol ta, a ked ve mért. A mai, ápolt, csi-
 nos nô, aki fe le ség, anya, há zi asszony, fe lelôs
mun ka vál la ló – jó szer ve zés sel min dent meg old,
nap ra kész. A tás ka pe dig szol gál.

Külsôleg meg lepôen ki csi da rab. Fo gan tyú i -
nál fog va egy csa va rin tás sal há ti zsá kot ké pez.
Ha így üze mel, lé nye gé ben egyenlôszá rú há -
rom szö get for mál. Ez a több funk ci ós vál to zat
igen elônyös. A ka run kat bár mi kor ki tár hat juk,
bár kit keb lünk re von ha tunk. Szí vünk re szo rít -
hat juk, eset leg hossza san ci pel het jük a cse me -
tén ket. Plusz egy sza tyor /k/. De tény leg, csak a
ko csi ig ... Eset leg a BKV-n utaz va, min de zek
mel lett, ka pasz kod ni is tu dunk.

Ve gyük ala po sab ban szem ügy re az omi nó zus
da ra bot. A pi pe re tás ka, amit elsôre ki ha lá szunk,
ma gá ban is kü lön fe je zet le het ne. A ko ra reg ge li
csa lá di nagy ké szülôdés ben ki ma rad a smin ke -
lés. Amíg a cse me té ket a ko csi ban rög zít jük, már
az ovi ra, az is ko lá ra kon cent rá lunk, ebéd be fi ze -
tés, stb. Te hát pénz. Jó a bank kár tya is, ha van.
Így hát a smin ke lés az uta zás so rán kö vet ke zik
be. Di rekt jó a reg ge li tu mul tus. Ha du gó van, az
a leg jobb. Eset leg hosszú pi ros lám pák ra van ki -
lá tás. Ebbôl azon ban leg alább négy kell, mi re a
sze men be fe jezôdik a re no vá lás. Pil la, kon túr, a
felsô és al só ré szen, kis iga zí tás a sze möl dö kön,
eset leg át hú zás ecset tel. Pi ci rúzs, diszk rét par-
 füm. Pöt töm do boz kéz krém. Is ten ôrizz, hogy a
fon tos pro mo so rán, a kéz fo gás nál va la ki szál kás-
 nak érez ze a ka csón kat. A szom széd ko csi ban
épp lak koz nak. Itt idôt nyer het, aki nek mûkör -
me van. Amennyi ben nô a „pi ló ta” öt ko csi ból
leg alább há rom ban smin ke lünk. Ilyen kor. Köz -

ben bá to rí tó, cin kos mo so lyo kat kül döz ge tünk,
vi ca ver sa. Te szem hoz zá, múlt kor a ba rátnôm pi-
 ci két koc cant egy úr ral, aki – mint mond ta – már
Cso bán ka óta fi gyel te a hely ze tet. Gon dol ta is,
baj lesz még ebbôl. Cu ki po fa.

Haj ke fe. Mo bil, le het töltôvel. Kulcs-cso mó. Iro-
 dai bel ép tetô kár tya, iga zol vá nyok, jog si, for gal mi,
rá gó, ha a fed él ze ten gye rek is van. Né hány keksz,
pi ci cso ki, al ma. Va la mi lé, ap ró do boz szí vó szál lal.
Kell még törlôkendôcske. Az anyanô hát ra nyúl a
ko csi ban – tör lés. Ha na gyobb a srác, hát ra ad juk.
Eset leg to a lett-pap ír ként is „szük ség” le het - mûkö -
dik! No és, ha a gye rek vé let len has ra esik. Per sze
hogy pi ci jód, ta pasz, seb hintôpor. Pót-pe lus, igen,
nem? At tól függ. Asz pi rin sem árt. Pót ha ris nya. Sz-
er szá mo kat il letôen: pa rá nyi var ró kész let, hi szen
örök csa tá ro zás ban va gyunk a gom bok kal. Pi ci fel -
fes lé sek, ez, az. Ol ló, csi pesz, ki csi bics ka – óbu dai
kis lány bics ka nél kül ... Ami iga zi meg le pe tés volt,
a csa var hú zó. Úgy lát szik fi ús-ma mák nál ez nél kü -
löz he tet len. Bár be fuccsolt szá mí tó gé pek re is jó
ha tás sal van - mond ja. Az tán volt még egy pa rá nyi
mi ni vi de o ka me ra, de ez ki zá ró lag csak iro dai
mun ka mi att. Min de zek bir to ká ban fris sen, jó ked-
vûen meg ér kez he tünk mun kánk, hi va tá sunk szín-
 he lyé re, hát ra hagy va min den ott ho ni gon dot,
ahogy el is vár ják tôlünk. Ek kor már ké zi tás ka ként
ló bál juk a cso da tás kát, majd fi a ta los len dü let tel be -
le vet jük ma gun kat az élet sûrûjé be. A tás ka pe dig
a fix pont. Ma gá ban tar ja a biz ton sá got, az ott hon
me le gét. ô a hûsé ges tár sunk, amibôl min dig meg
le het újul ni.

Nos, aki rá néz, így tisz tel je!
Ezen túl.
Agyô! W. Grass

Mikor ide költöztem, megfogott a környék
csendes falusi nyugalma, 5 percre a város zajá-
tól tyúkok kapirgáltak, az emberek beszélgettek
az utcán, felismerték egymást a buszon, de még
a buszsofôröket is mindenki nevén is-merte.
Azóta persze sok minden megváltozott, eltûn-
tek a tyúkok, sok új lakó és sok új ház került a
környékre. Ez a folyamat természetes, másnak
is kijár a csendes környék nyugalma.

A bánya nekünk mindig egy kedves hely volt,
sétáltunk, bicikliztünk (mármint a gyere-kek, én
nem tudok), szánkóztunk, kutyáztunk, bo-
gyókat gyûjtögettünk itt. És közben visszaszám-
láltunk, hány év van még a kötelezô 50-bôl,
amíg nem lehet beépíteni? Örültünk, hogy a ter-

mészet visszafoglalta, hogy fácánok kakatolnak,
és énekes madarak fészkelnek itt.

Most befektetô jön. Állítólag rendezik. Job-ban,
mint a Természet és a Jóisten. De a befektetô vis-
sza akarja kapni a befektetését, és még nye-
reséget is szeretne, mégpedig hamar. És ez csak
akkor lehetséges, ha vonzó, mégpedig tömege-
ket vonzó tevékenységre teremt lehetôséget. Kul-
turált, világhírû, csendes, mûvelt tömegeket
megmozgató eseményeket terveznek ide? Nem:
BOBPÁLYÁT! Az hamarabb megtérül.

Féltem értékeinket, és nem tetszik, hogy
életünk minden területére a pénz hatalma ny-
omja bélyegét.

Cseresznyák Veronika

Olvasói levél

Miért éppen bobpálya?
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Im má ron har ma dik al ka lom mal lesz bor ver -
seny a Tá bor he gyen. Az elôzô évek bi zo nyí tot -
ták, hogy a szôlôtôkéktôl szin te men tes
he gyol da lun kon sok bo rász él. Ki nek szak má ja,
ki nek hob bi ja a bo rász ko dás. Meg hir det jük te -
hát új ra a ver senyt az „Óhegy Bo rá sza 2008” cím
el nye ré sé ért.

Az idei bor ver seny kü lön le ges sé ge azon ban
a nyil vá nos bor bí rá lat lesz „Bor be szél belôlünk”
cím mel. A zsûri ben részt vesz Sár kány Pé ter
nem zet kö zi bor bí ra, a Ma gyar Élel me zé si pa ri
Tu do má nyos Egye sü let (MÉ TE) Bor gaz da sá gi
Szak osz tá lyá nak el nö ke. Zel nik Jó zsef bor aka -
dé mi kus, a Ma gyar Bor aka dé mia al el nö ke, va -
la mint Vi nic zai Sán dor, a Bo rá sza ti Fü ze tek
társ szer kesztôje. A bí rá lat so rán mind egyi kük el-
 mond ja ész re vé te le it, vé le mé nyét a bor ról, ja -
vas la ta it ké szítôjé nek.

A nyil vá nos ság mó dot ad ar ra, hogy kezdô és
ta pasz talt bo rá szok meg is mer hes sék a bí rá lat
szem pont ja it, an nak mód sze rét, és szem élye sen
is meg kós tol has sák ve tély tár sa ik bo rát. Ter mé -
sze te sen az is részt ve het, aki nem ho zott ma gá -
val bort, de ka cér ko dik a bor ké szí té sé nek
el sa já tí tá sá val. Fel kér jük a he gyen élô bor ter -
melôket és hobby-bo rá szo kat, ha te he tik, ve g-
ye nek részt ezen a kel le mes nek ígér kezô,
ta nul sá gos ver se nyen. Az ered mény hir de tés
még az nap meg tör té nik.

(az El nök ség)

JE LENT KE ZÉS 
A BOR VER SENY RE

A ver seny re szánt bor ból 3 pa lack min tát
kell le ad ni a bí rá lat elôest éjé ig, ok tó ber 10.
pén tek es tig a Nép ház szer vezôtit ká rá nál, Bil -
le in Zsu zsan ná nál (tel: 430 1326 vagy a 30-
485 0397). A cím ke nél kü li pa lac kot szám mal
kell el lát ni. Mel lé ugyan az zal a szám mal el lá -
tott zárt bo rí ték ban kell fel tün tet ni a bor ké -
szítôjé nek ne vét, a bor faj tá ját, év já ra tát és
termôhe lyét.

Bor ver seny 
a Tá bor he gyen
ok tó ber 11-én szom ba ton, 17.00 óra kor

A Táncmûvé sze ti Fôis ko lán 1986-ban vé -
gez tem, és eb ben az év ben a szín há zi tán cos
kis dip lo mát is meg sze rez tem. A dip lo ma után
a Hon véd Tánc egy üt tes tag ja let tem, köz ben
há rom gyer mek nek ad tam éle tet.

Ezt kö vetôen Üröm re köl töz tünk, ahol az
Ürö mi Mûvelôdé si Ház ban nép tán cot és jazz -
ba let tet ta ní tot tam 12 éven át. Itt meg ala pí tot -
tam, és mint ko re og rá fus ve zet tem a 150 fôs
Ürö mi Öröm Nép tánc Egy üt test, akik kel több
dí jat is nyer tünk. Ta ní tot tam moz du latmûvé -

sze tet és nép tán cot Pi lis bo ros jenôn, Pi lis-
szent ke resz ten és Cso bán kán is.

Ez idô alatt egy spe ci á lis mód szert fej lesz -
tet tem ki, en nek alap ján ta ní tok je len leg is az
Óbu dai Val dorf Is ko lá ban.

Mód sze rem alap ja, hogy a gye re kek ter mé -
sze ti ké pek és me sék se gít sé gé vel, va la mint jó -
ga, gim nasz ti kai ele mek, nép tánc, ba lett és
já ték fel hasz ná lá sá val jut nak el a moz gás hoz.

Grül ling Zsu zsan na
grulling@citromail.hu, 30-596 2018

A „Tün dér tánc” ta ná ra

Olvasói levél

Köz park
Ta lán a va sár na pi ebédrôl, az együtt a csa lád

me leg sé gérôl, a reg ge li ha bos ka kaó és a tú rós
le pény kö rü li lá bat lan ko dás ról ál mod tak a gy-
e re kek azon a feb ru á ri haj na lon, ab ban a bá -
nya szé li ház ban. Hi deg volt, hó fol tos, tisz ta
idô. Ezen a ki lenc száz het ven kettô feb ru á ri, ko -
rai órá ban a nagy apa már fönn volt. A front ról
is ha za me ne kí tett sár ga la pos zse bó rá ját né ze -
get te, s a „Szen teld meg a he te dik na pot!” –
nyu gal má val vár ta a meg szo kot tat és el ma rad -
ha tat lant, mint ahogy már vár ta éle te pár ja sza-
 vát is: „Idd meg a ká vét fi am, míg me leg”. Már
nyúl is a csé szé hez, mi kor meg re meg nek a fa -
lak és tom pán, hosszan mo raj lik va la mi a mély-
bôl. Mi le het ez? Eszé be jut az 1956-os
föld ren gés, ami kor ki len gett a csil lár, a köny -
vek le po tyog tak a polc ról, a kony há ban meg
össze tör tek az üveg po ha rak. Ez va la mi más -
gon dol ta. 

Gyor san föl hör pin tet te a for ró fe ke tét, ne-
 hogy a fe hér ab rosz ra ömöl jön egy csepp is.
Az tán ki si e tett, egye ne sen a hang, a mo raj lás
irá nyá ba. Ha mar oda ért ah hoz a ke rí tés hez,
ahon nan már lát ni le he tett az agyag ki ter melô
krá ter szé lét, amely hir te len tel je sen meg vál to -
zott. A csak nem száz esz ten de ig mun kát és tég -
lát adó bá nya be om lott, s ma ga alá te me tett
csil lét, mar ko lót, föld mun ka gé pet és sí ne ket.
El te me tett egy tel jes tég la gyár tó kul tú rát. Em-
 ber ha lál azon ban nem volt, hi szen épp va sár -
nap ra vir radt.

Vé ge – nyug táz ta az öreg a dol got és ha za -
ment.

Har minc hat év gaz dát lan ság jött ar ra a va sár -
nap ra. Az ele jén per sze még iz zott a mun ka a
fel szí nen, hi szen „meg kel lett fog ni” a bá nyát a
to váb bi su va dás tól, mely nek az tán ál do za tul
esett még vagy fél tu cat nyi csa lá di ház is. A gyer -
me kek köz ben fölnôttek, s az öre get is csak az
em lé ke zet ôrzi. A va sár nap meg ma radt, és a re -
mény, hogy az em be röltônyi gaz, a ren de zet -
len ség után a föl-föl buk ka nó ter vek mûle sik ló-
és szán kó pá lyá ról és más el kép ze lésrôl egy sz-
er csak va ló ra vál nak.

Most el jö vendônek lát szik az idô, hi szen va ló -
di terv ké szül hang csil la pí tott bob pá lyá val, ka-
 land- és ta lán hon fog la lók park já val, ét te rem mel,
ku tya sé tál ta tó ös vénnyel, vé dett, igé nyes, a zöld
kör nye ze tet és a nyu gal mat is meg óv ni ké pes, ki -
kap cso ló dás ra, pi he nés re al kal mas köz park kal.
Ez lesz a bá nya he lyén. Leg alább is ez le het ne, ha
nem aka dá lyoz ná me gint az ér tet len ség, a tu da -
tos fél re ma gya rá zás és hi tet len ke dés, vagy va la -
mi gya nús mö göt tes szá mít ga tás ezt az egé szet.

Fon tos, hogy min den ki tud ja, mi ké szül itt.
Ne né há nyak ön zé se nyo mán kel tett szó be -
széd, ne a han gos ko dók vi dám park já ról kel tett
ha mis hír ve rés bé nít sa le a meg va ló su lást, ha -
nem szü les se nek ga ran ci ák és meg ál la po dá sok
ar ról, hogy a park va ló ban az igé nyes ki kap -
cso ló dást, az egész sé get, a közt szol gál ja.

Lak ner Zol tán

Bú csú zik a Nyár. A Nap pal, a Vi lá gos ság az
idei végsô küz del mét vív ja a Sö tét tel, majd
csend ben el hagy ják a szín te ret. Ám a bölcs in di -
á nok (és vé nasszo nyok) jól tud ják, hogy a Nap
csak rö vid pi henôt tart és erôt gyûjt de cem ber
kö ze pé ig, majd a Tél lep le alól óva to san ki búj -
va csel lel fog lal ja vissza a trón ját. Ezen kí vül azt
is tud ják, hogy most jön el az ô nya ruk, ami sok
ôsi tit kot rej te get, olya no kat, mi lye ne ket más év -
sza kok nem is sej te nek.

Ér ke zé se kor azért a sze líd Szep tem ber is még
se gít egy ki csit a men ni ké szülô Nyár nak. Váll -
vet ve ta ka rít ják be együtt a meg ér lelt ter mést és
együtt töl tik meg a szom jas hor dó kat a vi dám,
eny he dél utá nú szü re ti na po kon. Az ôsz, a cin -

kos társ, aki bo ros pin cé i be búj tat ja el a vissza -
hú zó dó Nyár fé nye it, s ôrzi azt ott min dad dig,
míg sely mes, de for ró, csa lo ga tó, de bó dí tó, tü -
zes, de meg bo csá tó bor rá nem ér le li. Az tán
majd a lám pa gyúj tós es té ken büsz kén, ne vet ve
töl ti meg a lo pó kat, csup ro kat, me sze lye ket a
hor dó ad ta Nyár ral, és a pi ros ar cú ivók kal együtt
mu lat va lop ja vissza a szí vek be-lel kek be a
derût, a fényt. Azt hi szem, jól is van ez így!

De ne fe led kez zünk meg ôsszel a Fák ról sem,
akik együtt a Vi zek kel szin te min dent tit kot tud -
nak a vi lág ról, amit tud ni ér de mes. ôk ilyen kor
ve tik le ter mést, ágat védô szár nyas ru há ju kat, a
lom bot, sza ba dul nak tôle, hi szen tud ják, hogy
ta vasszal új lesz a di vat és az új ru há nak kell a

hely. Ré gi és új nem fér ne el együtt az ága kon. A
le csu pa szult ágak kö zött a te kin tet messzi re ka-
 lan doz hat, akár meg lát hat ja azt is, mi lesz a ten-
 ni va ló a jövô esz tendôben. Ta lán ar ra is jó a
csu pasz ko ro na, hogy az ôszi-té li Sze lek így nem
ka pasz kod hat nak be le s hí vat lan ven dé gek ként
nem ráz zák föl ôket idô elôtt csen des ál muk -
ból.

Az Em ber pe dig a Ter mé szet nek eme cso dás,
óri á si át vál to zá sa köz epet te mit te het ne mást,
mint hogy ab ba hagy ja a már ká sás-lôrin ces din-
nyék ször csö lé sét és gyer me ke it, az is ko lák ér-
t he tet len, ho má lyos vi lá gá ba eresz ti el egy rö vid
idôre, saj gó szív vel.

Szász Kál mán

Szeptember



A nyug díj kor ha tár kö ze lé ben levô mun ka vi -
szony ban ál lók kö ré ben gya ko ri té ma, hogy mi -
kor ér de mes nyug díj ba men ni és mi lyen
nyug díj ra jo go sul tak. Ter mé sze te sen a már
nyug dí ja so kat is érin ti ez a tár sa da lom biz to sí tá -
si nyu gel lá tás ról szó ló jog sza bály. Alap já ban vé -
ve ezt a té mát az hoz ta elôtér be, hogy je lentôs
jog sza bá lyi vál to zá sok áll tak be a nyug díj mér -
té két il letôen. A jog sza bály rend kí vül szer te á ga -
zó és igen sok rész let szab állyal ren del ke zik,
ame lyek nek is mer te té sé re itt nincs mód, ezért
azt néz zük meg, hogy a nyu gel lá tás nak mi lyen
faj tái van nak, és mik a fel té te lei?

Az ügy véd vá la szol:
Alap vetôen sa ját jo gú, és hoz zá tar to zói nyu -

gel lá tást kü lön böz te tünk meg. Ez olyan ke re -
settôl, jö ve de lemtôl függô rend sze res

pén zel lá tás, amely meg ha tá ro zott szol gá la ti idô
meg szer zé se ese tén a biz to sí tott nak, il let ve hoz-
 zá tar to zó já nak jár. 

A sa ját jo gú nyu gel lá tá sok kö zött az aláb bi ak
lé tez nek:
• Öreg sé gi nyug díj, amely nek fel té te le egy meg -

ha tá ro zott élet kor el éré se, va la mint meg ha tá -
ro zott szol gá la ti idô le töl té se. A mai
nyug díj jog sza bá lyok úgy ren del kez nek, hogy
öreg sé gi nyug díj ra az a 62. élet évét be töl tött
sze mély jo go sult, aki leg alább 20 év szol gá la -
ti idôvel ren del ke zik. Ter mé sze te sen szá mos
olyan ren del ke zés van, amely kor ked vez -
ményt biz to sít azok nak a dol go zók nak, akik
szer ve ze tük fo ko zott igény be vé te lé vel já ró te -
vé keny sé get foly tat tak mun ká juk so rán.

• Rok kant sá gi nyug díj an nak jár, aki meg rok -
kant és meg ha tá ro zott mennyi ségû szol gá la ti
idôvel ren del ke zik.

• Bal ese ti rok kant sá gi nyug díj an nak jár, aki

üze mi ba le set ben vagy fog lal ko zá si be teg -
ség ben rok kant meg. Eb ben az eset ben szol-
 gá la ti idôtôl füg get le nül jár a bal ese ti
rok kant sá gi nyug díj.
A nyug díj mér té ke a leg utób bi jog sza bály vál -

to zás so rán vál to zott. Mig ed dig a 40 év szol gá -
la ti idônél az át lag fi ze tés 80 %-a volt a nyug díj,
ad dig 2013. ja nu ár el se je után a 66 %-a lesz. A
nyug díj mér té ké nél is van szá mos fi no mí tó ren-
 del ke zés, de ezek köz lé sé re itt nincs le hetôség.

A hoz zá tar to zói nyu gel lá tás ban a leggya ko -
ribb az öz ve gyi nyug díj. Itt tud ni kell, hogy aki -
nek sa ját jo gú nyug dí ja is van, az a sa ját jo gú
nyug dí ját, va la mint az el hunyt há zas tár sa nyug -
dí já nak 30 %-át kap hat ja, míg az az öz vegy, aki -
nek nincs sa ját jo gú nyu gel lá tá sa, az el hunyt
há zas társ nyug dí já nak a 60 %-át.

Dr. Krzyzewsky Mik lós ügy véd
06/ 30 – 942 6535

in fo@krzyzewsky.hu 
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A Fôvá ro si Ön kor mány zat, aki a BKV já ra tok
he gyi út vo na la i nak ke zelôje, fel újít ja a 137-es
busz von alát. A Köz le ke dé si Ügy osz tály sze rint a
ki vi te le zés szep tem ber 15-én az Erdôal ja út tal in -
dul, a Vi har he gyi út és Ki rály la ki út kö zöt ti sza-
 ka szon, majd a Ki rály la ki út tal és a Má ra ma ros
út tal foly ta tó dik. Ha tá ridô 2008. no vem ber 4. A
ki vi te le zé si mun ká kat a Co las Eger Zrt. vég zi.

A fe lú jí tás so rán a tel jes pá lya szer ke zet ki lesz
cse rél ve út sze gélytôl út sze gé lyig, de egyes sza-
 ka szo kon jár dát is épí te nek.

A töb bi he gyi busz-út épí té se még a köz be -
szer zé si pá lyáz ta tás fáz isá ban van.

Fel csu ti Lász ló

Mint ar ról már hírt ad tunk a 2007. ok tó ber 12-
én ren de zett „Va cso ra a he gyi mûem lé kért” ren-
 dez vény al kal má ból, ta valy el ké szült a ká pol na
külsô fe lú jí tá sa. Ez év re ma radt a belsô dí -
szítôfes tés fe lú jí tá sa, amely re Ge de on G. Pé ter
festô-res ta u rá tor mûvész ka pott meg bí zást.

A mun ka elsô sza ka sza a belsô fe lü le tek, a
több ré tegû fes tés fel tá rá sa, a fal fe lü le tek hely re -
ál lí tá sa volt, és csak a va ko lat kellô kis zár adá sa
után le he tett hoz zá kez de ni a fes tés hez.

A so kunk ál tal is mert, sé rült és ja vít ga tott fal -
fe lü le tek szür ke alap színû dí szí tést hor doz tak.
Be bi zo nyo so dott, hogy az 1958-ban ke let ke zett
ré teg alatt ugya nez a dí szí tés ere de ti leg több, vi -
lá go sabb szín nel ké szült. Most en nek a
derûsebb szín vi lág nak a meg újí tá sá ra ke rült sor.
Így a ká pol na bel se je ré gi is, de új is.

A ré gi, mert lé nye gé ben az 1860-as évek kö rül
ke let ke zett, ere de ti nek te kint hetô min tá zat szü le -
tett új já. Új, mert e meg szo kott ré gitôl el térô,
derûs, vi lá gos szí ne ket lát ha tunk. A mezôkre os-
z tott fal fe lü le te ket ke re tezô pál ca ta go za tok ed dig
me rev von alak kal fest ve ad ták a pál cák plasz ti -
kus ha tá sát. A Festô most szórt ár nyé ko lás sal kí -
ván ta ugya nezt a ha tást el ér ni, így lá gyabb for mák
ke let kez tek. A meg szo kott pá ros an gyal fe jek kö -
zül is csak egy-egy fej ma radt meg. Hegy vi dé -
künk a fes tés meg szü le té sé nek ide jén még

szôlôter melô vi dék volt, ahol jó minôségû bo ro -
kat ter mel tek. En nek em lé két idé zi fel a két
szôlôfürt, mely új ele me a ká pol na dí szí té sé nek.

A ká pol na belsô fes té se a vé gé hez kö ze le dik,
és a na pok ban nye ri el vég le ges áll apo tát. Saj nos
ez zel még nem ér tünk a vál lalt fel adat vé gé re. A
belsô tér ben még hát ra van az új pad ló zat el ké szí -
té se, a lám pa tes tek és elekt ro mos sze rel vé nyek
fel sze re lé se. A ká pol na elôtti te ra szon fel kell újí-
 ta ni a kor lá tot, és ki ala kí ta ni az ülôpa dot. A belsô
fe lú jí tás vé gez té vel ke rül het sor a be ren de zés vis-
sza he lye zé sé re, ami né hány új ülôbú tor be szer zé -
sét is kí vá na tos sá te szi. Ká dár Jó zsef

Nyug díj

Res ta u rá to ra ink Szí ri á ban
Mar gat a Szent föld leg na gyobb jo han ni ta ke -

resz tes vá ra a ten ger part kö ze lé ben. A vár épí -
té sé re már II. And rás ki rály is ado má nyo zott a
Ke resz tes Há bo rúk so rán.

Dr. Ma jor Ba lázs ré gész, arab isz ti ka sza kos
egye te mi ta nár ve ze té sé vel a Szír-Ma gyar Ré -
gé sze ti Misszió Ala pít vány ke re te i ben ma gyar
ku ta tók kap ták meg a jo got a vár mûem lé ki fel -
mé ré sé re, ku ta tá sá ra.

E misszió ke re te i ben Ge de on G. Pé ter és
Sel mec zi An na, akik a Tá bor he gyi Szt. Do nát
Ká pol na belsô fes té sét res ta u rál ták, 2008
ôszén a lo vag rend temp lo má nak fa la it ku tat -
ják. 

A 800 éves fa lak ke resz tes ko ri fal ké pe ket

rej te nek. Ezek fel tá rá sá ra és res ta u rá lá sá ra
utaz nak ki a res ta u rá to rok, ré gész, épí tész, ke -
rá mi a res ta u rá tor, mik roelem ku ta tást végzô
res ta u rá tor, fo tog ram met ri ai ter vezô épí tész,
föld ra da ros ré gész ku ta tók és még sok más
ma gyar kol lé ga tár sas ágá ban, akik kel az 5.6
hek tá ros vár ré gé sze ti és mûem lé kes ku ta tá sát
vég zik. 

A ran gos ma gyar felsôok ta tá si és ku ta tó in -
té ze tekbôl ér kezô mun ka tár sak és di á kok a
szí ri ai mun kát el len szol gál ta tás nél kül, szak -
ma sze retbôl vég zik, mely nek költ sé ge it
fôként ma gánsz pon zo rok ré vén igye kez nek
fe dez ni.

Szer kesztôk

A Szt. Do nát ká pol na belsô fes té se

Út fe lú jí tás a busz
von alán

Szentély a restaurálás elôtt

Szentély a restaurálás után

A hát ra lévô mun kák költ sé gét 380 eFt-ra be -
csül jük, amely nek fe de ze te nem áll ren del ke -
zés re. Ezért kö szö net tel fo gad juk a ká pol nánk
sor sát fi gye lem mel kí sérô óbu da i ak to váb bi
anya gi tá mo ga tá sát.

Pon tos ne vünk: Óbu da-Hegy vi dé ki ek Egye -
sü le te. Szám la szá munk: OTP Bank Rt.
11703006-20032630

Kér jük az uta lá son fel adó ne vét cí mét pon-
 to san meg je löl ni, és a köz le mény ro vat ban a
Do nát ká pol nát fel tün tet ni.

Kö szön jük azok tá mo ga tá sát, akik az el múlt
hó na pok ban ado mányt utal tak át szám lánk ra.
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Az Eurocenter felett elhelyezkedô Városi Köz-
park jövôbeni – kívánatos – sorsát illetôen
eltérnek a vélemények. Bevallom, én is azon
nem kevesek közé tartozom, akik – talán nem
alaptalanul – félnek a szórakoztató funkciók túl-
súlyától, és ezért aggódnak a közúti forgalom, a
zajhatás és az ezekkel járó egyéb kellemetlen-
ségek erôs növekedésétôl. Véleményemet vál-
lalom, és 2008-ban érettnek tartom a civil szférát
ahhoz, hogy tényleg spontán módon megsz-
ervezze a konkrét ügyben magát, és hatékonyan
képviselje érdekeit az önkormányzat és a
beruházó előtt. Ezért veszek részt a KÖZPARK
Egyesület munká-jában.

Nem hiszek viszont az összeesküvés elmé-
letekben. Nem gondolom, hogy minden eldôlt,
mindent levajaztak, és ott a másik oldalon el-
lenségek vannak. Szó nincs róla. Egyszerûen
arról van szó, hogy vannak üzleti érdekek,

önkormányzati érdekek és vannak lakossági
érdekek. Tökéletes összhang nyilvánvalóan
soha nem lesz. De a másik véleményét, érzé-
seit, személyes kötôdéseit tiszteletben kell tar-
tani. Ha nem azzal foglalkozunk, hogy vajon a
másik fél vajon miért képviseli ezt vagy azt,
hanem azzal, hogy megértsük ôt és kicsit
megértessük magunkat, jobb eséllyel érünk el
eredményt.

Ne üzengessünk, ne deklaráljunk, ne utasít-
sunk vissza minden kezdeményezést, ne ker-
essük az ellenséget!

Ma este beülök az önkormányzati vezetô
székébe, holnap este a beruházóéba. Holnap-
után a tervezôébe. Hogy értsem, megértsem
ôket is. Remélem, valamikor ôk is beülnek az
enyémbe, a miénkbe. Szerintem így köny-
nyebben fog menni. Fô a pozitív hozzáállás.

Antal László

Szûkebb pát ri ánk múlt já ból el-
sôsor ban a ró mai ko ri em lé kek
(pl. Aqu in cum) ma rad tak fenn az
utó kor szá má ra. S bár Óbu da –
ere de ti leg Bu da!  – a kö zép kor -
ban ki emel kedô sze re pet töl tött
be az or szág éle té ben – fe je del mi,
ki rá lyi, majd ki rály néi köz pont
volt – a dí szes temp lo mo kat, há -
za kat, pa lo tá kat el so dor ták a tör -
té ne lem vi ha ros év szá za dai.

Az Ár pád-híd bu dai hídfôjé nek
két ol da lán he lyez ke dett el az
egy ko ri ki rá lyi szék hely egy há zi,
és vi lá gi köz pont ja. Ha er re visz
az utunk, min den ütt kö zép ko ri ro mok fel ett sé -
tá lunk!

A 2007. évi Óhegy Na pok al kal má ból hir det -
te meg az Óhegy Egye sü let az „Is mer jük meg
Óbu da kö zép ko rát” c. ve tél kedôt a kör nyé ken
la kó is ko lá sok nak (és csa lád juk nak) elsôsor ban
az zal a cél lal, hogy ha ke vés is ma radt fenn az
egy ko ri épü le tekbôl, leg alább ezek nek a he lyét
is mer jük meg, és így el tud juk kép zel ni a kö zép-
 ko ri vá rost.

A leg je lentôsebb egy há zi épü le tek: a Szent
Pé ter temp lom (ame lyet va ló színûleg Szent Ist -
ván ala pí tott – épí té sét a Ké pes Kró ni ka is le ír -
ja), a gó ti kus Szûz Má ria temp lom (mely nek
Nagy La jos ki rály és éde sany ja, Er zsé bet ki rály -
né az ala pí tói), a XI II. szá za di fe ren ces temp lom
és ko los tor, a Szent Mar git ká pol na (a je len le gi
ku ta tá sok alap ján fel te hetôen itt te met ték el Má-
 tyás ki rá lyunk itá li ai tör té ne tí ró ját, An to nio Bon-
 fi nit).

Az egy há zi épü le tek kö zül nagy je lentôség -
gel bírt az Er zsé bet ki rály né ál tal 1334-ben ala -
pí tott kla rissza ko los tor és temp lom. A
temp lom hoz csat la ko zó Krisz tus Tes te ká pol ná -
ban te met ték el 1380-ban az apá cák kö zött
gyak ran tar tóz ko dó ki rály nét. A ko ra be li le írá -
sok sze rint cso dá la tos szép ségû le he tett a ko los -
tor, amely az ak ko ri fôúri le ány ne ve lés
köz pont já vá (is) vált. Ar ról is hí res volt, hogy

nem csak egy há zi kin cse ket, de ne me si höl gyek
ék sze re it is ôriz ték itt.

A „vi lá gi” épít mé nyek kö zül a leg ki emel -
kedôbb a ki rá lyi ill. ki rály néi vár volt. Ez egy
kettôs vár fal lal kö rül vett, árok kal ha tá rolt vár -
kas tély le he tett – Er zsé bet ki rály né so kat, és szí -
ve sen tar tóz ko dott itt. A kö zép ko ri Óbu da
na gyon so kat kö szön he tett az ô „me cé ná si” te -
vé keny sé gé nek. A ré gi kö zép ko ri pi ac tér kö rül
áll tak egy kor a vá ros elôkelôinek há zai. A pi ac -
tér É-NY-i sar kán még ma is áll a kö zép ko ri
Óbu da fenn ma radt leg ré geb bi épü le te: Fe renc
de ák egy ko ri XVI. szá za di la kó há za.

Vé gül, de nem utol só sor ban meg kell em lí -
te nünk a Zsig mond ki rály ál tal 1410-ben ala pí -
tott egye te met, amely nek he lyén ma is
tan in téz mény mûkö dik.

S hogy hol vol tak egy kor ezek az épü le tek?
Akik sze ret nék meg is mer ni a hely szí ne ket, il let -
ve a ma is lát ha tó ro mo kat, azok szá má ra a kö -
zép ko ri Óbu da szín he lye it be mu ta tó sé tát
szer vez az Óbu dai Mú ze um a Kul tu rá lis Örök-
 ség Nap jai ke re té ben, az Ön kor mány zat tá mo -
ga tá sá val, 2008. szep tem ber 20-án, szom ba ton.

Ta lál ko zó: 15 óra kor az Óbu dai Mú ze um be-
 já ra ta elôtt (a Zichy kas tély ud va rá ban).

Dr. Moj zsis Dó ra
ré gész, mú ze o ló gus

Óbu dai Mú ze um 

Kö zép ko ri sé ta Óbu dán

Olvasói levél

Pozitív hozzáállás
A jelenlegi lakók közül néhányan még is-

merik Antall Károly nevét, aki a Jablonka út és
a Laborc utca sarkán lakott. Azt már ke ve seb -
ben tud ják, hogy a bu dai vár ban levô Ju li án
szo bor az ô fi a tal ko ri al ko tá sa. A mûvész ép -
pen azt a pil la na tot örö kí tet te meg, ami kor a
hosszú és szen ve dé sek kel te li út utol só elôtti
ál lo má sán Ju li á nus ba rát a már hal dok ló tár sá -
nak mu tat ja, hogy a kö vet kezô fa lu ban már ma -
gya rok van nak, el ér ték a Mag na Hun gá ri át,
mert itt tu dott ma gya rul be szél ni egy asszon-
nyal, a sa ját anya nyel vén, aki on nan jött e fa lu -
ba férj hez! A társ ba rát e tu dat ban huny ja le
örök re a sze mét, hogy tel je sí tet ték a ki rály pa -
ran csát! Még ke ve seb ben tud nak ar ról, hogy
An tall Ká rolyt ju tal mul a jak há ton ülô Kôrö si
Cso ma Sán dor szob rá ért az an go lok ki vit tek
Dar gi ling ba, a nem zet kö zi Kôrö si ün nep sé -
gek re.

Az Erdôal ja úton la kott Hal má gyi Ist ván, Er -
délybôl ide szár ma zott szob rász. Mûvé sze té nek
el is me ré se, hogy szob rai a Szépmûvé sze ti Mú -
ze um gyûjte mé nyé ben he lyez ték el.

Ró zen vald Pán Ar túr festômûvész csa lád ja az
Ilon ka ut cá ban lévô ví kend há zá ban re mél te át -
vé szel ni a „vész kor sza kot”. A csa ládfô, aki nem
tu dott meg él ni mûvé sze tébôl, a har min cas évek-
 ben ki ván do rolt Ang li á ba. Ott olyan el is mert sé -
get szer zett, mint an nak ide jén Lász ló Fü löp. A
II. Vi lág há bo rú után a há rom gyôztes nagy ha ta -
lom, min den ka to nai és po li ti kai ve zetôjé nek
port ré ját ve le fes tet ték meg!

Ha za jö vet csak fe le sé gét, Vil mát és ki seb bik
fi át, Ta mást ölel het te ma gá hoz. Gyu ri fia ál do -
za tá ul esett a bar na ôrü let nek. Sír já ra még egy
ka vi csot sem te he tett le.

A ha zai vi szo nyok szin túgy vissza szo rí tot ták
mûvé szi ki bon ta ko za sát – a Csók Ist ván ta nít -
vány – Bi ha ri Ari nak. Sze rény anya gi hely ze té -
ben a ne he zen meg vá sá rolt vá szon nak mind a
két old alá ra fes tett. Ked ves ké pek ke rül tek ki az
ecset je alól, ame lyek leg több je a Hegy vi dék tá-
 ja it örö kí tet te meg.

Rö vid ide ig la kott a he gyen Edvy Il lés Ala dár.
Sok szor lát hat tuk festôáll vá nya mel lett, ami kor
egy-egy ér de ke sebb táj rész le te it örö kí tett meg,
pél dá ul a Far kas to ro ki lejtô és Far kas to ro ki út
ta lál ko zá sát.

Az óbu dai öreg te metô vad gesz te nye fa so rát
Kas sa Gá bor festômûvész, az óbu dai öreg há zak
ut cák festôje és az Ár pád gim ná zi um mûvé szet -
tör té nész ta ná ra örö kí tet te meg.

Dr. Bó kai Bá tor

Mûvé szek 
a Hegy vi dé ken

Csókavár
Ingatlanközvetítô Bt.

keres és kínál házakat, 
telkeket, lakásokat 

a hegyen és a síkságon.
Keressék Seres Erikát!
Telefon: 30-442 1199, 

e-mail: laborc2000@t-online.hu
www.ingatlan.com/csokavar
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Is mer jük fel és óv juk 
ter mé sze ti kin cse in ket

Ker ti dol ga ink

A szeptember végétôl novemberig tartó
idôszak legfontosabb gazdasági, s egyben tár-
sadalmi eseménye a mai napig. A parasztgaz-
daságokban, a szôlôkben végzett más
tár-sadalmi munkákkal szemben ez társas cse-
lek-mény volt, ezért is kapcsolódott hozzá a nap
végén ünneplés, táncos mulatság. Még ma is
olyan eseménynek számít, amelyen rokonok,
barátok, családtagok összejönnek, s a közös
munka mellett szórakoznak. Ebbôl ad ízelítôt a
mi Táborhegyi Szüretünk is.

A szüret korábban az úgynevezett csíziós
(vagy jeles) napokhoz kötôdött. Egyes vidéke-
ken a 18-19. században határozott idôpontot
adott meg rá a városi, vagy községi tanács, vagy
a hegyközségi elöljáróság. Az Alföldön a szüret-
kezdô nap általában Mihály napja, szeptember
29-e volt. Erdélyben és a Dunántúl nagyobb
részén Terézia napján (október 15.), Erdélyben
Gál napkor (október 16.), Borsod megyében
Lukács napján (október 18.), Kôszeg vidékén
Orsolya napkor (október 21.), Tokaj-Hegyalján
pedig Simon-Juda napjáig (október 28.) kezdték
meg a szüretet.

,,A szüret a XVI. és XVII. században igazi sáto-
ros ünnep volt, melyre még a hadviselô vitézek
is hazasiettek. Ilyenkor még a törvénykezés is
szünetelt. A vidámság és a jókedv ütött tanyát a
szôlôkoszorúzta hegyeken és szôlôskertekben.
Hogy imitt-amott verekedés és egyéb efféle
csetepaté is folyt, mondanunk sem kell. A régi
szüreti rendszabások szerint az ilyen verekedô s
káromkodó atyafiakat menten „lekapcsolták”, s

furatossal jól megverték. Akik nagyobb vétket
követtek el, azokra nagyobb büntetés is járt.”

Szüreti felvonulást és bált sok városban még
ma is rendeznek. A szerepköröket (bíró, bíróné,
csôszlányok, csôszlegények, kisbíró, tánc-
mesterek) ma is beöltözött személyek alakítják.
A menet fontos szereplôje volt a múlt században
a borkirály, vagy bálkirály. Ô, illetve a családja
volt felelôs az esti mulatság rendezéséért. A
menet érdekessége az úgynevezett baksus fig-
urája, ami egy botra, vagy hordóra ültetett, piros
ruhás férfibábu volt. Alakja Bacchusszal, a görög
mitológia boristenével hozható kapcsolatba. A
szüreti menet jellegzetes figurái a tolvaj és a
csôsz, akik veszekedésükkel szórakoztatják a
közönséget, de rajtuk kívül olyan beöltözött sz-
ereplôk is jelen voltak, amilyen alakoskodók
(jelmezbe bújt, szerepet játszó figura) általában a
farsangi felvonulásokon szerepelnek. Ilyenek
például a török, a szerecsen, a vándorárus, az
úrfi, a cigány, a medvetáncoltató stb. figurája. 

A szôlô szedése közben elmaradhatatlan volt
a nótaszó, sokat énekeltek, tréfálkoztak, han-
goskodtak a szedôk, amit a munka végeztével a
hegyrôl lefelé menet, vagy a szüreti bálon sem
hagytak abba:

Szedjük a csóka dinkát, 
Azt a borbô kékkadarkát, 
Hadd teljék a puttonyom, 
Aki elsô végzi rendét, 
És felönti telt edényét, 
Azt ... megcsókolom.

Viniczai Sándor

Gyógy ha tá sú, ôsszel fel dol goz ha tó nö vé -
nyekbôl ké szít hetô hasz nos „fi nom sá gok ból” is-
 mer te tek né há nyat.

Ezek a nö vé nyek kö zül ki emel ke dik a fe ke te
bo dza (Sam bu cus nig ra L.).

A ter mé sét a ma da rak is igen ked ve lik, ezért
nincs olyan kert a he gyen, ahol ne ta lál koz hat -
nánk ve le. Van, aki ki irt ja, pe dig jobb len ne, ha a
kert sar ká ban, por tól vé dett he lyen „megtûr-
nénk” ezt a hasz nos nö vényt. Fá vá is ne vel hetô.
Sze re ti a nit ro gén ben gaz dag termôhe lye ket.

Ta vasszal vi rág za tu kat hasz nál juk fel, ôsszel
csont hé jas bo gyó ter mé sét. Csak érett ál la pot ban
dol goz ha tó fel, mert az éret len bo gyók ban há -
nyást, gör csö ket oko zó gli ko zi da van (sam bu -
nig rin).

Az érett bo gyó ban il ló o la jok, cse ra nya gok,
an to ci á nok, an ti o xi dán sok van nak. Vér tisz tí tó -
nak és bél reny he ség el len hasz nál ják. Egész sé -
ge sebb, mint a pa ti kai has haj tók.

Szí nezô anya gai mi att ke zünk re ve gyünk
védôkesztyût, és úgy szed jük le a bo gyó kat a
ter més ko csá nyok ról. Elôször mos suk meg, csur-
 gas suk le a mo só vi zet. Olyan edény ben fôzzük
– ke vés víz zel – amit befôzés hez hasz ná lunk.
Szi tán vá lasszuk szét a mag va kat a gyü mölcs hú -
sá tól. Szegfûszeg gel, cit rom sav val, cu kor ral las -
sú tûzön sûrít sük be.

For rón, kis üve gek be te gyük és szá raz dun-
szt ba té ve vár juk meg kihûlé sét. Ta pasz tal juk ki,
hogy a jó bélmûkö dés hez mi lyen gya ko ri ság gal
kell „nya la kod nunk” a cse me gébôl.

Friss éte le ket is ké szít he tünk belôle.

Bo dza le ves. 50 dkg érett bo gyót egy li ter víz zel
felfôzünk, majd szi tán át tör jük. A ka pott le vet 10-
15 dkg cu kor ral, kis da rab fa héj jal, 2 szegfûszeg -
gel, fél cit rom le vé vel, al ma és kör te sze le tek kel
for ral juk. Ke vés liszt tel, tej föl lel besûrít jük. Tál a-
lás kor ke vés vö rös bort te he tünk be le.

Bo dza már tás. Ugya núgy íze sít jük, mint a
bo dza le vest (cu kor, fa héj, cit rom héj) és fôzés

után szi tán át tör jük. Tej föl lel vagy ke vés liszt tel
be ha bar juk. Csá szár mor zsá hoz, fel fúj tak hoz
(pél dá ul rizs) tá lal hat juk.

A vi rá gok ha tá sá ról és „ké szít mé nye ikrôl”
majd ta vasszal írunk.

Jó egész sé get és jó ét vá gyat kí vá nok!
Stoll ma yer Ákos né

Meg ér ke zett az elsô ,,em be res” hó nap, és ez -
zel együtt kez de tét ve szi a kert ben is az ôszi
mun ka. Kezdôdnek a gyü mölcs szü re tek. Ál ta lá -
nos tud ni va ló, hogy tá ro lás ra jól érett, egész sé -
ges gyü mölcs a le gal kal ma sabb. Sé rült, rossz
gyü möl csöt ne hagy junk sem a fák alatt, sem pe -
dig raj tuk, mert ez zel a kö vet kezô év fertôzé se it
se gí te nénk.

A szôlôrôl itt mon da nám el, hogy az idén igen
erôs liszt har mat fertôzés volt. Van olyan tör té nel -
mi bor vi dé künk, ahol egy hó nap pal ko ráb ban
lesz a szü ret, hogy a meg ma radt für tö ket meg-
 ment sék.

Nagy mé retû évelô tö ve in ket oszt hat juk az
ágyá sok fe lú jí tá sá hoz, vagy na gyob bí tá sá hoz.

A hó nap ele je a le gal kal ma sabb új örök zöl dek
ül te té sé re, és el kezd hetô a lomb hul la tó fák, bok -
rok, sö vé nyek ül te té se is.

A ré gi ol va sók már tud ják a mon dást: be megy
a gye rek az is ko lá ba, be megy a hagy ma a föld be.
Te hát itt az ide je a ta va szi vi rág zá sú hagy mák ül-
 te té sé nek is.

A pá zsi tot egé szen rö vid re vág hat juk, trá gyáz -
hat juk, il let ve meg fe lelô az idô a fü ve sí tés re is. A
hó nap vé gén vi gyük be a ,,nya ra ló” szo ba nö vé -
nye in ket, de elôtte el lenôriz zük, nem tet ve sek-e.
Egy szo ká sos mon dat ma da ra ink ról is. Tisz tít suk
meg az odú kat és etetôket, és te gyük ki ál lan dó
he lyük re.

Szép ôszt, jó ker tész ke dést kí ván
Ort Já nos ker tész,

30-294 8414

Mi is az a szü ret?
Szeretettel meghívok mindenkit, akinek van

gyereke vagy lesz gyereke, netán gyereknek érzi
magát, hogy töltsünk együtt havonta két órát,
játsszunk, kötetlenül, felhôtlenül érezzük jól ma-
gunkat!

Jöjjön az, aki szeret játszani, aki szereti a gye-
rekeket, aki szeret nevetni, aki szeretne megis-
merkedni a hegyen lakó gyerekekkel,
szülôk-kel, akinek nem gond a vidám gyerekz-
sivaj, aki örül, ha a gyerekek örülnek!

Ne jöjjön az, aki unatkozni akar, aki nem akar
játszani, aki fáradt és nem pihenteti ôt a gyerek-
kacaj (de azért benézhet az ablakon, hátha
jókedvre kerekedik, és szívesen csatlakozik…)

Belépô: egy megunt játék.
Idôpont: minden hónap elsô keddje, du. 5-7-

ig. 
Az elsô alkalom: október 7-én, kedden du. 5

órakor!
Ezzel a programmal csatlakozni szeretnék egy

általam nagyra becsült mozgalomhoz, ame-lyet
egy zuglói édesanya találta ki, bôvebb infó ld.
www.oromkor.hu. Magam is négy gyerme-kes
gyakorló anya vagyok, van kicsi, van pici, van
nagy és még nagyobb, de mindegyik szeret ját-
szani!

Ha összejönnénk itt a hegyen mi, hegylakók,
nem mennénk el csak úgy egymás mellett. Újra
köszönünk egymásnak, az utcán, buszon meg-
állóban keressük az ismerôs arcokat, így egyre
többen leszünk, akik mosolyognak egymásra!

Császár Tünde

Ok tó bertôl in gye nes
csa lá di ját szó ház!



XIII. évfolyam, 7. szám Óhegy-hírek 2008. szeptember

7

A ma gas szintû ven déglôi kony há ban el ter jedt
mód szer, amely a ré gi ke men cé ben sü tés új já szü -
le té se. Ti zed fok pon tos ság gal mûködô sütôk-ben
ké szí tik az ételt, akár húsz órán ke resz tül is.

Ott ho ni sü té sünk höz nem kell ek ko ra pon tos -
ság. Egy jó hômérôre azon ban szük ség van. Ez le -
het egy szerû üveghômérô, vagy di gi tá lis ki jel zésû
szer ke zet. Lé nyeg, hogy fo lya dék ba me rít hetô le -
gyen. Kell egy elekt ro mos fôzôlap, fo ko zat nél -
kü li hôfok sza bály zó val. A ma már min den
ház tar tás ban hasz ná la tos vas tag fe nekû ne mes -
acél edé nyekbôl is jó, ha van egy so ro zat, hogy
min dig a meg fe lelô mé re tet hasz nál has suk. In-
 nentôl két út van. Az elsô, hogy sütôedé nyün ket
köz vet le nül tesszük a fôzôlap ra. Ez ké nyel mes,
de nem ad olyan biz ton sá got, mint ha egy na gy-
obb edény be, víz fürdôbe he lyez nénk. Az utób bi
eset ben ugyan is idônként vi zet kell utá na töl te -
nünk. A két mód szer kö zött al kal man ként kell
dön te nünk.

Az elôre gon do san be pá colt, majd le tö röl ge tett
húst he lyez zük min dig ak ko ra edény be, hogy ép -
pen el fér jen. Önt sük fel zsi ra dék kal, ami el fe di. Ez
le het li ba zsír vagy ser tés zsír. Te gyük edé nyün ket,
edé nye in ket a fôzôlap ra, kap csol juk be. 

Mek ko ra le gyen a hômér sék let?  60-80 C° kö zöt -
ti hômér sék let ben gon dol koz zunk. Az enn él ala c-
so nyabb hômér sék let nél elôfor dul hat, hogy
to xin ter melô mik ro or ga niz mu sok sza po rod nak el.

A ma ga sabb hômér sék le ten pe dig nagy lesz a
fo lya dék vesz te ség.

Mennyi le gyen a sü té si idô? Mi nél ala cso nyabb

hômér sék le tet ál lí tunk be, an nál hosszabb lesz,
de az étel an nál fi no mabb is. Ez min den hús fé le -
ség nél más. Csak a sa ját ta pasz ta la tunk ra tá masz -
kod ha tunk.

Egy köz epes minôségû ser tés hús 60 C°-on 6-7
óra alatt is el ké szül het. Ha el ké szült a sült, ve gyük
ki, és alu fó li á ban hagy juk kihûlni. A zsi ra dé kot
meghûlte után te gyük hûtôszek rény be, hogy az
alul összegyûlt ko cso nyás le vet (jus) kü lön vá -
laszt has suk. Ez le het majd a már tá sunk alap ja.

Re cept: Ve gyünk egy szép da rab ser tés com bot.
Le het bôrôs süldô is. Ké szít sünk pá cot: sót, dur vá -
ra ôrölt bor sot, fenyôma got, ba bér le ve let, ka -
kukk fü vet, ba zsa li ko mot, és bôven zöld dió hé jat,
ke vés bor ecet tel ke ver jünk el. Te gyük be le a húst,
és tíz-ti zen két na pig pá col juk hûtôszek rény ben
úgy, hogy na pon ta há rom szor-négy szer for gas suk
meg. Ne fél jünk, nem fog meg rom la ni. Ha a
hûtônyi to ga tás kor úgyis töl tünk ma gunk nak egy
po hár bort – löttyint sünk egy ke ve set a hús ra is.
Meg há lál ja. Ha az idô el ér ke zett, a fent le írt mó -
don ké szít sük el, majd hûtsük le, hogy szép vé -
ko nyan sze le tel hes sük. Tál alás elôtt sa ját
sütôzsír já ban for ró sít suk fel. A kö rí tés hez va jon
pi rít sunk meg egy-egy koc ká ra vá gott zöld, sár ga
és pi ros vas tag hú sú pap ri kát, ka ri kák ra vá gott
cuk ki nit, ke vés pad li zsánt, és nem túl ap ró ra vá-
 gott hagy mát, dur vá ra tört bors sal. A már tás hoz
csi per ke gom bát pi rít sunk va jon, önt sük rá a zsi r-
a dék alatt összegyûlt jus-t, tej föl lel ke ver jük el.

Pir cha la Ist ván
gaszt ro mo ra lis ta

Sü tés ala csony hôfo kon

Jablonka park fenntartásához
újult erôkre van szükség.

(gyomtalanítás, növényápolás, ôszi lomb-
gyûjtés)

Kérjük, jelezze segítô szándékát
Billein Zsuzsanna szervezôtitkárnál.

Tel.: 30-485 0397
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A mi nap a leg újabb köny vemrôl be szél tem
ked ves, lel kes hall ga tó sá gom nak az Óhegy
Egye sü let ben a ha gyo má nyo kat idézô ka dar ka
és te pertôs po gá csa mel lett.

A kel le mes dél után vé gén egy idôsebb úr jött
oda hoz zám, és di csér te úgy mond for du la tos,
vá lasz té kos sza va i mat, má ra már szin te el fe le -
dett fi a tal sá gát idézô ki fe je zé se i met. Nem tu dom
meg ítél ni, hogy mennyi volt ebbôl az ud va ri as -
ság és mennyi a va lós ér ték íté let. Min den eset re
szé pen meg kö szön tem ked ves sza va it, és el-
 mond tam, amit ôszin tén ér zek is. Ha csak egy
csepp nyi igaz ság van sza va i ban, az nem az én
ér de mem, ha nem an nak a két ma gyar iro da lom
ta ná rom nak, akik agya mat pal lé roz ták, és a tu -
dás né mi szik rá ját plán tál ták be lém. Ez zel a kis
írá som mal most rá juk em lé ke zem. Áll jon itt ne -
vük is, mert meg ér dem lik. Ma ter Schürz, aki az
An gol ki sasszo nyok nál ta ní tot ta a ma gyar nyel-
 vet és iro dal mat, majd en nek az is ko lá nak az ál-
 la mo sí tá sa és meg szün te té se után a Ve res Pál né
Le ány gim ná zi um ban dr. Tom pá né dr. Lo vass
Ró zsa.

Az él mé nyek még ma, több mint öt ven év
után is ne he zen tör nek elô belôlem.

1951-et ír tunk, én az érett sé gi vizs gám ra ké -
szülôdtem. Má jus kö ze pén jár tunk, az érett sé gi
vizs gám va la mi kor jú ni us vé gé re volt kitûzve,
elôtte még má sik négy érett sé gizô osz tály vizs-
 gái zaj lot tak má jus ban és jú ni us ban. Bár az én
vizs gám idôpont ja még messze volt, Apám sz-
in te haj szolt, hogy má jus kö ze pé re dol goz zam
ki, és ta nul jam meg az összes érett sé gi té telt.
„Az után még is mé tel he ted, fi no mít hatsz raj ta”
– haj to gat ta –, „csak ké szülj fel belôlük ide jé -
ben!” Mint ha meg ér zett vol na va la mit a jövôrôl.
Én min dig na gyon hall gat tam az Apám ra, eb -
ben is en ge del mes kis lá nya vol tam, és má jus
kö ze pé re már be vág tam a té te le ket.

Ad dig ra már iz zott a le vegô az or szág ban. A
„Szov jet Anyács ka” emlôin ne vel ke dett új or -
szág ve zetôk ôrült, hagy má zas ál ma i ban ezt a sz-
e ren csét len, mil lió sebbôl vérzô or szá got szov jet
min ta sze rint min den ben át akar ták ala kí ta ni. A
szov jet gya pot föl dek ví zi ó ját lát ták az Al föld ben,
és ül tet tek gya po tot, no ha er re a mi ég haj la tunk
nem volt al kal mas. Ter mé ket len rizs föl dek haj -
la doz tak a szél ben, per sze itt is el ma radt a várt
ered mény. És azt is tud juk, hogy mi lett a „cso -
da szar vas” (meg fe lelôen szó ta gol va ol va san dó)
és acél or szá gá ból. Ha a nép el len sé ge it a Szov-
 jet uni ó ban Szi bé ri á ba szám-ûzték, meg te rem -
tet ték itt is az el len ség ké pet, és a ha zai Szi bé ri át,
az Al föld el ma radt ta nya vi lá gá ban.

1951 má ju sá ban már ja vá ban dúlt a „csen-
gôfrász”. Mi volt ez? Aki meg ér te, az ma is zsi -
ge re i ben ér zi, és össze rán dul a gyom ra en nek a
szó nak a hal la tán, aki nem él te meg, ma ta lán
már nem is ér ti. A do log lé nye ge a kö vet kezô
volt: haj nal tájt, úgy 4-5 óra kö zött egy nagy, fe -
ke te Pob je da már ká jú gép ko csi állt meg a ki -
sze melt „áru ló, pi szok im pe ri a lis ta bûnözô”
ott ho ná nak ka pu ja elôtt, és be csön get tek. Mi -
kor az ál má ból fel vert, ri adt, ál mo san ki to tyo -
gó bûnös (ki vén hedt egye te mi ta nár,
bûnözôket haj szo ló, köz rend re vi gyá zó rendôr-

tiszt, a há bo rú ba be hí vott tar ta lé kos tiszt, ke res -
kedô, eset leg arisz tok ra ta, ká vé ház- vagy ét te -
rem tu laj do nos) aj tót nyi tott, a kü szö bön két
sö tét öl tö nyös, fe ke te sze mü ve ges fér fit ta lált.
Kö szön tek, azo no sí tot ták az aj tót nyi tó sze mé-
lyt, hogy va ló ban ô és csa lád ja az, akit ke res -
nek, és át nyúj tot ták szá muk ra az ún. ki te le pí té si
vég zést. Eb ben a vég zés ben az állt, hogy a ne -
ve zett és csa lád ja 24 órán be lül cso ma gol ja
össze a hol mi ját, de leg fel jebb 25 kg-ot, és la ká -
sa, va la mint a töb bi in gó sá ga hát ra ha gyá sá val a
szá má ra ki je lölt lak hely re kell köl töz nie. El szál-
 lí tá suk ról új, ki je lölt lak he lyük re az ál lam gon-
 dos ko dik.

Eze ket a vég zé se ket ál ta lá ban hétfôn, szer dán
és pén te ken kéz be sí tet ték, az el szál lí tá sok ra
ked den, csü tör tö kön és szom ba ton ke rült sor,
úgy szin tén haj nal ban. Te her au tó ra, majd on nan
mar ha va go nok ba rak ták ôket, és már in dul hat -
tak is is me ret len sor suk fe lé.

Csak idô kér dé se volt, hogy re ánk mi kor ke -
rül sor. Nem kel lett so ká ig vár nunk. Ak kor már
me le gek vol tak a má ju si éj sza kák, nyi tott ab lak
mel lett alud tunk. A haj na li csend ben azon nal
fel ri ad tunk a gép ko csi mo tor já nak za já ra, a kí -
mé let len ko csi aj tó-csap ko dás ra. Mi re a csend be
kí mé let le nül be le vi sí tott a ka pu csengô, Apám
már ment le a lépcsôn, hogy ka put nyis son. A
ko re og rá fia itt is a szo kott mó don zaj lott le. Azo -
no sí tás, a vég zés át adá sa. A bi zony ta lant der-
 mesztô bi zo nyos ság vál tot ta fel.

Anyám, mint ha vil lám súj tot ta vol na, egy
szék re ro gyott, és üres, üve ges te kin tet tel me -
redt a sem mi be. Össze om lott egész ad di gi éle -
te, oda lett ad di gi biz ton sá gér ze te, min den,
csa lád, eg zisz ten cia, ott hon. Apám lel ké ben va -
ló színûleg már ko ráb ban fel ké szült min den es-
 hetôség re, nyu godt ma radt. Hogy bel se jé ben
mi zaj lott, nem mu tat ta. Én csit ri ként ta lán nem
is fog tam fel iga zán, ami tör tént, de Apám nyu-
 gal ma rám ra gadt. Mint egy szín ház sze replôje,
kí vülrôl lát tam ma gam. Le ül tem az író gép mel -
lé, Apám pe dig dik tál ni kez dett egy fel leb be -
zést. Az után már szin te film koc ka szerûen
kezd tek pe reg ni az ese mé nyek. Apám ba rát ja
és fe le sé ge egy ter mosz for ró ka ka ó val meg ér -
ke zett, és rög tön be lénk dik tál tak egy csé szé -
vel. Jó le sett. Az után a fér fi ak el men tek
ügy in téz ni, mi pe dig Klá ri né ni vel cso ma gol ni
kezd tünk.

Úgy 10 óra kö rül Apám te le fo nált, hogy pon-
 to san 11 órá ra le gyek az is ko lá ban sö tét kék ra -
kott szok nyá ban, fe hér blúz ban, érett sé giz ni
fo gok. Mit érez tem? Nem is tu dom. Olyan min-

 den mind egy han gu lat ban vol tam, ki lá tás ta lan -
nak lát tam a jövômet. Pont ban 11 órá ra ott vol -
tam a ta ná ri elôtt. Kb. fél 11-kor tí zó ra iz ni hív ták
a ret te gett, kom mu nis ta ta nárnôt, a vizs ga biz -
tost. En gem pe dig be vit tek a vizs ga te rem be, és
ke zem be ad va a ma gyar té telt, azon nal fe lel tet -
ni kezd tek, fel kész ülé si idôt sem hagy va. Még
ma is em lék szem a té te lek re: vi lá gi ro da lom ból
Sha kes pe a re, ma gyar iro da lom ból a hôn áhí tott
Arany Já nos He lyett Eöt vös. Se baj, azt is tud tam.

Köz ben a vizs ga biz tos vég zett a szend vi cse i -
vel, ká vét is ivott, és in dult a vizs ga te rem fe lé.
Az aj tó ban ma gyar ta nárnôm, sze re tett osz -
tályfônö köm ál lí tot ta meg, és aka do zó han gon,
re megô tér dek kel el mond ta, hogy a vizs ga te -
rem ben most eggyel több vizs gá zó ül, mint ami -
kor ki jött a te rembôl. Azt is el mond ta, hogy
mi ért. „Raj tad mú lik, hogy a kis lány le é rett sé -
giz het-e, vagy sem” – fe jez te be a mon da ni va -
ló ját. A ret te gett vizs ga biz tos egy pil la nat ra
el gon dol ko dott, majd csen de sen csak annyit
mon dott: „Én is em ber va gyok.” Ez zel be jött a
te rem be, és fi gyel me sen hall gat ta a fe le le te met.
A kö vet kezô vizs ga tárgy a ma te ma ti ka volt.
Nem en ged te, hogy húz zam a té telt, ma ga vá -
lasz tot ta ki, és ad ta oda ne kem. Ez zel tevôle ge -
sen is ré sze sé vé vált a vizs gám nak.
Le é rett sé giz tem. Az ezt iga zo ló pap írt, az ere de -
ti vizs ga idô dá tu má val késôbb kap tam meg.

Az óta több mint öt ven év telt el. A dol gok,
re mé lem, elé vül tek má ra, sen kit nem sod rok
baj ba ez zel a vissza em lé ke zés sel. A sze replôk
több sé ge is má ra már rég el por ladt végsô
nyug he lyén. Késôi kö szö ne te met ez zel a kis
írás sal, a kö szö net és há la ne fe lejcs-csok rá val
fe je zem ki. Sor sun kat, to váb bi éle tün ket mind -
azon hall ga tó ik ré szé re, aki ket így érett sé giz -
tet tek le, ez zel a tet tük kel to vább se gí tet ték.
Meg ér dem lik, hogy ne vük arany betûkkel le -
gyen be ír va a Min den ha tó fel jegy zé sé ben a
vég íté let hez. Meg ér dem lik, hogy ne vü ket or -
szág-vi lág meg is mer je.

A Ve res Pál né Gim ná zi um ta ná ri ka ra 1948 és
1951 kö zött:

dr. Tom pá né dr. Lo vass Ró zsa
Mich nay Ró zsa
Bre bovszky Emil
Ha dik And rás né és a töb bi ek
dr. Lux Lász ló né vizs ga biz tos
Tóth Gé za az is ko la igaz ga tó ja
Tet tük késôbb va la hogy ki tu dó dott, az igaz-

 ga tót azon nal ki rúg ták. To váb bi sor sa elôttem
is me ret len.

Gá los fai Jenôné

Azok az öt ve nes évek...

Érett sé gi an no 195l
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(Harmadik rész)
Az al só szom széd (Má tyás he gyi út 1.) iker -

ház, két zsi dó csa lád tu laj do na. Elôl Som ló ék,
há tul We i szék lak nak. Som ló (Kuttyos) Dezsô
töm zsi, ôszülô, na gyon in du la tos fér fi. Ma gán -
tiszt vi selô, a Shell cég al kal ma zott ja volt. Kut-
tyos dél ben ha za jár ebé del ni. Ra gasz ko dik
hoz zá, hogy meg ér ke zé se után azon nal asz tal -
hoz ül hes sen. A le vest pe dig úgy sze re ti, ha me -
leg, de sem mi kép pen nem for ró. Ha a le vest
hi deg nek, vagy  túl for ró nak ta lál ja, hir te len tá -
las tól, tá nyé ros tól, ab ro szos tól ránt ja le a te rí té -
ket. Ami elég nagy csö röm pö lés sel és azt
kö vetô olyan han gos szó vál tás sal jár, ami
kitûnôen át hal lat szik. Ám de Kuttyos ér ke zé sé -
nek  per ce pon to san so ha nem is mert, ezért fe-
 le sé ge dél kö rül min dig az er kély meg fi gyelô
ál lá sá ban tar tóz ko dik. Ha a fér je feltûnik: irány
a kony ha! Tûz a le ves alá! Ha a manôver si ke rül,
né hány perc múl va meg hitt tá nyér csör gés hal-
 lat szik. Fi uk Ti bor (Ti bov) fe lül múl ha tat la nul
raccsol (ne ki te hát nem volt gond ne vet ta lál -
ni). Ak ko ri ban az Egye sült Iz zó ban ta nonc ko -
dik. Meg fo lya mú szik. Ver seny szerûen és
ered mé nye sen, ami vel Kuttyos gyak ran büsz -
kél ke dik a ke rí té sen át. Évá ról, a lá nyuk ról csak
el mo só dott ké pe im van nak.

We isz bá csit és fe le sé gét rit kán lát juk, mert
az ô fél há zá nak be já ra ta az átel le nes ol da lon
nyí lik. Lá nyuk Jut ka, szép fe ke te cop fos kis -
lány. We i szék nél la kik egy La ci nevû fi a ta lem -
ber. Uno ka test vér. Ná lunk jó val idôsebb. ô is
fe ke te, cso dál ko zó szemû, de feltûnôen sá padt

és bot tal, vagy in kább man kó val jár. Hir te len
ha lá la vá rat lan és meg fog ha tat lan. Ön gyil kos -
ság! Rendôrsé gi vizs gá lat. Mint hír lett, sze rel mi
bá na tá ban ivott Ni ko tint. Azon nal meg halt. A
ha lál ról még na gyon ke ve set tu dok. A sze rel mi
bá nat ról tán még annyit sem. De a Ni ko tin ról
már szin te min dent. Pa pa is hasz nál ja le vél tet -
vek el len. Kis hen ge res fém do boz ban áru sít ják.
Ha lál fej van a de re ká ra ra gasz tott cé du lá ra ny-
om tat va. Tud tam hát, hogy ha lá los mé reg.

Ta lán szûk két hó nap ra rá, hogy a né me tek
meg száll ták Ma gyar or szá got, egy szür ke po los -
ka (nyi tott szeg le tes ka to nai Volks wa gen) állt
meg a Som ló-We isz ház elôtt. Két Wehr macht
tiszt szállt ki belôle. Be csön get tek és rö vi den
kö zöl ték, hogy két órán be lül el kell hagy ni uk
a há zat. Annyi hol mit vi het nek ma guk kal, amit
kéz ben el bír nak. A né me tek pon to san a meg je -
lölt idôpont ban be zár ták és le pe csé tel ték a la -
ká so kat, az tán fa kép pel be hup pan tak a ko csi ba
és el gu rul tak. Késôbb a Som ló ház ba két né met
ka to na tiszt szál lá sol ja be ma gát. Nem so ká ra két
vi dám hölgy is ide köl tö zik. ôk ma gya rok. Nap-
 köz ben nem sok dol guk van. Ha jó az idô,
fürdôru há ban na poz nak a kert ben. Egy es te
nagy vi hán co lás hal lat szik oda át ról. Ak kor egyi -
kük több ször is sik kant ja: Ru di ne in, Ru di ne in.
A han gok a nyi tott fürdôszo ba ab lak felôl ér -
kez nek. Hogy mi el len til ta ko zik már nem de rül
ki, mert kis vár tat va be csuk ják az ab la kot.

Som ló ék eltûntek és eltûntek We i szék is ám
az ô tör tén tük más. Ka lan do sabb. És sok kal tra -
gi ku sabb. Be köl töz tet ték ôket a get tó ba, ahol

az tán a nyi la sok el vá lasz tot ták We isz bá csit a fe-
 le sé gétôl és a kis lá nyá tól, aki ket ’44 no vem be -
ré ben hosszú osz lop ba so rol va gya log te rel ték
nyu gat fe lé. Ami kor né hány nap múl va Ács kö -
ze lé be ér tek, már be sö té te dett, meg ta lán lesz -
állt a késô ôszi köd is  A hely ség név táb la lát tán
az asszony nak eszé be öt lött, hogy Pa pá nak ro -
ko nai él nek a fa lu ban. Min dent egy lap ra föl té -
ve ki for dul tak az osz lop ból. Nagy apá mék
el ké ped tek, ami kor az is me ret len lá to ga tók be -
ko pog tat tak hoz zá juk. An nál in kább, mert ép -
pen né met tisz tek vol tak hoz zá juk
bek vár té lyoz va. Jobb hí ján az is tál ló ban tud tak
és mer tek szál lást ad ni a ha lál ra szánt me ne -
külôknek, akik így más nap óva to san to vább -
szök het tek. Ho vá, nem tu dom. We isz bá csi
vi szont örök re eltûnt. Nem csak a hegyrôl. Be-
 va go ní roz ták és el szál lí tot ták va la me lyik lá ger -
be. Ál lí tó lag on nan szök ni pró bált, de
me ne kü lés köz ben szét tép ték a vé re bek.

(Rész let Bor ven dég Bé la 
„Dre i hun dert Hôhe” címû em lé ki ra tá ból)

Ku bi csek, Kviz da, Kuttyos és a töb bi ek 



2008. szep tem ber 1-jén az Erdôal ja úti is ko lá -
ban is ün nep élyes ke re tek kö zött kezdôdött az
új tan év. A ta nul má nya i kat kezdô kis elsôsö ket
az in téz mény ta nu lói és tan tes tü le te, va la mint a
ze ne is ko la ta ná rai kö szön töt ték. A leg ki seb bek
be il lesz ke dé sét gó lya tá bor szer ve zé sé vel igye -
kez tek meg könnyí te ni a le endô ta ní tó né nik,
im már má so dik al ka lom mal. A sok jó kedvû, vi -
dám gyer mek arc lát tán csak ar ra gon dol hat tunk,
hogy min den ta nu lónk nak si ke rült ki pi hen nie
ma gát a va ká ció alatt.

A ta nu lók szá má ra az is ko la 3 tá bort is szer -
ve zett, a leg na gyobb ér deklôdés a ke nus tá bort

ill. a sós tói tá bo ro zást övez te. Amíg a for ró nyá -
ri na po kon az is ko la pol gá rai pi hen tek, szó ra -
koz tak, ad dig az in téz mény ben foly ta tó dott a
fe lú jí tás, újabb nyí lá szá rók cse ré jé re ke rült sor,
kor szerûsí tet tek egy vi zesb lok kot, az öreg ke rí -
tést biz ton sá go sabb ra cse rél ték.

A tan év nyi tó kö szön tés után az is ko la ve -
zetôje, Ma ró ti né Hor váth Gi zel la az új ta név ben
vár ha tó vál to zá sok ról be szélt: az 5. osz tály ban
el kezdôdött a nem szak rend szerû ok ta tás, na -
gyobb sze re pet kap majd a test ne ve lés, az an -
gol nyelv és az in for ma ti ka ta ní tá sa. Be mu tat ta
az is ko la új ne velôjét, Rab né Kon dacs Ka ta lint,

aki az egyik elsô osz tály ban fog ta ní ta ni. A má -
sik elsô osz tályt Né me di Var ga And rea ve ze ti
majd. Az igaz ga tónô el mond ta, hogy az in téz -
mé nyi mun ka terv szí ne sí té sé ben most is je len-
tôs sze rep vár a szülôi mun ka kö zös sé gek re és
a di á kön kor mány zat ra.

A tan év kez dés okoz ta fá ra dal ma kat a ha gyo -
má nyos Su li-bu lin pi hen he tik ki a ta nu lók, ta-n -
árok, szülôk, en nek idôpont ja szep tem ber 19.
pén tek (esônap: szept. 26). A prog ra mot a re ne -
szánsz év je gyé ben ren dez zük. A tan év so rán
to váb bi ren dez vé nyek is kap cso lód nak majd a
re ne szánsz hoz.

El in dult hát a 2008/2009-es tan év, az is ko la
min den dol go zó ját kö szö net il le ti, hogy rend-
 ben kezdôdhet eb ben az év ben is a ta ní tás.

Mol nár Gé za
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Is ko lai hí rek
Becsöngettek

Idén már nyol ca dik al ka lom -
mal ke rült meg szer ve zés re az
erdôal jás ke nu tú ra. Ere de ti leg
há rom fo lyó ra a Sza mos ra, a
Felsô-Ti szá ra és az Öreg-Túr ra
ter vez tük.

Az egyez te té sek után de rült
csak ki, hogy a Sza mos annyi ra
za va ros, olyan sok hor da lé kot
szál lít, hogy nem nagy él mény
ben ne ke nuz ni, majd a Ti sza ár -
adá sa gör dí tett aka dályt elénk.

Sze ren csé re a Ti sza be csen
va ló 1 he tes tar tóz ko dá sunk alatt a gát majd nem
meg vé dett min ket. Majd nem, mi vel a har ma dik
na pon a gát el len ére meg je len tek a kem ping ben
a buz gá rok, s mi re dél után ha za ke ve red tünk a
tú rá ról, már né há nyunk nak a sát ra eny hén ázott,
vagy szi get ként emel ke dett ki a vízbôl. Vi szont
cso dás volt az Öreg-Tú ron új ra erôsöd ni 4 év
után. Itt a he lyi ba rá ti tár sas ág, mely az Öreg-Túr
ápo lá sá ért s fel vi rá goz ta tá sá ért jött lét re, min den
év ben sze zon elôtt ki ta ka rít ja a fo lyót, azon ban
a ro man ti ka és vad re gé nyes ség ked vé ért meg -
hagy ják a bedôlt fá kat. Mi re ezek alatt át kú szik,
fel et te át emel, part ra von tat a com big érô iszap-
 ban a tú rá zó, ad dig ra min den por ci ká ja meg -
edzôdik. 

Dél utá non ként ke rék pá roz tunk. El ke re kez -
tünk Mi lo tá ra a hí res mi lo tai dió ha zá já ba, s szo-
b rá hoz. E dió annyi ra hí res volt, hogy – mint
kí sérônktôl meg tud tuk – Lon don ban 1926-ig a

tôzsdén is je gyez ték. Tisz te le tün ket tet tük Ti sza -
csé csén Mó ricz Zsig mond szülôhá zá nál, Köl c-
sey Fe renc sír já nál Szat már cse kén, a
csó nak fej fás te metôben. Ki rán dul tunk a vé dett
tar pai „hegy re”, majd egy ôsma gyar ál lat faj tá kat
te nyésztô gaz da por tá ját néz tük meg. Fe led he -
tet len él mény volt egy he lyi szil va lek vár-ké szítô
csa lád nál tett lá to ga tás, ahol sós tú rós ré tes sel,
szil va lek vá ros tö pörtôs po gá csá val, s né mi itó -
ká val vár ták a cso por tot. Töb ben har sány dal ra
fa kad tak a töb bi ek nagy örö mé re. A pa rázs fö -
lött, nyár son sült ma lac iga zi kö zép ko ri la ko má -
ra em lé kez te tett min ket, ahol a ku tyák nak
az nap es te bôsé ge sen ju tott a cson tok ból.

Jövôre Szlo vá ki á ból in du lunk az uk rán ha tár
mellôl, a Zemp léntôl észak ra lévô Si ra va tó tól.
Ter ve ink sze rint ke nuz nánk a La borc, La tor ca,
Bod rog fo lyó kon, s To kaj nál ér majd vé get a
tú ra. Szir tes Csa ba

A tan év vé gi er dei is ko lát jú ni us ban Szlo vá ki -
á ban, a Szlo vák Pa ra di csom Nem ze ti Park ban
tar tot tuk. Hra bu si cén (Ká posz ta fal ván) volt a
szál lá sunk. Az elsô tú ra nap reg ge lén hossza san
kel lett né hány ta nu lón kat gyôzköd nünk, hogy
a ka nyon ba tor na cipô he lyett sok kal al kal ma -
sabb fel sze re lés a ba kancs – de utó lag már min-
 den ki be lát ta ezt. A Su cha Be la ka nyon ban
lét rá kon, hi da kon ve ze tett az út a dü börgô ví ze -
sés mel lett, sôt he lyen ként a pa tak fö lött fa rön -
kö ket dön töt tek be, s azo kon fej szék kel
ala kí tot ták ki a lé pés he lye ket.

Más nap a Ma gas-Tát rá ban so kan elsô al ka -
lom mal lát hat ták a tar pa ta ki ví ze sés taj té kos ere-
 jét, mi kor a ha tal mas, ki ál ló kö ve ken pi hen tünk
meg a ha bok fö lött. Tisz te le tün ket tet tük még
Thö köly fe je de lem kés már ki vár kas té lyá ban, s
di de reg tünk a dob si nai jég bar lang fa gyos le he -
le té ben. (Már mint azok, akik nem hit ték el,
hogy lent mí nusz 5 fok lesz, s nem hoz tak elég
me leg öl tö zé ket.) Be ró bá csi és lel kes gye rek -
csa pa ta ki tett ma gá ért, s bi zony meg sü töt tek a
tú ra után 100 pa la csin tát. Ha za fe lé meg áll tunk
Kas sán is ko lánk név adó já nak és tör té nel münk
je les alak já nak, II. Rá kóc zi Fe renc nek sír já nál,
és a kas sai Dóm ban tisz te let tel fe jet haj tot -
tunk.

Jövôre azt ter vez zük, hogy a gye re kek kel
meg lá to gat juk Nagy vá ra dot, Kôrösfô vi dé két,
Ko lozs várt és a tor dai ha sa dé kot.

Szir tes Csa ba

Ke nu tú ra Is ko lá sok a Szlo vák
Pa ra di csom ban

Számháborúra fel Elsô sorban elsôsôsök
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Ál lan dó prog ra mok a Tá bor he gyi
Nép ház ban, 2008. szeptember
1037 Bu da pest, To ro nya u. 33.
Tár sas tánc felnôtt hétfô 20.00-21.30 h
Tár sas tánc ju ni or szer da 16.30-18.00 h
Pi la tes tor na szer da, pén tek 8.00-  9.30 h
Bridzs Klub szer da 18.00-22.00 h
Nôi tor na kedd, csü tör tök 18.00-19.00 h
Fér fi tor na kedd, csü tör tök 20.30 h
Has tánc kezdô pén tek 17.00-18.00 h
Has tánc ha la dó pén tek 18.00-20.00 h
Me se klub csü tör tök 10.00-11.00 h

elsô: szept. 18.
Ze ne böl csi kedd 10.00-11.00 h
Sár in ger Kál mán ön kor mány za ti kép vi selô fog adó ó -
rát tart min den hó nap elsô kedd jén, 17.00-18.00 h
Egye sü le ti Iro da nyit va tar tá sa: Hétfôn 10.00 -13.00h
Szer dán 16.00-20.00h. A hét töb bi nap ján elôre
egyez te tett idôpont ban 30-485 0397 Bil le in Zsu zsan -
na. Gond nok: Tóth né Évi, te le fon:430 1326, be já rat
a Tá bor he gyi Nép ház ud va ra felôl.

Me leg volt a nyár, de a bri dzse se ket a for ró ság
sem tar tot ta vissza a szer dán kén ti ked venc
idôtöl té süktôl. Aki ép pen nem nya ralt, az bol -
do gan jött ját sza ni. Szen ved tünk a hôségtôl, iz -
gul tunk az olim pi ai köz ve tí té se ken a mi e in kért,
és kár tyáz tunk. Sok szor meg lepôen szép lét-
 szám mal tar tot tuk meg szo ká sos he ti ver se -
nyün ket.

Nem ma radt el a hó vé gi pezsgôpar ti sem,
mely nek jú li u si és au gusz tu si nyer te se it is kö zöl -
jük:

Jú li u si pezsgôpar ti ered mé nye: 1. Lo vász Ág -
nes és Lo vász Lász ló; 2. Má tyás Ká roly és Mi na -
rik At ti la; 3. Csejdy Gá bor és Rak sá nyi György.

Au gusz tu si pezsgôpar ti ered mé nye: 1. Dé csei
Krisz ti na és Jak kel Ilo na; 2. Lo vász Ág nes és Lo -
vász Lász ló; 3. Su sán Er zsé bet és Zsá ri Zsu zsan -
na.

Szívbôl gra tu lá lunk a gyôzte sek nek!
Lo vász Ma ri et ta

Mint ahogy olvasóink elôtt már ismeretes, az
Önkormányzat 35 évre adta bérbe az egykori
Újlak II. bánya területén fekvô városi parkot,
annak kiépítése és fenntartása céljából. A park
kialakítására terv készült. Az Egyesület Elnök-
sége a júniusban megtartott lakossági és elnök-
ségi tervismertetôk alapján, az azóta beérkezett
észrevételek és levelek ismeretében, több alka-
lommal áttekintette és megvitatta a park meg-
valósításának elképzeléseit, majd a 2008.
szep-tember 2-án megtartott ülésén az alábbi
állás-pontot alakította ki:
• A terület rendezése során az óbudaiak kulturált

pihenését, szabadidô eltöltését szolgáló park
valósuljon meg. A parkban továbbra is lehe-
tôség nyíljon pihenésre, kutyasétáltatásra, télen
szánkózásra, de gazdagodjék más funk-cióval
is, mint például a terület múltját idézô (Árpád
fejedelem, honfoglalás, Fehéregyháza,
téglagyártás, agyagbányászat, stb.) emlék-
hellyel, tanösvénnyel.

• A park egész területét mindenki korlátozás
nélkül ingyenesen igénybe vehesse, a benne
nyújtott szolgáltatásokat pedig a szomszédos

Erdôalja úti általános iskola tanulói kedvez-
ményesen használhassák.

• A parkba tervezett funkciók (játszótér, kaland-
park, bob, parkoló, stb.) telepítése oly módon
történjen, hogy ne legyen káros környezeti
hatásuk, használatukkal ne zavar-ják a
környezô lakosság nyugalmát, parkoló-igényük
pedig a Bécsi útnál keletkezzen, ezzel
megelôzve a hegyi utak forgalomnövekedését.

• Garantált legyen a szomszédos lakóterület
akusztikai védelme, szükség esetén mûszaki és
parképítési megoldások alkalmazásával.

• A megvalósuló bobpálya ne rontsa a hegyoldal
látványát, terepbevágásokkal és kertészeti
módszerekkel kellôen takart legyen.

• A Remetehegyi utat, Széphegy utcát összekötô
út alkalmatlan legyen átmenô gépjármûforga-
lom céljára.

• A közpark elnevezése kötôdjék a helyhez,
mentes legyen az idegen szavaktól.
Az Elnökség lát lehetôséget a fenti szempon-

tok érvényesítésére, megvalósulásuk érdekében
a szükséges lépéseket megteszi.

az Elnökség

Bridzs klub hí rei

„Össze fér he tet len ség”
El nök sé gi ál lás fog la lás

Park a bánya helyén
El nök sé gi ál lás fog la lás

APRÓHIRDETÉSEK
• Üzlethelyiség a Jablonka úton, szép kivitelû, új kiadó, 45nm.

Tel.: 06 30-960 1663
• Ok le ve les REF LE XO LÓ GUS fris sítô talp masszázst vál lal! Ház -

hoz me gyek! TEL: 240 7031  70-323 7112 GER GELY ER ZSI
• Szé kely föl di asszony (51) mun kát ke res ház tar tás ban, vagy

idôsgon do zás ban. Tel: 20-365 2234 vagy 00-40 74 275 9894
• EL VE SZETT! KE RES SÜK! 2008 aug 16-án, 9 - 1/2 12 kö zött el -

tûnt a kis ku tyánk. Ki lenc he tes, raj zos, fe ke te ter ri er ke ve rék
kan. Nya ká ban cím mel, te le fon szám mal: Erdôal ja út 35. 20-
994 1431, vagy 387 3667. Kér jük, aki lát ja, vagy tud ró la ér te -
sít sen a fen ti el ér hetôsé gen.

• Négy gye re kem mel lett vál la lok gyer mek fel ügye le tet, he ti két
al ka lom mal itt a he gyen, akár egész nap ra, es té re is. El ér -
hetôsé ge im: Csá szár Tün de, vin ka@t-on li ne.hu, 20-952-2131

• PHO TOS HOP: Egyé ni ok ta tás lé pésrôl-lé pés re egy szerûen és

gyor san: ho gyan kell szá mí tó gép re vin ni, fel dol goz ni és al-
 bum má szer kesz te ni a di gi tá lis fény ké pezôgép pel ké szült ké -
pe ket. Egyé ni ok ta tás, egyé ni idôpon tok ban az ala pok tól. Tel.:
30-485 0397

• HO GYAN le het hasz nál ni a szá mí tó gé pet. Egyé ni ok ta tás lé -
pésrôl-lé pés re egy szerûen és gyor san. Le ve le zés, fény ké pek
kül dé se, In ter net, E-ma il írás, min den, ami hét köz nap szük sé -
ges le het. Tel: 30-485 0397

• GYORS AN GOL órák spe ci á lis mód szer rel új ra kezdôknek, ha-
 la dók nak itt a he gyen. Egyé ni leg vagy kis cso port ban. Mód szer
és is mer tetô: www.gyors an gol.hu. Tel: 30-509 5723

• HÁZVEZETÔNÔI ÁLLÁST, vagy takarítást vállalok bentlakás-
sal, vagy anélkül! Tel.: 20-517 5464

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

Egyesületünk elnöke - Felcsuti László építész
és településrendezô tervezô - az Önkormányzat
megbízásából készíti az Újlak II. területén meg-
valósuló városi park kerületi szabályozási tervét.
E témával kapcsolatosan nem csak a támogatók
véleményei jutottak el hozzánk, hanem névtelen
és nevüket vállaló kételkedôké, vagy fenntartá-
saikat hangoztatóké is. Ôk a két tevékenységet
összeférhetetlennek tartják, benne az egyesület
ügynek való „megvételét” látják.

Az Egyesület nincs „megvéve”. A sokszínû vé-
leménnyel bíró tagság demokratikus elvekkel
mûködô vezetôsége nem ad módot egyéni érde-
kek érvényesülésének, még az elnök esetében
sem.

Egy tervezônek sincs lehetôsége a feladatot

átírni, sokkal inkább megoldani. Nincs lehe-
tôsége a területrendezésrôl dönteni, csupán a
döntést szakszerûen elôkészíteni. Ami pedig a
bánya szabályozását illeti, Felcsuti az elsô meg-
bízást 20 évvel ezelôtt kapta e területre, még az
egyesület megalakulása elôtt, azóta folyamato-
san kezeli a tervet. Az egyesületben pedig csak 4
éve dolgozik az Egyesület és a Lakosság szolgá-
latában, érdek nélkül.

Ezek tehát oktalan vádak, melynek indítéka
lehet a tudatlanság, vagy valami mögöttes cél. Az
Elnökség határozottan elutasítja ezeket az alap-
talan vádakat, és a továbbiakban csak a tények-
kel és a környezetet valóban érintô kérdésekkel
kíván foglalkozni.

az Elnökség

Véleményeiket, észrevételeiket
továbbiakban kérjük írják meg a

www.ohegy.hu
weblapunkról elérhetô

FÓRUMON
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